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DRŽAVNI ZBOR
4831.

Zakon o uvedbi eura (ZUE)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o uvedbi eura (ZUE)
Razglašam Zakon o uvedbi eura (ZUE), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2006.
Št. 001-22-149/06
Ljubljana, dne 3. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O UVEDBI EURA (ZUE)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon podrobneje ureja postopke v zvezi z uvedbo
eura kot valute Republike Slovenije.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
Euro je valuta vseh sodelujočih držav članic Evropske
unije, kot je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 974/98 z dne
3. maja 1998 o uvedbi eura (UL L št. 139 z dne 11. maja
1998, str. 1, s spremembami).
Tečaj zamenjave je tečaj, ki je določen v Uredbi Sveta
(ES) št. 1086/2006 z dne 11. julija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 o menjalnih razmerjih med eurom in
valutami držav članic, ki sprejmejo euro (UL L št. 195 z dne
15. julija 2006, str. 1).
Dan uvedbe eura je dan, ki je določen v Odločbi Sveta
495/2006 z dne 11. julija 2006 v skladu s členom 122 (2)
Pogodbe o uvedbi enotne valute v Sloveniji 1. januarja 2007
(UL L št. 195 z dne 15. julija 2006, str. 25).
Metoda od spodaj navzgor je metoda redenominacije
dolga, pri kateri se redenominira vrednost posameznega
apoena dolžniškega vrednostnega papirja.
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II. ZAMENJAVA GOTOVINE
3. člen
(1) Z dnem uvedbe eura se v Republiki Sloveniji kot
zakonito plačilno sredstvo uporabljajo bankovci in kovanci,
ki se glasijo na euro.
(2) Obdobje dvojnega obtoka se začne 1. januarja
2007 ob 00.00 uri in traja do vključno 14. januarja 2007 do
24.00 ure.
(3) V obdobju dvojnega obtoka se kot zakonito plačilno
sredstvo uporabljajo tudi bankovci in kovanci, ki se glasijo
na tolar.
4. člen
(1) V obdobju dvojnega obtoka lahko pravne osebe in
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (v nadaljnjem besedilu:
podjetje), državni organi ter organi lokalnih skupnosti razliko
med vrednostjo, zaračunano za storitev ali blago, in prejetim
zneskom vračajo le v bankovcih in kovancih, ki se glasijo
na euro.
(2) Preračun se opravi tako, da se od v euro preračunanega zneska, prejetega v tolarskih bankovcih ali kovancih,
odšteje vrednost v eurih.
5. člen
(1) Z dnem uvedbe eura začne Banka Slovenije jemati
iz obtoka bankovce in kovance, ki se glasijo na tolar.
(2) Banka Slovenije lahko izda predpis, s katerim podrobneje določi postopke in način zamenjave gotovine, zlasti
pogoje prevoza, pakiranja, hranjenja, varovanja, zavarovanja
in statističnega spremljanja postopka zamenjave gotovine.
6. člen
(1) Ne glede na drugi odstavek 3. člena tega zakona,
traja obdobje za zamenjavo bankovcev in kovancev, ki se
glasijo na tolar, v bankovce in kovance, ki se glasijo na
euro, v bankah, hranilnicah in Pošti Slovenije kot pogodbeni
izvajalki storitev za Poštno banko Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: Pošta Slovenije) od 1. januarja 2007 do vključno
1. marca 2007 do 24.00 ure.
(2) V obdobju iz prejšnjega odstavka morajo banke,
hranilnice ter Pošta Slovenije po tečaju zamenjave brezplačno menjati bankovce in kovance, ki se glasijo na tolar, v
bankovce in kovance, ki se glasijo na euro.
(3) Banka, hranilnica ali Pošta Slovenije lahko zahteva,
da se menjave zneskov, ki presegajo znesek 1.500 eurov, najavijo en delovni dan pred načrtovano menjavo. Če menjava
ni najavljena v skladu s prejšnjim stavkom, lahko banka, hranilnica ali pošta za menjavo zneska, ki presega 1500 eurov,
zaračuna stroške menjave v skladu s svojo veljavno tarifo.
7. člen
Banka, hranilnica ali Pošta Slovenije ob pologu bankovcev ali kovancev, ki se glasijo na tolar, na račun, ki ga ima
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stranka pri tej isti banki ali hranilnici, v obdobju, ki se začne
1. januarja 2007 ob 00.00 uri in traja do vključno 1. marca
2007 do 24.00 ure, ne sme zaračunati nobenih stroškov, ne
glede na višino pologa ali njegove apoenske sestave.
8. člen
(1) Banka Slovenije brezplačno po tečaju zamenjave
trajno menja bankovce, ki se glasijo na tolar in tolarske bone,
v bankovce in kovance, ki se glasijo na euro.
(2) Banka Slovenije v imenu in za račun Republike
Slovenije brezplačno po tečaju zamenjave menja kovance,
ki se glasijo na tolar, v bankovce in kovance, ki se glasijo na
euro, do 31. decembra 2016.
(3) Terjatve iz kovancev do Republike Slovenije, ki se
glasijo na tolar, prenehajo dne 31. decembra 2016.
III. STANJA NA RAČUNIH IN PLAČILNI PROMET
9. člen
(1) Z dnem uvedbe eura se stanja na računih v tolarjih
konvertirajo v eure v skladu s 4. in 5. členom Uredbe Sveta
(ES) št. 1103/97 z dne 17. junija 1997 o nekaterih določbah v zvezi z uvajanjem eura (UL L št. 162 z dne 19. junija
1997, str. 1, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba
1103/97).
(2) Zneski iz prejšnjega odstavka se zaokrožujejo v
skladu s 5. členom Uredbe 1103/97.
(3) Stanje iz prvega odstavka tega člena se konvertira
brezplačno.
10. člen
Z dnem uvedbe eura se negotovinski plačilni promet
preneha opravljati v tolarjih.
IV. NEMATERIALIZIRANI DOLŽNIŠKI
VREDNOSTNI PAPIRJI
11. člen
(1) Izdajatelji nematerializiranih dolžniških vrednostnih
papirjev, denominiranih v tolarjih v skladu s slovensko zakonodajo, morajo izvesti redenominacijo teh vrednostnih papirjev v eure tako, da v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona
pošljejo Klirinško depotni družbi, d.d. nalog vpisa spremembe
podatkov o dolžniškem vrednostnem papirju v centralni register, v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje.
(2) Če izdajatelj nematerializiranega dolžniškega vrednostnega papirja ne izbere druge metode redenominacije
v eure v roku iz prejšnjega odstavka, mora redenominacijo v
eure izvesti po metodi iz 12. člena tega zakona.
12. člen
(1) Nematerializirani dolžniški vrednostni papirji državnega proračuna, denominirani v tolarjih, se redenominirajo
po metodi od spodaj navzgor.
(2) Način in postopke za izvedbo redenominacije posameznih vrst nematerializiranih dolžniških vrednostnih papirjev
državnega proračuna predpiše minister oziroma ministrica (v
nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance.
V. ZNESKI V AKTIH
13. člen
(1) Z dnem uvedbe eura se šteje, da se tolarski zneski,
navedeni v predpisih, sodnih in upravnih aktih, vrednostnih
papirjih, pogodbah, drugih pravnih aktih, plačilnih instrumentih, razen bankovcev in kovancev, listinah, obvestilih, obra-
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čunih in evidencah in v drugih sredstvih s pravnim učinkom,
glasijo na euro, preračunano po tečaju zamenjave.
(2) Če iz dogovora strank ali predpisa ne izhaja drugače, je dolžnik ob plačilu ali predložitvi naloga za plačilo
odgovoren za pravilnost preračuna zneskov, ki se glasijo na
tolar, v zneske, ki se glasijo na euro.
(3) Pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja
blaga in storitev podjetij skladno z zakonom, ki ureja varstvo
potrošnikov, je podjetje odgovorno za pravilnost preračuna
zneskov, ki se glasijo na tolar, v zneske, ki se glasijo na
euro.
(4) Sodišča in drugi državni organi, organi lokalne skupnosti ter druge organizacije z javnimi pooblastili preračunajo
po uradni dolžnosti zneske, ki se glasijo na tolar, v zneske, ki
se glasijo na euro, v postopkih, ki jih vodijo.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo izdajatelji posebnih položnic, ki v položnice izpisujejo zneske in jih
izdajajo zadnja dva meseca pred uvedbo eura, na posebni
položnici navesti znesek, ki se glasi na tolar, in znesek, ki se
glasi na euro, preračunan po tečaju zamenjave.
14. člen
Ne glede na druge določbe tega zakona se po dnevu
uvedbe eura pri ugotavljanju oziroma določanju pravic in
obveznosti po zakonih, ki urejajo socialna zavarovanja, na
podlagi podatkov iz obdobja pred dnevom uvedbe eura, ti podatki ugotavljajo in določajo na način, določen v teh predpisih
in nato preračunajo v euro po tečaju zamenjave.
15. člen
V davčnih zadevah, pri katerih je treba davčno osnovo
ugotoviti po uvedbi eura, pri tem pa upoštevati vrednost
kapitala ob pridobitvi in je zavezanec fizična oseba pridobil
kapital pred uvedbo eura, se vrednost kapitala ob pridobitvi
preračuna z uporabo srednjega tečaja Banke Slovenije, ki
je veljal na dan pridobitve kapitala oziroma dne 1. januarja
2006, kadar se po predpisih, ki urejajo davke, za nabavno
vrednost kapitala šteje vrednost kapitala na ta dan.
16. člen
Ne glede na 13. člen tega zakona, minister, pristojen za
finance, lahko izda navodilo, s katerim določi valuto, v kateri
se po dnevu uvedbe eura pošiljajo poročila, izkazi, obračuni,
evidence in drugi podatki, ki se nanašajo na obdobje pred
uvedbo evra, državnim organom in drugim osebam, ki so
jih upravičeni zahtevati za uresničevanje svojih pristojnosti
in nalog.
VI. OBRESTNE MERE, INDEKSI IN TEČAJI
17. člen
Ob prvem poteku pogodbeno določenega obdobja za
obračun obresti, ki poteče po dnevu uvedbe eura, medbančno referenčno obrestno mero Združenja bank Slovenije
SITIBOR nadomesti evropska medbančna referenčna obrestna mera EURIBOR ustrezne ročnosti, razen če se stranke
dogovorijo drugače.
18. člen
(1) Če ob uvedbi eura preneha obstajati referenčna
obrestna mera, indeks ali tečaj (v nadaljnjem besedilu: referenčno merilo vrednosti) ali se zaradi uvedbe eura spremeni
metoda ali osnova njihovega izračuna, to ne vpliva na veljavnost aktov.
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(2) Če referenčno merilo vrednosti iz prejšnjega odstavka nadomesti drugo referenčno merilo vrednosti, se šteje, da
se uporablja referenčno merilo vrednosti, ki je nadomestilo.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata,
če se stranke dogovorijo drugače.
VII. DRUGE DOLOČBE O ZAOKROŽEVANJU
19. člen
(1) Z dnem uvedbe eura se prodajne cene za blago in
storitve preračunajo na najmanj tri decimalna mesta in zaokrožijo ter izkazujejo na ne manj kot dve decimalni mesti.
(2) Kadar se blago in storitve prodajajo v velikih količinah (na primer električna energija, telefonski impulz, osnovne
komunalne storitve, naftni derivati, zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin), se pri preračunavanju cen iz tolarjev v eure
cene zaokrožijo in izkazujejo na ne manj kot štiri decimalna
mesta.
(3) Zneski vmesnih operacij se morajo zaokrožiti na
najmanj toliko decimalnih mest, kolikor jih ima cena, iz katere je vmesna operacija pridobljena. Pri tem se za vmesne
operacije štejejo operacije, pri katerih takojšnji cilj operacije
ni plačilo ali knjiženje kot končni obračun ustreznega denarnega zneska.
(4) Denarni zneski, izračunani na podlagi cen iz drugega odstavka tega člena, ki jih je treba plačati ali vknjižiti, se
zaokrožijo na najbližji cent.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se cene
motornih bencinov, plinskega olja za pogon in ogrevanje
zaokrožijo na tri decimalna mesta.
20. člen
(1) Pri dvojnem označevanju cen po Zakonu o dvojnem
označevanju cen v tolarjih in evrih (Uradni list RS, št. 101/05)
pri prodaji blaga in storitev s prodajnimi avtomati ali z drugimi
podobnimi načini prodaje, pri katerih plačevanje blaga in
storitev na 0,01 in 0,02 eura natančno ni mogoče iz tehničnih razlogov, lahko podjetja označujejo cene na najbližjih
0,05 eura ali na njihov najbližji večkratnik.
(2) Ne glede na tretji odstavek 3. člena tega zakona v
obdobju dvojnega obtoka ni treba prilagoditi prodajnih avtomatov tako, da sočasno sprejemajo bankovce in kovance, ki
se glasijo na euro in tolar.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA
21. člen
(1) Banka Slovenije je pristojna za nadzor nad izvajanjem 6. in 7. člena tega zakona. Za postopek nadzora Banke
Slovenije se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo
bančništvo.
(2) Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen
za nadzor nad izvajanjem 2., 3., 4., 13. in 19. člena tega
zakona.
(3) Agencija za trg vrednostnih papirjev je pristojna za
nadzor nad izvajanjem 11. člena tega zakona.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
(1) Z globo od 40.000 do 120.000 eurov se za prekršek
kaznuje banka, hranilnica ali Pošta Slovenije, ki:
1. zavrne menjavo bankovcev in kovancev v skladu s
6. členom tega zakona,
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2. bankovcev in kovancev ne menjava v skladu s 6. členom tega zakona.
(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba banke, hranilnice ali Pošta Slovenije
kot pogodbena izvajalka storitev za Poštno banko Slovenije,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
23. člen
(1) Z globo od 2.000 do 25.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna in fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki:
1. po dnevu uvedbe eura ne sprejema bankovcev in
kovancev, ki se glasijo na euro v skladu z 2. členom tega
zakona;
2. v obdobju dvojnega obtoka ne sprejema bankovcev
in kovancev, ki se glasijo na tolar v skladu s 3. členom tega
zakona;
3. pri preračunu tolarjev v eure in preračunu eurov v
tolarje ne uporablja tečaja zamenjave v skladu z 2. členom
tega zakona;
4. pri izdajanju posebnih položnic ne upošteva petega
odstavka 13. člena tega zakona;
5. pri prodaji blaga in storitev iz drugega odstavka
19. člena tega zakona pri preračunavanju cen iz tolarjev v
eure cene zaokroži in izkazuje na manj kot štiri decimalna
mesta;
6. cen motornih bencinov, plinskega olja za pogon in
ogrevanje ne zaokroži na tri decimalna mesta v skladu s
petim odstavkom 19. člena tega zakona;
7. v roku ne pošlje Klirinško depotni družbi, d.d., naloga
v skladu s prvim odstavkom 11. člena tega zakona.
(2) Z globo od 500 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(1) Z dnem uvedbe eura prenehata veljati Zakon o denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91 in
33/92) in Zakon o uporabi denarne enote Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 17/91).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se Zakon o denarni enoti Republike Slovenije in Zakon o uporabi denarne
enote Republike Slovenije smiselno uporabljata do poteka
obdobja dvojnega obtoka.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se v zakonih in drugih
predpisih beseda »evro« v vseh sklonih nadomesti z besedo
»euro« v ustreznem sklonu.
26. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-05/06-7/4
Ljubljana, dne 26. oktobra 2006
EPA 1002-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o določitvi minimalne plače (ZDMP)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in drugega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o določitvi minimalne plače
(ZDMP)
Razglašam Zakon o določitvi minimalne plače (ZDMP),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
26. oktobra 2006.
Št. 001-22-145/06
Ljubljana, dne 3. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOLOČITVI MINIMALNE PLAČE (ZDMP)
1. člen
S tem zakonom se določa način usklajevanja minimalne
plače, ki pripada zaposlenemu oziroma zaposleni za delo s
polnim delovnim časom, in znesek minimalne plače za opravljeno delo za čas od 1. avgusta 2006 do 31. julija 2007, ter
zajamčena plača od 1. avgusta 2006 dalje.
Minimalna plača je določena v mesečnem znesku in se
lahko izplačuje v nižjem, sorazmernem znesku le pri zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega.
2. člen
Minimalna plača se 1. avgusta vsako leto poveča za
pričakovano rast cen življenjskih potrebščin v letu, ki jo kot
podlago za pripravo državnega proračuna sprejme Vlada
Republike Slovenije.
Znesek minimalne plače na podlagi navedene ocene
in po posvetovanju s socialnimi partnerji ugotovi minister
oziroma ministrica, pristojna za delo, in ga objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
3. člen
Ob upoštevanju pričakovane rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2006 in dogovorjenih odstotkov povečanja
plač v kolektivnih pogodbah za javni in zasebni sektor za
leto 2006 se veljavni znesek minimalne plače za opravljeno
delo od 1. avgusta 2006 do 31. julija 2007 poveča za 2% in
je 125.052 tolarjev.
4. člen
Za odstotek iz prejšnjega člena se poveča tudi veljavna
zajamčena plača, ki se uporablja kot osnova za odmero pravic na podlagi posebnih zakonov, tako da je od 1. avgusta
2006 56.970 tolarjev.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/06-21/1
Ljubljana, dne 26. oktobra 2006
EPA 1010-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o usklajevanju transferjev
posameznikom in gospodinjstvom v Republiki
Sloveniji (ZUTPG)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o usklajevanju
transferjev posameznikom in gospodinjstvom
v Republiki Sloveniji (ZUTPG)
Razglašam Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
26. oktobra 2006.
Št. 001-22-147/06
Ljubljana, dne 3. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O USKLAJEVANJU TRANSFERJEV
POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZUTPG)
1. člen
Ta zakon določa višine, enotni način in rok usklajevanja
posameznih vrst transferjev posameznikom in gospodinjstvom, ki se izplačujejo iz javnih finančnih virov v Republiki
Sloveniji, to je iz državnega proračuna, proračunov občin,
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. člen
V primerih, ko so v teh predpisih višine posameznega
transferja določene v razmerju do minimalne plače, zajamčene plače ali povprečne plače v Republiki Sloveniji, se kot
višine upoštevajo vrednosti, veljavne na dan 31. decembra
2006, ki jih objavi minister oziroma ministrica, pristojen za
socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister).
3. člen
(1) Transferji posameznikom in gospodinjstvom, za
katere je s predpisi določeno, da se usklajujejo z doseženo oziroma z napovedano rastjo cen življenjskih potrebščin
oziroma se usklajujejo z rastjo povprečne bruto plače vseh
zaposlenih v Republiki Sloveniji, z rastjo povprečne čiste
plače, zajamčene plače, minimalne plače, izhodiščne plače
za negospodarske dejavnosti ali povprečne plače po kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti, se uskladijo enkrat
letno v mesecu januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin v
obdobju januar–december preteklega leta v primerjavi z istim
obdobjem v letu pred tem, po podatkih Statističnega Urada
Republike Slovenije.
(2) Na način in v roku iz prejšnjega odstavka se usklajujejo naslednje vrste transferjev posameznikom in gospodinjstvom:
1. transferji, ki se izplačujejo iz državnega proračuna:
– otroški dodatek v skladu s 65. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo),
– dodatek za nego otroka v skladu z 80. členom Zakona
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,

Uradni list Republike Slovenije
– delno plačilo za izgubljeni dohodek v skladu s 84. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
– dodatek za veliko družino v skladu s 76. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
– pomoč ob rojstvu otroka v skladu s 63. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
– starševski dodatek v skladu z 58. členom Zakona o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
– rejnine v skladu s 50., 51. in 53. členom Zakona o
izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02 in
56/06 – odločba US),
– denarna socialna pomoč v skladu z 19. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 69/05 – odločba US, 21/06 – odločba
US),
– denarno nadomestilo brezposelnim v skladu z 18. členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno
besedilo),
– starševska nadomestila v skladu z 38., 39. in 40. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
– sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih
– nadomestilo za invalidnost, dodatek za tujo nego in pomoč v skladu s 7., 8. in 9. členom Zakona o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS,
št. 41/83),
– invalidnina v skladu z 20. členom Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 2/97 – odločba US,
19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06 – odločba US in 61/06 –
ZDru-1),
– dodatek za posebno invalidnost v skladu z 21. členom
Zakona o vojnih invalidih,
– dodatek za pomoč in postrežbo v skladu z 22. členom
Zakona o vojnih invalidih,
– oskrbnina v skladu s 35. členom Zakona o vojnih
invalidih,
– invalidski dodatek v skladu z 41. členom Zakona o
vojnih invalidih,
– družinska invalidnina v skladu s 57. členom Zakona
o vojnih invalidih,
– družinski dodatek v skladu s 67. členom Zakona o
vojnih invalidih,
– dodatek za pomoč in postrežbo v skladu s 125. členom Zakona o vojnih invalidih,
– renta v skladu z 2. členom Zakona o posebnih
pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (Uradni list RS,
št. 49/97),
– štipendija v skladu z 2. členom Zakona o posebnih
pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991,
– veteranski dodatek v skladu z 8. členom Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 61/06 – ZDru-1),
– dodatek za pomoč in postrežbo v skladu s 13. členom
Zakona o vojnih veteranih,
– doživljenjska mesečna renta v skladu s 16. členom
Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/03
– uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 68/05 – odločba US in 61/06 – ZDru-1),
– denarna renta v skladu s 16.a členom Zakona o žrtvah
vojnega nasilja,
– republiške štipendije v skladu s 55. členom Zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
– Zoisove štipendije v skladu s 55. členom Zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
– štipendije za brezposelne osebe v skladu s 53.b členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
– kadrovske štipendije v skladu s 55. členom Zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
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2. transferji, ki se izplačujejo iz proračunov občin:
– kadrovske štipendije,
– delno plačilo za izgubljeni dohodek, ki se v skladu s
predpisi o socialnem varstvu izplačuje družinskemu pomočniku v skladu z 18.i členom Zakona o socialnem varstvu.
3. transferji, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije:
– letni dodatek v skladu s 136.b členom Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo),
– dodatek za pomoč in postrežbo v skladu s 137. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– invalidnine v skladu s 143. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– varstveni dodatki v skladu s 132. členom Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– denarna nadomestila uživalcev pravic na podlagi preostale delovne zmožnosti, uveljavljena po predpisih, ki so
se uporabljali do datuma, določenega v prvem odstavku
446. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– dodatki k pokojninam, priznani v skladu s 1. členom
Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje
SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92, 45/99 – odločba US in
18/01),
– preživnine v skladu s 3. členom Zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86).
4. člen
(1) Na način in v roku iz prvega odstavka prejšnjega
člena se usklajujejo tudi osnove za nadomestila plač, ki so
podlaga za obračun nadomestila med začasno zadržanostjo
od dela, ki jih izplačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja na
podlagi 28. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo).
(2) Osnova za nadomestilo plač se uskladi na način in
v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena le v primeru, da
ima zavarovanec osnovo najmanj iz predpreteklega koledarskega leta glede na obdobje zadržanosti.
5. člen
Na način in v roku iz prvega odstavka 3. člena tega
zakona se usklajujejo tudi:
– osnovni znesek minimalnega dohodka iz 22. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– oprostitve plačil socialno varstvenih storitev v primerih, ko se ne usklajujejo v skladu s 35. oziroma 36. členom
Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04 in 124/04),
– osnova za odmero dodatnih pravic iz 4. člena Zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– osnova za odmero dodatka po 2. in 4.a členu Zakona
o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki
so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ,
– odmerna osnova po 20. členu Zakona o vojnih invalidih,
– osnova za odmero rente po 3. členu Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991.
6. člen
Minister vsako leto objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije sklep o usklajenih višinah tistih transferjev, ki so
določeni v nominalnih zneskih, in odstotek uskladitve drugih
transferjev.
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7. člen
(1) V letu 2007 se usklajevanje posameznih transferjev
posameznikom in gospodinjstvom opravi na podlagi podatkov
o rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od naslednjega
meseca po mesecu, za katerega so bili upoštevani podatki
pri zadnji uskladitvi, do decembra leta 2006.
(2) V primeru, ko je bila uskladitev posameznega transferja v letu 2006 višja od rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december 2006 v primerjavi z istim obdobjem v
letu 2005, se usklajevanje v letu 2007 ne opravi.
(3) Pri obračunu nadomestila plač za mesece v letu
2007 se v primeru neprekinjene zadržanosti od dela s pričetkom pred 31. decembrom 2006, osnova poveča za indeks
valorizacije za december 2006, ki je bil določen na podlagi s
tem zakonom razveljavljenih določb Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95,
39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 51/98 – odločba US in 109/99
– odločba US). V primeru, da je bil indeks valorizacije za
december 2006 nižji od rasti cen življenjskih potrebščin v
obdobju januar–december 2006 v primerjavi z istim obdobjem v letu 2005, se v primeru neprekinjene zadržanosti
od dela uskladitev izvede na podlagi rasti cen življenjskih
potrebščin.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– 101. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno
besedilo),
– drugi stavek prvega odstavka 18.i člena, 22. člen v
delu, ki se nanaša na usklajevanje in 40. člen Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo, 69/05 – odločba US, 21/06 – odločba US
in 105/06),
– 37. člen Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri
plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04
in 124/04),
– 61. člen Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02 in 56/06 – odločba US),
– 24. člen Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno
prečiščeno besedilo),
– 10. člen Zakona o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83),
– zadnji stavek prvega odstavka 31. člena ter peti in
šesti odstavek 31. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo),
– drugi odstavek 57. člena, 153. člen in drugi odstavek 397. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno
besedilo),
– drugi odstavek 2. člena Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do
pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92,
45/99 – odločba US in 18/01),
– 12. člen Zakona o preživninskem varstvu kmetov
(Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86),
– 78. člen Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št.
63/95, 2/97 – odločba US, 19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06
– odločba US in 61/06 – ZDru-1),
– 6. člen Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za
Slovenijo 1991 (Uradni list RS, št. 47/97),
– besedilo », ki se valorizira tako kot pokojnine« v
prvem odstavku 16. člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja
(Uradni list RS, št. 18/03 – uradno prečiščeno besedilo, 54/04
– ZDoh-1, 68/05 – odločba US in 61/06 – ZDru-1),
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– besedilo »in se valorizira tako kot pokojnine« v drugem odstavku 16.a člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja
(Uradni list RS, št. 18/03 – uradno prečiščeno besedilo, 54/04
– ZDoh-1, 68/05 – odločba US in 61/06 – ZDru-1).
9. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednje določbe zakonov in drugih predpisov, ki določajo
višine posameznega transferja ali njihovega dela v razmerju
do minimalne plače, zajamčene plače ali povprečne plače v
Republiki Sloveniji:
– prvi stavek prvega odstavka 18.i člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 69/05 – odločba US, 21/06 – odločba US in 105/06)
v delu, ki se nanaša na višino pravice do delnega plačila za
izgubljeni dohodek,
– 8. člen Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83), ki se nanaša
na višino nadomestila za invalidnost,
– drugi odstavek 9. člena Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS,
št. 41/83), v delu, ki se nanaša na višine dodatkov za tujo
nego in pomoč,
– 2. točka prvega odstavka 40. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo), ki se nanaša na
plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače v
času očetovskega dopusta,
– tretji in četrti odstavek 41. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanašata na
osnovo za izračun starševskega nadomestila razlika do polnega obsega – 55% minimalne plače),
– 43. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih, ki se nanaša na najvišje in najnižje izplačilo nadomestila,
– tretji odstavek 48. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanaša na pravico staršev
do krajšega delovnega časa in plačilo prispevkov od minimalne plače,
– prvi in drugi odstavek 48.a člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanašata na
plačilo prispevkov od minimalne plače,
– drugi odstavek 48.b člena Zakona o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanaša na pravico
staršev do krajšega delovnega časa in plačilo prispevkov od
minimalne plače,
– prvi odstavek 48.c člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanaša na plačilo prispevkov od minimalne plače v primeru štirih ali več otrok,
– drugi in tretji odstavek 65. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanaša na
dohodkovni razred v odstotku povprečne mesečne plače (dohodek na družinskega člana v % povprečne plače v RS),
– tretji odstavek 84. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanaša višino pravice do
delnega plačila za izgubljeni dohodek – minimalna plača,
– prvi, drugi in tretji odstavek 101. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanaša na
usklajevanje zneskov starševskih nadomestil (izhodiščna
plača) in družinskih prejemkov.
10. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 541-01/06-3/1
Ljubljana, dne 26. oktobra 2006
EPA 1092-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Uradni list Republike Slovenije
4834.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov (ZZRZI-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji
in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
(ZZRZI-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 26. oktobra 2006.
Št. 001-22-148/06
Ljubljana, dne 3. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN
ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI-B)
1. člen
V Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo) se v 59. členu črta tretji odstavek.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V 62. členu se dosedanji drugi odstavek nadomesti z
naslednjim besedilom:
»(2) V skupno število zaposlenih po tem zakonu se
štejejo tudi družbeniki zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe na podlagi pogodbe o
zaposlitvi pri istem delodajalcu, samostojni podjetniki posamezniki in druge osebe, ki na območju Republike Slovenije
samostojno opravljajo poklicno oziroma drugo dovoljeno dejavnost ter so na teh podlagah zavarovani.«.
V tretjem odstavku se besedilo »iz prejšnjih dveh odstavkov« nadomesti z besedilom »iz prvega odstavka tega
člena«.
Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) V kvoto se štejejo invalidi, ki jih delodajalci prijavijo
v zavarovanje kot invalide skladno z Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list
RS, št. 10/05 in 43/05).«.
3. člen
V 65. členu se tretji odstavek nadomesti z naslednjim
besedilom:
»(3) Če delodajalec v določenem roku ne plača obveznosti iz prejšnjega odstavka niti ne dokaže, da ni zavezanec
za plačilo, Sklad izda odločbo o obveznosti plačila.«.
Za tretjim odstavkom se dodajo četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne
zadrži izvršitve.
(5) Pritožbe rešuje ministrstvo, pristojno za invalidsko
varstvo.
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(6) Za izterjavo plačil zaradi neizpolnjene kvote je pristojna Davčna uprava Republike Slovenije.«.
4. člen
V 74. členu se črta tretji odstavek.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se
nadomesti z naslednjim besedilom:
»(4) Prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz prvega in drugega odstavka tega člena prikazuje
delodajalec oziroma samozaposleni invalid na posebnem
kontu in jih kot odstopljena sredstva uporabi za namene iz
prve, druge, tretje, četrte, šeste in osme alinee 61. člena
tega zakona.«.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane peti odstavek, se doda šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Neposredni uporabniki državnega proračuna niso
upravičeni do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje po določbah tega člena.«.
5. člen
V 75. členu se za tretjim odstavkom doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Neposredni uporabniki državnega proračuna niso
upravičeni do nagrade za preseganje kvote po določbah
tega člena.«.
6. člen
V 78. členu se na začetku prvega odstavka postavi
oznaka »(1)«.
Za prvim odstavkom se doda drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Sklad določi operativni način izvajanja pooblastil,
ki jih ima na podlagi tega zakona.«.
7. člen
V 82. členu se na koncu pete alinee beseda »in« nadomesti z vejico.
Za peto alineo se dodata novi šesta in sedma alinea,
ki se glasita:
»– nadzor nad izpolnitvijo pogodb o poslovnem sodelovanju zaradi nadomestne izpolnitve kvote, ki ga izvaja Sklad
oziroma njegov pooblaščenec,
– nadzor nad porabo oproščenih prispevkov iz 74. člena
tega zakona, ki ga izvaja komisija, ki jo imenuje minister,
pristojen za invalidsko varstvo in«.
Dosedanja šesta alinea postane osma alinea.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Povezane družbe po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, so samostojno zavezane k izpolnjevanju kvote od
1. januarja 2007.
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-04/03-2/4
Ljubljana, dne 26. oktobra 2006
EPA 1016-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davčni službi (ZDS-1B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 24. oktobra 2006.
Št. 001-22-146/06
Ljubljana, dne 2. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVČNI SLUŽBI (ZDS-1B)
1. člen
V Zakonu o davčni službi (Uradni list RS, št. 17/05
– uradno prečiščeno besedilo in 59/05 – odl. US) se za
2. členom doda 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
(zastava in znak)
(1) Davčna uprava ima svojo zastavo in svoj znak.
(2) Obliko, barvo in uporabo zastave in znaka določi
Vlada Republike Slovenije.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se 4. točka črta.
Dosedanje 5., 6., 7. in 8. točka postanejo 4., 5., 6. in
7. točka.
3. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Davčna uprava javno objavi letno poročilo o izvajanju nalog po tem zakonu.«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(pokrivanje stroškov pobiranja davkov in drugih
obveznih dajatev)
Davčni upravi Republike Slovenije se zagotovijo sredstva za pokrivanje stroškov opravljanja nalog iz prejšnjega
člena v državnem proračunu.«.
7. člen se črta.

5. člen

6. člen
V 8. členu se za besedilom »ki niso davki« črtata vejica in besedilo »in davčne izvršbe članskih prispevkov za
zbornice«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Stroški neuspešne izvršbe, ki jo davčna uprava
poveri osebam iz prejšnjega odstavka, bremenijo prejemnika
sredstev oziroma predlagatelja izvršbe.«.
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7. člen
V prvem odstavku 12. člena se v 6. točki za besedilom
»opravlja davčne preiskave« dodajo vejica in besedi »davčni
nadzor«.
Za 15. točko se doda 16. točka, ki se glasi:
»16. usklajuje sočasne davčne inšpekcijske nadzore
med državami članicami EU;«.
Dosedanje 16., 17., 18. in 19. točka postanejo 17., 18.,
19. in 20. točka.
8. člen
V 13. členu se v 4. točki črta beseda »neposredno«.
9. člen
Drugi in tretji odstavek 17. člena se spremenita tako,
da se glasita:
»(2) Inšpektor je za svoje delo odgovoren generalnemu
direktorju oziroma direktorju davčnega urada. Če inšpektor
opravlja davčni inšpekcijski nadzor zunaj svojega davčnega
urada po nalogu direktorja tega davčnega urada, pa je v zvezi
z opravljanjem tega davčnega nadzora odgovoren direktorju
davčnega urada, na območju katerega opravlja pregled.
(3) Izterjevalec je za svoje delo odgovoren direktorju
davčnega urada. Če izterjevalec opravlja davčno izterjavo
zunaj območja svojega davčnega urada po nalogu direktorja
tega davčnega urada, pa je v zvezi z opravljanjem te davčne
izterjave odgovoren direktorju davčnega urada, na območju
katerega opravlja davčno izvršbo.«.
10. člen
V četrtem odstavku 18. člena se doda 2. točka, ki se
glasi:
»2. vstopiti in pregledati poslovne in druge prostore
(razen stanovanj), ki ne pripadajo zavezancu, ker obstaja
utemeljen sum, da zavezanec v njih opravlja dejavnost, ali
da so tam stvari zavezanca, na katere se nanaša izvajanje
nalog iz prvega do tretjega odstavka tega člena;«.
Dosedanja 2. točka postane 3. točka.
V dosedanji 3. točki, ki postane 4. točka, se besedilo
»ki je predmet davčnega nadzora« nadomesti z besedilom
»pri kateri se izvajajo naloge iz prvega do tretjega odstavka
tega člena«.
Dosedanje 4., 5., 6. in 7. točka postanejo 5., 6., 7. in
8. točka.
V dosedanji 8. točki, ki postane 9. točka, se besedi
»davčnega nadzora« nadomestita z besedilom »nalog iz
prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena«.
Dosedanja 9. točka postane 10. točka.
V dosedanji 10. točki, ki postane 11. točka, se za številko »2.« doda »in 3«.
Dosedanje 11., 12. in 13. točka postanejo 12., 13. in
14. točka.
V dosedanji 14. točki, ki postane 15. točka, se besedi
»davčnega nadzora« nadomestita z besedilom »nalog iz
prvega in drugega odstavka tega člena«.
V dosedanji 15. točki, ki postane 16. točka, se besedi
»davčnega nadzora« nadomestita z besedilom »izvajanja
nalog iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Inšpektor zahteva podatke in dokumente v skladu
s 4., 5. in 6. točko in 13. točko prejšnjega odstavka praviloma
ustno med izvajanjem nalog iz prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena. V zahtevi mora navesti kraj in rok predložitve podatkov in dokumentacije ter opozoriti zavezanca
za davek oziroma odgovorno osebo zavezanca za davek,
da bo ob nepredložitvi zahtevanih podatkov oziroma dokumentov storil prekršek v skladu z zakonom, ki ureja davčni
postopek.«.
Dodajo se šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti
odstavek, ki se glasijo:
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»(6) Inšpektor ugotavlja identiteto v skladu z 8. točko
četrtega odstavka tega člena tako, da od osebe zahteva, da
mu izroči na vpogled osebno izkaznico ali drugo veljavno javno listino s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, na podlagi
katere lahko ugotovi njeno identiteto.
(7) Inšpektor mora pred začetkom uporabe tehničnih
pripomočkov za fotografiranje oziroma vizualno snemanje v
skladu z 11. točko četrtega odstavka tega člena, s katerimi
fotografira ali posname na drug nosilec vizualnih podatkov
osebe, prostore, objekte, napeljave in druge predmete iz
3. in 4. točke četrtega odstavka tega člena, s tem seznaniti
zavezanca za davek oziroma njegovega pooblaščenca.
(8) Ne glede na prejšnji odstavek se ukrepi iz prejšnjega odstavka izvajajo brez seznanitve zavezanca za davek,
če bi to onemogočilo ali otežilo opravljanje nalog službe, o
čemer se naredi uradni zaznamek, ki vsebuje tudi navedbo o
datumu in kraju fotografiranja oziroma snemanja. Fotografije
in posnetki, pridobljeni na tak način, se lahko uporabijo kot
dokaz v davčnem postopku.
(9) Kadar inšpektor pri opravljanju nalog iz prvega,
drugega in tretjega odstavka tega člena razmnoži listino,
avdiovizualni zapis oziroma drug dokument v skladu z
12. točko četrtega odstavka tega člena, mora vsako kopijo
vidno označiti, tako da bo nedvoumno dokazano, da je kopija, ter napisati datum njene izdelave.
(10) O zbiranju podatkov in obvestil v skladu s 14. točko
četrtega odstavka tega člena ni treba obvestiti osebe, o kateri
se zbirajo podatki, če bi to onemogočilo ali otežilo opravljanje
nalog službe. O zbranih in pridobljenih obvestilih se sestavi
uradni zaznamek, iz katerega morata biti razvidna kraj in
čas zbiranja obvestil. Pridobljeni podatki oziroma zbrana
obvestila se lahko uporabijo v postopku davčnega nadzora.
Podatek pomeni dejstvo, predstavljeno v berljivi obliki, kot so
številke, črke, slike ali druge oblike zapisa v papirni oziroma
elektronski obliki.
(11) Pooblastilo v skladu s 15. točko četrtega odstavka
tega člena se izvaja tako, kot je določeno s tem členom.
Kadar se nadzor nad delom organizacijskih enot davčne
uprave opravlja pri zavezancu za davek, je treba zavezanca
za davek pred začetkom opravljanja teh dejanj seznaniti s
tem, da je to nadzor nad delom organizacijskih enot davčne
uprave pri zavezancih za davek.«.
11. člen
V prvem odstavku 19. člena se število »90« nadomesti
s številom »30«.
Za prvim stavkom se doda stavek, ki se glasi: »Izjemoma lahko inšpektor pri obsežnem in dolgotrajnem davčnem
inšpekcijskem nadzoru podaljša rok za zaseg listin, predmetov, vzorcev, evidenc in drugih dokumentov iz prejšnjega
stavka, vendar največ do skupno 90 dni.«.
V tretjem odstavku se črta drugi stavek.
12. člen
V 22. členu se dodajo šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek, ki se glasijo:
»(6) Pri opravljanju davčne izvršbe ima izterjevalec
pravico pregledati listine, ki dokazujejo pravni status dolžnika in zavezanca za davek, ter druge listine in dokumente, s
katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb.
(7) Izterjevalec ugotavlja identiteto iz šestega odstavka tega člena tako, da od osebe zahteva, da mu izroči na
vpogled osebno izkaznico ali drugo veljavno javno listino
s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, na podlagi katere
lahko ugotovi njeno identiteto.
(8) Izterjevalec sme zaradi identifikacije, rubeža in prodaje posneti stanje vrednostnih papirjev, premičnega premoženja in nepremičnin, tako da jih fotografira ali posname na
drug nosilec vizualnih podatkov.
(9) Izterjevalec mora pred začetkom uporabe tehničnih
pripomočkov za fotografiranje oziroma vizualno snemanje iz
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osmega odstavka tega člena s tem seznaniti zavezanca za
davek oziroma njegovega pooblaščenca.
(10) Ne glede na prejšnji odstavek se ukrepi iz osmega
odstavka tega člena lahko izvajajo brez seznanitve zavezanca za davek, če bi to onemogočilo ali otežilo opravljanje
nalog službe, o čemer se naredi uradni zaznamek, ki vsebuje
tudi navedbo o datumu in kraju fotografiranja oziroma snemanja. Fotografije in posnetki, pridobljeni na tak način, se
lahko uporabijo kot dokaz v davčnem postopku.«.
13. člen
Četrti odstavek 34. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(4) Davčna uprava obvesti davčne zavezance rezidente o stanju njihovih terjatev in obveznosti do davkov
na dan 31. avgusta. O stanju terjatev in obveznosti na dan
31. avgusta jih mora obvestiti najpozneje do 31. oktobra istega leta.«.
14. člen
V 35. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(uslužbenci davčne službe)«.
Za besedilom »Javni uslužbenci v davčni upravi« se
doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: uslužbenci davčne
uprave)«.
15. člen
Tretji odstavek 37. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(3) Uslužbenec davčne uprave, ki mu preneha delovno
razmerje v davčni službi, mora davčno, poslovno in drugo
tajnost v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena
varovati tudi po prenehanju delovnega razmerja v davčni
službi.«.
16. člen
Besedilo 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(kršenje obveznosti iz delovnega razmerja)
Kršitev 36. člena in prvega in drugega odstavka
37. člena tega zakona se šteje za tako kršenje obveznosti iz
delovnega razmerja, za katero se lahko redno oziroma izredno odpove pogodba o zaposlitvi in ugotavlja odškodninska
odgovornost uslužbenca davčne uprave.«.
17. člen
Drugi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Uslužbencem davčne uprave, ki opravljajo naloge
pooblaščenih uradnih oseb, ki se po svoji krivdi ne usposabljajo in udeležujejo preverjanj strokovne usposobljenosti, ki
jih organizira služba, se odpove pogodba o zaposlitvi.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »uslužbencev
davčne uprave« doda vejica in besedilo »ki opravljajo naloge
pooblaščenih uradnih oseb,«.
18. člen
Za 39. členom se dodajo 39.a člen, 39.b člen in
39.c člen, ki se glasijo:
»39.a člen
(izpit iz davčnega postopka)
Vsebino in način opravljanja strokovnega izpita iz
davčnega postopka kot posebnega upravnega postopka
ter sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, način prijave
k izpitu, trajanje in način opravljanja izpita ter izdajanje
potrdil predpiše minister, pristojen za finance, na predlog
generalnega direktorja. Izpit se opravlja na Generalnem
davčnem uradu.
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39.b člen
(zbirka dokumentov o kandidatu)
Za vsakega kandidata se vodi zbirka dokumentov, ki
vsebuje prijavo k izpitu, potrdilo o izobrazbi kandidata, obvestilo o dnevu opravljanja izpita in zapisnik o poteku izpita.
39.c člen
(evidenca o opravljenih izpitih)
(1) Evidenco o opravljenih izpitih iz davčnega postopka
kot posebnega upravnega postopka vodi davčna uprava
zaradi spremljanja stanja na področju opravljanja izpitov in
opravljanja drugih nalog iz tega zakona.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje
osebne podatke kandidatov, ki opravljajo izpit iz davčnega
postopka kot posebnega upravnega postopka:
– osebno ime;
– datum in kraj rojstva;
– stalno oziroma začasno bivališče;
– stopnjo izobrazbe, za katero je izpit opravljen;
– številko zbirke dokumentov o kandidatu;
– datum izpita;
– vrsta izpita (za davčnega inšpektorja ali izterjevalca);
– podatek o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja;
– uspeh dosežen na izpitu.
(3) Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno,
zbirka dokumentov o kandidatu pa eno leto od dneva opravljanja izpita.
(4) Podatke za evidenco iz drugega odstavka tega člena
davčna uprava pridobiva neposredno od kandidata oziroma
nastajajo v postopku opravljanja izpita.«.
19. člen
V 40. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V davčnem registru se osebni podatki o osebah,
ki se vpisujejo v davčni register zbirajo, hranijo in nadalje
obdelujejo za namen pobiranja davkov, določen z zakonom,
ki ureja davčni postopek ter za namene opravljanja drugih
nalog, določenih s tem zakonom.«.
20. člen
Prvi in drugi odstavek 41. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Davčni register vsebuje za fizične osebe naslednje
podatke:
1. davčno številko;
2. podatek, ali je oseba, ki je vpisana v register, identificirana za DDV;
3. osebne podatke: osebno ime, spol, rojstne podatke in
datum smrti, enotno matično številko občana oziroma enotno
matično številko tujca;
4. podatke o državljanstvu;
5. podatek o rezidentskem statusu zavezanca;
6. naslov stalnega in začasnega prebivališča, naslov za
vročanje (naselje, ulica, hišna številka in pošta);
7. številke transakcijskih računov pri izvajalcih plačilnega prometa;
8. druge podatke o fizični osebi (zaposlena/nezaposlena; delodajalec; podatek o tem, ali je prijavljena na zavodu
za zaposlovanje; upokojenec; kmet; študent; dijak);
9. podatke o družini (osebno ime in naslov stalnega ali
začasnega prebivališča ter davčna številka zakonca oziroma
osebe, s katero živi oseba v življenjski skupnosti, ki je po
predpisih, ki urejajo zakonska in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo oziroma osebe,
s katero živi oseba v registrirani istospolni partnerski skupnosti; osebno ime in naslov stalnega in začasnega prebivališča
vzdrževanih družinskih članov ter njihove davčne številke);
10. podatke o osebah, ki so pooblaščene za zastopanje
fizične osebe (davčna številka, osebno ime, naslov prebivališča, tip zastopnika, meje pooblastil za zastopanje, datum
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podelitve pooblastila, datum prenehanja pooblastila, podatki
o elektronskem potrdilu);
11. podatke o elektronskem potrdilu, če fizična oseba
z njim razpolaga;
12. podatke o kapitalskih naložbah doma in v tujini, in
sicer: firmo, sedež, organizacijsko obliko podjetja, višino in
datum naložbe;
13. razlog za vpis (stalno prebivališče, začasno prebivališče, doseganje obdavčljivih dohodkov, obdavčljivo premično
premoženje, obdavčljivo nepremično premoženje, opravljanje dejavnosti, drugo).
(2) Davčni register vsebuje za pravne osebe, združenja
oseb po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti, neposredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, in druge
osebe, ki opravljajo dejavnost, naslednje podatke:
1. davčno številko;
2. podatek, ali je oseba, ki je vpisana v register, identificirana za DDV;
3. firmo oziroma ime, sedež in naslov (občina, naselje,
ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka,
vse potrebne številke službenih in domačih telefonov in telefaksov, naslov službene elektronske pošte);
4. podatke o ustanovitvi (datum začetka oziroma prenehanja, organ registracije, registrska številka);
5. pravnoorganizacijsko obliko oziroma vrsto dejavnosti,
dodatno organizacijsko obliko;
6. višino osnovnega kapitala;
7. davčno obdobje;
8. podatek o rezidentskem statusu zavezanca;
9. podatke o številu in lokaciji poslovnih in drugih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje dohodkov;
10. podatke o poslovnih enotah doma in v tujini;
11. podatke o ustanoviteljih, družbenikih oziroma članih (davčna številka, ime in priimek oziroma firma, naslov
prebivališča oziroma sedeža, država prebivališča oziroma
sedeža, vrsta in obseg odgovornosti, datum vstopa in datum
izstopa, višina vložka);
12. podatke o kapitalskih naložbah doma in v tujini, in
sicer: firma, sedež, organizacijska oblika podjetja v tujini,
višina in datum naložbe;
13. podatke o osebah, ki so pooblaščene za zastopanje
pravne osebe in druge osebe, ki opravlja dejavnost (davčna
številka, osebno ime, naslov prebivališča, tip zastopnika,
meje pooblastil za zastopanje, datum podelitve pooblastila, datum prenehanja pooblastila, podatki o elektronskem
potrdilu);
14. identifikacijsko številko, ki jo določi upravljavec poslovnega registra;
15. šifre dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti
(šifra razreda in podrazreda);
16. številke transakcijskih računov pri izvajalcih plačilnega pometa in številke deviznih računov v Republiki Sloveniji in zunaj nje;
17. davčne številke in številke transakcijskih računov
pri izvajalcih plačilnega prometa in številke deviznih računov
v Republiki Sloveniji in zunaj nje tudi za povezane osebe,
določene z zakonom o obdavčenju;
18. davčno številko, firmo oziroma osebno ime, sedež in
naslov osebe, ki vodi poslovne knjige, če se poslovne knjige
ne vodijo pri zavezancu za davek;
19. podatke o postopku prisilne poravnave, likvidacije
oziroma stečaja ter druge vrste prenehanja (datum pravnomočnega sklepa o začetku postopka, datum pravnomočnega sklepa o dokončanju postopka in način dokončanja
postopka);
20. podatke o statusnih spremembah.«.
V tretjem odstavku se beseda »prejšnjega« nadomesti
z besedilom »prvega in drugega«.
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21. člen
V 42. členu se na koncu 8. točke pika nadomesti s podpičjem in doda 9. točka, ki se glasi:
»9. neposredni uporabnik državnega ali občinskega
proračuna.«.
22. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»43. člen
(vpis fizične osebe v davčni register)
(1) Fizična oseba s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji se vpiše v davčni register po uradni dolžnosti. Vpis izvede davčni urad na podlagi podatkov
iz centralnega registra prebivalstva.
(2) Če centralni register prebivalstva ne vsebuje vseh
podatkov, potrebnih za vpis v davčni register, davčni organ
opozori fizično osebo, naj predloži manjkajoče podatke za
vpis v davčni register.
(3) Fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima niti začasnega prebivališča, pa dosega na njenem območju obdavčljive dohodke ali je lastnik obdavčljivega premičnega oziroma
nepremičnega premoženja, mora davčnemu uradu predložiti
prijavo za vpis v davčni register.
(4) Fizična oseba, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja
dohodnino, pravico do ugodnosti za vzdrževane družinske
člane, mora davčnemu uradu predložiti prijavo za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register.«.
23. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»44. člen
(vpis fizične osebe, ki opravlja dejavnost)
(1) Samostojni podjetnik posameznik, ki je subjekt vpisa v Poslovni register Slovenije ali druga fizična oseba, ki
opravlja dejavnost in je vpisana v Poslovni register Slovenije,
se vpiše v davčni register po uradni dolžnosti. Vpis izvede
davčni urad na podlagi podatkov iz Poslovnega registra
Slovenije.
(2) Druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ni vpisana v Poslovni register Slovenije, predloži davčnemu uradu
prijavo za vpis podatkov o opravljanju dejavnosti v osmih
dneh po začetku opravljanja dejavnosti.
(3) Ne glede na prvi odstavek mora samostojni podjetnik posameznik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnosti
in je vpisana v Poslovni register Slovenije, v osmih dneh po
vpisu v Poslovni register Slovenije, sporočiti davčnemu uradu, upoštevaje svojo organiziranost, podatke o:
1. številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov,
2. poslovnih enotah v tujini,
3. kapitalskih naložbah doma in v tujini,
4. številkah računov v tujini,
5. povezanih osebah,
6. osebi, ki vodi poslovne knjige.
(4) Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, za katero ne
obstaja registrski organ oziroma druga predpisana evidenca,
predloži davčnemu uradu prijavo za vpis v davčni register v
osmih dneh po začetku opravljanja dejavnosti.«.
24. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen
(vpis pravnih oseb, združenj oseb po tujem pravu,
ki so brez pravne osebnosti,
in drugih oseb v davčni register)
(1) Pravna oseba, združenje oseb po tujem pravu, ki
je brez pravne osebnosti, in druga oseba, ki je subjekt vpisa
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v sodni register, Poslovni register Slovenije ali kakšen drug
register oziroma evidenco, se vpišejo v davčni register po
uradni dolžnosti. Vpis izvede davčni urad na podlagi podatkov iz sodnega registra, Poslovnega registra Slovenije ali
drugega registra oziroma evidence.
(2) Oseba, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v
Republiki Sloveniji, predloži davčnemu uradu prijavo za vpis
v davčni register pred začetkom opravljanja dejavnosti na
območju Republike Slovenije.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora pravna
oseba, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne
osebnosti, in druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register, Poslovni register Slovenije ali kakšen drug register
oziroma evidenco, v osmih dneh po vpisu v sodni register,
Poslovni register Slovenije ali drug register oziroma evidenco, sporočiti davčnemu uradu, upoštevaje svojo organiziranost, podatke o:
1. številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov,
2. poslovnih enotah v tujini,
3. kapitalskih naložbah doma in v tujini,
4. številkah računov v tujini,
5. povezanih osebah,
6. osebi, ki vodi poslovne knjige.«.
25. člen
Za 45. členom se doda 45.a člen, ki se glasi:
»45.a člen
(določitev krajevne pristojnosti davčnih uradov)
Ne glede na to, kateri davčni urad je izvedel vpis v
davčni register po uradni dolžnosti oziroma kje je posamezna
oseba oddala prijavo za vpis v davčni register, se za določanje krajevne pristojnosti davčnih uradov šteje:
1. da je fizična oseba s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji vpisana v davčni register pri
davčnem uradu, na območju katerega ima stalno oziroma
začasno prebivališče;
2. da je fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima
niti začasnega prebivališča, a dosega na njenem območju
obdavčljive dohodke, vpisana v davčni register pri davčnem
uradu, na območju katerega ima sedež prvi izplačevalec dohodkov oziroma kadar izplačevalec dohodkov nima sedeža v
Republiki Sloveniji, pri davčnem uradu, na območju katerega
je dosegla prvi obdavčljivi dohodek;
3. da je fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima niti
začasnega prebivališča, je pa lastnik obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega premoženja, vpisana v davčni
register pri davčnem uradu, na območju katerega je pretežno to premično premoženje, oziroma na območju katerega
nepremičnina leži;
4. da je vzdrževani družinski član vpisan v davčni register pri davčnem uradu, pri katerem je vpisana fizična oseba,
ki mora predložiti prijavo za vpis vzdrževanega družinskega
člana v davčni register;
5. da je samostojni podjetnik posameznik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, vpisana v davčni register pri
davčnem uradu, na območju katerega ima sedež;
6. da je fizična oseba, ki opravlja dejavnost, za katero
ne obstaja registrski organ oziroma druga predpisana evidenca, vpisana v davčni register pri davčnem uradu, na območju
katerega ima stalno oziroma začasno prebivališče;
7. da je pravna oseba, združenje oseb po tujem pravu,
ki je brez pravne osebnosti, in druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register ali kakšen drug register oziroma evidenco,
vpisana v davčni register pri davčnem uradu, na območju
katerega ima sedež;
8. da je oseba, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v Republiki Sloveniji, vpisana v davčni register pri davčnem uradu, na območju katerega bo opravljala dejavnost.«.
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26. člen
Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»47. člen
(vpis sprememb v davčni register)
(1) Oseba, ki je vpisana v davčni register, mora v
15 dneh po nastanku spremembe obvestiti pristojni davčni
urad o vseh spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava za
vpis v davčni register in jih davčni organ ne pridobi po uradni
dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc.
(2) Za osebo iz prejšnjega odstavka, ki tega ne stori,
vpiše davčni urad spremembe podatkov v davčni register po
uradni dolžnosti na podlagi pridobljenih podatkov.«.
27. člen
V 51. členu se v prvem stavku besedilo »50.000 do
300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »210 do 1200
eurov«.
V 1. točki se črta beseda »pristojnemu«.
V 2. točki se črta beseda »pristojnega«.
28. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
(davčni prekrški v zvezi z opravljanjem dejavnosti)
(1) Z globo od 1.600 do 25.100 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če:
1. ne predloži ali ne predloži v roku, določenem s tem
zakonom, davčnemu organu prijave za vpis v davčni register (drugi in četrti odstavek 44. člena in drugi odstavek
45. člena);
2. ne predloži ali ne predloži v roku, določenem s tem
zakonom, davčnemu organu podatkov iz tretjega odstavka
44. člena in tretjega odstavka 45. člena;
3. ne obvesti davčnega urada o spremembah podatkov,
ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register, v roku, določenem s tem zakonom (47. člen).
(2) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.«.
29. člen
53.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»53.a člen
(prehodna ureditev glede pogojev za inšpektorje)
(1) Ne glede na pogoje iz 20. člena tega zakona lahko
delo inšpektorja opravlja tudi delavec, ki nima zahtevane
strokovne izobrazbe, pa opravlja dela in naloge inšpektorja,
vendar le, če do 31. decembra 2006 predloži dokazilo o
začetku izobraževanja za pridobitev univerzitetne ali visoke
strokovne izobrazbe in do 31. decembra 2013 dokazilo o
uspešnem zaključku izobraževanja.
(2) Inšpektor, ki ne predloži dokazila o začetku izobraževanja oziroma dokazila o uspešnem zaključku izobraževanja
v rokih, določenih v prejšnjem odstavku, se razreši naziva
inšpektor in opravljanja nalog, ki so vezana na delovno mesto
inšpektorja, ter se razporedi na delovno mesto, ki ustreza
njegovi strokovni izobrazbi in delovnim izkušnjam, zahtevanim za zasedbo delovnega mesta.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko delo
inšpektorja opravlja tudi delavec, ki na dan 1. januarja 2005
ni imel zahtevane strokovne izobrazbe, pa na dan uveljavitve tega zakona opravlja dela in naloge inšpektorja več kot
deset let.«.

Uradni list Republike Slovenije
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
V Zakonu o deviznem poslovanju (Uradni list RS,
št. 23/99, 35/01 – ZOU, 52/02 – ZDU-1 in 76/03) se v 56.,
61. in 73. členu besedilo »Devizni inšpektorat Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Davčna uprava Republike
Slovenije«.
V podpoglavju 8.4 se naslov spremeni tako, da se glasi:
»8.4. Nadzor davčnih organov«.
V prvem odstavku 62. člena se beseda »deviznemu«
nadomesti z besedo »davčnemu«.
31. člen
Vsi neposredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, ki do 1. januarja 2007 še ne bodo vpisani v davčni
register, se na ta dan vpišejo v davčni register po uradni
dolžnosti.
32. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega zakona preneha veljati
Pravilnik o načinu izvajanja pooblastil davčnih inšpektorjev
(Uradni list RS, št. 38/06).
33. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 5. člena, prvega odstavka 27. člena in 28. člena tega zakona, ki začnejo veljati
1. januarja 2007.
Št. 020-05/91-11/26
Ljubljana, dne 24. oktobra 2006
EPA 1064-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

4836.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o nematerializiranih vrednostnih papirjih
(ZNVP‑A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o nematerializiranih
vrednostnih papirjih (ZNVP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-A), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26.
oktobra 2006.
Št. 001-22-150/06
Ljubljana, dne 3. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH
PAPIRJIH (ZNVP-A)
1. člen
V Zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99 in 75/02 – ZIZ-A) se za 1. členom doda
nov 1.a člen, ki se glasi:
»Prenos direktiv
1.a člen
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenaša Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in sveta
z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in
sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166, z dne
11. junija 1998, str. 45).«.
2. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za pravice imetnikov iz nematerializiranih vrednostnih papirjev in pravice tretjih na teh papirjih se uporabljajo
splošna pravila, določena v zakonu, ki ureja obligacijska
razmerja in v zakonu, ki ureja stvarnopravna razmerja, če ta
zakon ne določa drugače.«.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za delnice, izdane kot nematerializirani vrednostni
papir, se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr.; v nadaljnjem
besedilu: ZGD-1), razen naslednjih določb:
– drugi odstavek 174. člena,
– 179. člen,
– 180. člen,
– tretji odstavek 236. člena,
– 243. do 246. člen,
– tretji odstavek 297. člena,
– peti odstavek 308. člena,
– 365. člen,
– prvi in drugi stavek prvega odstavka 376. člena.«.
3. člen
4. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Bistvene sestavine
4. člen
(1) Nematerializirani vrednostni papir mora imeti naslednje bistvene sestavine, vpisane v centralni register:
1. oznako vrste vrednostnega papirja,
2. identifikacijske podatke o izdajatelju,
3. podatek, ali je vrednostni papir imenski ali prinosniški,
4. skupno število izdanih vrednostnih papirjev, vpisanih
v centralni register,
5. če se vrednostni papir glasi na nominalni znesek:
skupni nominalni znesek izdanih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralni register,
6. datum vpisa vrednostnega papirja v centralni register.
(2) Nematerializirana delnica mora imeti tudi naslednje
bistvene sestavine, vpisane v centralni register:
1. oznako razreda delnice,
2. nominalni znesek, na katerega se glasi, ali oznako,
da gre za kosovno delnico,
3. podatek, ali imetniku daje glasovalno pravico,
4. če ima značilnost prednostne delnice, tudi vsebino
prednostne pravice ali prednostnih pravic imetnika.
(3) Nematerializirana obveznica ali drug nematerializirani vrednostni papir, na podlagi katerega je imetnik od
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izdajatelja upravičen zahtevati izplačilo glavnice in morebitnih
obresti (v nadaljnjem besedilu: nematerializirani dolžniški
vrednostni papir), mora imeti tudi naslednje bistvene sestavine, vpisane v centralni register:
1. nominalni znesek, na katerega se glasi: znesek glavnice,
2. če je imetnik upravičen do izplačila obresti: podatke o
obrestni meri ter o načinu in obdobjih obračuna obresti,
3. podatke o zapadlosti obveznosti izdajatelja iz vrednostnega papirja,
4. če ima izdajatelj pravico do predčasnega odpoklica:
– podatke o odkupni vrednosti, za katero lahko uresniči
to pravico,
– podatke o načinu uresničitve te pravice in
– morebitne druge pogoje za uresničitev te pravice,
5. presečni dan pravne samostojnosti upravičenja za
izplačilo glavnice in morebitnih obresti, vsebovanih v posamezni anuiteti, izražen v številu koledarskih ali delovnih dni
pred zapadlostjo teh obveznosti.
(4) Nematerializirani vrednostni papir, ki daje imetniku
pravico do zamenjave za drug vrednostni papir, mora imeti
tudi naslednje bistvene sestavine, vpisane v centralni register:
1. vsebino pravic iz vrednostnega papirja, za katerega
ga je mogoče zamenjati,
2. menjalno razmerje, po katerem je mogoče opraviti
zamenjavo,
3. podatke o načinu uresničitve pravice do zamenjave,
4. rok za uresničitev pravice do zamenjave, če je pravica vezana na rok in
5. morebitne druge pogoje za uresničitev pravice do
zamenjave.
(5) Nematerializirani vrednostni papir, ki daje imetniku
poleg ali namesto pravic iz drugega do četrtega odstavka
tega člena druge pravice, mora imeti v centralni register
vpisano natančno vsebino teh pravic.«.
4. člen
8. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Izpolnitev obveznosti izdaje nematerializiranih
vrednostnih papirjev
8. člen
(1) Izdajatelj, ki mora po tem ali drugem zakonu izdati
nematerializirane vrednostne papirje, mora klirinško depotni
družbi izročiti ustrezen nalog za izdajo v 15 dneh po dnevu,
ko se izpolnijo pogoji za izdajo teh vrednostnih papirjev.
(2) Izdajatelj, ki je izdal nematerializirane vrednostne
papirje zaradi izpolnitve obveznosti po prejšnjem odstavku,
teh vrednostnih papirjev ne more zamenjati za vrednostne
papirje, izdane kot tiskane listine.«.
5. člen
Za 15. členom se dodata nova 15.a in 15.b člen, ki se
glasita:
»Upravičenje do donosov iz nematerializiranega
vrednostnega papirja
15.a člen
(1) Upravičenje do donosov iz nematerializiranega vrednostnega papirja (v nadaljnjem besedilu: upravičenje do
donosov) je:
1. pri nematerializirani delnici, dividendni obveznici ali
drugem vrednostnem papirju, ki vsebuje pravico imetnika do
udeležbe v dobičku izdajatelja: upravičenje zahtevati izplačilo
dividende za posamezno poslovno leto,
2. pri nematerializiranih dolžniških vrednostnih papirjih:
upravičenje zahtevati izplačilo obresti oziroma glavnice, ki je
vsebovano v dolžniškem vrednostnem papirju,
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3. upravičenje do drugega denarnega izplačila, ki je
vsebovano v nematerializiranem vrednostnem papirju.
(2) Če izdajatelj s sklepom skupščine o uporabi bilančnega dobička ne določi dospelosti upravičenja delničarjev za
izplačilo dividend na podlagi tega sklepa, ta terjatev dospe
v 15 dneh po dnevu zasedanja skupščine, na katerem je bil
sprejet ta sklep.
(3) Če izdajatelj ne določi dospelosti posameznega izplačila na podlagi nematerializiranega dolžniškega vrednostnega papirja, upravičenje za izplačilo obresti in glavnice,
vsebovanih v tem izplačilu, dospe v dveh delovnih dneh po
zadnjem dnevu obračunskega obdobja tega izplačila.
Presečni dan pravne samostojnosti upravičenja iz
nematerializiranega vrednostnega papirja
15.b člen
(1) Presečni dan pravne samostojnosti upravičenja iz
nematerializiranega vrednostnega papirja (v nadaljnjem besedilu: presečni dan pravne samostojnosti upravičenja) je
dan, od katerega dalje upravičenje do donosov, upravičenje
do uresničevanja glasovalne pravice na posamezni skupščini
oziroma drugo upravičenje, ki je nastalo na podlagi nematerializiranega vrednostnega papirja, pridobi pravno samostojnost tako, da se na novega imetnika ne prenese več hkrati
s prenosom nematerializiranega vrednostnega papirja, na
podlagi katerega je nastalo.
(2) Stanje imetnikov oziroma drugih upravičencev do
donosov iz nematerializiranih vrednostnih papirjev na presečni dan pravne samostojnosti upravičenja se določi po stanju
centralnega registra v časovnem trenutku zaprtja informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev na ta dan, tako da se upravičenje iz prejšnjega
odstavka s prenosom nematerializiranega vrednostnega papirja ne prenese več na novega imetnika, če je bil prenos v
centralnem registru izvršen po tem časovnem trenutku.
(3) Presečni dan pravne samostojnosti upravičenja določi izdajatelj s pravnim poslom, ki je pravni temelj nastanka
tega upravičenja.
(4) Če je pravni temelj nastanka upravičenja iz prvega
odstavka tega člena sklep skupščine oziroma drugega organa izdajatelja nematerializiranih delnic, določitev presečnega
dne pravne samostojnosti upravičenja na dan, ki je pred
dnem zasedanja skupščine, ki je sprejela tak sklep, oziroma
dnem izdaje sklepa, ki ga je izdal drug organ izdajatelja, nima
pravnega učinka.
(5) Če izdajatelj s sklepom skupščine o uporabi bilančnega dobička oziroma z amortizacijskim načrtom oziroma drugim pravnim poslom, ki je pravni temelj nastanka
upravičenja do donosov, ne določi presečnega dne pravne
samostojnosti teh upravičenj, je presečni dan pravne samostojnosti teh upravičenj dan, ki je dva delovna dneva pred
dospelostjo teh upravičenj.«.
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(4) Imetnik razpolaga z nematerializiranim vrednostnim
papirjem tako, da članu klirinško depotne družbe, ki vodi
njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, izda
ustrezen nalog za prenos teh vrednostnih papirjev v korist
drugega imetnika ali za vpis pravice tretjega na tem vrednostnem papirju.«.
7. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»Nepreklicnost naloga in dokončnost vpisov
23.a člen
(1) Naloga za prenos ali za drug vpis v centralni register ni več mogoče preklicati, ko je nalog vnesen v centralni
register.
(2) Klirinško depotna družba s pravili poslovanja določi
časovni trenutek, ko se šteje, da je nalog vnesen v centralni
register.
(3) Vsi vpisi, izvršeni v centralnem registru, so dokončni.«.
8. člen
Prvi odstavek 25. člena se črta.
9. člen
Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izdajatelj lahko ob izdaji imenskih nematerializiranih delnic omeji njihovo prenosljivost samo pod pogoji
in na način, določen v drugem odstavku 236. člena in v
237. oziroma 238. členu ZGD-1.«.
10. člen
V prvem odstavku 31. člena se besedilo »v skladu z
ZGD samo tako, da njihov prenos pogojuje z dovoljenjem pristojnega organa družbe« nadomesti z besedilom »samo pod
pogoji in na način, določen v drugem odstavku 236. člena in
v 237. oziroma 238. členu ZGD-1«.
11. člen
32. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Pravica do prepovedi razpolaganja

»Pravice imetnika nematerializiranega
vrednostnega papirja

32. člen
(1) Imetnik nematerializiranega vrednostnega papirja se
lahko s pravnim poslom odpove razpolaganju s tem vrednostnim papirjem v korist določene osebe.
(2) Pri prodaji nematerializiranega vrednostnega papirja, ki je predmet pravice do prepovedi razpolaganja iz
prejšnjega odstavka tega člena, v postopku prisilne izvršbe
ima imetnik te pravice predkupno pravico.
(3) Za pravico do prepovedi razpolaganja iz prvega
odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 40., 41., 42. in
56. člen tega zakona.«.

16.a člen
(1) Z vpisom nematerializiranega vrednostnega papirja
v njegovo korist v centralnem registru pridobi zakoniti imetnik
pravice iz tega vrednostnega papirja in pravico razpolagati s
tem vrednostnim papirjem.
(2) Pravice iz nematerializiranega vrednostnega papirja
so pravice, ki so vsebovane v tem vrednostnem papirju.
(3) Pravice zakonitega imetnika iz nematerializiranega
vrednostnega papirja lahko ta uresničuje neposredno v razmerju do izdajatelja tega vrednostnega papirja.

12. člen
Drugi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Če je na podlagi nematerializiranega vrednostnega
papirja nastalo upravičenje iz prvega odstavka 15.b člena
tega zakona, se to upravičenje prenese na novega imetnika
hkrati s prenosom nematerializiranega vrednostnega papirja,
če je bil prenos v centralnem registru izvršen do vključno presečnega dne pravne samostojnosti tega upravičenja.«.

6. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
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13. člen
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
»Postopek zaradi insolventnosti nad imetnikom
39.a člen
(1) Postopek zaradi insolventnosti po tem členu je postopek prisilne poravnave, stečaja, neprostovoljne likvidacije
ali drug postopek, katerega začetek povzroči omejitev ali
prenehanje veljavnosti nalogov osebe, nad katero je ta postopek začet.
(2) Začetek postopka zaradi insolventnosti nad imetnikom ne vpliva na veljavnost naloga za prenos ali za drug vpis
v centralni register, če je bil nalog vnesen v centralni register
pred začetkom tega postopka. Veljavni so tudi nalogi, ki so
bili vneseni v centralni register po trenutku, od katerega učinkuje začetek postopka zaradi insolventnosti, če član klirinško
depotne družbe, ki je vnesel nalog, ni vedel ali ni mogel
vedeti za začetek postopka zaradi insolventnosti in ki so bili
izvršeni na dan začetka postopka zaradi insolventnosti.
(3) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za naloge, ki
jih je član klirinško depotne družbe vnesel v centralni register
zaradi razpolaganja z vrednostnimi papirji, katerih imetnik je
sam.«.
14. člen
Naslov VIII. poglavja se spremeni, tako da se glasi:
»VIII. VPISI NA PODLAGI ODLOČB DRŽAVNIH ORGANOV«.
15. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Opravljanje vpisov na podlagi odločb državnih organov
60. člen
Klirinško depotna družba mora vnesti in izvršiti vpise na
podlagi odločbe, ki jo je v postopku izvršbe ali zavarovanja ali
v drugem postopku v mejah svojih pristojnosti izdalo sodišče
ali drug državni organ in katere predmet so nematerializirani
vrednostni papirji, v skladu z zakonom, na podlagi katerega
je bila taka odločba izdana.«.
16. člen
61., 62. in 63. člen se črtajo.
17. člen
Za 66. členom se doda nov 66.a člen, ki se glasi:
»Položaj delničarja kot procesna predpostavka
za pravno sredstvo
66.a člen
(1) Če so delnice izdane kot nematerializirani vrednostni papir, je procesna predpostavka za odločanje o predlogu, ugovoru oziroma tožbi delničarja iz tretjega odstavka
322. člena, drugega odstavka 325. člena oziroma drugega
odstavka 328. člena ZGD-1 izpolnjena, če so delnice v centralnem registru vpisane v dobro računa nematerializiranih
vrednostnih papirjev tega delničarja v celotnem obdobju:
– od treh mesecev pred vložitvijo oziroma od vložitve
predloga, ugovora oziroma tožbe,
– do odločitve sodišča o tem predlogu, ugovoru oziroma
tožbi.
(2) Če v primeru iz prejšnjega odstavka delničar zaradi
prenosa delnic na drugega imetnika izgubi položaj zakonitega imetnika teh delnic pred odločitvijo sodišča o njegovem
predlogu, ugovoru oziroma tožbi, se šteje, da je ta predlog,
ugovor oziroma tožbo umaknil.«.
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18. člen
Naslov XI. poglavja se spremeni, tako da se glasi: »XI. IZDAJA, IZBRIS ALI ZAMENJAVA VREDNOSTNIH PAPIRJEV
ZARADI KORPORACIJSKIH DEJANJ IZDAJATELJA«.
19. člen
Naslov 1. razdelka XI. poglavja se spremeni, tako da se
glasi: »1. Skupne določbe«.
20. člen
70. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Uporaba določb
70. člen
Če ni v tem poglavju določeno drugače, se za izdajo,
izbris ali zamenjavo nematerializiranih delnic ali drugih vrednostnih papirjev zaradi:
1. spremembe osnovnega kapitala delniške družbe,
2. spremembe statuta delniške družbe glede bistvenih
sestavin delnic,
3. statusnega preoblikovanja, pri katerem je udeležena
delniška družba,
4. prenehanja izdajatelja brez pravnega nasledstva ali
5. drugega korporacijskega dejanja izdajatelja,
smiselno uporabljajo določbe III. poglavja tega zakona.«.
21. člen
Za 70. členom se dodata nova 70.a in 70.b člen, ki se
glasita:
»Presečni dan za izdajo, zamenjavo ali izbris
nematerializiranih delnic
70.a člen
(1) Presečni dan za izdajo, zamenjavo ali izbris nematerializiranih delnic na podlagi naslednjih korporacijskih dejanj
izdajatelja:
1. povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
2. zmanjšanja osnovnega kapitala z združitvijo delnic,
3. združitve, delitve ali drugih statusnih preoblikovanj,
pri katerih je udeležen izdajatelj,
je dan, ki je en delovni dan pred dnem, na katerega klirinško
depotna družba začne izvrševati vpise v centralnem registru
v zvezi s tem korporacijskim dejanjem izdajatelja.
(2) Od trenutka zaprtja informacijskega sistema vodenja
računov nematerializiranih vrednostnih papirjev na presečni
dan iz prejšnjega odstavka do trenutka, ko klirinško depotna
družba v centralnem registru izvrši vse vpise v zvezi s korporacijskim dejanjem izdajatelja iz prejšnjega odstavka, ni
dovoljeno izvršiti nobenega naloga oziroma drugega vpisa,
katerega predmet so nematerializirani vrednostni papirji iz
prejšnjega odstavka.
(3) Za upravičenja do izdaje, zamenjave ali izbrisa nematerializiranih delnic na podlagi korporacijskih dejanj izdajatelja iz prvega odstavka tega člena se ne uporablja 15.b člen
tega zakona.
Rok za izvršitev vpisov v zvezi z izdajo, zamenjavo
ali izbrisom vrednostnih papirjev
70.b člen
(1) Klirinško depotna družba mora izvršiti vpise v zvezi z
izdajo, zamenjavo ali izbrisom nematerializiranih vrednostnih
papirjev zaradi izvedbe korporacijskega dejanja izdajatelja iz
70. člena tega zakona v treh delovnih dneh od izdaje odločbe,
s katero odloči o teh vpisih, če ni izdajatelj v nalogu za izdajo,
zamenjavo ali izbris določil daljšega roka za izvršitev.
(2) Izdajatelj v nalogu iz prejšnjega odstavka ne more
določiti roka za izvršitev vpisov, ki je daljši od petnajstih dni
od izdaje odločbe iz prejšnjega odstavka.
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(3) Izrek odločbe, s katero klirinško depotna družba odloči o vpisih iz prvega odstavka tega člena, mora vsebovati:
1. rok, v katerem bo klirinško depotna družba izvršila
vpise,
2. pri korporacijskih dejanjih iz prvega odstavka 70.a člena tega zakona tudi presečni dan za izdajo, zamenjavo ali
izbris vrednostnih papirjev, ki so predmet odločbe.«.
22. člen
Prvi odstavek 71. člena se črta.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se besedilo »nalog iz prejšnjega odstavka« nadomesti
z besedilom »nalog za izdajo delnic«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in
tretji odstavek.
23. člen
Prvi odstavek 72. člena se črta.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se črta besedilo »iz prejšnjega odstavka«.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
24. člen
V 73. členu se beseda »drugi« nadomesti z besedo
»prvi«.
25. člen
V prvem odstavku 74. člena se beseda »tretji« nadomesti z besedo »drugi«.
V drugem odstavku se beseda »četrti« nadomesti z
besedo »tretji«.
26. člen
Za 74. členom se doda nov 74.a člen, ki se glasi:
»Obvestilo o delnih pravicah in izdaja delnic pravnim
skupnostim delničarjev
74.a člen
(1) Če pri izdaji nematerializiranih delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe ali pri izbrisu nematerializiranih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega
kapitala, ki se izvede z združitvijo delnic, nastanejo delne
pravice, mora klirinško depotna družba potem, ko opravi
ustrezne vpise v centralnem registru po 73. členu oziroma
prvem odstavku 74. člena tega zakona, obvestiti izdajatelja
o teh delnih pravicah.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati:
1. osebne podatke o imetnikih delnih pravic in
2. za vsakega imetnika iz prejšnje točke: podatek o
višini deleža cele delnice, ki ga predstavlja njegova delna
pravica.
(3) Izdajatelj, ki mora po tretjem stavku prvega odstavka
376. člena ZGD-1 oblikovati pravno skupnost delničarjev na
delnicah, mora v 15 dneh po prejemu obvestila iz prvega
odstavka tega člena klirinško depotni družbi izdati nalog za
izdajo teh delnic.
(4) Nalog iz prejšnjega odstavka mora za vsako delnico
obsegati:
1. osebne podatke o delničarjih, ki bodo v pravni skupnosti glede te delnice in
2. za vsakega delničarja iz prejšnje točke: podatek o
višini njegovega deleža v tej pravni skupnosti.«.
27. člen
V prvem odstavku 75. člena se besedilo »521. člena
ZGD« nadomesti z besedilom »591. člena ZGD-1«.
Šesti odstavek se črta.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
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28. člen
Za 81. členom se dodata nova 81.a in 81.b člen, ki se
glasita:
»Izbris zapadlih nematerializiranih dolžniških
vrednostnih papirjev
81.a člen
(1) Izdajatelj nematerializiranih dolžniških vrednostnih
papirjev lahko po zapadlosti zadnje obveznosti razveljavi
te vrednostne papirje tako, da klirinško depotni družbi izda
nalog za njihov izbris.
(2) Klirinško depotna družba izbriše vrednostne papirje
iz prejšnjega odstavka na podlagi naloga izdajatelja:
1. če je potekel dan zapadlosti zadnje obveznosti izdajatelja, ki je vpisan v centralnem registru, ali
2. če je v centralnem registru vpisana pravica izdajatelja
do predčasnega odpoklica in če je izdajatelj to pravico uresničil z vsebino in na način, vpisano v centralni register.
Prenos nematerializiranih delnic manjšinskih oziroma
izstopajočih delničarjev na glavnega delničarja oziroma
glavno družbo
81.b člen
(1) Kadar nematerializirane delnice manjšinskih oziroma
izstopajočih delničarjev z vpisom v register sklepa o prenosu
oziroma o vključitvi preidejo na glavnega delničarja oziroma
glavno družbo, klirinško depotna družba opravi prenos teh
delnic z računov manjšinskih oziroma izstopajočih delničarjev
na račun glavnega delničarja oziroma glavne družbe na podlagi naloga glavnega delničarja oziroma glavne družbe.
(2) Če so delnice iz prvega odstavka tega člena predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, ta pravica
oziroma pravno dejstvo s prenosom po prvem odstavku tega
člena preneha in jo klirinško depotna družba izbriše hkrati s
prenosom.
(3) Za prenose iz prvega odstavka tega člena in za izbrise iz drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljata
70.a in 70.b člen tega zakona.
(4) Do denarne odpravnine za prenos oziroma do primerne odpravnine za vključitev so upravičeni:
1. če v primeru iz drugega odstavka tega člena iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja
upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta
pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni
dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega
odstavka tega člena,
2. v drugih primerih: manjšinski oziroma izstopajoči delničarji, ki so vpisani v centralnem registru kot imetniki delnic
na presečni dan za prenose iz prvega odstavka tega člena.
(5) Klirinško depotna družba mora potem, ko opravi
ustrezne vpise v centralnem registru v skladu s prvim odstavkom tega člena, obvestiti izdajatelja o imetnikih iz prejšnjega
odstavka.
(6) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati:
1. osebne podatke o imetnikih,
2. za vsakega imetnika iz prejšnje točke: podatek o številu delnic, ki so bile v skladu s prvim odstavkom tega člena
prenesene z njegovega računa, in
3. v primeru iz 1. točke četrtega odstavka tega člena
tudi:
– podatke o pravici tretjega oziroma pravnem dejstvu,
– osebne podatke o upravičencu glede te pravice tretjega oziroma pravnem dejstvu,
– število delnic, ki so bile predmet te pravice tretjega,
oziroma pravno dejstvo.«.
29. člen
Za 92. členom se doda naslov novega XIV.A poglavja in
92.a člen, ki se glasita:
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»XIV.A NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA
Nadzor nad izvajanjem zakona
92.a člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona izvaja agencija.«.
30. člen
Besedilo 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 300.000 do 6.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:
1. izdajatelj nematerializiranih vrednostnih papirjev iz
7. člena tega zakona oziroma prvega in drugega odstavka
96. člena tega zakona, ki ne izda vrednostnih papirjev v
roku iz 8. člena oziroma tretjega odstavka 96. člena tega
zakona;
2. izdajatelj nematerializiranih vrednostnih papirjev iz
prvega in drugega odstavka 97. člena tega zakona, ki ne izda
sklepa o zamenjavi vrednostnih papirjev v roku iz drugega
odstavka 68. člena tega zakona oziroma ne objavi javnega
poziva imetnikom v roku iz tretjega odstavka 68. člena tega
zakona;
3. izdajatelj nematerializiranih dolžniških vrednostnih
papirjev iz prvega odstavka 98.a člena tega zakona, ki ne
izda naloga za vpis spremembe podatkov o dolžniškem
vrednostnem papirju v roku iz tretjega odstavka 98.a člena
tega zakona;
4. izdajatelj nematerializiranih delnic iz prvega odstavka 98.b člena tega zakona, ki ne izda naloga za uskladitev
zneska delnic oziroma za izdajo ali zamenjavo delnic zaradi
uskladitve po 695. členu ZGD-1 v roku iz drugega odstavka
98.b člena tega zakona.
(2) Z globo do 450.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
tudi odgovorna oseba izdajatelja, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.«.
31. člen
V prvem in drugem odstavku 94. člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
32. člen
Za 98. členom se dodata nova 98.a in 98.b člen, ki se
glasita:
»Vpis spremembe podatkov o nematerializiranem
dolžniškem vrednostnem papirju zaradi prehoda na euro
98.a člen
(1) Če se zaradi prehoda na euro spremenijo podatki o
nominalnem znesku, na katerega se glasi nematerializirani
dolžniški vrednostni papir, ali drugi podatki o tem vrednostnem papirju, zaradi te spremembe ni treba opraviti zamenjave tega vrednostnega papirja.
(2) Klirinško depotna družba vpiše spremembo podatkov o vrednostnem papirju iz prejšnjega odstavka v centralni
register po nalogu izdajatelja.
(3) Izdajatelj mora nalog iz prejšnjega odstavka izdati v
15 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(4) Klirinško depotna družba mora vpisati spremembo
podatkov o vrednostnem papirju iz prvega odstavka tega
člena v centralni register v petih delovnih dneh po dnevu
uvedbe eura kot valute Republike Slovenije.
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spremeni nominalni znesek, na katerega se glasijo delnice,
ali zamenja delnice v kosovne delnice po razmerju za eno
delnico, ki se glasi na tolarski znesek, ena kosovna delnica,
se smiselno uporabljata prvi in drugi odstavek 98.a člena
tega zakona.
(2) Izdajatelj mora nalog iz prejšnjega odstavka oziroma
ustrezen nalog za izdajo ali zamenjavo nematerializiranih
delnic zaradi uskladitve po 695. členu ZGD-1 izdati v 15 dneh
po dnevu, ko se izpolnijo pogoji za vpis uskladitve zneska
delnic oziroma za izdajo ali zamenjavo nematerializiranih
delnic zaradi prehoda na euro.«.
33. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/96-13/4
Ljubljana, dne 26. oktobra 2006
EPA 1001-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

4837.

Zakon o izvajanju temeljnih razvojnih
programov Slovenske vojske v letih 2008 do
2015 (ZITRPSV)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o izvajanju temeljnih
razvojnih programov Slovenske vojske v letih
2008 do 2015 (ZITRPSV)
Razglašam Zakon o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 (ZITRPSV),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
26. oktobra 2006.
Št. 001-22-154/06
Ljubljana, dne 3. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O IZVAJANJU TEMELJNIH RAZVOJNIH
PROGRAMOV SLOVENSKE VOJSKE V LETIH
2008 DO 2015 (ZITRPSV)

Nalog za uskladitev zneska nematerializiranih delnic
oziroma za izdajo ali zamenjavo delnic zaradi prehoda
na euro

1. člen
S tem zakonom se ureja izvajanje najpomembnejših
temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008
do 2015, določenih z Resolucijo o splošnem dolgoročnem
programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (Uradni
list RS, št. 89/04) in srednjeročnimi obrambnimi programi za
njeno izvedbo.

98.b člen
(1) Če izdajatelj zaradi prehoda na euro po 695. členu
ZGD-1 ob nespremenjenem številu nematerializiranih delnic

2. člen
(1) Za izvajanje temeljnih razvojnih programov v letih
2008 do 2015 iz prejšnjega člena bo Republika Sloveni-
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ja zagotovila v proračunu Republike Slovenije skupno do
710 milijonov eurov.
(2) Sredstva za izvajanje temeljnih razvojnih programov
po tem zakonu se v državnih proračunih za posamezno leto
določijo na posebni proračunski postavki pri Ministrstvu za
obrambo, pri čemer letni obseg porabe ne sme presegati
105 milijonov eurov, skupni znesek porabe pa ne sme preseči zneska iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(1) Prednostne naloge izvajanja temeljnih razvojnih
programov Slovenske vojske iz 1. člena tega zakona v posameznem letu se določijo z letnim načrtom, ki ga sprejme
Vlada Republike Slovenije na podlagi splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske ter
srednjeročnih obrambnih programov. V letni načrt izvajanja
temeljnih razvojnih programov se praviloma vključijo projekti,
s katerimi se zagotavljajo ključne operativne zmogljivosti
vojske v daljšem časovnem obdobju, pri čemer se upošteva
zlasti vrsto zmogljivosti in roke, dogovorjene za njihovo vzpostavitev v okviru Nata. Pri določitvi teh projektov se poleg
nabav oborožitvenih sistemov, vojaške opreme in drugih
sredstev upošteva tudi kadrovske, logistične, infrastrukturne
in druge potrebe.
(2) Oborožitveni sistemi, vojaška oprema in druga sredstva, vključno z infrastrukturo iz prejšnjega odstavka, morajo
izpolnjevati standarde oziroma merila, določena v zvezi Nato,
oziroma mora biti povezljiva s temi standardi ali merili.
4. člen
(1) Ministrstvo za obrambo za izvajanje temeljnih razvojnih programov v skladu s tem zakonom lahko sklepa
pogodbe, s katerimi prevzema obveznosti za celotno obdobje
veljavnosti zakona, vendar ne v višjem celotnem in letnem
znesku, kot je določen v 2. členu tega zakona.
(2) Pri sklepanju pogodb za izvajanje temeljnih razvojnih programov v skladu s tem zakonom morajo biti praviloma
dogovorjene tudi protidobave blaga ali storitev, proizvedenih
v Republiki Sloveniji, v skladu s smernicami, ki jih določi
Vlada Republike Slovenije.
(3) K sklenitvi pogodb za izvajanje temeljnih razvojnih
programov daje predhodno soglasje medresorska delovna
skupina, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije. Vlada
Republike Slovenije imenuje tudi medresorsko delovno skupino za potrjevanje in spremljanje programov protidobav iz
prejšnjega odstavka.
5. člen
Ministrstvo za obrambo mora zagotoviti ločeno evidenco oborožitvenih sistemov, vojaške opreme in drugih
sredstev vključno z infrastrukturo, za katero se zagotavljajo
sredstva s tem zakonom.
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8. člen
Ministrstvo za obrambo lahko po uveljavitvi tega zakona
sklepa pogodbe in prevzema obveznosti v obsegu in do višine, kot je to določeno z 2. členom tega zakona.
9. člen
(1) Vlada Republike Slovenije hkrati z zaključnim računom proračuna Republike Slovenije za leto 2007 posreduje
Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem tudi zaključno poročilo o izvrševanju Zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih
sil Republike Slovenije v letih 1994–2007 (Uradni list RS,
št. 13/94, 42/00 – obvezna razlaga in 97/01). V zaključnem
poročilu mora biti posebej izkazana razlika med višino porabljenih sredstev in višino knjiženih sredstev v breme letnih
proračunov Republike Slovenije za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih
1994–2007.
(2) Do dokončne poravnave obveznosti iz naslova posojil, najetih za realizacijo temeljnih razvojnih programov
obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994–2007, se
evidentirajo le odplačila glavnic in obresti teh posojil, in sicer tako, da se izkazujejo v letnih proračunih na posebnih
postavkah in ločenih štirimestnih kontih pri Ministrstvu za
finance.
10. člen
Do uvedbe eura kot valute Republike Slovenije se sredstva po tem zakonu izkazujejo v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju eura pri Banki Slovenije.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 200-03/06-4/1
Ljubljana, dne 26. oktobra 2006
EPA 932-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
4838.

Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

6. člen
(1) Letno določena sredstva za izvajanje temeljnih razvojnih programov po tem zakonu, skupaj z drugimi proračunskimi sredstvi Ministrstva za obrambo ter izdatki proračuna Republike Slovenije, ki se vštevajo v obrambne izdatke
Republike Slovenije na način, kot se ugotavljajo obrambni
izdatki v Nato, ne smejo preseči 2 odstotka bruto domačega
proizvoda od vključno leta 2008 do 2015, ki jih je kot obveznost prevzela Republika Slovenija kot članica Nato.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če
se zaradi spremembe varnostnih razmer povečajo obveznosti Republike Slovenije v zvezi Nato ali Evropski uniji na
obrambnem področju.

Na podlagi enajste alinee četrtega odstavka 266. člena ter prvega in drugega odstavka 269. člena Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo ZPIZ-1-UPB4) je
Svet Zavoda na 10. seji dne 20. 6. 2006 sprejel

7. člen
Vlada Republike Slovenije enkrat letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o izvajanju tega zakona.

1. člen
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) je bil kot univerzalni pravni

STATUT
Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
I. TEMELJNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
naslednik prejšnje Skupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v Republiki Sloveniji s 1. 7. 1992 ustanovljen z
zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list Republike Slovenije št. 12/92) in je po ZPIZ-1-UPB4 edini
nosilec in izvajalec obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi medgeneracijske solidarnosti v
Sloveniji.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani pod št. vložka 30013500.
2. člen
Zavod je organiziran, upravljan in voden enotno za
območje Republike Slovenije.
3. člen
Zavod je pravna oseba z imenom: »Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije«.
Skrajšano ime Zavoda je: ZPIZ.
Zavod lahko poleg imena v slovenskem jeziku, pri poslovanju s tujino, uporablja ime v angleškem jeziku: »The
Institute of Pension and Disability Insurance of Slovenia«.
Sedež Zavoda je v Ljubljani, Kolodvorska ulica 15.
Zavod ima pečat, ki ima obliko kroga, s premerom
32 mm. Pečat ima naokrog izpisan napis: »Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije«, v sredini pa
»Ljubljana«.
Območne enote Zavoda imajo pečat z navedbo imena
Zavoda in območne enote.
Zavod lahko pri poslovanju poleg imena uporablja tudi
znak Zavoda, ki je sestavljen iz stiliziranih velikih črk kratice
bele barve na modri podlagi.
Zunanjo podobo pečata, kratice in znaka Zavoda določi
Svet Zavoda s posebnim sklepom.
4. člen
Zavod izvaja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter opravlja z njim povezane naloge v skladu z
zakonom, drugimi predpisi, tem statutom in drugimi splošnimi
akti Zavoda. Kot nosilec in izvajalec obveznega zavarovanja,
Zavod zlasti:
– rešuje zahtevke za uveljavljanje in varstvo pravic iz
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– izvaja zavarovanje po mednarodnih sporazumih,
– izplačuje pokojnine in druge denarne dajatve,
– opravlja funkcijo organa za zvezo z nosilci pokojninskega in invalidskega zavarovanja v drugih državah,
– vodi matično evidenco o zavarovancih in uživalcih
pravic ter prispevkih,
– podaja izvedeniška mnenja v zvezi z invalidnostjo,
– upravlja in gospodari s sredstvi Zavoda,
– opravlja finančna in knjigovodska dela,
– pripravlja gradiva za Svet Zavoda,
– opravlja dela v zvezi z razvojem sistema obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– opravlja plansko-analitska dela,
– zagotavlja kakovosten in učinkovit informacijski sistem z ustrezno informacijsko tehnologijo, računalniško vodi
postopke in obdelavo podatkov ter v skladu z usmeritvami
in razvojem v javni upravi zagotavlja ustrezno elektronsko
poslovanje, povezano z drugimi nosilci javnih pooblastil,
– vodi in objavlja statistične podatke s področja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– izvaja ter obračunava obveznosti Republike Slovenije
iz obveznega zavarovanja,
– zagotavlja pravno in drugo pomoč zavarovancem in
uživalcem pravic,
– izvaja interni strokovni nadzor ter zagotavlja redno
opravljanje notranje revizije,
– opravlja vsa potrebna strokovna, administrativna, tehnična in tem podobna dela,
– opravlja druga dela na podlagi zakonov in podzakonskih aktov.
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Kadar Svet Zavoda obravnava gradiva v funkciji organa
ustanovitelja druge pravne osebe, mora gradiva za seje Sveta Zavoda pripraviti ta pravna oseba oziroma njen direktor.
Zavod lahko opravljanje posameznih del in nalog s
pogodbo poveri drugi pravni osebi, če je to gospodarno, zanesljivo in smotrno, lahko pa po pogodbi prevzame opravljanje del tudi za druge organe, organizacije in družbe, če ima
proste zmogljivosti in če to dopušča narava dejavnosti.
Dejavnosti Zavoda po standardni klasifikaciji so:
– 75.300 Obvezno socialno zavarovanje
– 72.300 Obdelava podatkov
– 72.400 Omrežne podatkovne storitve
– 55.23
Dejavnost drugih nastanitvenih obratov
– 22.1
Založništvo
– 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– 74.110 Pravno svetovanje
– 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
– 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
5. člen
Pri opravljanju dejavnosti mora Zavod zagotavljati:
– kakovostno, učinkovito in pravočasno uveljavljanje
in varstvo pravic ter ustrezno strokovno in pravno pomoč
zavarovancem in uživalcem pravic,
– gospodarno uporabo sredstev, smotrno poslovanje in
racionalno organiziranost,
– ustrezno strokovno-raziskovalno delo na področju
sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– neposredno sodelovanje z državnimi organi, z organizacijami in delodajalci, s sindikati, z organizacijami upokojencev in invalidov ter vsemi drugimi dejavniki, povezanimi
s področjem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
6. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi, ki jih pridobiva
skladno z določbami zakona, in z njimi zagotavlja pravočasno in redno uresničevanje vseh pravic in obveznosti iz
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v zakonsko določenem obsegu ter nemoteno izvajanje dejavnosti
Zavoda.
7. člen
Zavod je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v
pravnem prometu samostojno in brez omejitev, v okviru dejavnosti, določenih z zakonom in tem statutom.
Za obveznosti, prevzete v pravnem prometu, odgovarja
Zavod s svojim celotnim premoženjem.
8. člen
Delo Zavoda je javno.
Zavod lahko s splošnim aktom v skladu z zakonom
določi, katero delo, posamezna dejanja, podatki ali opravila
niso dostopna javnosti.
9. člen
Zavod obvešča javnost o svojem delu in izvajanju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja preko
medijev, z zagotavljanjem pogojev za delo novinarjev, s spoštovanjem in izvajanjem predpisov o zagotavljanju dostopa
do informacij javnega značaja, z objavami sklepov in drugih
odločitev v Uradnem listu Republike Slovenije, preko svoje
spletne strani, z letnimi poročili in statističnimi pregledi, s
svojim glasilom ter na druge ustrezne načine.
10. člen
Zavod ima glasilo Vzajemnost, ki ga izdaja v skladu s
posebnim splošnim aktom sam ali skupaj z drugimi izdajatelji
oziroma soizdajatelji.
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II. ORGANI ZAVODA
11. člen
Organa Zavoda sta:
– Svet Zavoda – organ upravljanja Zavoda ter
– Generalni direktor – poslovodni organ Zavoda.
1. Svet zavoda
1.1. Pristojnosti, naloge in sestava
12. člen
Pristojnosti Sveta Zavoda so določene z zakonom in s
tem statutom. Poleg nalog, določenih z zakonom, opravlja
Svet Zavoda tudi naslednje naloge:
1. obravnava in spremlja sistemska vprašanja izvajanja
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter
daje predloge in pobude za potrebne ukrepe,
2. imenuje predsednike in člane invalidskih komisij,
zdravnike posameznike ter druge strokovne institucije kot
izvedenske organe Zavoda,
3. imenuje stalne ali občasne komisije, odbore ali druga
delovna telesa za opravljanje nalog iz svojih pristojnosti,
4. spremlja in koordinira volilne aktivnosti, vodi postopke imenovanj in razrešitev, objavlja razpise ter opravlja druga
dejanja s kadrovskega področja, ki sodijo v okvir pristojnosti
Sveta Zavoda,
5. daje soglasje generalnemu direktorju k imenovanju
namestnika generalnega direktorja, direktorjev sektorjev in
direktorjev območnih enot Zavoda,
6. odloča o odpisu, prodaji ter odtujitvi osnovnih sredstev Zavoda,
7. ureja odnose, ki zadevajo delo, pravice, obveznosti
in odgovornosti generalnega direktorja in delavcev Zavoda,
sprejema oziroma daje soglasje k v zakonu in v tem statutu določenim aktom Zavoda ter sklepa kolektivno pogodbo
Zavoda,
8. opravlja druge upravljalske in izvršilne naloge za
izvajanje dejavnosti Zavoda v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti Zavoda, izdanimi na njegovi podlagi ali na
podlagi zakona oziroma drugih predpisov.
13. člen
Svet Zavoda sestavlja 27 članov, ki jih po predstavniškem načelu imenujejo oziroma izvolijo Vlada Republike
Slovenije, štiri v zakonu določene interesne skupine (v nadaljevanju: interesne skupine) ter delavci Zavoda, tako da:
– 10 članov imenuje Vlada Republike Slovenije;
– 6 članov imenujejo sindikati, reprezentativni za območje države, od tega lahko imenujejo zveze ali konfederacije,
ki so po registru reprezentativnih sindikatov reprezentativne
za območje države, najmanj enega predstavnika;
– 4 člane imenujejo delodajalska združenja na ravni
države;
– 5 članov imenujejo zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države;
– 1 člana imenujejo organizacije delovnih invalidov na
ravni države;
– 1 člana izvolijo delavci Zavoda.
1. 2. Način imenovanja oziroma izvolitve članov
14. člen
Vlada Republike Slovenije, interesne skupine iz 13. člena tega statuta ter delavci Zavoda imenujejo oziroma izvolijo
člane Sveta Zavoda neposredno ali posredno.
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15. člen
Neposredno v Svet Zavoda:
– imenuje 10 članov Vlada Republike Slovenije,
– najmanj po enega člana lahko imenujejo tiste zveze
ali konfederacije sindikatov, ki so po registru reprezentativnih
sindikatov reprezentativne za območje države,
– izvolijo enega člana delavci Zavoda.
Vlada Republike Slovenije, interesne skupine iz prejšnjega odstavka ter delavci Zavoda imenujejo oziroma izvolijo člane v Svet Zavoda skladno z zakonom oziroma na način
in po postopku, kot ga določijo same.
Člani Sveta Zavoda, predstavniki Vlade Republike Slovenije, interesnih skupin iz prvega odstavka tega člena ter
delavcev Zavoda so imenovani oziroma izvoljeni, ko volilna
komisija Zavoda prejme pisno sporočilo Vlade Republike
Slovenije, interesnih skupin ter Sveta delavcev Zavoda o
njihovem imenovanju oziroma izvolitvi v Svet Zavoda.
16. člen
Posredno imenujejo člane v Svet Zavoda interesne skupine iz tretje, četrte in pete alinee 13. člena tega statuta.
V primeru, da kateri od sindikatov, ki je reprezentativen
za območje države iz druge alinee 13. člena tega statuta,
ne izkoristi zakonske možnosti neposrednega imenovanja
enega člana v Svet Zavoda, se za preostala prazna mesta
imenujejo člani te interesne skupine posredno.
Člane Sveta Zavoda v okviru svojih interesnih skupin
lahko predlagajo vsa delodajalska združenja na ravni države, vse zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni
države, vse organizacije delovnih invalidov na ravni države
in vsi tisti sindikati, reprezentativni za območje države, ki so
že pravočasno imenovali po enega člana Sveta Zavoda (v
nadaljevanju: notranje interesne organizacije).
Notranje interesne organizacije v posamezni interesni
skupini imenujejo člane Sveta Zavoda na podlagi medsebojnega pisnega sporazuma.
V primeru, da interesne skupine iz prejšnjega odstavka
ne dosežejo sporazuma, se opravi imenovanje članov iz te
interesne skupine s predhodnimi internimi volitvami, kot jih
določa ta statut.
1. 3. Razpis za imenovanje oziroma volitve
17. člen
Imenovanje oziroma volitve članov Sveta Zavoda s
posebnim sklepom razpiše Svet Zavoda najprej 135 dni ter
najkasneje 105 dni pred iztekom mandatne dobe članov
Sveta Zavoda.
Imenovanje oziroma volitve se opravi najprej 60 dni in
najkasneje 15 dni pred iztekom mandatne dobe članov.
Stroške izvedbe imenovanja oziroma volitev krije Zavod.
Krog upravičencev, merila, kriterije in način vračila stroškov po prejšnjem odstavku določi Svet Zavoda s posebnim
aktom.
18. člen
V sklepu o razpisu se določijo dan razpisa, poziv za
imenovanje oziroma izvolitev članov Sveta Zavoda ter dnevi
glasovanja volilnih teles, za morebitne volitve.
Dnevi glasovanja volilnih teles interesnih skupin so lahko različni, vendar pa morajo biti glasovanja v vseh volilnih
telesih opravljena v roku 7 dni od dneva prvega glasovanja.
Z dnem, ki je določen kot dan razpisa imenovanja oziroma volitev, začnejo teči roki za imenovanje oziroma volilna
opravila.
Razpis imenovanja oziroma volitev se objavi v sredstvih
javnega obveščanja.
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1.4. Volilna komisija Zavoda
19. člen
Za koordiniranje in spremljanje imenovanja ter volilnih
postopkov in za druga v statutu določena opravila v zvezi
s temi postopki imenuje Svet Zavoda volilno komisijo Zavoda.
Volilna komisija je sestavljena tako, da ima v njej vsaka
v zakonu in v 13. členu tega statuta določena interesna skupina – razen Vlade Republike Slovenije in delavcev Zavoda,
ki imenujejo oziroma izvolijo člane Sveta Zavoda neposredno, najmanj po enega predstavnika.
Članstvo v Svetu Zavoda ni pogoj za imenovanje člana
volilne komisije.
Član volilne komisije ne more biti imenovan ali izvoljen
v nov Svet Zavoda.
Volilna komisija Zavoda ima predsednika, ki ga izmed
svojih članov izvolijo člani volilne komisije.
Predsednik sklicuje in vodi seje volilne komisije ter vodi
volilno komisijo v skladu s tem statutom.
20. člen
Notranje interesne organizacije interesnih skupin iz
16. člena tega statuta, ki želijo sodelovati pri imenovanju ali
volitvah članov Sveta Zavoda, pošljejo svojo pisno prijavo volilni komisiji Zavoda v 15 dneh po dnevu razpisa. V primeru,
da se v zahtevanem roku ne prijavijo volilni komisiji Zavoda,
v postopku imenovanja ali volitev članov Sveta Zavoda ne
morejo sodelovati.
V primeru, da zveza ali konfederacija sindikatov iz druge
alinee 13. člena tega statuta v 15 dneh od dneva razpisa ne
imenuje svojega predstavnika v Svet Zavoda, v nadaljnjem
postopku imenovanja članov ne more več sodelovati. Za tako
prazno mesto lahko kandidirajo vse zveze in konfederacije
sindikatov, ki so pravočasno imenovale svojega predstavnika
v Svet Zavoda.
Volilna komisija Zavoda sestavi seznam prijavljenih notranjih interesnih organizacij in jih pozove, da v roku 30 dni
sklenejo sporazum o imenovanju članov Sveta Zavoda ter ga
posredujejo volilni komisiji.
Volilna komisija Zavoda prijavljene notranje interesne
organizacije tudi pozove, da ji posredujejo podatke, zahtevane v določilih, ki veljajo za postopek internih volitev po tem
statutu, če sporazuma v določenem roku 30 dni ne morejo
ali ne nameravajo skleniti.
1.5. Imenovanje na podlagi sporazuma
21. člen
Prijavljene notranje interesne organizacije, ki tvorijo interesno skupino, imenujejo člane Sveta Zavoda sporazumno
tako, da na podlagi medsebojnega dogovora oziroma po svojih dogovorjenih internih pravilih med seboj sklenejo poseben
pisni sporazum o imenovanju članov Sveta Zavoda.
Šteje se, da je sporazum veljaven, če vsebuje seznam
vseh notranjih interesnih organizacij, ki so se prijavile volilni
komisiji Zavoda in so sporazum sklenile, ter seznam imenovanih članov v številu, ki ga za to interesno skupino določa
13. člen tega statuta.
1. 6. Interne volitve znotraj interesnih skupin
22. člen
Če vse prijavljene notranje interesne organizacije v
posamezni interesni skupini v določenem roku ne sklenejo
pisnega sporazuma o imenovanju članov Sveta Zavoda,
ali jih imenujejo v neustreznem številu, se za imenovanje
članov Sveta Zavoda iz te interesne skupine opravijo predhodne interne volitve v posebnih interesnih volilnih telesih,
ki jih sestavljajo predstavniki vseh interesnih organizacij te
interesne skupine.
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23. člen
Preostale člane Sveta Zavoda, predstavnike sindikatov,
po končanem neposrednem imenovanju upravičenih zvez ali
konfederacij sindikatov iz druge alinee 13. člena tega statuta
voli interno volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki reprezentativnih sindikatov za območje države, ki so pravočasno
prijavili kandidate.
Reprezentativna zveza oziroma konfederacija sindikatov lahko imenuje v interno volilno telo toliko predstavnikov,
kolikor je v njej združenih sindikatov.
Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka lahko imenuje zveza in konfederacija še po enega predstavnika na
vsakih deset tisoč članov.
Seznamu predstavnikov, imenovanih v interno volilno
telo, priložijo reprezentativni sindikati odločbo o reprezentativnosti, pravila organizacije in podatke o številu članov, v
kolikor s temi podatki Zavod še ne razpolaga.
24. člen
Člane Sveta Zavoda, predstavnike delodajalskih združenj, voli interno volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki
gospodarskih ter obrtnih zbornic in reprezentativnih združenj
delodajalcev, organiziranih za območje države.
Kot reprezentativna združenja delodajalcev se upoštevajo tista, ki jih določa poseben predpis in tiste organizacije,
ki so podpisniki splošne kolektivne pogodbe za gospodarske
dejavnosti na strani delodajalcev in so zastopane v Ekonomsko socialnem svetu.
Vsaka gospodarska ter obrtna zbornica in vsako reprezentativno združenje delodajalcev lahko imenuje v interno
volilno telo po enega predstavnika na vsakih deset tisoč
delavcev, zaposlenih pri članih zbornice ali združenja.
Seznamu predstavnikov, imenovanih v interno volilno
telo, priložijo zbornice in združenja dokazilo o vpisu v register, pravila zbornice ali združenja in podatke o številu delavcev, zaposlenih pri članih zbornice ali združenja, v kolikor
s temi podatki Zavod še ne razpolaga.
25. člen
Člane Sveta Zavoda, predstavnike upokojencev, voli
interno volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki njihovih
interesnih organizacij, to je vseh zvez oziroma organizacij
upokojencev na ravni države, ki so poslale svojo prijavo
volilni komisiji Zavoda.
Za zvezo oziroma organizacijo upokojencev na ravni
države se šteje združenje, društvo ali druga organizacijska
oblika upokojencev na ravni države, ki je vpisana v ustrezen
register.
Zveza ali organizacija lahko imenuje v interno volilno
telo toliko predstavnikov, kolikor je v njej združenih društev
ali drugih organizacij, posamezna organizacija ali društvo, ki
ni članica zveze ali združenja, pa enega predstavnika.
Seznamu predstavnikov, imenovanih v interno volilno
telo, priložijo organizacije dokazilo o vpisu v register, dokazilo
o organiziranosti za območje države, pravila organizacije in
podatke o številu članov, v kolikor s temi podatki Zavod še
ne razpolaga.
26. člen
Člana Sveta Zavoda, predstavnika delovnih invalidov,
voli interno volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki njihovih interesnih organizacij, to je vseh organizacij delovnih
invalidov na ravni države, ki so poslale svojo prijavo volilni
komisiji Zavoda.
Za organizacijo delovnih invalidov na ravni države se
štejejo zveze, združenja, društva ali druge organizacijske
oblike delovnih invalidov na ravni države, ki so vpisane v
ustrezen register in tam izrecno opredeljene kot organizacije
delovnih invalidov. Druge invalidske organizacije, ki niso
organizacije delovnih invalidov, se ne štejejo za organizacijo
delovnih invalidov po tem statutu.
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Organizacija delovnih invalidov lahko imenuje v interno
volilno telo toliko predstavnikov, kolikor je v njej združenih
društev ali drugih organizacijskih oblik delovnih invalidov,
posamezna organizacija, ki ni članica zveze ali združenja,
pa enega predstavnika.
Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka, lahko imenuje vsaka organizacija iz drugega odstavka tega člena v
interno volilno telo še po enega predstavnika na vsakih pet
tisoč članov.
Seznamu predstavnikov, imenovanih v interno volilno
telo, priložijo organizacije dokazilo o vpisu v register kot
organizacije delovnih invalidov, dokazilo o organiziranosti
za območje države, pravila organizacije in podatke o številu
članov, v kolikor s temi podatki Zavod še ne razpolaga.
27. člen
Notranje interesne organizacije iz 23., 24., 25. in 26. člena tega statuta določijo svoje predstavnike v internem volilnem telesu po svojih pravilih in v številu, določenem v tem
statutu za posamezno interesno organizacijo.
Volilna komisija Zavoda po preteku roka za imenovanje,
na podlagi dokazil o vpisu v register, odločb o reprezentativnosti in drugih dokazil oziroma podatkov, sestavi seznam
upravičenih notranjih interesnih organizacij in seznam njihovih predstavnikov v volilnem telesu, ki imenujejo svoje
predstavnike v interna volilna telesa, predlagajo kandidate
in sodelujejo v postopku volitev.
Volilna komisija Zavoda potrdi sezname v roku 15 dni po
izteku roka za imenovanje članov Sveta Zavoda.
28. člen
Kandidate za člane Sveta Zavoda določijo notranje
interesne organizacije po svojih pravilih.
Vsaka notranja interesna organizacija lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor članov po 13. členu tega statuta
pripada posamezni interesni skupini.
Notranje interesne organizacije predložijo kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandidatov volilni
komisiji Zavoda v roku, ki je določen za imenovanje članov
Sveta Zavoda.
29. člen
Volilna komisija Zavoda sestavi na podlagi kandidatur
za vsako interno volilno telo ločen seznam kandidatov.
Kandidate razvrsti po abecednem redu, začenši s črko,
ki jo volilna komisija Zavoda izžreba. Za imenom kandidata
je na seznamu ime notranje interesne organizacije, ki je
kandidata predlagala.
30. člen
Volilna telesa izvolijo in s tem imenujejo člane Sveta Zavoda posamezne interesne skupine na svojih volilnih zborih
na podlagi seznama potrjenih kandidatur.
Volilne zbore skliče volilna komisija Zavoda najkasneje
osem dni pred dnem glasovanja tako, da o tem obvesti notranje interesne organizacije, ki so imenovale svoje predstavnike v interno volilno telo in vabilu priloži seznam imenovanih
predstavnikov v internem volilnem telesu z navedbo notranje
interesne organizacije, ki je predstavnika imenovala, in seznam kandidatov.
31. člen
Volitve na volilnem zboru se opravijo na dan glasovanja
in v času, ki ga za to določi volilna komisija Zavoda ne glede
na število prisotnih članov volilnega zbora, ki so upravičeni,
da glasujejo.
32. člen
Glasuje se tajno z glasovnicami. Vrstni red kandidatov
na glasovnici je enak vrstnemu redu na seznamu kandidatov.
Vsak član internega volilnega telesa lahko glasuje največ za
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toliko kandidatov, kolikor članov Sveta Zavoda se voli v internem volilnem telesu. V nasprotnem primeru je glasovnica
neveljavna.
Glasovanje se opravi tako, da se obkroži številko pred
imenom kandidata.
Za člane Sveta Zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so
dobili največ glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila
enako število glasov, odloči med njimi žreb, ki ga opravi
volilna komisija Zavoda.
1.7. Poročilo volilne komisije in konstitutivna seja
Sveta Zavoda
33. člen
Volilna komisija Zavoda na podlagi poročil, zapisnikov
in ostale dokumentacije iz postopka volitev pripravi skupno
poročilo o opravljenih volitvah in imenovanjih članov Sveta
Zavoda in ga posreduje Svetu Zavoda pred sklicem njegove
konstitutivne seje.
Pritožbe iz celotnega postopka volitev sprejema volilna
komisija Zavoda ter jih skupaj s svojim mnenjem posreduje
Svetu Zavoda, ki o pritožbi odloči, njegova odločitev pa je
dokončna.
Konstitutivno sejo Sveta skliče predsednik prejšnjega
Sveta Zavoda najkasneje 30 dni po imenovanju ali izvolitvi
vseh članov Sveta Zavoda.
Na konstitutivni seji Svet Zavoda verificira mandate
svojih članov.
1.8. Mandat članov Sveta Zavoda
34. člen
Mandat članov Sveta Zavoda traja štiri leta.
Članu Sveta Zavoda lahko predčasno preneha mandat
zaradi smrti, odpoklica interesne organizacije, na podlagi
pisne odpovedi ali če izgubi status predstavnika Vlade Republike Slovenije ali skupine, iz katere je bil imenovan. V
zadnjem primeru preneha mandat na pobudo člana ali notranje interesne organizacije z dnem, ko je Svet o tem pisno
obveščen.
V primeru predčasnega prenehanja mandata članu
Sveta Zavoda imenuje novega člana za preostali del mandata tista notranja interesna organizacija, katere predstavnik
je bil član, ki mu je mandat prenehal.
1.9. Predsednik Sveta Zavoda in njegov namestnik
35. člen
Svet Zavoda ima predsednika in njegovega namestnika.
Mandat predsednika in njegovega namestnika traja štiri
leta.
Predsednika Sveta Zavoda in njegovega namestnika
izvoli Svet Zavoda iz vrst svojih članov na podlagi prejetih
kandidacijskih predlogov, ki jih lahko podajo člani Sveta
Zavoda.
Svet Zavoda najprej izvoli predsednika in nato namestnika predsednika, ki pa ne moreta biti iz vrst iste interesne
skupine.
Podrobnejši način in postopek izvolitve predsednika
Sveta Zavoda ter njegovega namestnika določa poslovnik o
delu Sveta Zavoda.
36. člen
Predsednik Sveta Zavoda sklicuje in vodi seje Sveta, podpisuje splošne akte in druge sklepe, ki jih sprejema
Svet Zavoda, opravlja druge zadeve, ki jih določajo statut in
drugi akti Zavoda, ter zadeve, za katere ga pooblasti Svet
Zavoda.
Namestnik predsednika Sveta Zavoda nadomešča
predsednika v vseh njegovih pravicah in dolžnostih, kadar je

Uradni list Republike Slovenije
ta odsoten ali zadržan. Če je predsedniku predčasno potekel mandat, opravlja namestnik njegove naloge do izvolitve
novega predsednika.
Predsednik in njegov namestnik sta za svoje delo odgovorna Svetu Zavoda.
Svet Zavoda ima sekretarja.
1.10. Delo Sveta Zavoda
37. člen
Svet zaseda na sejah, ki se sklicujejo in potekajo skladno z določili poslovnika o delu Sveta Zavoda.
Svet Zavoda je sklepčen in veljavno odloča, če je na seji
navzoča večina članov.
Svet Zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.
Statut, finančni načrt, zaključni račun, letno poročilo o
poslovanju Zavoda, splošne akte za izvajanje zavarovanja,
izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta Zavoda ter imenovanje in razrešitev generalnega direktorja Zavoda, sprejema Svet Zavoda z večino glasov vseh članov.
Način in roke sklica, vodenje sej, način odločanja, vzdrževanje reda na sejah, vsebino in obliko zapisnika in druga
vprašanja določi Svet Zavoda s poslovnikom.
1. 11. Komisije ali druga delovna telesa Sveta Zavoda
38. člen
Za pripravo stališč, mnenj, predlogov ali za izvršitev
posameznih zahtevnejših, obsežnejših ali periodičnih nalog
oziroma zadolžitev lahko Svet Zavoda s sklepom imenuje
iz vrst svojih članov stalne ali občasne komisije ali druga
delovna telesa.
V sklepu o imenovanju Svet Zavoda komisijam ali
drugim delovnim telesom določi področja, vsebino, roke in
pristojnosti delovanja ter imenuje njihove predsednike in
namestnike.
Svet Zavoda lahko glede na naravo in vsebino nalog v
sklepu o imenovanju komisij ali drugih delovnih teles določi,
da pri njihovem delu poleg imenovanih članov Sveta Zavoda
sodelujejo tudi predstavniki Službe Zavoda ali drugi imenovani posamezniki.
Komisije ali druga delovna telesa Sveta Zavoda so za
svoje delo odgovorni Svetu Zavoda.
39. člen
Področja in naloge, za katere lahko Svet Zavoda imenuje komisije ali druga delovna telesa, so zlasti:
– spremljanje sistemskih vprašanj izvajanja obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter dajanje predlogov in pobud za potrebne ukrepe,
– obravnava statuta in njegovih sprememb ter dopolnitev,
– spremljanje in koordiniranje volilnih aktivnosti, vodenje postopkov imenovanj in razrešitev, objavljanje razpisov
in pripravljanje predlogov izbire ter druga opravila s tega
področja.
1.12. Sejnine ter povračila stroškov
40. člen
Predsednik Sveta Zavoda, njegov namestnik in predsedniki stalnih komisij ali delovnih teles Sveta Zavoda prejemajo za svoje delo sejnino v višini, kot jo določi Svet Zavoda
s posebnim sklepom.
Člani Sveta Zavoda prejemajo za delo v Svetu Zavoda
sejnino v višini, kot jo določi Svet Zavoda s posebnim sklepom. Svet Zavoda lahko določi sejnino tudi za delo članov
komisij ali delovnih teles Sveta Zavoda.
Vsi člani Sveta Zavoda, komisij ali drugih delovnih teles
Sveta Zavoda imajo poleg prejemkov iz prejšnjih odstavkov
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pravico do povračila materialnih in drugih stroškov ter povračila morebitnih nadomestil za izgubljeni zaslužek.
2. Generalni direktor zavoda
41. člen
Poslovodni organ Zavoda je generalni direktor, ki ga
imenuje Svet Zavoda. K imenovanju da soglasje Vlada Republike Slovenije.
42. člen
Generalni direktor organizira in vodi delo ter poslovanje
Zavoda in je odgovoren za zakonitost dela Zavoda, predstavlja in zastopa Zavod ter je odredbodajalec za Zavod. V ta
namen zlasti:
1. podpisuje poslovno pravne akte, listine, pogodbe in
druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje Zavoda,
2. predlaga temelje poslovne politike Zavoda in ukrepe
za njihovo izvajanje,
3. poroča o rezultatih dela in o poslovanju Zavoda,
4. spremlja izvajanje finančnega načrta Zavoda in planskih aktov Službe Zavoda ter sprejema ukrepe za njihovo
uresničevanje,
5. v skladu s statutom in drugimi predpisi predlaga in
sprejema splošne akte ter organizacijske predpise, s katerimi
se ureja organizacija dela ali določa obveznosti, ki jih morajo
delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih
obveznosti,
6. izdaja posamične akte in izvršuje posamične ukrepe,
7. odloča o pravicah delavcev Zavoda iz delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi
akti Zavoda,
8. ob soglasju Sveta Zavoda imenuje namestnika generalnega direktorja, direktorje sektorjev in direktorje območnih
enot ter samostojno ostale vodilne delavce, ki jih določajo
akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
upoštevaje pogoje in postopke iz teh aktov,
9. odobrava stroške za dejavnost Zavoda in poslovanje
Službe Zavoda,
10. opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite skladno z zakonom,
11. imenuje posebne delovne skupine, komisije ali druga delovna in svetovalna telesa za razrešitev določenih vprašanj ter jim daje naloge,
12. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo, tem statutom in drugimi splošnimi akti Zavoda.
43. člen
Generalni direktor je za svoje delo in delo Zavoda odgovoren Svetu Zavoda.
44. člen
Generalni direktor in tisti vodilni delavci, ki jih kot zastopnike Zavoda na predlog generalnega direktorja imenuje
Svet Zavoda, se kot zastopniki Zavoda vpišejo v sodni register in zastopajo Zavod neomejeno.
V primeru zadržanosti oziroma odsotnosti nadomešča
generalnega direktorja njegov namestnik s pravicami, pristojnostmi in odgovornostmi na podlagi pisnega pooblastila, ki
ga za take primere izda generalni direktor.
Namestnik generalnega direktorja ima tudi druge pristojnosti, odgovornosti in naloge, določene z akti, ki urejajo
notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest ter s
pisnimi pooblastili, ki jih izda generalni direktor.
45. člen
Generalni direktor lahko v okviru uresničevanja svojih
nalog in pristojnosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi,
tem statutom in drugimi splošnimi akti Zavoda, s pisnimi
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pooblastili prenese opravljanje posameznih zadev, nalog ali
delovnih področij na posamezne vodilne in druge delavce,
prav tako pa lahko s pooblastili prenese na te delavce tudi
pravico podpisovanja aktov, pogodb in listin.
Za predstojnike enot, pristojnih za izdajo oziroma podpisovanje odločb po tretjem odstavku 253. člena ZPIZ-1-UPB4,
se po tem statutu štejejo direktorji pristojnih enot Zavoda in
delavci, ki jih za to posebej pisno pooblasti generalni direktor
Zavoda.
46. člen
Generalni direktor lahko v posameznih primerih za zastopanje Zavoda pooblasti posamezne delavce Zavoda.
Zastopnik Zavoda je upravičen, da v imenu Zavoda in
v okviru njegove poslovne dejavnosti ter prejetih pooblastil
sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja, kakor tudi,
da zastopa Zavod pred sodiščem in drugimi organi.
47. člen
Generalnega direktorja na podlagi javnega razpisa imenuje Svet Zavoda za dobo, določeno z zakonom in je po
poteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Postopek razpisa vodi Svet Zavoda.
48. člen
Za generalnega direktorja je lahko imenovan državljan
Republike Slovenije, ki izpolnjuje z zakonom predpisane
pogoje ter ima univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri
in najmanj osem let ustreznih delovnih izkušenj na podobnih
delovnih mestih, ki potrjujejo, da ima potrebne strokovne,
organizacijske in druge poslovodne sposobnosti za uspešno
opravljanje te funkcije.
49. člen
Razpis mora biti objavljen najmanj dva meseca pred
potekom mandata.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov,
ne sme biti krajši kot osem dni, rok, v katerem se kandidati
obvestijo o izbiri, pa ne daljši kot 30 dni od dneva objave
razpisa.
50. člen
Če se na razpis nihče ne prijavi ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran, se razpis ponovi. Za čas do
imenovanja generalnega direktorja na podlagi ponovljenega
razpisa Svet Zavoda imenuje vršilca dolžnosti generalnega
direktorja, vendar najdlje za eno leto.
Smiselno enako Svet Zavoda ravna tudi v primeru prenehanja delovnega razmerja generalnemu direktorju pred
potekom mandata ali v drugih primerih, ko generalni direktor
preneha z delom v Zavodu.
III. SLUŽBA ZAVODA
1. Organizacija
51. člen
Delavci Zavoda, ki opravljajo strokovna, finančna, administrativno-tehnična in druga dela, tvorijo Službo Zavoda,
ki je organizacijski del Zavoda.
52. člen
Služba Zavoda posluje v Centrali na sedežu v Ljubljani
in po posameznih območnih enotah ter njihovih izpostavah,
kot jih določa ta statut, lahko pa tudi v stalnih ali občasnih
krajevnih pisarnah, organiziranih s posebnimi sklepi Sveta
Zavoda za določeno vrsto dela ali za učinkovitejšo pravno
ter drugo pomoč zavarovancem in upokojencem.
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53. člen
V Centrali so organizirani sektorji, pristojni in odgovorni
za izvajanje posameznih delovnih področij Zavoda, in sicer
za:
1. pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
2. izvedenstvo,
3. finance,
4. razvoj in organizacijo,
5. informacijske tehnologije,
6. pravne in splošne zadeve,
7. nakazovanje pokojnin.
54. člen
Območne enote so:
1. Območna enota Celje za območje občin: mestna
občina Celje, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Brežice, Dobje,
Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče,
Rogaška Slatina, Rogatec, Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik,
Vransko, Zreče in Žalec,
2. Območna enota Koper za območje občin: mestna
občina Koper, Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola,
Komen, Piran, Pivka, Postojna in Sežana,
3. Območna enota Kranj za območje občin: mestna
občina Kranj, Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja
Vas - Poljane, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo,
Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki,
Žiri in Žirovnica,
4. Območna enota Ljubljana za območje občin: mestna občina Ljubljana, Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani,
Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica,
Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Loška
dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče,
Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Trbovlje, Trzin, Velike
Lašče, Vodice, Vrhnika in Zagorje ob Savi,
5. Območna enota Maribor za območje občin: mestna
občina Maribor, mestna občina Ptuj, Benedikt, Cerkvenjak,
Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče - Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju,
Majšperk, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica,
Ormož, Pesnica, Podlehnik, Rače - Fram, Ruše, Selnica ob
Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveti Andraž,
Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale,
6. Območna enota Murska Sobota za območje občin:
mestna občina Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Črenšovci,
Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš,
Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti
Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej,
7. Območna enota Nova Gorica za območje občin:
mestna občina Nova Gorica, Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Šempeter
- Vrtojba, Vipava in Tolmin,
8. Območna enota Novo mesto za območje občin:
mestna občina Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Krško, Metlika, Mirna Peč, Semič, Šentjernej, Škocjan, Trebnje
in Žužemberk,
9. Območna enota Ravne na Koroškem za območje
občin: mestna občina Velenje, mestna občina Slovenj Gradec, Gornji Grad, Dravograd, Črna na Koroškem, Ljubno,
Luče, Mežica, Mislinja, Mozirje, Muta, Nazarje, Podvelka,
Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na
Pohorju, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Vuzenica.
55. člen
Posamezne območne enote opravljajo svoje delo tudi
v izpostavah in sicer:
– Območna enota Kranj v izpostavi na Jesenicah za
območje občin: Jesenice, Kranjska Gora, Bled, Bohinj, Radovljica in Žirovnica,
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– Območna enota Ljubljana v izpostavi v Trbovljah za
območje občin: Trbovlje, Hrastnik in Zagorje,
– Območna enota Ravne na Koroškem v izpostavi Velenje za območje občin: mestna občina Velenje, Gornji Grad,
Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje Solčava, Šmartno ob Paki in
Šoštanj,
– Območna enota Maribor v izpostavi Ptuj za območje
občin: mestna občina Ptuj, Ormož, Destrnik, Trnovska vas,
Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm in
Zavrč.
56. člen
Svet Zavoda lahko v primeru potrebe po spremembi
notranje organizacije ali spremembe v organizaciji občin ali
regij do naslednjih sprememb statuta s sklepom spremeni
krajevno pristojnost posamezne območne enote Zavoda.
V primeru in za čas iz prvega odstavka tega člena lahko
Svet Zavoda poleg sektorjev, območnih enot, izpostav in
krajevnih pisarn iz 52. do 55. člena tega statuta s sklepom
ustanovi tudi druge take enote Zavoda, ali jih ustrezno spremeni.
57. člen
Sektorji in območne enote imajo službe in oddelke kot
svoje notranje organizacijske enote, lahko pa, v skladu s
splošnim aktom o notranji organizaciji, tudi ožje organizacijske enote.
58. člen
Sektorje in območne enote Zavoda vodijo direktorji, ki
so odgovorni za stanje in poslovanje v sektorjih in območnih
enotah, ki jih vodijo.
Za stanje in poslovanje služb in oddelkov ter ožjih organizacijskih enot iz 57. člena, so odgovorni vodje teh enot.
59. člen
Pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, materialni
položaj, druge medsebojne odnose, pravice in obveznosti,
uresničujejo delavci Zavoda v skladu z zakonom, kolektivno
pogodbo, tem statutom in drugimi splošnimi akti Zavoda.
2. Svet delavcev
60. člen
Svet delavcev izvolijo delavci Zavoda.
Svet delavcev je sestavljen tako, da imajo v njem sektorji in območne enote po enega člana.
Mandat članov traja štiri leta. Člani so lahko ponovno
izvoljeni.
Pravico voliti člane v Svet delavcev imajo vsi delavci, ki
delajo v Zavodu.
Generalni direktor ter delavci s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi nimajo pravice voliti članov v Svet delavcev.
Pravico biti izvoljen v svet delavcev imajo vsi delavci, ki
imajo pravico voliti v Svet delavcev in ki delajo v Zavodu.
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voli člana iz vrst delavcev Zavoda v Svet Zavoda po postopku
in na način, kot ga določajo pravila sveta delavcev.
IV. IZVEDENSKI ORGANI ZAVODA
63. člen
Izvedenska mnenja o invalidnosti, telesni okvari, potrebi
po stalni pomoči in postrežbi, o nezmožnosti za delo oziroma
nezmožnosti za delo vdove ali vdovca oziroma drugih zavarovančevih družinskih članov ter o okoliščinah iz 201. člena
ZPIZ-1-UPB4 dajejo invalidske komisije oziroma zdravniki
posamezniki in druge strokovne institucije, ki jih imenuje Svet
Zavoda, kot izvedenski organ Zavoda.
Izvedenski organi Zavoda dajejo izvedenska mnenja
tudi na zahtevo drugih organov in institucij ter tujih nosilcev
zavarovanja, če tako določa zakon, drugi predpisi ali mednarodni sporazumi.
Organizacijo in način delovanja invalidskih komisij ter
drugih izvedenskih organov določi Zavod s splošnim aktom,
ki ga sprejme Svet Zavoda.
V. OBVEŠČANJE
64. člen
Zavod je nosilec informacijske službe za področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji.
V Zavodu se organizira obveščanje tako, da je organizacijam in delodajalcem, zavarovancem in uživalcem pravic ter
delavcem Zavoda omogočen vpogled v poslovanje Zavoda
ob doslednem izvajanju predpisov o zagotavljanju dostopa
do informacij javnega značaja.
65. člen
Obveščanje se zagotavlja z javnimi statističnimi podatki
s področja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, s poslovnimi poročili, z objavami v Uradnem listu
Republike Slovenije ter drugimi javnimi objavami in obvestili
Zavoda v medijih, preko spletne strani Zavoda, z glasilom
Zavoda Vzajemnost in drugimi ustreznimi načini, upoštevaje
tudi predpise o zagotavljanju dostopa do informacij javnega
značaja ter predpise o varstvu osebnih podatkov.
66. člen
Za izdajanje glasila Vzajemnost je Zavod skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije ter ob soglasju Vlade Republike Slovenije ustanovil Zavod Vzajemnost.
Izdajanje glasila Vzajemnost, medsebojna razmerja
ustanoviteljev, naloge, status, organizacija, organi, upravljanje in vodenje, vsebinska zasnova urejanja glasila in vsa
druga vprašanja Zavoda Vzajemnost so urejena s sklepom,
pogodbo o ustanovitvi in statutom Zavoda Vzajemnost.

61. člen
Člane Sveta delavcev volijo delavci Zavoda na tajnih in
neposrednih volitvah.
Svet delavcev izmed članov izvoli predsednika in njegovega namestnika.
Predsednik zastopa in predstavlja Svet delavcev, namestnik predsednika pa opravlja to funkcijo v njegovi odsotnosti.

67. člen
Splošni in izvršilni akti Zavoda so statut Zavoda, poslovnik o delu Sveta Zavoda, splošni akti in sklepi za izvajanje
zavarovanja, pravilniki, organizacijski in izvršilni sklepi ter
drugi akti.

62. člen
Oblikovanje, sestava, kandidiranje, volitve in razrešitve
ter pristojnosti, področje in način dela Sveta delavcev podrobneje določajo pravila sveta delavcev.
Svet delavcev na podlagi prejetih predlogov iz vrst zaposlenih, sindikata ali posameznih organizacijskih enot Zavoda

68. člen
Splošni akti in sklepi za izvajanje zavarovanja na splošen način urejajo vprašanja, ki so potrebna za izvedbo posameznih določil zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in drugih zakonov, za katere ni po zakonih izrecno
določena pristojnost državnih organov.

VI. SPLOŠNI IN IZVRŠILNI AKTI ZAVODA
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69. člen
Poslovnik o delu Sveta Zavoda ureja način dela Sveta
Zavoda ter njegovih komisij ali drugih delovnih teles.
70. člen
Statut in splošne ter izvršilne akte iz 67. in 68. člena
tega statuta sprejema Svet Zavoda.
71. člen
Za urejanje makro in mikro organizacije Zavoda, določanje organizacijskih, delovnih in drugih postopkov ter urejanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev Zavoda,
ima Zavod v skladu z zakonom, drugimi predpisi, zahtevami
delovnega procesa ter organizacijskimi in drugimi potrebami tudi druge akte, ki podrobneje urejajo zlasti naslednja
področja:
1. notranjo organizacijo Zavoda,
2. sistemizacijo delovnih mest,
3. računovodstvo in finančno poslovanje,
4. postopke javnega naročanja,
5. popis sredstev in virov – inventuro,
6. poslovanje z dokumentarnim gradivom, njegovo hranjenje ter pisarniško poslovanje,
7. varstvo pri delu in pred požarom,
8. normative in ugotavljanje delovne uspešnosti delavcev,
9. notranjo revizijo in notranje kontrole,
10. varstvo osebnih podatkov,
11. delovna razmerja delavcev Zavoda,
12. stanovanjsko pomoč in koriščenje počitniških kapacitet ter
13. druge.
72. člen
Akt iz 1. točke prejšnjega člena sprejema Svet Zavoda
na predlog generalnega direktorja.
Akt iz 2. točke prejšnjega člena sprejema generalni
direktor ob soglasju Sveta Zavoda.
Akte iz 3. do vključno 10. točke prejšnjega člena izdaja
generalni direktor na predlog pristojne organizacijske enote
Službe Zavoda.
Akt iz 11. točke prejšnjega člena sprejema generalni direktor po predhodnem mnenju sindikata delavcev Zavoda in
to za razmerja, ki niso urejena s kolektivno pogodbo na nivoju
Zavoda, ki jo skleneta Svet Zavoda in v Zavodu organizirani
sindikati delavcev Zavoda.
Akt iz 12. točke prejšnjega člena sprejema Svet delavcev na predlog generalnega direktorja.
Druge akte, ki jih mora Zavod sprejeti na podlagi zakonov, uredb in drugih predpisov, ter pravilnike, organizacijske
in druge akte iz 13. točke prejšnjega člena izdaja generalni
direktor, če za njihov sprejem ni določena pristojnost drugega
organa.
73. člen
Statut Zavoda se sprejema po naslednjem postopku:
1. Služba Zavoda pripravi osnutek statuta in ga predloži
generalnemu direktorju;
2. Generalni direktor po pridobitvi mnenj in pripomb
direktorjev sektorjev sprejme predlog statuta in ga predloži
Svetu Zavoda;
3. Svet Zavoda po obravnavi pripomb in amandmajev
k predlogu, podanih v skladu s poslovnikom o delu Sveta,
statut Zavoda sprejme;
4. V primeru, da so pri obravnavi na Svetu Zavoda
podane zahtevnejše in obsežnejše pripombe ali amandmaji,
ki terjajo dodatno usklajevanje, lahko Svet Zavoda pred
sprejemom statuta gradivo vrne v dopolnitev generalnemu
direktorju;
5. Svet Zavoda pošlje statut v soglasje Vladi Republike
Slovenije;
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6. Statut se po prejetem soglasju Vlade Republike Slovenije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda se sprejemajo
po enakem postopku kot statut.
74. člen
Drugi akti Zavoda, ki jih sprejema Svet Zavoda, se
sprejemajo po naslednjem postopku:
1. Služba Zavoda pripravi, generalni direktor pa predloži
Svetu Zavoda predlog akta;
2. Svet Zavoda predlog obravnava in na podlagi obravnave ter ob upoštevanju utemeljenih pripomb in predlogov
predloženi akt sprejme;
3. Akti za izvajanje zavarovanja se objavijo v Uradnem
listu Republike Slovenije, drugi akti pa na oglasnih deskah
Zavoda.
Za spremembe in dopolnitve teh aktov velja enak postopek kot za njihov sprejem.
VII. PLANIRANJE IN SREDSTVA
75. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje v skladu z zakonom in finančnimi
načrti, pri čemer je prednostna naloga Zavoda pravočasno
izplačevanje pokojninskih, invalidskih ter drugih dajatev.
Zavod lahko ob pogojih iz zakona, drugih predpisov,
finančnega načrta ter drugih splošnih in izvršilnih aktov namenja ustrezna sredstva tudi za aktivnosti, pripomočke in
objekte na področjih prevencije invalidnosti, rehabilitacije
invalidov, za delovanje invalidskih podjetij, za rekreativne,
športne in kulturne dejavnosti, ki jih organizirajo organizacije,
zveze in društva upokojencev in delovnih invalidov ter za
druge podobne naloge, aktivnosti in dejavnosti, povezane s
področjem pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
76. člen
V okviru planiranih finančnih sredstev v finančnem načrtu Zavod zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti Zavoda
in za delovanje Službe Zavoda.
77. člen
Zavod planira svoje poslovanje s programom dejavnosti
in s finančnim načrtom, ki sta lahko ločena ali pa glede na
vsebino tvorita enoten pravni akt.
78. člen
Na podlagi sprejetega finančnega načrta Zavoda generalni direktor predlaga Svetu Zavoda letni program dela,
kadrovski načrt, plan investicij in investicijskega vzdrževanja
ter finančni načrt Službe Zavoda.
Z letnim programom dela in kadrovskim načrtom se
podrobneje opredeli vrsta in količina nalog in storitev, ki
so jih dolžni opraviti delavci Zavoda, potreben delovni čas,
roke za izpolnitev nalog, nosilce nalog ter število in strukturo
potrebnih kadrov.
Pri izhodiščih za sestavo kadrovskega načrta se upošteva doseženi obseg storitev v preteklem letu in spremembe
v obsegu ter vrsti nalog, ki izhajajo iz programa dejavnosti
Zavoda in sklepov Sveta Zavoda. Upošteva se tudi možne
racionalizacije delovnih postopkov, povečanje produktivnosti
dela in smotrno porabo materialnih sredstev.
Predlog plana investicij in investicijskega vzdrževanja
usklajeno in vsak za svoje področje, ob upoštevanju predlogov direktorjev sektorjev in območnih enot, pripravita sektor
za razvoj in organizacijo ter sektor informacijskih tehnologij.
Finančni načrt Službe Zavoda je interni operativni izvedbeni planski akt finančnega načrta Zavoda, ki razčlenjuje
njegove že sprejete globalne postavke in v katerem se še
podrobneje kot v finančnem načrtu opredelijo in določijo
izdatki za poslovanje Službe Zavoda.
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Predlog finančnega načrta Službe Zavoda pripravi na
podlagi ostalih planskih aktov in planov direktorjev sektorjev
finančni sektor Zavoda.

kot take razglasi oziroma določi pristojni organ, ali podatke, ki
so po zakonu ali drugih predpisih opredeljeni kot tajni.

79. člen
Svet Zavoda in generalni direktor sta odgovorna za
uresničevanje finančnega načrta Zavoda in drugih planskih
aktov s tem, da sprejemata ukrepe za njegovo izvajanje.
Ob obravnavanju letnih poročil o poslovanju Zavoda
generalni direktor poroča Svetu Zavoda o izvajanju planskih
obveznosti in doseganju ciljev ter rezultatov Zavoda.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

VIII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
IN POSLOVNE TAJNOSTI
80. člen
Varstvo osebnih podatkov obsega pravice, načine in
ukrepe, s katerimi Zavod pri zbiranju, obdelavi, shranjevanju,
posredovanju osebnih podatkov ter njihovi uporabi preprečuje nezakonit in neupravičen poseg v integriteto človekove
osebnosti, njegovega osebnega in družinskega življenja.
Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in druge ustrezne postopke, ukrepe in odgovornosti,
s katerimi Zavod preprečuje nepooblaščen ali neregistriran
dostop do prostorov, strojne in programske opreme, slučajno ali namerno uničenje podatkov, njihovo spremembo ali
izgubo, kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelavo in posredovanje teh podatkov ter njihovo uporabo.
81. člen
S posebnim splošnim aktom se ureja varstvo osebnih
podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov, s katerimi upravlja
Zavod, njihovo zavarovanje, pravice posameznika in omejitve pravic, iznos osebnih podatkov, zaščita strojne opreme
in programskih produktov ter nadzor.
82. člen
Z aktom iz prejšnjega člena se lahko določi, da so posamezni podatki poslovna tajnost.
Delavci Zavoda morajo razen tako opredeljenih podatkov kot poslovno tajnost varovati tudi listine in podatke, ki jih

83. člen
Kolektivna pogodba Zavoda ter drugi splošni, izvršilni in
organizacijski akti, ki so se uporabljali do začetka veljavnosti
tega statuta, se uporabljajo še naprej, kolikor niso v nasprotju z zakonom, drugimi predpisi in tem statutom, sicer pa jih
morata Svet Zavoda in generalni direktor uskladiti najkasneje
v roku treh mesecev po sprejemu statuta.
Zunanja podoba pečata, kratice in znaki Zavoda, ki se
uporabljajo do začetka veljavnosti tega statuta, se uporabljajo še naprej.
84. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega statuta preneha veljati Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 78/00, 37/02
in 29/03).
85. člen
Sprejeti statut se takoj po danem soglasju Vlade Republike Slovenije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
veljati pa začne naslednji dan po objavi.
Št. 0300-10/2006
Ljubljana, dne 20. junija 2006
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednik Sveta Zavoda
Ivan Sisinger l.r.
Opomba: V skladu s tretjim odstavkom 269. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je Vlada
Republike Slovenije, s sklepom št. 01403-3/2006/7, z dne
12. 10. 2006, podala soglasje k statutu.
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OBČINE

AJDOVŠČINA
4839.

Poročilo Občinske volilne komisije Občine
Ajdovščina o izidu volitev župana Občine
Ajdovščina v prvem krogu dne 22. 10. 2006

Na podlagi navedenih ugotovitev je bil za župana Občine
Ajdovščina izvoljen: MARJAN POLJŠAK, rojen 8. 9. 1945, iz
Ajdovščine, Šibeniška 21, ker je prejel 4.339 oziroma 50,35%
veljavnih glasov.

Ajdovščina, dne 27. oktobra 2006

POROČILO
Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina
o izidu volitev župana Občine Ajdovščina
v prvem krogu dne 22. 10. 2006
Občinska volilna komisija v sestavi: Grozdan Šinigoj
– predsednik, Elena Hari – namestnica predsednika, Boža
Ipavec – članica, Majda Gregorc – namestnica, Branko Bevk
– član, Erik Bačar – namestnik, Romana Potrata – članica,
Primož Novak – namestnik, je na svoji seji dne 27. 10. 2006,
na podlagi izidov glasovanja na voliščih in izida glasovanja
po pošti, ugotovila naslednje:
V Občini Ajdovščina je bilo v volilne imenike vpisanih
14.759 volivcev. Na voliščih in po pošti je za župana glasovalo 8.816 volivcev ali 59,73%. Veljavnih glasovnic za župana
je bilo 8.617, neveljavnih 199, oddanih pa 8.816.
Komisija ugotavlja, da pri delu volilnih odborov ni bilo
takih nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na izid glasovanja. V
roku iz 98. člena Zakona o lokalnih volitvah ni bila vložena
nobena pritožba na delo volilnih odborov.
Kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7

Kandidat
Alojzij Klemenčič
Miloš Bizjak
Janez Lampe
Marjan Pahor
Marjan Poljšak
Milanka Nešković
Aleksander Lemut

Št. glasov
933
754
674
305
4339
440
1172

% glasov
10,83
8,75
7,82
3,54
50,35
5,11
13,60

Predsednik OVK Občine Ajdovščina
Grozdan Šinigoj, univ. dipl. prav., l.r.

4840.

Poročilo Občinske volilne komisije Občine
Ajdovščina o izidu volitev za občinski svet dne
22. 10. 2006

POROČILO
Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o
izidu volitev za občinski svet dne 22. 10. 2006
Občinska volilna komisija v sestavi: Grozdan Šinigoj
– predsednik, Elena Hari – namestnica predsednika, Boža
Ipavec – članica, Majda Gregorc – namestnica, Branko Bevk
– član, Erik Bačar – namestnik, Romana Potrata – članica,
Primož Novak – namestnik, je na svoji seji dne 27. 10. 2006,
na podlagi izidov glasovanja na voliščih in izida glasovanja
po pošti, ugotovila naslednje:
V Občini Ajdovščina je bilo v volilne imenike vpisanih
14.759 volivcev. Na voliščih in po pošti je za občinski svet
glasovalo 8.816 volivcev ali 59,73%. Veljavnih glasovnic
za občinski svet je bilo 8.384, neveljavnih 432, oddanih pa
8.816.
Komisija ugotavlja, da pri delu volilnih odborov ni bilo
takih nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na izid glasovanja. V
roku iz 98. člena Zakona o lokalnih volitvah ni bila vložena
nobena pritožba na delo volilnih odborov.

DODELITEV MANDATOV POSAMEZNIM LISTAM
Posamezne liste kandidatov so dobile v občini naslednje število glasov:
1. Rezultati glasovanja za občinski svet skupno v občini
SKUPNO ZA VSE VOLILNE ENOTE
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8

Ime liste
ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
DeSUS
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (NSi)
NARODNA STRANKA DELA
SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
KRŠČANSKO SOCIALNA UNIJA – KSU, KRŠČANSKI SOCIALISTI

Št. glasov

% glasov

879
510
640
1418
906
717
192
25

10,48
6,08
7,63
16,91
10,81
8,55
2,29
0,30

Uradni list Republike Slovenije
Zap. št.
9
10
11
12

Ime liste
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
SOCIALNI DEMOKRATI
SRCE – LISTA ZA MLADE, ŠPORT IN RAZVOJ
ZA DELOVNA MESTA – LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA
SKUPAJ
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Št. glasov

% glasov

620
1098
601
778
8384

7,40
13,10
7,17
9,28
100,00

2. Rezultati glasovanja v volilnih enotah
VOLILNA ENOTA 01

Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12

Ime liste
ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
DeSUS
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (NSi)
NARODNA STRANKA DELA
SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE-LDS
SOCIALNI DEMOKRATI
SRCE-LISTA ZA MLADE, ŠPORT IN RAZVOJ
ZA DELOVNA MESTA – LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA

Št. glasov
155
87
98
215
158
150
44
161
267
159
139

% glasov
9.49
5.33
6.00
13.17
9.68
9.19
2.69
9.86
16.35
9.74
8.51

VOLILNA ENOTA 02

Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12

Ime liste
ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
DeSUS
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (NSi)
NARODNA STRANKA DELA
SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
SOCIALNI DEMOKRATI
SRCE – LISTA ZA MLADE, ŠPORT IN RAZVOJ
ZA DELOVNA MESTA – LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA

Št. glasov
192
70
184
314
196
112
43
152
236
153
219

% glasov
10.26
3.74
9.83
16.78
10.48
5.99
2.30
8.12
12.61
8.18
11.70

Št. glasov
156
67
88
316
251
120
36
97
243
76
105

% glasov
10.03
4.31
5.66
20.32
16.14
7.72
2.32
6.24
15.63
4.89
6.75

Št. glasov
193
72
162
311
134
218

% glasov
11.94
4.46
10.02
19.25
8.29
13.49

VOLILNA ENOTA 03

Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12

Ime liste
ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
DeSUS
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (NSi)
NARODNA STRANKA DELA
SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE-LDS
SOCIALNI DEMOKRATI
SRCE – LISTA ZA MLADE, ŠPORT IN RAZVOJ
ZA DELOVNA MESTA – LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA

VOLILNA ENOTA 04

Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Ime liste
ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
DeSUS
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (NSi)
NARODNA STRANKA DELA
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Ime liste
SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
KRŠČANSKO SOCIALNA UNIJA – KSU, KRŠČANSKI SOCIALISTI
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
SOCIALNI DEMOKRATI
SRCE – LISTA ZA MLADE, ŠPORT IN RAZVOJ
ZA DELOVNA MESTA – LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA

Št. glasov
35
25
99
135
81
151

% glasov
2.17
1.55
6.13
8.35
5.01
9.34

Št. glasov
183
214
108
262
167
117
34
111
217
132
164

% glasov
10.71
12.52
6.32
15.33
9.77
6.85
1.99
6.50
12.70
7.72
9.60

VOLILNA ENOTA 05

Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12

Ime liste
ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
DeSUS
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (NSi)
NARODNA STRANKA DELA
SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
SOCIALNI DEMOKRATI
SRCE – LISTA ZA MLADE, ŠPORT IN RAZVOJ
ZA DELOVNA MESTA – LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA

Skupaj: 8384 veljavnih glasov (100 %)
Občinska volilna komisija je na podlagi oddanih glasov za
liste ter izračuna količnikov za posamezno volilno enoto ugotovila, da sta bila dodeljena dva direktna mandata SLOVENSKI
DEMOKRATSKI STRANKI in sicer prvi v drugi volilni enoti in
drugi v tretji volilni enoti.
Po izvedenem preračunu mandatov v občini kot celoti po
D’HONTOVEM sistemu največjih količnikov, je komisija ugotovila, da so posamezne liste dobile naslednje skupno število
mandatov v občini in sicer:

1
2
3
4
5

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
DeSUS
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA (NSi)
6 NARODNA STRANKA DELA
7 SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
8 KRŠČANSKO SOCIALNA UNIJA – KSU,
KRŠČANSKI SOCIALISTI
9 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– LDS
10 SOCIALNI DEMOKRATI
11 SRCE – LISTA ZA MLADE, ŠPORT IN RAZVOJ
12 ZA DELOVNA MESTA – LISTA OBRTI
IN PODJETNIŠTVA
SKUPAJ

3
1
2
5
3
2
0
0
2
4
2
2
26

Na ravni občine je Občinska volilna komisija podelila
26 mandatov.
Občinska volilna komisija je 26 mandatov podelila listam
po vrstnem redu najvišjih količnikov po D’HONTU, v volilni
enoti z najvišjim deležem ostanka glasov. V primerih, ko so bili
v posamezni volilni enoti dodeljeni že vsi mandati, je mandat
podelila istoimenski listi v tisti volilni enoti, kjer je bil drugi največji ostanek glasov.
Na podlagi prejetih preferenčnih glasov za posamezne
kandidate, zaradi katerih se je spremenil vrstni red na posameznih listah (v 1.volilni enoti Suzana Krašna iz liste SOCIALNI
DEMOKRATI, v 2. volilni enoti Karlo Lemut iz liste ZA DELOVNA MESTA – LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA in Andrej

Rutar iz liste SRCE – LISTA ZA MLADE, ŠPORT IN RAZVOJ, v
4. volilni enoti Borut Vales iz liste NARODNA STRANKA
DELA), in na podlagi opravljenega žreba (v 3. volilni enoti Boris Kovač iz liste ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP) je Občinska
volilna komisija na podlagi podeljenih mandatov in vrstnega
reda na listah ugotovila, da so bili v občinski svet izvoljeni
naslednji svetniki:
VOLILNA ENOTA 1
1. Miran Gregorc, Vilharjeva 24, Ajdovščina; Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka (NSi)
2. Valentin Krtelj, Šibeniška 20, Ajdovščina; Narodna
stranka dela
3. Angel Česnik, Gradišče 51, Ajdovščina; Liberalna demokracija Slovenije – LDS
4. Suzana Krašna, Ulica Quiliano 5, Ajdovščina; Socialni
demokrati
5. Igor Benko, Cesta IV. Prekomorske 59/a, Ajdovščina;
SRCE – lista za mlade, šport in razvoj
VOLILNA ENOTA 2
1. Marjan Velikonja, Kidričeva 29, Ajdovščina; Zveza za
Primorsko – ZZP
2. Ivan Krašna, Budanje 127/a, Vipava; Slovenska ljudska
stranka
3. Sonja Žgavc, Vojkova 6, Ajdovščina; Slovenska demokratska stranka
4. Jožko Premrn, Ulica Vena Pilona 55, Ajdovščina; Nova
Slovenija – krščanska ljudska stranka (NSi)
5. Andrej Rutar, Lavričeva c. 64, Ajdovščina; SRCE – lista
za mlade, šport in razvoj
6. Karlo Lemut, Dolga Poljana 56, Vipava; Za delovna
mesta – lista obrti in podjetništva
VOLILNA ENOTA 3
1. Boris Kovač, Lokavec 67, Ajdovščina; Zveza za Primorsko – ZZP
2. Josip Troha, Lokavec 34, Ajdovščina; Slovenska demokratska stranka
3. Danijela Likar, Otlica 49, Ajdovščina; Slovenska demokratska stranka
4. Janez Lampe, Višnje 8, Col; Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka (NSi)
5. Roman Bratina, Predmeja 90, Ajdovščina; Socialni demokrati

Uradni list Republike Slovenije
VOLILNA ENOTA 4
1. Aleksander Lemut, Cesta 27/a, Ajdovščina; Zveza za
Primorsko – ZZP
2. Igor Česnik, Plače 24/a, Ajdovščina; Slovenska ljudska
stranka
3. Alojzij Klemenčič, Stomaž 11/c, Ajdovščina; Slovenska
demokratska stranka
4. Borut Vales, Gaberje 84, Štanjel; Narodna stranka
dela
5. Borut Koloini, Vipavski Križ 57, Ajdovščina; Socialni
demokrati
VOLILNA ENOTA 5
1. Anton Kreševec, Kamnje 2/c, Dobravlje; DeSUS
2. Radovan Štor, Velike Žablje 45, Dobravlje; Slovenska
demokratska stranka
3. Anton Šinigoj, Črniče 62/a, Črniče; Liberalna demokracija Slovenije – LDS
4. Ivan Ušaj, Batuje 32, Črniče; Socialni demokrati
5. Igor Furlan, Selo 76, Črniče; Za delovna mesta – lista
obrti in podjetništva

Ajdovščina, dne 27. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine
Ajdovščina
Grozdan Šinigoj, univ. dipl. prav., l. r

BREZOVICA
4841.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za
območje urejanja VM 10/2 Brezovica

Na podlagi 27., 34. in 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena Statuta
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 73/06) je Občinski svet
Občine Brezovica na 29. redni seji dne 28. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za območje
urejanja VM 10/2 Brezovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski lokacijski načrt)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju spremembe
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986-2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS,
št. 23/91, 71/93, 62/94, 81/04) in družbenega plana Občine
Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS,
št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92, 73/98,
81/04) za območje Brezovica sprejeme občinski lokacijski
načrt za območje urejanja VM 10/2 Brezovica (v nadaljnjem
besedilu: lokacijski načrt).
(2) Lokacijski načrt so izdelali URH ARHITEKTI d.o.o.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja VM
10/2 Brezovica (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa: ureditveno območje, zasnovo urejanja ureditvenega območja,
zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, arhitektonsko in
krajinsko oblikovanje objektov in ureditev, zasnovo projektnih
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rešitev prometne, energetske in komunalne infrastrukture,
rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in
kulturne dediščine, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja
in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem določil ta
odlok.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v občinskem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Brezovica.
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta
obsega območje stanovanjske, skladiščne in poslovno skladiščne gradnje z ureditvijo prometnih površin, komunalne in
energetske infrastrukture.
(2) Območje stanovanjske, skladiščne in poslovno-skladiščne gradnje v izmeri 1,98 ha leži južno od Tržaške ceste
– regionalna cesta II. št. 409 odsek 0300, na južni strani pa
avtocesta Ljubljana–Koper. Na vzhodni strani sega do obstoječih zazidanih površin na zahodni strani, pa do kmetijskih
površin.
(3) Območje stanovanjske, skladiščne in poslovno-skladiščne gradnje z vsemi spremljajočimi ureditvami obsega
naslednje parcele oziroma dele parcel v katastrski občini Brezovica: 615/1-del, 615/3, 615/4, 615/9-del, 615/12, 615/16,
615/17, 615/18, 615/19, 615/20, 615/21, 622/2, 622/4,
622/8.
(4) Gradnja komunalne in energetske infrastrukture
obsega naslednje parcele oziroma dele parcel v katastrski
občini Brezovica:
k.o. Brezovica
vodovod:
kanalizacija:
meteorna kanalizacija:
elektrovodi NN:
plin:
II. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje obsega:
a) območje novih objektov
b) prometne površine, kot dostopne poti do objektov
c) površine, ki niso predvidene za pozidavo in bodo
ohranile obstoječo namembnost
d) območja ureditev komunalnih, energetskih in ostalih
infrastrukturnih objektov in naprav.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN UREDITEV
5. člen
(pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje)
(1) Za urbanistično oblikovanje območja in arhitekturno
oblikovanje objektov je skladno s prikazi prostorske ureditve
v grafičnih prilogah št. 3 upoštevati naslednje pogoje:
– razporeditev objektov
– dostope do objektov
– maksimalne tlorisne in višinske gabarite objektov
– določene gradbene linije za objekte
– ter elemente za zakoličbo objektov in ureditev, ki so
prikazani na geodetskem načrtu (grafična priloga list št. 2).
(2) Območje novih objektov obsega gradnjo 10 objektov, in sicer:
– ob kraku (dovozni poti) A sedem,
– ob kraku (dovozni poti) B tri.
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6. člen
Objekti
(1) Lega, horizontalni in vertikalni gabarit ter zasnova
zunanje ureditve je pikazana v grafični prilogi list 3.2.
tloris:
– 8,0 m x 11,0 m za objekte: a1, a2, a3, a4, a5,
– 47,0 m x 27,0 m za objekt b,
– 47,0 m x 27,0 m + 7,9 m x 27,0 m (polkrožni del) za
objekt b1,
– 72,0 m x 31,0 m + (31,0 m x 22,0 m)/2 – pravokotni
trikotnik za objekt c,
– 21,0 m x 30,0 m za objekt d,
– 19,0 m x 25,0 m za objekt e,
sodobno oblikovanje
(2) Vertikalni gabarit za objekte a1, a2, a3, a4, a5, e so
K+P+M; za objekte b, b1, c, d pa P ali P+1.
Strehe so simetrične dvokapnice, nakloni strešin od
6°–45°.
(3) Streha na objektih: a1, a2, a3, a4, a5 je dvokapnica
z naklonom strešin 25°–45°.
(4) Streha na objektih: b, b1, c, d je dvokapnica z naklonom strešin 6°–25°.
(5) Streha na objektu: e je dvokapnica z naklonom
strešin 44°.
7. člen
Dozidave, nadzidave in prizidki
Na funkcionalnem zemljišču obstoječega objekta so dovoljene dozidave do 40% velikosti osnovnega tlorisa objekta,
vendar pozidanost zemljišča ne sme presegati razmerja 40%
pozidanega proti 60% nepozidanega zemljišča. Vertikalni
gabarit se mora višinsko prilagajati osnovnemu objektu katerega ne sme preseči. Dozidavo je treba zasnovati tako, da
z osnovnim objektom tvori oblikovno celoto.
8. člen
Namembnosti objektov
Namembnost objektov je stanovanjska, skladiščna in
poslovno skladiščna. Dovoljene so obrtno-servisne dejavnosti, ki ne presegajo nivojev hrupa kot jih določa Uredba
o hrupu v naravnem in življenjskem za III. območje varstva
pred hrupom. Dejavnost se opredeli v projektni dokumentaciji
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
9. člen
Enostavni objekti
Dovoljena je gradnja enostavnih objektov na funkcionalnem zemljišču objekta, v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo
tovrstnih objektov.
10. člen
Ograje
Ograja ob regionalni cesti mora biti v odmiku minimalno
4 m od vozišča ceste, ob zagotavljanju preglednosti ob vključevanju vozil na regionalno cesto. Ograja ob dostopni poti
mora biti v odmiku minimalno 4 m od parcelne meje dostopne
poti. Ograje med parcelami je dovoljeno postavljati v odmiku
min 4 m od parcelne meje, manjši odmik pa je dovoljen v
soglasju s sosedom.
11. člen
(pogoji za krajinsko oblikovanje)
Za krajinsko oblikovanje območja je upoštevati:
– obcestni prostor na gradbenih parcelah se zatravi in
zasadi z nizkimi grmovnicami ali drevesi ob zagotavljanju
preglednosti,
– območje urejanja naj se ob robovih zasadi z avtohtono vegetacijo.
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IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
12. člen
(prometna ureditev)
(1) Objekti in območje urejanja se prometno navezuje
na obstoječo Tržaško cesto, regionalno cesto II. št. 409
odsek 0300, parcelna št. 3740 k.o. Brezovica, ki poteka ob
severnem robu območja z:
– uvozna pot D okvirne dolžine 74 m,
– krakom (dovozno potjo) A okvirne dolžine 125 m,
– krakom (dovozno potjo) B okvirne dolžine 107 m,
– krakom (dovozno potjo) c okvirne dolžine 55 m.
(2) Priključke dovoznih poti na regionalno cesto izvesti
po pogojih upravljalca.
13. člen
Prečni prerez poti:
– 7,0 m–8,0 m – uvozna pot D
– 5,0 m–9,0 m – krak A
– 11,0 m – krak B
– 5,0 m – krak C.
14. člen
Na funkcionalnem zemljišču objekta je treba zagotoviti
najmanj dve parkirni (garažni mesti) za stanovanjski objekt,
za skladiščno ali skladiščno-poslovno pa še dodatne parkirne
površine.
15. člen
(komunalna, energetska infrastruktura)
(1) Zaradi gradnje objektov se po potrebi prestavi,
zamenja oziroma zaščiti komunalne, energetske in telekomunikacijske objekte, naprave in napeljave. Projektiranje
in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih
objektov, naprav in napeljav poteka v skladu z določbami
tega odloka in projektnimi pogoji, ki so sestavni del tega
lokacijskega načrta.
(2) Na območju lokacijskega načrta so dopustne rekonstrukcije obstoječih in gradnja novih infrastrukturnih objektov.
16. člen
(vodovod)
(1) Za oskrbo območja, ki ga pokriva predmetni lokacijski načrt, s pitno, sanitarno in požarno vodo je potrebno
zgraditi del sekundarnega javnega omrežja, na katerega se
bodo poleg predvidenih objektov predvidoma navezala tudi
že obstoječa objekta Tržaška cesta 555 in Tržaška cesta 557.
Za potrebe posameznih novopredvidenih objektov se znotraj
območja predvidi še interno omrežje.
(2) Del območja obravnavanega v lokacijskem načrtu
se z vodo oskrbuje iz centralnega vodovodnega sistema Ljubljana. Posamezni že zgrajeni objekti se na obravnavanem
območju priključujejo na vodovod NL DN 200, ki je bil zgrajen
leta 1998. Na tem odseku obravnavani vodovod NL DN 200,
poteka v južnem robu ceste Ljubljana–Vrhnika. Posamezni
objekti pa so še vedno priključeni na lokalni vodovodni sistem, ki se bo v prihodnosti opustil.
17. člen
(kanalizacija)
(1) Južno od predvidene gradnje je predvidena gradnja
javnega kanala za odvod komunalne odpadne vode po projektu PGD/PZI št. 1062/04: Izgradnja kanalizacije na Brezovici severno od AC – območje od Drobtniške poti do Podpeške
ceste, september 2004, izdelovalca KONO-B d.o.o.
(2) Po izgradnji javne kanalizacije se bodo novo predvideni objekti lahko priključili na javno kanalizacijo. Začasno
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se komunalne odpadne vode iz predvidenih objektov lahko
odvajajo v greznice, možna je tudi priključitev komunalne
odpadne vode na skupno malo čistilno napravo.
(3) Na obravnavanem območju imajo odvod padavinske
vode iz streh, cest in utrjenih površin urejen z mrežo uličnih
kanalov, ki padavinsko vodo gravitacijsko odvajajo v nižje
ležeče odprte in zacevljene jarke.
18. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Obstoječi objekti v okolici obravnavanega področja se
napajajo iz TP Brezovica Pošta.
Za priklop objektov je potrebno zgraditi:
– nizkonapetostni NN priključek iz TP Brezovica pošta v
kabelski kanalizaciji (max priključna moč 132 kW)
– v primeru večje moči je potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo s SN priključkom.
19. člen
(telefonsko omrežje)
Telefonsko omrežje se izvede z dvocevno kabelsko
kanalizacijo, ki se naveže na obstoječo kabelsko kanalizacijo
ob Podpeški cesti. Trasa predvidene kanalizacije poteka v
dostopni poti. Izvede se s PVC cevmi premera 110 mm in
kabelskimi jaški na odcepih.
20. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Objekte na obravnavanem območju bo po izgradnji
srednjetlačnega plinovodnega omrežja možno priključiti na
plinovodno omrežje za potrebe ogrevanja, priprava tople
sanitarne vode, kuhe in tehnologije.
(2) Obravnavano območje se nahaja v območju, kjer je
skladno z občinskim odlokom predvidena plinifikacije. Načrtovan srednjetlačni glavni plinovod dimenzije DN 150 bo
potekal v južnem robu Tržaške ceste.
(3) V primeru gradnje objektov pred izgradnjo srednjetlačnega plinovodnega omrežja zemeljskega plina je možno
začasno predvideti postavitev skupne postaje uparjenega
naftnega plina, ki naj bo locirana ob Podpeški cesti zaradi enostavne prevezave na omrežje zemeljskega plina. Za
oskrbo posameznih objektov se predvidi srednjetlačno plinovodno omrežje, ki se do uvedbe zemeljskega plina napaja
iz skupne postaje uparjenega naftnega plina.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
21. člen
(varstvo naravne dediščine)
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
22. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Obravnavano območje urejanja VM 10/2 Brezovica, ne
posega na objekte ali območja kulturne dediščine.
23. člen
(ravnanje z rodovitno prstjo)
(1) Zgornjo humusno plast se pravilno odgrne, začasno
in ustrezno deponira ter ponovno uporabi za rekultivacijo
poškodovanih zemljišč in ureditev funkcionalnih zemljišč ob
objektih.
(2) S prstjo se ob odgrinjanju, deponiranju in vgrajevanju ravna tako, da se bo ohranila njena količina in rodovitnost
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in da ne pride do onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi
snovmi ter do mešanja z manj kakovostno zemljo.
(3) Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost
v skladu z občinskimi odloki.
(4) Gradnja, transport in druge aktivnosti v zvezi z gradnjo se izvajajo tako, da bo s posegi prizadetih čim manj
tal. S transportnih in gradbenih površin se prepreči emisije
prahu in gradbenih materialov ter odtekanje vod na kmetijske
obdelovalne površine ter v podtalnico.
24. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Upoštevati je ničelno stanje podtalnice, to je stanje
podtalnice pred pričetkom del.
(2) Vse parkirno manipulativne površine morajo biti izvedene v protiprašni izvedbi. Meteorna voda iz objektov in
prometnih površin se odvaja v mrežo uličnih kanalov, vso
tehnološko vodo iz skladiščno-poslovnih objektov pa je pred
izpustom v kanale potrebno očistiti skladno z uredbo, ki
urejuje to področje.
25. člen
(varstvo zraka)
Ogrevanje objektov je predvideno s plinom, urejeno
mora biti tako, da emisije v zrak ne presegajo z Uredbo
dovoljenih ravni.
26. člen
(varstvo pred hrupom)
Obravnavano območje spada v območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer znaša mejna raven hrupa 50/60 dba
za dan in noč. Dovoljene so skladiščne, skladiščno-poslovne
dejavnosti, ki ne presegajo nivoja hrupa kot jih določa Uredba
o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.
27. člen
(varstvo pred požarom in drugimi nesrečami)
(1) Zagotovljeni bodo pogoji za varen umik ljudi in premoženja, potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za
omejevanje širjenje ognja ob požaru.
Povsod bodo zagotovljene prometne in delovne površine za intervencijska vozila, zgradila se bosta dva kraka
vodovoda tako, da preskrba s požarno vodo ne bo zmanjšana. Preskrba s požarno vodo se zagotavlja iz hidrantov
na predvidenem vodovodu, ki potekajo v dostopnih poteh
k objektom. Lokacije predvidenih hidrantov so prikazane v
grafični prilogi list št. 3.3.
(2) V primeru nesreč in razlitja večjih količin goriv, olja
ali drugih za vode škodljivih tekočin, suspenzij in drugih
materialov, se pred začetkom gradbenih del pripravi načrt
za preprečevanje vdora teh snovi v tla in podtalnico ter za
njihovo odstranitev.
28. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Z viški izkopanega materiala ni dovoljeno zasipavati
obstoječe jarke.
(2) Med gradnjo se ločeno zbirajo gradbeni in drugi
odpadki, glede na možnost ponovne uporabe.
(3) Zbiranje in odvoz odpadkov se organizira tako kot to
velja za celotno naselje Brezovica. Zabojnik za zbiranje odpadkov je treba locirati na funkcionalnem zemljišču, dostopen
za komunalna vozila.
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VI. ETAPNOST IZVEDBE

bo prevzel v upravljanje in pripravi ustrezne razmejitve ter
preda potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem.
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29. člen
(etape izvajanja občinskega lokacijskega načrta)
(1) Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– infrastrukturni objekti in naprave, ki so potrebne za
realizacijo predvidenih posegov,
– dovozne poti,
– posamezni objekti.
(2) Etape se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne enote (grafična priloga list št. 2).
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
30. člen
(organizacija gradbišča in transportne poti)
(1) Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe
komunikacije ali predvidene komunikacije, urejanje novih
dovoznih poti ni dovoljeno, transport se opravi po regionalni
cesti in dostopnih poteh.
(2) Pri organizaciji gradbišča se upošteva naslednje:
– za transport se določijo obstoječe dovozne poti in
ceste,
– zagotovi se odvijanje motornega in pešprometa po
obstoječem prometnem omrežju,
– vse ceste in poti, ki bodo služile transportu pred začetkom in med gradnjo se ustrezno uredi, po končani gradnji
pa se vse nastale poškodbe sanira,
– zagotovi se nemoteno komunalno oskrbo obstoječih objektov in naprav preko vseh komunalnih, energetskih,
telekomunikacijskih in drugih naprav, v času gradnje se jih
zaščiti, vse eventualne nove poškodbe sanira in posege
uskladi s pristojnimi organi in organizacijami,
– v času gradnje se zagotovi zavarovanje gradbišča
tako, da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč in v skladu z veljavnimi prepisi
se odpravi v najkrajšem možnem času morebitne negativne
posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja,
– v času gradnje se zagotovi vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda,
– na gradbišču ni dovoljeno skladiščenje in pretakanje
pogonskih goriv za delovno mehanizacijo,
– sočasno in usklajeno izvajati gradnjo komunalne infrastrukture,
– urediti pripadajoče zelene in druge površine.
31. člen
(ostale obveznosti investitorja in izvajalcev)
Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih tega
odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca tudi:
– nadomesti se komunalne objekte in naprave, ki v načrtu niso evidentirani, pa se ugotovi, da so tangirani z gradnjo
objektov in ostalih ureditev,
– v primeru, da bodo na objektih, napravah in ureditvah
ob transportnih poteh in ob gradbišču nastale škode, ki so
posledica gradnje, investitor sanira škodo oziroma plača
odškodnino,
– krajane se tekoče obvešča o delih in posledicah: prašenje, vibracije, hrup itn. in možnih kratkotrajnih prekinitvah
dobave električne energije, vode.
32. člen
(razmejitve in primopredaje)
Investitor poskrbi za primopredajo vseh odsekov komunalne in prometne infrastrukture in drugih naprav, katerih ne

VIII. TOLERANCE
33. člen
(1) Ob realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se z novimi rešitvami v okviru
odstopanj ne spreminja načrtovani videz območja, poslabšajo bivalni in delovni pogoji ter vplivi na okolje na območju
lokacijskega načrta oziroma na sosednjih območjih.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(3) Odstopanja od horizontalnih gabaritov objektov so
lahko ±15% vendar le na straneh, kjer niso določene gradbene linije ali odmiki. Odstopanja od vertikalnih gabaritov
niso dovoljena.
(4) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse dimenzije objektov in naprav natančno določene.
Dopustna so manjša odstopanja od dimenzij navedenih v
tem odloku, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave
projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določili
prvega in drugega odstavka tega člena.
(5) Gradnja garaže, kot pritlični prizidek k osnovnemu
objektu, se šteje kot dopustno odstopanje od osnovnih gabaritov objektov.
IX. NADZOR
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcijska služba.
X. PREHODNE KONČNE DOLOČBE
35. člen
Do izvedbe navedenih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.
36. člen
(vpogled v LN)
Lokacijski načrt je na vpogled na Občini Brezovica in pri
službah pristojnih za urejanje prostora.
37. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 14/06
Brezovica, dne 28. septembra 2006
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l.r.

4842.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu VT 20/2
Jezero

Na podlagi 27., 34. in 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena Statuta
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 73/06) je Občinski svet
Občine Brezovica na 29. redni seji dne 28. 9. 2006 sprejel
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ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu VT 20/2 Jezero
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4. Seznam sprejetih aktov in predpisov upoštevanih pri
pripravi OLN
5. Okoljevarstveno poročilo
6. Revizijsko poročilo okoljevarstvenih rešitev

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski lokacijski načrt)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Spremembe
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št.
23/91, 71/93, 62/94, 81/04) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS,
št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92, 73/98 in
81/04) za območje Občine Brezovica sprejme občinski lokacijski načrt za območje urejanja VT 20/2 Jezero (v nadaljnjem
besedilu: OLN).
(2) OLN je izdelal Nagy Griša s.p. – Arbic biro iz Ljubljane pod številko 00164/2005, v decembru 2005.
2. člen
(vsebina OLN)
(1) Odlok o OLN za območje urejanja VT 20/2 Jezero
določa mejo območja urejanja, zasnovo urejanja ureditvenega območja, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično in
arhitektonsko oblikovanje objektov ter prostorskih ureditev,
zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske in komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja,
ohranjanja naravne in kulturne dediščine, etapnost izvedbe,
obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance in nadzor nad
izvajanjem določil tega odloka.
(2) Sestavni deli OLN so: tekstualni del s smernicami in
mnenji nosilcev urejanja prostora, odlok ter grafični prikazi in
obvezne priloge.
(3) Vsebina OLN
1. Besedilo odloka OLN vsebuje:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OLN;
– ureditveno območje OLN;
– umestitev načrtovane ureditve v prostor;
– zasnovo projektnih prometnih rešitev, meteorne in sanitarne kanalizacije, vodovoda, plina, telekomunikacijskega
in elektro omrežja in obveznosti njihovega priključevanja, ter
ekološki otok za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov;
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine;
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji
in zahteve za izvajanje OLN.
2. Kartografski del OLN vsebuje:
1. Pregledno situacijo v širšem prostoru
M 1:5000
2. Pregledni situacijski načrt – digitalni
ortofoto
M 1:5000
3. Katastrski načrt z vrisano mejo
območja OLN
M 1:2880
4. Katastrski načrt
M 1:1000
5. Geodetski načrt obstoječega stanja
z mejo območja OLN
M 1:500
6. Arhitektonsko zazidalno situacijo umestitve
načrtovane prostorske ureditve v prostor
M 1:500
7. Načrt krajinske zasnove
M 1:500
8. Zbirna karta komunalnih vodov s prometno
ureditvijo
M 1:500
9. Zakoličbeni načrt z vplivnim območjem
M 1:500
3. Obvezne priloge OLN:
1. Povzetek za javnost
2. Obrazložitev in utemeljitev OLN
3. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

II. MEJA IN FUNKCIJA OBMOČJA
3. člen
(obseg območja)
(1) Območje, ki ga ureja OLN, omejuje na zahodni
in severni strani Strojarčkov studenec, na vzhodni strani
barjanski travnik in na južni strani obstoječa enodružinska
stanovanjska gradnja in obsega zemljišče parc. št. 806/1
k. o. Preserje. Površina zemljišča je po podatkih zemljiške
knjige 11.372 m2.
(2) Potek meje ter številka parcele je prikazana kartografskem delu list št. 3, katastrski načrt z vrisano mejo
OLN.
(3) Na območju OLN se nahaja montažen gospodarski
objekt, betonska ploščad za pranje vozil in makadamsko
parkirišče. Dostop do parkirišča je iz regionalne ceste Podpeč–Vrhnika po makadamski poti (206/3 k.o. Kamnik) preko
betonskega mostu (2260/1 k.o. Preserje) čez Strojarčkov
studenec. V gospodarskem objektu so komunalni priključki
na NN elektro omrežje, vodovodno in telefonsko omrežje.
4. člen
(funkcija območja)
(1) Pravna podlaga za sprejem Občinskega lokacijskega načrta VT 20/2 Jezero (v nadaljevanju OLN) je Odlok o
Dolgoročnem planu občine in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 za območje Občine Brezovica (Uradni list SRS,
št 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 73/98,
81/04), ki med drugim določa območja, ki se bodo urejala z
občinskimi lokacijskimi načrti.
(2) Območje je v prostorskih sestavinah planskih dokumentov namenjeno transportni dejavnosti.
(3) Območje OLN je namenjeno ureditvi parkirišč za
tovorna in osebna vozila, poslovno servisni objekt z mehanično delavnico, avtopralnico s pomožnimi prostori za lastne
potrebe in pisarnami ter za gospodarski objekt za vzdrževanje zelenih in utrjenih površin. Poslovno servisni objekt
je dovoljeno rekonstruirati v regalna skladišča z hladilnico
za prehrambeno blago v delu objekta, kjer se predvideva
mehanična delavnica in avtopralnica. Poslovno servisnemu
objektu je dovoljeno spremeniti namembnost v športno rekreacijske namene z beauty centrom in manjšim gostinskim
lokalom.
(4) Območje OLN je v skladu s smernicami Natura 2000
razdeljeno na ureditev iz (3) točke tega člena samo na delu
predmetnega območja in sicer jugovzhodno od začrtanega
varovanja Nature 2000 na preostalem delu pa s krajinsko
zasnovo predvidena ureditev obstoječega barjanskega travnika, kar je prikazano v kartografskem delu list 7.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
IN POGOJI ZA ARHITEKTURNO IN URBANISTIČNO
OBLIKOVANJE
5. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
(1) Predvideni so naslednji objekti za potrebe transportne dejavnosti:
– Objekt A – gospodarski objekt,
– Objekt B – poslovno servisni objekt s parkiriščem in
dovozno cesto.
(2) Po podatkih študije poplavne varnosti je za zgoraj
navedene objekte potrebno upoštevati poplavno raven za
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visoke vode z 100-letno povratno dobo K100 z upoštevanjem v.v.
Ljubljanice = 290,17 m n.m.
6. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) OBJEKT A
GOSPODARSKI OBJEKT:
Gabarit: P, tloris 11,0mx15,0m, višinske kota pritličja
290,25m n.m., višinska kota kapi 5,0m (nad pritličjem);
Oblikovanje: montažen objekt, podolgovat tloris vsaj
1:1,3;
Fasada: enostavna, barva svetlo rjave oziroma drap
barve;
Streha: simetrična dvokapnica, sleme vzporedno z
daljšo stranico, naklona 38°, strešniki temno rjave oziroma
temno rdeče barve;
Najmanjši odmiki objekta od sosednjih zemljišč: upoštevanje gradbene meje (GM) in mejo varstvenega pasu
priobalnega zemljišča (PZ);
Regulacijski elementi: upoštevanje gradbene meje (GM)
in priobalno zemljišče (PZ);
Dopustne tolerance: navedene so v členu 22 tega odloka;
Višina objekta: ni tolerance
Funkcija: Shramba in garaža za malo kmetijsko mehanizacijo, spravilo orodja za vzdrževanje zelenih in parkirnih
površin OLN.
(2) OBJEKT B
POSLOVNO SERVISNI OBJEKT IN PARKIRIŠČA:
Gabarit: P + 1, tloris 27,0mx34,0m, višinske kota pritličja
290,30m n.m., višinska kota kapi 7,0m (nad pritličjem);
Oblikovanje: montažen objekt, možno lomljenje tlorisa
ter izvedba izzidkov;
Fasada: enostavna in členjena, nadstropje obloženo z
lesom, barve svetlo rjave in pritličje drap barve;
Streha: ravna, členjena, minimalnega naklona, jeklena
pločevina temno rjave oziroma temno sive barve;
Najmanjši odmiki objekta od sosednjih zemljišč: upoštevanje gradbene meje (GM) in mejo varstvenega pasu
priobalnega zemljišča (PZ);
Regulacijski elementi: upoštevanje gradbene meje (GM)
in priobalno zemljišče (PZ);
Dopustne tolerance: navedene so v členu 22 tega odloka;
Višina kapi objekta: ni tolerance
Funkcija: Avtomehanična in avtopralnica z zaprto izvedbo pranja vozil s pomožnimi prostori v pritličju, pisarniški in
arhivski prostori v nadstropju.
PARKIRIŠČA:
(1) Parkirišča za 14 tovornih (vlačilcev) in 14 osebnih
vozil so v asfaltni izvedbi z betonskimi robniki višine 0,15m
in opremljena z ustreznimi požiralniki in lovilci olj in bencinov.
Prečiščene meteorne vode se vodijo v strugo vodotoka.
DOVOZNA CESTA:
(1) Dovozna cesta je okvirne dolžine 80 m in poteka
od mostu čez Strojarčkov studenec do območja parkirišč po
severovzhodni strani območja.
(2) Prečni prerez 6,0m, vozni pas širine 5,5m in z enostransko bankino širine 0,5m, izvedba v asfaltu.
7. člen
(krajinsko oblikovanje)
(1) Okolica objektov se uredi v skladu s krajinsko zasnovo. Travnate površine severozahodno od 20 KV zračnega
voda ostajajo v travnati zasaditvi, ki se redno kosi tako, da se
ohrani struktura naravnega barjanskega travnika. Na obodu
se na notranji strani brežine Strojarčkovega studenca dosadi
višja drevesna vegetacija jelš in vrb. Na jugozahodni strani
poslovno servisnega objekta se uredi zasaditev plezalk.
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(2) Na severovzhodni strani OLN se ohrani živa meja,
zasajena s smrekami.
(3) Na obravnavanem območju je treba upoštevati vse
zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo predpisi in drugi pravni akti s področja varstva
narave.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
8. člen
(1) Pred izdelavo projektne dokumentacije za posamezne vode je potrebno evidentirati obstoječo pozidavo in obstoječo infrastrukturo, načrtovanje posameznih vodov mora
potekati istočasno in medsebojno usklajeno z upoštevanjem
odmikov pri vzporednem potekanju in križanju posameznih
vodov.
(2) Omrežja se izvedejo podzemno.
(3) Komunalni in energetski vodi in priključki se uredijo
v skladu s pogoji tega OLN.
(4) Odstopanja so dovoljena v primeru ustreznejših tehničnih rešitev.
(5) Pred pričetkom del je potrebno obstoječe komunalne
vode zakoličiti in jih po potrebi ustrezno zaščititi.
(6) Za izvedbo komunalne infrastrukture je potrebno
pridobiti soglasja lastnikov zemljišč in urediti služnostne pogodbe.
Promet:
(1) Dovoz do območja OLN bo izveden iz regionalne ceste RIII 642/1146 Vrhnika – Podpeč z cestnim priključkom v
km 15.2+20 – km 15.3+20, na zemljišču parc. št. 2260/3 k.o.
Preserje, dovozni cesti parc. št. 206/3 k.o. Kamnik in preko
betonskega mostu, parc. št. 2260/1 k.o Preserje.
(2) Obstoječo dovozno cesto se razširi na širino voznega pasu na 5,50m, izvedba v asfaltu. Prometna ureditev
omogoča dovoz in obračanje interventnih in komunalnih vozil.
(3) Pri izdelavi projektne dokumentacije se upošteva
minimalno možne vzdolžne sklone načrtovanih cestnih odcepov, ustrezne vertikalne in horizontalne radije ter ustrezno
cestno signalizacijo.
(4) Vse vozne površine se asfaltirajo in ustrezno odvodnjavajo.
Kanalizacijsko omrežje:
(1) Za fekalne vode se zgradi vodotesna greznica oziroma mala čistilna naprava.
(2) Odvodnjavanje in čiščenje padavinskih in komunalnih voda mora biti usklajen s Pravilnikom o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni
list RS, št. 105/02), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih ČN (Uradni list
RS, št. 103/02).
(3) Pri odvajanju padavinskih voda je predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike
in sicer z zatravitvami in zasaditvami.
(4) Padavinske vode se spelje v vodotok. Iztočni objekt
(izpust meteorne kanalizacije v vodotok) mora biti detajlno
obdelan. Struga mora biti proti erozijsko zaščitena.
Vodovodno omrežje:
(1) Javno vodovodno omrežje poteka do obstoječega
stanovanjskega objekta, ki je v lasti investitorja.
(2) Zgraditi bo potrebno novo odjemno mesto in novo
gradnjo priključiti preko zunanjega jaška na javno vodovodno
omrežje.
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(3) Prečkanje vodovodnega sistema in ostale infrastrukture mora biti projektirano in izvedeno po Pravilniku za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega
sistema (Uradni list RS, št. 52/99), pravokotno na strugo v
zaščitni cevi in 1 m pod niveleto struge za kamnitim pragom
in ustrezno zaščito pred erozijo.
(4) Na odsekih, kjer se trasa komunalnih vodov približuje vodotoku ali le tega prečka, se upošteva obremenitev
vodov s strojno mehanizacijo in nemotene dostope z mehanizacijo in odda v delo pooblaščenemu izvajalcu gospodarske
javne službe.
Elektro omrežje:
(1) Napajanje območja OLN z električno energijo je iz
obstoječe TP. Za potrebe oskrbe odjemalcev z elektriko nizke
napetosti je izvedena z NN kablovodom.
(2) Na območju OLN poteka 20 KV zračni vod, ki ga
prečka. Trasa poteka tako, da je območje razdeljeno na dva
dela. Jugovzhodni del je predviden za novo gradnje, severozahodni pa se bo uredil v skladu s krajinsko zasnovo.
(3) Objekti se bodo oskrbovali z električno energijo iz
obstoječega elektroenergetskega omrežja Elektro Ljubljana.
(4) Obstoječe NN kabelsko omrežje na gospodarskem
objektu se ohrani, v novo gradnjo pa se zgradi novo NN
kabelsko omrežje.
(5) V območju OLN sta predvideni dve razvodni omarici
in sicer na gospodarskem objektu in na novo gradnji.
Telekomunikacijsko omrežje:
(1) Objekti bodo priključeni na obstoječe TK omrežje.
(2) Obstoječe TK kabelsko omrežje na gospodarskem
objektu se ohrani, do novo gradnje pa se zgradi novo TK
kabelsko omrežje.
(3) V območju OLN sta predvideni dve razvodni omarici
in sicer na gospodarskem objektu in na novo gradnji.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE
OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO
KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO
NARAVNIH DOBRIN
9. člen
Ogrevanje:
Ogrevanje v poslovno-servisnem objektu bo centralno.
Možna je uporaba različnih energentov in sistemov (lesna
biomasa, elektrika, plin, kurilno olje, toplotna črpalka, idr.).
10. člen
Zbiranje odpadkov:
Komunalne odpadke bo potrebno zbirati v pravilno dimenzioniranih zabojnikih ter jih za odvoz pripraviti ob dostopni cesti.
11. člen
Varovanje proti hrupu:
(1) Pri projektiranju in gradnji objektov ter razmejitvi
prostorov morajo graditelji, projektanti in izvajalci gradbenih
del upoštevati Zakon o varstvu pred hrupom.
(2) V območju OLN je potrebno upoštevati določila:
1. Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04)
2. Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 105/05).
12. člen
Varovanje proti onesnaženju zraka:
(1) Varovanje zraka mora biti do dovoljene meje onesnaženja (II. območje).
(2) V območju OLN niso dovoljene dejavnosti, ki prekomerno onesnažujejo zrak.
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(3) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter
preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
13. člen
Varstvo voda:
(1) Potrebno je upoštevati vse ukrepe, ki preprečujejo
onesnaženje voda.
(2) Odvod meteornih vod s parkirišč mora biti speljan
preko lovilcev maščob, olj in usedalnikov v meteorno kanalizacijo oziroma v ponikanje.
(4) Fekalne vode se morajo odvajati v greznica ali male
čistilne naprave, po izgradnji javnega kanalizacijskega sistema pa se je nanj obvezno priključiti.
(5) Vsi objekti s pripadajočo interno infrastrukturo in
zunanjo ureditvijo vključno z ograjami morajo biti odmaknjeni
od vodnega zemljišča pri vodotokih 2. reda 5 m. V projektni
dokumentaciji se mora kotirati pas priobalnega zemljišča.
14. člen
Varstvo tal:
Gradbišče naj bo omejeno na območje OLN, tudi pri
ureditvi in postavitvi začasnih objektov naj se upoštevajo
določbe o omejitvah posegov v prostor. Zagotovijo naj se vsi
potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbišču,
da bo preprečeno onesnaženje tal in vode oziroma se zagotovi takojšnje ukrepanje v primeru nesreče.
15. člen
Zdravstveno varstvo:
Upoštevajo naj se elementi varovanja človekovega okolja pred prekomernimi nivoji hrupa, prekomernimi emisijami
onesnaževanja zraka ob upoštevanju rože vetrov, elementi
onesnaževanja talnih vod, elementi naravne osvetlitve poslovno – servisnega objekta, zelene in proste površine, promet (statični in dinamični).
16. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Na območju so evidentirane naslednje enote kulturne dediščine:
– Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje
(EŠD 9386),
– Kamnik pod Krimom – Naselbina Založnica (EŠD
11411),
– Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje (EŠD
11819) in
– Območje kompleksnega varstva kulturne dediščine v
odprtem prostoru Ljubljansko barje (št. 20).
17. člen
(varstvo narave)
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za ohranjanje biotopske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene
smernice za izdelavo občinskega lokacijskega načrta za
območje urejanja VT 20/2 Jezero« (ZRSVN, OE Ljubljana,
marec 2005), ki je priloga temu odloku.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI NESREČAMI
18. člen
Pri projektiranju predvidenih posegov v prostor je potrebno v skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred poža-
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rom (ZVPoz-A, Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) upoštevati
prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s katerimi bodo
zagotovljeni:
(1) Pogoji za varen umik ljudi in premoženja;
(2) Potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za
omejevanje širjenja ognja ob požaru;
(3) Prometne in delovne površine za intervencijska vozila;
(4) Viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje
požarov);
(5) V območju OLN je z vodovodnim omrežjem načrtovano tudi hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti, ki
zagotavlja protipožarno zaščito.
VII. NAČRT PARCELACIJE
19. člen
Ureditveno območje OLN obsega samo zemljišče s
parc. št. 806/1 k.o. Preserje. Načrt gradbene parcele je prikazan v kartografskem delu.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
LOKACIJSKEGA NAČRTA
20. člen
Gradnja bo izvajana fazno.
(1) V prvi fazi se s sanacijo legalizira gospodarski
objekt,
(2) v drugi fazi bo izvršena novo gradnja poslovno-servisnega objekta in parkirišča z dovozno cesto do mostu čez
Strojarčkov studenec,
(3) v tretji fazi se izvede rekonstrukcija poslovno servisnega objekta v regalna skladišča z hladilnico za prehrambeno blago in
(4) v četrti fazi se poslovno servisnemu objektu spremeni namembnost v športno rekreacijski namen z beauty
centrom in manjšim gostinskim lokalom v gabaritnih merah
objekta B.
20a. člen
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(9) Obnoviti dostope in dovoze, ki so bili zaradi gradnje
prekinjeni.
(10) Zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta
zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč.
(11) Zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko
oskrbo za časa gradnje.
(12) V času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju
in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe.
(13) Za čas gradnje upoštevati, da se na vseh območjih
dovolijo imisije hrupa tako, da v dnevnem času niso prekoračene mejne ravni hrupa predpisane za posamezna območja
varovanja pred hrupom.
(14) Zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih
objektov, naprav in območij ter okolico objektov.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH
REŠITEV
22. člen
(1) Pri nadaljnjem načrtovanju objektov je dovoljeno
zmanjšanje tlorisnih gabaritov, pri čemer je potrebno upoštevati gradbene meje.
(2) Dopustne so manjše spremembe dovoznih cest in
priključkov.
(3) Parkirišča je možno izvesti le nivojsko.
(4) Dovoljena so odstopanja od tras komunalnih vodov,
kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim trasam
vodov in naprav, tehnologiji in sami izvedbi komunalnih
vodov.
(5) Ravno tako so dopustna odstopanja od posameznih
tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na
izvedbo OLN in ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih
razmer.
(6) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne
smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo soglašati nosilci urejanja prostora, ki jih le ta zadevajo.
XI. NADZOR

Vplivno območje
Vplivno območje OLN-ja, obsega zemljišče parc. št.
806/1 k. o. Preserje.

23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

IX. PROSTORSKI UKREPI TER DRUGI POGOJI
IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA

XII. POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
(1) Investitorji načrtovanih objektov in drugih posegov v
prostor, določenih s tem odlokom, so dolžni poravnati obveznosti skladno z akti Občine Brezovica.
(2) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec
upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov
opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da
ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno
varnostne ter okoljevarstvene razmere.
(3) Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času
gradnje in po izgradnji tudi:
(6) Izdelati načrt ureditve gradbišča.
(7) Promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo
prihajalo do prevelikih zastojev oziroma predolgih zapor.
(8) Zagotoviti ukrepe na obstoječi cesti v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi predvidenih posegov
ne bo poslabšala.

24. člen
Do izvedbe posegov, ki so opredeljeni s tem odlokom,
se na ureditvenem območju ohranja obstoječa raba prostora.
25. člen
OLN je na vpogled na Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič Rudnik, in na Občini Brezovica.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 15/06
Brezovica, dne 28. septembra 2006
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l.r.
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CELJE
4843.

Program priprave Občinskega lokacijskega
načrta »TPC ob vojašnici«

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98,
28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine
Celje sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
Občinskega lokacijskega načrta »TPC ob
vojašnici«
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za
pripravo občinskega lokacijskega načrta »TPC ob vojašnici«,
subjekti, ki sodelujejo pri pripravi IPA ter roki za posamezne
faze priprave IPA.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
V območje zemljišč med magistralo na jugu, Mariborsko
cesto na vzhodu, Staro Dečkovo cesto na severu in obstoječo stanovanjsko pozidavo ob Vrunčevi ulici na zahodu,
je umeščen kompleks vojašnice. Obravnavano območje z
izjemo nekaj zemljišč v severovzhodnem vogalu kompleksa
je v Celjskem prostorskem planu opredeljeno kot območje
vojašnice, veljavni zazidalni načrt pa to območje v celoti
obravnava kot funkcionalno zemljišče vojašnice (območja
SLO in DS) in ne podaja urbanističnih in arhitektonskih pogojev urejanja znotraj tako opredeljenega območja.
V preteklih letih so bila zaradi denacionalizacije in medsebojnih sporazumov izvzeta iz območja vojašnice nekatera
zemljišča v vogalu med Mariborsko cesto in Staro Dečkovo
cesto. Le-ta so v planskih aktih opredeljena kot površine
za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti, razen
zemljišča s parc. št. 301/2 k.o. Celje, ki je še vedno obravnavano kot območje vojašnice. Obravnavana zemljišča predstavljajo del širšega območja, katerega prostorsko urejanje
je določeno z Odlokom o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in
CRC Golovec. Preobrazba namembnosti območja zemljišč,
severno nad Staro Dečkovo cesto, ki je opredeljeno kot športno rekreacijsko območje, v sejemski kompleks generira vrsto
problemov v širšem prostoru.
Predmetna lokacija, ki je od širšega območja obravnave
ločena s cesto, je izjemno zanimiva za razne investitorje zlasti zaradi lege ob glavni mestni vpadnici in možnosti priključevanja na obstoječe prometno omrežje ter bližine centra. Zemljišča je možno združiti v večjo gradbeno parcelo, na kateri
je možno zgraditi poslovno trgovski objekt in jih obravnavati
ločeno od širšega območja v ločenem prostorskem načrtu.
Ker veljavni zazidalni načrt ne podaja pogojev, na podlagi katerih bi bilo možno realizirati program lastnika zemljišč,
je treba na njegovo pobudo izdelati nov prostorski akt, ki bo
omogočil uresničitev njegove namere ob upoštevanju prostorske danosti in omejitev.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet občinskega lokacijskega načrta »TPC ob vojašnici« je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti
in omejitev lokacije ter veljavnih normativov podala pogoje
prostorske umestitve in gradnje poslovno trgovskega objekta
in potrebnih manipulacijskih površin na obravnavanih zemljiščih.
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Pri pripravi prostorske rešitve je potrebno upoštevati
značaj Mariborske ceste in prilagoditi zasnovo in oblikovanje
objekta ter zunanje ureditve pogojem urejanja ob mestni
vpadnici v smislu oblikovanja mestne fasade ob Mariborski
cesti.
Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno upoštevati
tudi priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04), ki podaja usmeritve za stopnjo izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) (F(i) =1,6 in F(z)= 0,6).
Upoštevati je treba tudi eventualna druga programska
izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave dokumenta. Ker obravnava predmetni občinski
lokacijski načrt le manjši del območja, katerega prostorska
ureditev je bila predmet prostorske konference pred objavo
programa priprave, se bodo programska izhodišča, ki jih je
podala Mestna četrt Dolgo polje na prostorski konferenci
in se nanašajo bolj na območje severno od obravnavanih
zemljišč, upoštevala pri načrtovanju prostorske ureditve za
celotno območje, ko bo to predmet obravnave.
4. člen
Ureditveno območje IPA
Predmet občinskega lokacijskega načrta so zemljišča
s parc. št. 298/2, 299/1, 299/2, 300, 301/1, 301/2, 302/1,
302/2, 303 in 305, vse k.o. Celje, ki predstavljajo gradbene
parcele zrušenih ali dotrajanih objektov in so v lasti pobudnika prostorske ureditve. Velikost obravnavanega območja je
ca. 7200 m2.
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec OLN je Mestna občina Celje-Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve na pobudo investitorja gradnje
poslovno trgovskega objekta Kranjska investicijska družba
d.o.o. Ljubljana, ki nosi vse stroške postopka.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za
izdelavo sprememb in dopolnitev ZN so:
– Mestna občina Celje-Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske
zadeve, Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje)
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni
energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje)
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje)
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje, (Lava 11, Celje)
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje-Območna pisarna Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje).
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu
s 29. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja
na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev OLN (predlog
sprememb in dopolnitev OLN, ki je že usklajen s stališčem
Mestnega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve)
v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic
in mnenj, se šteje, da jih nimajo, oziroma, da se strinjajo s
predlogom.
Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih
organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
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6. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve
Pri izdelavi OLN je potrebno upoštevati vse predhodno
izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja
prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave,
relevantna za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske
sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št.
40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Spremembe in dopolnitve ZN Dolgo polje in CRC Golovec (proj. št. 10/83 Razvojni center Celje-TOZD Planiranje;
Uradni list SRS, št. 10/76, 21/82, 14/86, 7/90 in Uradni list
RS, št. 2/96, 57/98 in 69/02)
– Posebne strokovne podlage za oblikovanje mestne
vpadnice sever-jug-Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, prof. A. Vodopivec,

– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve z javno obravnavo na Mestni četrti Gaberje
in v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 30 dni.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega
mnenja nosilca izdelave OLN in občinske strokovne službe,
ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do
pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k
usklajenemu predlogu prostorskega akta; rok je 30 dni.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni
obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog OLN Mestnemu svetu s predlogom,
da ga obravnava ter sprejme v I. obravnavi.
– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana
Odlok o spremembah in dopolnitvah OLN–II. obravnava.
– Objava odloka v Uradnem listu RS.

7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev prostorske ureditve za obravnavano
območje izdela Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje po
pogodbi s pobudnikom in investitorjem prostorske ureditve
Kranjske investicijske družbe d.o.o. Ljubljana.
Investitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo
izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
OLN se pripravi v skladu s 73. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1)
ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave
lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Projekt mora biti izdelan v digitalni obliki
in predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki in na
disketi ali CD-ROM-u v digitalni obliki.

10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo OLN zagotovi investitor
predvidene gradnje poslovno trgovskega objekta.

8. člen
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik
dolžan pridobiti geodetske podlage izdelane v skladu z veljavno zakonodajo.
9. člen
Faze in roki za pripravo IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti načrtovalca z investitorjem. Postopek priprave
in sprejema OLN bo potekal po naslednjem terminskem
planu:
– Prva prostorska konferenca je bila sklicana 11. oktobra 2006. Mestna četrt je podala pobude in pripombe, ki se
neposredno ne nanašajo na območje obravnave tega OLN.
– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu
RS.
(Medtem izbrani načrtovalec s strani pobudnika pripravi
grafične podloge za pridobitev smernic.)
– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v
skladu s 29. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja
opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim
načrtovalcem pripravi predlog lokacijskega načrta za namen
javne razgrnitve.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se ga objavi
v Uradnem listu RS.

11. člen
Program priprave OLN začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS.
Št. 3505-014/2006-4000 MGM
Celje, dne 16. oktobra 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

4844.

Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Lisce

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98,
28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine
Celje sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Lisce
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za
pripravo Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lisce,
subjekti, ki sodelujejo pri pripravi IPA ter roki za posamezne
faze priprave IPA.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Del nepozidanih zemljišč v območju med obstoječo
pozidavo enodružinskih stanovanjskih objektov in gozdom,
je opredeljen po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine

Uradni list Republike Slovenije
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS,
št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) kot stanovanjsko
območje s spremljajočimi dejavnostmi. Zazidalni načrt-ZN
Lisce (proj. št. 155/64 ZNG Celje; UVC št. 26/68, 10/69, Uradni list SRS, št. 23/84 in Uradni list RS, št. 29/98), ki podaja
pogoje za obravnavano območje, opredeljuje ta prostor kot
koridor za prometno in komunalno infrastrukturo na meji med
stanovanjsko sosesko in pogozdenim hribom na južni stani.
Prestavitev cestne in železniške infrastrukture na v ZN
vrisano traso ni več aktualna, niti tega ne omogočajo novi
planski akti, je pa območje obravnavano kot poplavno in je
v sklopu projekta za izboljšanje poplavne varnosti celotnega
območja Lisc po obravnavanih parcelah predvidena izvedba
protipoplavnih ukrepov kot je zajetje in odvod zalednih vod z
gozdnih površin Miklavškega hriba.
Obravnavane parcele mejijo na jugu na zemljišča, ki
imajo status mestnega gozda (gozd s posebnim namenom).
Ulica, ki vodi do zemljišč, je v veljavnem IPA slepa ulica in ne
seže do obravnavanih zemljišč, na sosednjem zemljišču pa
je izgrajeno večnamensko igrišče.
Novi lastniki zemljišč bi želeli na zemljiščih zgraditi več
dvostanovanjskih in enostanovanjskih objektov. Glede na
plansko opredeljenost zemljišč je ob pogoju spremenjene
prostorske ureditve za obravnavano območje to možno.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Lisce je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in
omejitev obravnavanega prostora ter veljavnih normativov
podala pogoje prostorske umestitve in gradnje dvostanovanjskih in enostanovanjskih objektov kot dvojčka, vrstnih, grozda ali prostostoječih v funkcionalno in oblikovno povezano
območje obstoječega naselja Lisc.
Pri pripravi prostorske rešitve je potrebno kot robni pogoj upoštevati bližino mestnega gozda sorazmerno osenčenost in poplavnost območja ter že izdelan projekt za izvedbo
protipoplavnih ukrepov.
S prostorsko ureditvijo je potrebno zagotoviti ustrezno
prometno dostopnost za vse parcele v tem pasu, cesta mora
postati javno dobro. Znotraj obravnave je potrebno rešiti tudi
status obstoječega igrišča.
Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno upoštevati tudi priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list
RS, št. 122/04). Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave
mora izhajati iz morfološke analize naselja, upoštevati mora
značilnosti prostora in obstoječe grajene strukture. Stopnja
izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) ne sme
presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v PR
Slovenije: F(i) =1,2 in F(z)= 0,4.
4. člen
Ureditveno območje IPA
Predmet sprememb in dopolnitev ZN so zemljišča s
parc. št. 1036, 1073, 1072/2, del 1072/1 in 1075 ter 1074,
vse k.o. Celje, ki predstavljajo ožje območje obravnave sprememb in dopolnitev ZN.
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Mestna
občina Celje - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve na pobudo investitorja gradnje večstanovanjskih objektov DALUS,
gradbeništvo in nepremičnine d.o.o. iz Mengša, ki je tudi
naročnik izdelave sprememb in dopolnitev ZN.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za
izdelavo lokacijskega načrta so:
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– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor
ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske
zadeve, Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje
– Zavod za gozdove, Območna enota Celje, Ljubljanska
13, 3000 Celje
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje – Območna pisarna Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje.
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu
z 29. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja
na usklajeni predlog Sprememb in dopolnitev ZN (predlog
ZN, ki je že usklajen s stališčem Mestnega sveta do pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo,
oziroma, da se strinjajo s predlogom.
Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih
organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga
gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in
ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske
sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št.
40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Zazidalni načrt Lisce (proj. št. 155/64 ZNG Celje; UVC
št. 26/68, 10/69, Uradni list SRS, št. 23/84 in Uradni list RS,
št. 69/93 ter 29/98)
– Odvod zalednih voda za ZN Lisce – Celje, PGD PZI
št. proj. 106/99 (PUV, nizke in vodne gradnje, Celje d.d.).
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02) – v nadaljevanju: ZUreP1 izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega
prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list št. 110/02) in ga
izbere pobudnik oziroma investitor.
Investitor Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
je DALUS, gradbeništvo in nepremičnine d.o.o., Slovenska
cesta 18A, Mengeš. Le-ta zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni
od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge
strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev
urejanja prostora.
Spremembe in dopolnitve ZN se pripravi v skladu s
73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter
vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Spremembe in dopolnitve ZN mora biti izdelan v digitalni
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obliki in predan pripravljavcu na podlagi določb 26. člena
ZUreP-1 v dveh izvodih v standardni obliki in na disketi ali
CD-ROM-u v digitalni obliki.
8. člen
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik
dolžan pridobiti geodetske podlage izdelane v skladu z veljavno zakonodajo.
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11. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 3505-00013/2006-4200 MGM
Celje, dne 13. oktobra 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

9. člen
Faze in roki za pripravo IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo
potekal po naslednjem terminskem planu:
– Prva prostorska konferenca je bila sklicana 4. oktobra
2006. Mestna četrt je podala pobude in pripombe, ki so vgrajene v program priprave.
– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu
RS.
(Medtem izbrani načrtovalec s strani pobudnika pripravi
grafične podloge za pridobitev smernic.)
– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v
skladu z 29. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja
opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim
načrtovalcem pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZN za
namen javne razgrnitve.
– 14 dni pred sprejemom sklepa o javni razgrnitvi se
skliče druga prostorska konferenca.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se ga objavi
v Uradnem listu RS.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve z javno obravnavo na Mestni četrti Savinja
in v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 30 dni.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov,
podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev
ZN in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava
pripombe in predloge.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do
pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k
usklajenemu predlogu prostorskega akta; rok je 30 dni.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni
obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne
zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v
I. obravnavi.
– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem
načrtu Lisce – II. obravnava.
– Objava odloka v Uradniem listu RS.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev
ZN zagotovi investitor predvidene prostorske ureditve.

CERKNICA
4845.

Program priprave sprememb in dopolnitev
dela ureditvenega načrta Za vrtovi Cerknica

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr.) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je župan Občine
Cerknica dne 25. 10. 2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev dela ureditvenega
načrta Za vrtovi Cerknica
I. UVOD
Ta program priprave se nanaša na pripravo in sprejem
sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Za vrtovi v
Cerknici (Uradni list SRS, št. 42/88 – v nadaljnjem besedilu:
občinski lokacijski načrt).
II. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Leta 1988 je bil za območje med objektom VVO Cerknica, objekti družbene stanovanjske gradnje in Komunalno
banko izdelan Ureditveni načrt Za vrtovi Cerknica (v nadaljevanju OLN), po katerem bi bilo možno izvesti pozidavo
z družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo s servisnimi
dejavnostmi in trgovinami v pritličju ter zdravstveni dom.
Predmetni UN je v veljavi le še v delu, ki ureja gradnjo
novega stanovanjsko poslovnega objekta. Ostali deli so v
celoti realizirani in se v skladu z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica
(Uradni list RS, št. 100/04) urejajo s PUP.
Zasnova prostora in določila oblikovanja so v času od
izdelave dokumenta do danes potrebni prenove, saj se zahteve današnjega časa tako pri oblikovanju kot pri potrebah po
parkirnih površinah že zelo razlikujejo od tistih pred dvajsetimi leti. V postopku spremembe bo izvedbeni akt posodobljen
na način, da bo ustrezal sodobnim urbanističnim normam.
Razlog za pripravo in izdelavo sprememb in dopolnitev
občinskega lokacijskega načrta je pobuda št. 3505-3/200614 z dne 5. 9. 2006, ki jo je Občini Cerknica v imenu naročnika GPG Naložbe d.o.o. podalo podjetje Primis Vrhnika, d.d.,
Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika.
S spremembo in dopolnitvijo OLN-ja se podrobneje načrtuje umestitev načrtovane ureditve v prostor z vso potrebno
uskladitvijo prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture, s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve
s sosednjimi območji, z rešitvami in ukrepi za varstvo okolja,
ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno
rabo naravnih dobrin ter z rešitvami in ukrepi za obrambo in
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Sprememba in dopolnitev UN se v skladu s 34. členom
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
– popr. in 85/03 – ZZK-1) pripravi in sprejme po skrajšanem
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postopku, ker ta obravnava spremembo in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta, ki se nanaša na prostorsko
načrtovanje posamičnega objekta, za katerega ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje, in ki bistveno ne
vpliva na kulturno dediščino ter na rabo sosednjih zemljišč
ali objektov.
Priprava občinskega lokacijskega načrta je utemeljena v
Prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04) in Ureditvenem načrtu Za vrtovi Cerknica (Uradni list SRS, št. 42/88).
Skladno z določilom 40. člena ZVO je občina z vlogo št.
3505-3/2006-14 z dne 9. 10. 2006 obvestila Ministrstvo za
okolje RS (MOP) o nameri izdelave oziroma spremembi OLN
Za vrtovi Cerknica. Kolikor bo z odločbo MOP naložilo Občini
Cerknica izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje,
bo le-ta izdelana do javne razgrnitve in posredovana v javno
razgrnitev skupaj s spremembo in dopolnitvijo prostorskega
izvedbenega akta.
III. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA TER
OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Območje planske celote CE-19C meri 16.638 m2, predmet občinskega lokacijskega načrta pa je območje II. etape
UN »Za vrtovi«, ki je namenjeno gradnji stanovanjsko poslovnega objekta in meri 8.084 m2. Zajema zemljišče lastniških
parcel št. 893/8, 895/4, 896/4, 897/4, 897/2, 899/9, 899/4,
899/10, 899/11, 899/6, 901/5, 901/3907/4-del, 904/5-del in
907/5-del, vse k.o. Cerknica.
Spremembe se nanašajo na sodobnejša oblikovalska
določila in primernejšo ureditev mirujočega prometa.
Določitev prostorskih ukrepov na območju občinskega
lokacijskega načrta ni predvidena.
Ureditveno območje OLN je določeno v obstoječem UN
in prikazano kot II. etapa. Zajema zemljišče lastniških parcel
št. 893/8, 895/4, 896/4, 897/4, 897/2, 899/9, 899/4, 899/10,
899/11, 899/6, 901/5, 901/3907/4-del, 904/5-del in 907/5-del,
vse k.o. Cerknica.
Lokacija se nahaja na južnem delu Cerknice s plansko
oznako CE-19C. Območje je že urbanizirano s treh strani;
– na Z in S delu ga obdaja stanovanjsko območje; enodružinska stanovanjska gradnja,
– na SV obstoječi stanovanjski blok,
– na J predviden koridor obvoznice skozi Cerknico.
IV. NOSILCI NALOG IN NJIHOVE OBVEZNOSTI PRI
FINANCIRANJU PRIPRAVE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Postopek priprave občinskega lokacijskega načrta vodi
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica (v nadaljnjem
besedilu: pripravljavec), ki zagotovi sredstva za revizijo občinskega lokacijskega načrta in drugih dokumentov, če se
le-ta izkaže za potrebno.
Naročnik strokovnih podlag iz VI.2. točke tega programa
priprave in občinskega lokacijskega načrta ter investitor načrtovanih prostorskih ureditev je GPG Naložbe d.o.o., Vevška
cesta 52, 1260 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik),
ki zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta ter občinskega lokacijskega načrta.
Izdelovalec občinskega lokacijskega načrta, ki izpolnjuje pogoje, določene v ZUreP-1, je Primis Vrhnika d.d.,
Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika (v nadaljnjem besedilu:
načrtovalec).
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter
nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z ZUreP-1 predstavljajo
nosilce urejanja prostora, in ki v konkretnem postopku priprave občinskega lokacijskega načrta odločajo o zadevah
urejanja prostora, so:
1. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat
RS, OE Koper, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, 6230
Postojna
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2. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, 6230 Postojna
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– Sektor za upravljanje z vodami, Einspielerjeva 6, p.p. 2608,
1109 Ljubljana,
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana,
8. Zavod RS za varstvo narave, Kersnikova 3, 1000
Ljubljana,
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Tržaška cesta
19, 1000 Ljubljana,
10. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
11. Telekom Slovenije d.d., TK omrežje zahod, Stegne
19, 1547 Ljubljana,
12. JP Komunala Cerknica, Notranjska cesta 44, 1380
Cerknica,
13. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku
priprave državnega lokacijskega načrta izkaže, da rešitve
posegajo v njihovo delovno področje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti
v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice pridobijo
v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 15. dneh po prejemu podati smernice za pripravo sprememb in dopolnitev PIA. V primeru molka nosilca
urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo
potrebno upoštevati.
Na dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev PIA pa
morajo nosilci urejanja prostora v 15 dneh po prejemu vloge
izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da
je mnenje dano.
VI. STROKOVNE PODLAGE
Pri izdelavi strokovnih podlag in občinskega lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane
strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja,
ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
VI.1. Obstoječe strokovne podlage:
– Elaborat in gradivo obstoječega UN;
– Naravovarstvene smernice za pripravo odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Cerknica, Ljubljana, april 2003;
– Strokovne zasnove s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Cerknica, Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, junij 2003;
– Kataster komunalne infrastrukture.
VI.2. V postopku izdelave občinskega lokacijskega
načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt;
– podatki zemljiškega katastra in stavb;
– podatki iz zemljiške knjige;
– ovrednotenje obstoječega stanja kot izhodišče;
– idejne zasnove: idejna zasnova objektov in naprav;
idejna zasnova prometne ureditve z navezavo na javno cesto; idejne zasnove energetske, komunalne, vodne in druge
gospodarske infrastrukture, kot nova ali prenovljena infrastruktura;
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– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
Idejne zasnove se izdelajo v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije (Pravilnik o projektni in
tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04, 54/05)).
Če se izkaže za potrebno, je investitor v postopku izdelave predloga občinskega lokacijskega načrta dolžan zagotoviti izdelavo dodatnih strokovnih podlag, ki niso naštete v
tem programu priprave.
Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta se
uporabijo:
– podatki o gospodarski javni infrastrukturi iz zbirnega
katastra gospodarske javne infrastrukture,
– podatki o pravnih režimih iz zbirke pravnih režimov in
drugih uradnih evidenc,
– topografski in katastrski ter drugi geodetski podatki iz
uradnih evidenc,
– drugi podatki nosilcev urejanja prostora.
Pri pripravi predloga občinskega lokacijskega načrta je
treba v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe
javnosti, dana na predlagano načrtovano prostorsko ureditev.
VI.3. Način pridobitve geodetskih podlag
Podlaga za izdelavo predloga občinskega lokacijskega
načrta je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o
geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog občinskega lokacijskega načrta mora vsebovati tudi podatke o
lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih in
nepremičninah.
Geodetske podlage za izdelavo OLN v digitalni in analogni obliki preskrbi naročnik.
VII. POSTOPEK IN ROKI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
VII.1. Pridobitev pogojev in usmeritev za načrtovanje
– Načrtovalec zagotovi gradivo za pridobitev pogojev in
usmeritev (situativni prikaz prostorske ureditve s tehničnim
poročilom);
– Pripravljavec pridobi pogoje in usmeritve za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz V. točke tega
programa priprave, ki dajejo pogoje in usmeritve;
– Nosilci urejanja prostora podajo pogoje in usmeritve
v 15 dneh po prejemu poziva;
– Nosilci urejanja prostora v tem roku posredujejo tudi
strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na
območje urejanja ali so predmet načrtovanja;
– Načrtovalec pregleda pogoje in usmeritve in jih analizira. Ob upoštevanju te analize in drugih izdelanih analiz
izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve;
– Pripravljavec in naročnik potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
VII.2. Izdelava predloga občinskega lokacijskega
načrta
– Naročnik na podlagi usmeritev zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VI.2. točke tega programa priprave;
– Načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag ter
v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve
izdela predlog občinskega lokacijskega načrta;
– Pripravljavec po potrebi zagotovi recenzijo predloga
občinskega lokacijskega načrta;
– Načrtovalec po posredovanju pripomb recenzenta s
strani pripravljavca, dopolni predlog občinskega lokacijskega
načrta.
VII.3. Javna razgrnitev in javna obravnava
– Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga
občinskega lokacijskega načrta na Občini Cerknica.
– Javna razgrnitev traja najmanj 15 dni;
– Pripravljavec obvesti lastnike nepremičnin na območju
občinskega lokacijskega načrta o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave pisno ali pa z javnim naznanilom;
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– Pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne
razgrnitve in javne obravnave z objavo sklepa na krajevno
običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve;
– Pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno
obravnavo;
– Pripravljavec v času javne razgrnitve evidentira vse
pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in
posameznikov;
– Pripravljavec v sodelovanju z načrtovalcem in naročnikom prouči pripombe in predloge;
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita predlog stališč
glede njihovega upoštevanja;
– Pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom
stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih
delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na
območju občinskega lokacijskega načrta s stališči do njihovih
pripomb in predlogov;
– Pripravljavec odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
VII.4. I. obravnava na Občinskem svetu
– Pripravljavec pripravi gradivo za I. obravnavo predloga občinskega lokacijskega načrta na Občinskem svetu,
katerega sestavni del so stališča do pripomb in predlogov z
javne razgrnitve. Stališča do pripomb in predlogov lastnikov
nepremičnin na območju občinskega lokacijskega načrta morajo biti Občinskemu svetu Občine Cerknica posebej utemeljena in obrazložena;
– Občinski svet Občine Cerknica sprejme predlog občinskega lokacijskega načrta za pridobitev mnenj ali zahteva
njegovo dopolnitev.
VII.5. Izdelava dopolnjenega predloga občinskega
lokacijskega načrta in pridobitev mnenj
– Naročnik zagotovi izdelavo potrebnih dopolnjenih
strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov;
– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog občinskega lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih
strokovnih podlag in ga posreduje pripravljavcu za pridobitev
mnenj;
– Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev mnenj;
– Pripravljavec pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora iz V. točke tega programa priprave k dopolnjenemu
predlogu občinskega lokacijskega načrta;
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 15 dneh po
prejemu poziva;
– Pripravljavec v času pridobivanja mnenj po potrebi
zagotovi recenzijo dopolnjenega predloga občinskega lokacijskega načrta;
– Pripravljavec posreduje naročniku mnenja nosilcev
urejanja prostora in recenzijo z namenom, da načrtovalec
izdela usklajen dopolnjen predlog občinskega lokacijskega
načrta.
VII.6. II. obravnava na Občinskem svetu in sprejem
občinskega lokacijskega načrta
– Pripravljavec pripravi gradivo za II. obravnavo in sprejem občinskega lokacijskega načrta;
– Občinski svet Občine Cerknica sprejme občinski lokacijski načrt z odlokom;
– Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VII.7. Roki za pripravo in sprejem OLN
izdelava gradiva za pridobitev
pogojev in usmeritev
pridobitev pogojev in usmeritev

predvidoma 8. 11. 2006
predvidoma 27. 11. 2006
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analiza smernic in izdelava
usmeritev za načrtovanje
izdelava strokovnih podlag
izdelava predloga OLN za
javno razgrnitev
javna razgrnitev

Št.

predvidoma 1. 12. 2006
predvidoma 8. 1. 2007

sprejem stališč do pripomb
I. obravnava na Občinskem
svetu
izdelava dopolnjenega predloga OLN
pridobitev mnenj nosilcev
urejanja prostora
izdelava gradiva za II. Obravnavo na Občinskem svetu
II. obravnava na Občinskem
svetu

predvidoma 23. 3. 2007
predvidoma od 26. 3.
do 9. 4. 2007
predvidoma 12. 4. 2007
predvidoma 20. 4. 2007
predvidoma 16. 5. 2007
predvidoma 31. 5. 2007
predvidoma 29. 6. 2007
predvidoma 6. 7. 2007

VIII. OBJAVA IN ZAČETEK VELJAVNOSTI PROGRAMA
PRIPRAVE
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS.

Št. 3505-3/2006-14
Cerknica, dne 25. oktobra 2006
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

DOBJE
4846.

Statut Občine Dobje (uradno prečiščeno
besedilo) (Statut-UPB1)

Na podlagi Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobje
je občinski svet na 18. seji dne 12. 10. 2006 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Statuta Občine Dobje, ki obsega:
– Statut Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99),
– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 102/01)
– Spremembe in dopolnite Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 83/06)
Št. 007-01/2006-03
Dobje, dne 12. oktobra 2006
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

STATUT
Občine Dobje
uradno prečiščeno besedilo
(Statut-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Dobje je samostojna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij:
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Brezje pri Dobjem,
Dobje pri Planini,
Gorica pri Dobjem,
Jezerce pri Dobjem,
Lažiše,
Presečno,
Ravno,
Repuš,
Slatina pri Dobjem,
Suho,
Škarnice,
Večje Brdo,
Završe pri Dobjem.
Sedež občine je v Dobju pri Planini, št. 26, Dobje pri
Planini.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja župan.
2. člen
Občina Dobje (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru
ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve
lokalnega pomena, k zadevajo prebivalce občine in naloge
iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju nanjo
prenesene z zakonom.
3. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče,
so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter sodelujejo
pri upravljanju lokalnih zadev na zborih občanov, z referendumom ter ljudsko iniciativo.
4. člen
Občina lahko zaradi skupnega urejanja in opravljanja
lokalnih zadev javnega pomena sodeluje z drugimi občinami
ter se povezuje v širše lokalne skupnosti.
5. člen
Občina Dobje ima svoj grb, zastavo ter potrditvene
prvine, katerih oblika, vsebina in uporaba je določena z
odlokom.
Občina Dobje ima svoj praznik, ki se določi z odlokom.
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja
in nagrade v skladu s posebnim odlokom.
II. NALOGE OBČINE
6. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega
pomena tako, da:
1. normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
s sprejemom statuta, proračuna in drugih splošnih aktov,
načrtuje prostorski razvoj in predpisuje davke in prispevke
iz svoje pristojnosti,
2. upravlja občinsko premoženje,
3. omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine,
4. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in povečanje
najemnega socialnega sklada,
5. skrbi za lokalne javne službe,
6. zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in
zdravstveno dejavnost,
7. spremlja delovanje službe socialnega skrbstva za
socialno ogrožene, invalide in ostarele,
8. pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije,
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9. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje druge dejavnosti varstva okolja,
10. upravlja, gradi in vzdržuje lokalne javne ceste ter
javne poti in površine (pločniki, igrišča, javni parkirni prostori)
ter ureja promet v občini,
11. skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da organizira reševalno pomoč in zagotavlja sredstva zanjo ter za odpravo
posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
12. ureja javni red.
7. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih
predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,
– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,
– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in določanje pogojev za
njihovo uporabo,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami in ureja druge
lokalne zadeve javnega pomena,
– mrliško ogledno službo,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
III. ORGANI OBČINE
8. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan,
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski
organ.
Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.
Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski
funkcionarji.
9. člen
Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v
skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti izvaja upravne
naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na
prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.
Občinsko upravo vodi direktor (tajnik občine), usmerja
in nadzoruje pa župan.
10. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, z uradnim objavljanjem splošnih
aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov.
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih,
če izkažejo pravni interes.
Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave
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oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon,
ta statut in poslovnik občinskega sveta.
1. Občinski svet
11. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet Občine Dobje šteje sedem članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat
članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta.
Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica je občina
in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega
sveta.
Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne
pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Podrobneje so
volitve v občinski svet urejene s posebnim zakonom. Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več
kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je
za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje
v 10 dneh po drugem krogu volitev.
12. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge
splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo
organizacijo in delovno področje ter kriterije in merila s katerimi se določa višino plače, nagrade ali nadomestila,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– določa vrste in način izvajanja občinskih javnih
služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi organizacijo za varstvo pred požari, ki
se opravlja kot javna služba,
– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne
enote,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta
statut.
Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno
sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega
sveta.
13. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
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Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha
mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno
kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana (Opomba: glej odločbo
Ustavnega sodišča RS, št. U-I-39/95 – Uradni list RS, št.
68/98.),
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in
podžupana,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če
v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati
funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na
podlagi določb 37.b člena tega zakona ni združljiva, oziroma
ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta, župana in
podžupana,
– če odstopi.
Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha
mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka. Zoper
ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta,
župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh
od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej
odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče
v 30 dneh.
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko
začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila
vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev
upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po
pravnomočni odločitvi sodišča.
Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je
občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z
nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in
strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja.
O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in
občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s
funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali
delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti
občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo
župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa
zakon.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja
mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta. Podžupanu preneha mandat tudi, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega
župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat.
13.a člen
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje
župan.
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Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti
podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan
odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan
oziroma pooblaščeni član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši
član občinskega sveta.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati
najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na
podlagi posamičnega pooblastila župana.
Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora
biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva
za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno
potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje
predlagane točke. Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še
z novimi točkami.
Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni
po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega
sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so
dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.
13.b člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.
Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu (podžupanom), članom občinskega sveta,
predsedniku nadzornega odbora občine in tajniku občine
(direktorju občinske uprave). O sklicu seje občinskega sveta
se obvesti javna občila.
Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so
se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na
vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo
vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja
dela.
14. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon
določa drugačno večino.
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.
Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.
Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.
Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.
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15. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima tri člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski
svet.
Občinski svet ustanovi eno ali več komisij ter odborov
kot svoja stalna ali občasna telesa. Organizacijo in delovno
področje stalnih delovnih teles določa poslovnik občinskega
sveta. S sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega telesa in imenovanju članov določi občinski svet tudi njegove
naloge.
2. Župan
16. člen
Pravico voliti župana ima vsak volivec, ki ima volilno
pravico v občinski svet. Pravico biti voljen za župana ima
vsak državljan RS, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let
starosti.
Župan opravlja funkcijo nepoklicno.
17. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi premičnega premoženja in nepremičnega premoženja občine,
– odloča o odtujitvi premičnega premoženja občine, če
vrednost premoženja ne presega 2% vrednosti proračuna
občine za tekoče leto,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest in o sklenitvi delovnega
razmerja v občinsko upravo ter pooblašča tajnika za določene naloge,
– imenuje in razrešuje tajnika občine ter predstojnike
organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
– opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in ta
statut.
18. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če
meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.
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Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da
o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora
navesti razloge za zadržanje.
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko
župan začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.
19. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, in sicer skrbi za izvajanje priprav za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih
in drugih nesreč, sprejme načrt zaščite in reševanja, vodi
zaščito, reševanje in pomoč ter v primeru nastale nevarnosti
odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev.
Poleg tega imenuje poveljnika in štab civilne zaščite
ter predlaga pristojnemu organu razporeditve državljanov
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno
dolžnost.
19.a člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski
svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu
svetu takoj, ko se ta lahko sestane.
20. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje
in razrešuje župan.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za
katere ga župan pooblasti.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve
občinskega sveta.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.
20.a člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan
ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.
V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.
Nadzorni odbor
21. člen
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe
v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje
pristojnosti:
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– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov občinskih
sredstev.
Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov,
javnih podjetij ter drugih porabnikov sredstev občinskega
proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem. Ocenjuje tudi učinkovitost in
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu
in županu, če oceni, da gre za hujšo kršitev predpisov pa tudi
računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega sveta. Občinski svet, župan
in organi porabnikov občinskih sredstev so dolžni obravnavati
dokončna poročila nadzornega odbora in upoštevati priporočila in predloge.

22. člen
Nadzorni odbor ima 3 člane. Člane nadzornega odbora
imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh
po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančnoračunovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane
nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine
(krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), tajnik občine, delavci
občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so
uporabniki občinskih proračunskih sredstev.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi
za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

26. člen
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine,
ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali
pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega
odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti
do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali
izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega
kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost
prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika,
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi
je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo
za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov
vseh članov.

23. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju
skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji
navzočih večina članov.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.
Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.
24. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela,
ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega
načrta, ki ji v mesecu decembru koledarskega leta predloži
županu.
Nadzorni odbor je dolžan opraviti letni nadzor zaključnega računa proračuna, zaključnih računov finančnih načrtov
javnih zavodov ter javnih podjetij ter nadzor razpolaganja z
občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem.
Nadzorni odbor mora obvezno obravnavati zadeve, ki
jih s sklepom predlaga občinski svet ali župan.
25. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predlog poročila nadzornega odbora pripravi predsednik ali oseba, ki jo nadzorni
odbor pooblasti za pripravo predloga poročila.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni članu nadzornega odbora predložiti vso potrebno
dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora in dajati ustrezna pojasnila.
V predlogu poročila je navedena nadzorovana oseba,
odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in
mnenja ter morebitna priporočila ter predlogi ukrepov. Predlog
poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani
osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga
poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor
mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh. Dokončno poročilo

27. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja občinska uprava.
Posamezne strokovne naloge lahko opravi tudi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski
svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu.
28. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni
odbor s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov svojih
članov.
4. Občinska uprava
29. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske
uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog tajnika občine določi župan.
30. člen
Občinski svet lahko na predlog župana določi, da z
drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.
Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splošni akt o njegovi ustanovitvi sprejmejo občinski sveti občin,
za katere je ustanovljen organ skupne občinske uprave.
Organizacijo in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi, ki ga na skupen
predlog županov sprejmejo sveti občin.
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Organ skupne občinske uprave vodi predstojnik, ki ga
imenujejo in razrešujejo župani občin, ki so ustanovile organ
skupne občinske uprave.
31. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere drugače določeno.
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.
32. člen
Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave podpisuje tajnik občine po pooblastilu župana, ki lahko
vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb
občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v
postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje
v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
33. člen
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in zagotavlja upravno
poslovanje v skladu z uredbo vlade.
34. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima najmanj višjo izobrazbo in opravljen
preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem
postopku.
35. člen
O pritožbah zoper posamične akte izvirne pristojnosti
občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
36. člen
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik
občine, o izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
IV. OŽJI DELI OBČINE
37. člen
V občini Dobje niso ustanovljeni ožji deli občine.
Pobudo za ustanovitev ožjega dela občine (krajevne ali
vaške skupnosti) lahko da zbor občanov ali 15% volivcev s
tega območja. Občinski svet mora pobudo obravnavati na
prvi seji po prejemu pismenega zahtevka in o njem odločiti v
treh mesecih od dne pravilno vložene zahteve.
Pred ustanovitvijo ožjega dela občine mora občinski
svet na zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes
prebivalcev posameznih območij v občini.
V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI
ODLOČANJU V OBČINI
38. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini so: zbor občanov, referendum, in ljudska
iniciativa.
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1. Zbor občanov
39. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne
skupnosti,
– obravnavajo predloge in pobude za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,
– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor
(gradnja cest, energetskih objektov, odlagališče odpadkov in
nevarnih snovi),
– obravnavajo in odločajo o zadevah, za katere je tako
določeno z zakonom, s statutom, ali z odlokom občine ter o
zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali župan.
40. člen
Župan mora sklicati zbor občanov na zahtevo najmanj
5 odstotkov volivcev v občini.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložitev predloga zadeve, ki naj bi jo zbor
obravnaval. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so
zahtevo podprli.
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku ali prvemu podpisanemu volivcu na
seznamu.
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh
po prejemu pravilno vložene zahteve.
Sklic zbora občanov se objavi na krajevno običajen
način.
41. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje
predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, če na
zboru sodeluje najmanj 10% volivcev v občini.
Tajnik občine ali od njega pooblaščeni zapisnikar, ugotovi sklepčnost zbora občanov, število volivcev, ki je glasovalo za odločitve zbora in vodi zapisnik o poteku in sprejetih
odločitvah zbora občanov.
Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način
objavi.
42. člen
Odločitve, stališča, predloge, pobude in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna
zadeva spada, dolžni obravnavati in upoštevati. Če pristojni organi menijo, da odločitev, stališč, predlogov, pobud in
mnenj zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom
dolžan na krajevno primeren način v roku treh mesecev od
prejete pobude predstaviti in utemeljiti svoje mnenje.
2. Referendum
43. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki
so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo
občinski davki in dajatve.
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Občinski svet lahko o splošnem aktu razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta.
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj 5 odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon
ali statut občine.

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali. Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki
so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila
večina.

44. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali
član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.
Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

49. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je s tem statutom določen za objavo splošnih aktov
občine.

45. člen
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec ali politična stranka v občini. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj 40 volivcev v občini
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in
priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
Pobuda mora vsebovati zahtevo za razpis referenduma,
zahteva pa jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma in obrazložitev.
Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.
Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana
v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, a ugotovljeno
neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne
stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem takoj
obvesti pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče.
46. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s
podpisovanjem na seznamu.
O načinu dajanja podpore odloči župan s sklepom, s
katerim določi tudi obrazec seznama.
Državni organ, pristojen za vodenje evidence volilne
pravice, overi tudi podpise volivcev na seznamu.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.
47. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega sveta
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve
zahteve volivcev za razpis referenduma.
Referendum se izvede najprej trideset ali najkasneje
petinštirideset dni od razpisa, in sicer v nedeljo ali drug prost
dan.
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vsebino vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu, dan, ki se šteje za dan razpisa, dan glasovanja in
referendumsko območje.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
Petnajst dni pred dnevom glasovanja objavi občinska
volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
48. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.

3. Ljudska iniciativa
50. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz
pristojnosti občinskega sveta ali drugih občinskih organov.
Glede pobude volivcem za vložitev zahteve in postopka
s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega
statuta, s katerim je urejen referendum.
Občinski svet mora obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih
od dne pravilno vložene zahteve.
51. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na občnih zborih občanov in referendumih se
zagotovijo v občinskem proračunu.
VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
52. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Občina lahko zaradi gospodarnejšega zagotavljanja
javnih služb ustanovi skupaj z drugo občino javni zavod ali
javno podjetje.
53. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina
javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih področjih in dejavnostih, s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.
54. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega
zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.
55. člen
Občina mora kot obvezno javno gospodarsko službo
zagotoviti opravljanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje s komunalnimi
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odpadki in odlaganje ostankov, javne snage in čiščenje javnih
površin, urejanje javnih poti, vzdrževanje občinskih javnih
cest, gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in drugih področjih,
če tako zahteva zakon.
56. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti.
57. člen
Občinski svet določi obliko, način in pogoje opravljanja
posamezne javne službe ter financiranje izvajanja posameznih javnih služb, če zakon ne določa drugače.
58. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah,
ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko
občinski sveti ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga
sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
59. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične
stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem ravnati kot dober gospodar.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega in premičnega premoženja občine, katerega vrednost presega 2% vrednosti
proračuna za tekoče leto, sprejema občinski svet.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja manjše vrednosti ter za pridobitev nepremičnega premoženja je
pristojen župan.
Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega
premoženja mora župan preveriti ali so v proračunu zagotovljena sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in
premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na način,
ki ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno, pa v skladu
s predpisi, ki veljajo za odprodajo ali zamenjavo državnega
premoženja.
Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti
predhodno soglasje za finance pristojnega organa občine,
če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je
lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili obveznosti za
občino.
60. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov in sredstev
države.
Lastni viri so davki in druge dajatve v skladu z zakonom
ter prihodki od premoženja.
61. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so
opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni in z drugimi predpisi.
V splošnem in posebnem delu se prikaže tudi načrt
prejemkov in izdatkov za preteklo in tekoče leto.
V splošnem in posebnem delu se prikaže tudi načrt
prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.
62. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati samo za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
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prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
63. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
lahko za izvrševanje proračuna pooblasti določeno osebo.
64. člen
Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto.
Rebalans občine je odlok o spremembi proračuna.
Neposredni uporabnik občinskega proračuna so občinski organi, posredni pa drug uporabnik katerega je ustanovila
občina oziroma se financira iz občinskega proračuna.
65. člen
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog župana z odlokom.
V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg zadolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z
izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri
izvrševanju proračuna za posamezno leto.
Župan predloži predlog občinskega proračuna za prihodnje leto, občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi
državnega proračuna Državnemu zboru.
Proračun občine sprejme občinski svet v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta za katero se
sprejema proračun. Postopek sprejemanja proračuna občine
natančneje opredeli občinski svet s poslovnikom.
66. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej izkazujejo
prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo po zakonu in
posebej prihodki, ki se ne vštevajo v primerno porabo po
zakonu.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani odhodki po namenih, po uporabnikih proračuna, po investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih namenih.
67. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta,
na katerega se nanaša.
Če proračun občine ni sprejet pred pričetkom leta, se
financiranje nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in
za iste programe, kot v preteklem letu. Odločitev o začasnem
financiranju sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se objavi
v Uradnem listu RS.
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri
mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko na predlog župana s sklepom občinskega sveta podaljša,
če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje
lokalnih zadev javnega pomena obvesti proračunske porabnike s sklepom.
68. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov ugotovi,
da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži
izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne
ogrozi plačevanja zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki
dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva. O
tem obvesti občinski svet.
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Če proračun ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
69. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
ali najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila odloča
župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji
seji.
70. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v katere izloča del skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
ki se določi vsako leto s proračunom v višini, 0,5 odstotka
prihodkov.
Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve občine 2 odstotka letno doseženih prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
71. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim
pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč,
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno,
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje točke se dajejo
praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz druge točke
morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega
člena odloča župan.
72. člen
Po preteku leta za katerega je bil sprejet proračun,
sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo
leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni
in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter sredstev
rezerv. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim računom
proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na dan 31. decembra, leta za katerega sprejme zaključni račun.
Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinskemu
svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.
Med letom poroča župan občinskemu svetu o izvrševanju proračuna po poteku prvega polletja.
73. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih
sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določi zakon.
74. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju
poroštev pod pogoji, ki jih določa zakon.
75. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služba občine oziroma specializirana organizacija, ki zagotavlja
izvrševanje knjigovodskih opravil.
76. člen
Nabava blaga, storitev ter oddajo gradbenih del izvaja
župan v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
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VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
77. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejme kot splošne akte tudi prostorske
in druge načrte razvoja občine ter občinski proračun in zaključni račun, ki sta posebne vrste splošnih aktov.
Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.
78. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme
občinski svet z dvotretjinsko večino vseh glasov občinskega
sveta.
Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.
79. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.
80. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa
način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
81. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo
splošen pomen in odreja način ravnanja v takih razmerah.
82. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta
ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.
83. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela
organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.
84. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače predpisano.
2. Posamični akti občine
85. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti občine odloča občina o upravnih
stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
86. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače
določeno.
O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni
organ, ki ga določi zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
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IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJIH DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTIH
87. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se
posega v ustavni položaj in pravice občine oziroma če se s
predpisi pokrajine brez pooblastila ali soglasja občine posega
v njene pravice.
88. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor, vlada, pokrajina
ali druga občina s svojimi predpisi ali splošnimi akti posega
v njeno pristojnost.
89. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

Uradni list Republike Slovenije
Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje
nalog iz državne pristojnosti.
XII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
95. člen
Občinski predpisi, razen statuta in poslovnika občinskega sveta, ki so veljali na območju Občine Šentjur pri Celju,
ostanejo v veljavi na območju Občine Dobje do sprejetja
novih.
96. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Statut Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) vsebuje naslednjo končno določbo:

90. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih ali so že z izdanimi akti prizadete pravice in koristi občine,
določene z ustavo in zakoni.

95. člen
Občinski predpisi, razen statuta in poslovnika občinskega sveta, ki so veljali na območju Občine Šentjur pri Celju,
ostanejo v veljavi na območju Občine Dobje do sprejetja
novih.

X. POVEZOVANJE OBČINE V POKRAJINO ALI DRUGO
OBLIKO SODELOVANJA MED OBČINAMI

96. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

91. člen
Občina Dobje se lahko zaradi urejanja in opravljanja
lokalnih zadev širšega pomena poveže z drugimi sosednjimi
občinami v pokrajino.
Odločitev o vključitvi občine v pokrajino sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov sveta po
predhodno izvedenem svetovalnem referendumu.
S statutarnim sklepom o vključitvi občine v pokrajino
občinski svet določi lokalne zadeve širšega pomena, ki jih
pokrajina opravlja kot svojo pristojnost.
92. člen
Člane pokrajinskega sveta izvoli občinski svet izmed
svojih članov. Med predlaganimi kandidati je lahko tudi župan.
93. člen
Občinski svet lahko z dvotretjinsko večino navzočih
članov sklene, da se občina poveže v skupnost, zvezo, združenje ali drugo obliko sodelovanja med občinami, če oceni,
da je taka oblika sodelovanja koristna za občino Dobje.
XI. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA
94. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci
občinske uprave.
Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.
V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobje
(Uradni list RS, št. 102/01) vsebujejo naslednjo končno
določbo:
11. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobje
(Uradni list RS, št. 83/06) vsebujejo naslednjo končno
določbo:
35. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

KOMEN
4847.

Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega
sveta v Občini Komen dne 22. 10. 2006

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 UPB) objavlja Občinska volilna komisija
Občine Komen

POROČILO
o izidu volitev župana in Občinskega sveta
v Občini Komen dne 22. 10. 2006
1. Volitve župana in volitve članov v Občinski svet Občine Komen so bile opravljene v nedeljo, 22. 10. 2006. Pravico
glasovanja je imelo 2.992 volivcev, glasovalo je 2050 volilnih
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upravičencev, kar znaša 68.52%. Od tega je predčasno
glasovalo 10 volilnih upravičencev, po pošti so glasovali
4 volilni upravičenci.

11.
12.

120,00
109,75

1
3

2. VOLITVE ŽUPANA
Pri volitvah župana je bilo oddanih 2050 glasovnic, od
katerih je bilo 2010 veljavnih, 40 pa neveljavnih.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

13.
14.
15.

97,00
90,00
87,80

11
7
3

16.

85,67

12

17.
18.

82,00
80,00

8
10

Kandidat
UROŠ SLAMIČ
MILIVOJ ŠTREKELJ
skupaj

Št. veljavnih
glasov
1051
959
2010

% veljavnih
glasov
52.29%
47.71%
100%

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na podlagi
prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 UPB) za župana Občine Komen izvoljen:
UROŠ SLAMIČ, roj. 13. 2. 1970, Komen 18, 6223 Komen.
3. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Občina Komen ima le eno volilno enoto. Glasovalo je
2050 volivcev, veljavnih glasovnic je bilo 1941, neveljavnih
glasovnic pa 109.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število
glasov:

Ime liste
1.
2.
3.

Lista Za naše kmetije
AS Aktivna Slovenija
LDS Liberalna demokracija
Slovenije
4. ZZP Zveza za Primorsko
5. Neodvisni
6. Socialni demokrati
7. SLS Slovenska ljudska stranka
8. Lista Štanjel in okoliške vasi
9. DeSUS
10. Za vest – nestrankarska lista
11. N.Si Nova Slovenija
12. Slovenska demokratska stranka
SDS
SKUPAJ
sledi:

%
glasov
240
27
439

Št.
glasov
12,36%
1,39%
22,62%

151
67
155
180
82
69
80
194
257

7,78%
3,45%
7,99%
9,27%
4,22%
3,55%
4,12%
9,99%
13,24%

1941

100%

Na podlagi 14. člena ZLV so bili količniki razdeljeni, kot

Z.
št.
1.

Količnik
439,00

Št.
liste
3

2.

257,00

12

3.
4.

240,00
219,50

1
3

5.
6.
7.
8.
9.

194,00
180,00
155,00
151,00
146,33

11
7
6
4
3

10.

128,50

12

Lista
LDS Liberalna demokracija
Slovenije
Slovenska demokratska stranka
SDS
Za naše kmetije
LDS Liberalna demokracija
Slovenije
N.Si Nova Slovenija
SLS – Slovenska ljudska stranka
Socialni demokrati
ZZP Zveza za primorsko
LDS Liberalna demokracija
Slovenije
Slovenska demokratska stranka
SDS
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Za naše kmetije
LDS Liberalna demokracija
Slovenije
N.Si Nova Slovenija
SLS – Slovenska ljudska stranka
LDS Liberalna demokracija
Slovenije
Slovenska demokratska stranka
SDS
Štanjel in okoliške vasi
Za vest – nestrankarska lista

Na podlagi drugega odstavka 14. člena Statuta Občine
Komen (Uradni list RS, št. 46/01) šteje Občinski svet Občine
Komen 13 članov.
Mandati so razdeljeni na naslednji način:

Št. mandatov
2
0
4
1
0
1
1
0
0
0
2
2
13

Ime liste
Lista Za naše kmetije
AS Aktivna Slovenija
LDS Liberalna demokracija Slovenije
ZZP Zveza za Primorsko
Neodvisni
Socialni demokrati
SLS Slovenska ljudska stranka
Lista Štanjel in okoliške vasi
DeSUS
Za vest – nestrankarska lista
N.Si Nova Slovenija
Slovenska demokratska stranka SDS
SKUPAJ

Vsota preferenčnih glasov je vplivala na drugačno razvrstitev kandidatov na listi SLS – Slovenska ljudska stranka. Izvoljen je bil Stojan Grmek, na listi kandidatov SLS – Slovenska
ljudska stranka naveden pod zap.št. 7. Za listo SLS Slovenska
ljudska stranka je preferenčni glas oddalo 89 volivcev, oziroma
49,44% volivcev. Stojan Grmek je prejel 30 preferenčnih glasov
oziroma 16,67% vseh preferenčnih glasov, kar pomeni izvolitev
kandidata v občinski svet na podlagi 18. člena ZLV.
Pri ostalih listah pa preferenčni glasovi niso vplivali na
razvrstitev, zato so bili z list, katerim so bili dodeljeni mandati,
kandidati izvoljeni po vrstnem redu, kot sledi.
Št. liste: 1 Za naše kmetije
– Marjan Mržek
– Dejan Kukanja
Št. liste: 3 LDS Liberalna demokracija Slovenije
– Milivoj Štrekelj
– Ivan Žvokelj
– Karmen Masten
– Jožef Adamič
Št. liste: 4 ZZP Zveza za Primorsko
– Damjan Grmek
Št. liste: 6 Socialni demokrati
– Tanja Godnič
Št. liste: 7 SLS Slovenska ljudska stranka
– Stojan Grmek
Št. liste: 11 N.Si Nova Slovenija
– Ivo Kobal
– Karmen Cotič Peras
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Št. liste: 12 Slovenska demokratska stranka SDS
– Igor Zega
– Boris Budal
4. V Občinski svet Občine Komen so tako izvoljeni (po abecednem redu):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ime in priimek
Adamič Jožef
Budal Boris
Cotič Peras Karmen
Godnič Tanja
Grmek Damjan
Grmek Stojan
Kobal Ivo
Kukanja Dejan
Masten Karmen
Mržek Marjan
Štrekelj Milivoj
Zega Igor
Žvokelj Ivan

datum rojstva
14. 10. 1947
12. 12. 1964
8. 3. 1977
13. 3. 1977
24. 5. 1950
12. 2. 1946
2. 2. 1967
11. 8. 1970
8. 4. 1968
20. 4. 1968
2. 5. 1955
4. 1. 1963
19. 5. 1948

naslov
Tomačevica 45a, 6223 Komen
Komen 134a, 6223 Komen
Rubije 15, 6223 Komen
Škrbina 45a, 6223 Komen
Štanjel 115, 6222 Štanjel
Kobjeglava 16, 6222 Štanjel
Štanjel 55, 6222 Štanjel
Komen 17, 6223 Komen
Kobjeglava 23, 6222 Štanjel
Hruševica 12, 6222 Štanjel
Gorjansko 70a, 6223 Komen
Komen 96, 6223 Komen
Sveto 2, 6223 Komen

Št. 041-03/06-18
Komen, dne 24. oktobra 2006
Predsednica OVK Občine Komen
Rada Lilič l.r.

KRŠKO
4848.

Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko
območje Globočice pri Kostanjevici na Krki

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 –
ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in
79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine
Krško na 44. seji dne 16. 10. 2006 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu za stanovanjsko območje
Globočice pri Kostanjevici na Krki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za zazidalni načrt)
S tem odlokom se, ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine
Krško, sprejme zazidalni načrt za stanovanjsko območje
Globočice pri Kostanjevici na Krki (v nadaljevanju: ZN). Zazidalni načrt je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Toplice pod št.
ZN-04/05, v septembru 2006.
2. člen
(vsebina zazidalnega načrta)
Določbe tega odloka so dopolnjene z:
A) Tekstualnim delom (obrazložitvijo), ki obsega naslednja poglavja in priloge:
– Povzetek iz prostorskega plana občine Krško
– Obstoječe stanje v obravnavanem prostoru

nje

– Prostorske ureditve po posameznih področjih
– Smernice za urbanistično in arhitektonsko oblikova-

– Pogoji za prometno, komunalno in energetsko urejanje območja
– Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin
– Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– Tolerance pri izvajanju zazidalnega načrta
– Etapnost izvedbe zazidalnega načrta
– Obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju zazidalnega načrta
– Podatki o parcelah iz evidence zemljiškega katastra
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
B) Grafičnim delom:
1. Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov
občine Krško
2. Načrt parcel
3. Digitalni katastrski načrt z mejo območja urejanja in prikazom posegov izven območja urejanja
4. Geodetski načrt
5. Geodetski načrt z vrisom meje ZN
6. Zbirna situacija infrastrukturnih vodov
in naprav – obstoječe stanje
7. Arhitektonska zazidalna situacija
8. Prikaz ureditvenih območij
9. Prometna situacija – 1. faza
10. Prometna situacija – 2. faza
11. Zbirna situacija infrastrukturnih vodov
in naprav – novo stanje
12. Načrt gradbenih parcel
13. Načrt zakoličbe
14. Ureditev zelenih površin
15. Ukrepi za obrambo in zaščito

1:5000
1:2880
1:1000
1: 500
1: 500
1: 500
1: 500
1:1000
1: 500
1: 500
1: 500
1: 500
1: 500
1: 500
1: 500
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C) Prilogo:
– Program opremljanja zemljišč za gradnjo.

II. UREDITVENO OBMOČJE ZN
3. člen
(ureditveno območje ZN)
Območje ZN je velikosti 3,5 ha. Meja urejanja poteka na severu po zunanji meji zemljišča parc. št. 194/7 in
1749/1 pot, nato preko parc. št. 220/4, stp. 354, 220/3,
220/5, 220/6, 220/1 in 221/1 ter nato spet po zunanji meji
parc. št. 1749/1 pot, na vzhodni strani po zunanjih mejah
parcel št. 199/1, 199/2, 199/3 in 199/4, na jugovzhodu oziroma jugu po zunanji meji parc. št. 1749/1 pot, na zahodni
strani pa po meji cestnega sveta s parc. št. 1787 (lokalna
cesta Kostanjevica–Oštrc), vse k.o. Kostanjevica.
V območje urejanja so zajeta zemljišča s parc. št.:
1749/1 pot, 207/2, stp. 354 del, 220/4 del, 220/3 del, 220/5
del, 220/6 del, 220/1 del, 221/1 del, 207/7, 207/6, 207/5,
207/4, 207/3, 206/4, 206/3, 206/2, 206/1, 199/1, 199/2,
199/3, 199/4, 207/1, 203/1, stp. 381, 203/2, stp. 382, 203/3,
203/4, 203/8, stp. 384, 203/5, stp. 383, 203/6, 203/7, 194/11,
194/12, 193, 1749/1 pot, 194/10, 1751/3 pot, stp. 362, 107/8,
194/8, stp. 222, 194/1, 194/3, stp. 223, 194/4, 194/5, 194/6,
stp. 296 in 194/7, vse k.o. Kostanjevica.
Opomba: oznaka »stp.« pred številko parcele pomeni v
naravi stavbno parcelo.
4. člen
(posegi izven območja ZN)
Izven območja urejanja s tem ZN se izvede novogradnje
oziroma prestavitve komunalne in energetske infrastrukture
ter omrežja zvez, in sicer:
– primarnega vodovoda na parc.št. 194/27, 1749/1
(pot), 1751/1 (pot) in 1787 (cesta), k.o. Kostanjevica,
– fekalne kanalizacije na parc. št. 1787 (cesta) in 1752/2
(cesta), k.o. Kostanjevica,
– krajevnega kabelskega omrežja na parc.št. 1787 (cesta) in 208/1, k.o. Kostanjevica in
– podzemnega električnega voda srednje napetosti na
parc. št. 221/3, 221/2 in 221/1, vse k.o. Kostanjevica.
5. člen
(delitev na ureditvene enote)
Območje ZN je razdeljeno na ureditvene enote (UE):
UE1 – območje individualne stanovanjske gradnje,
UE2 – območje javnih površin,
UE3 – južni in del jugozahodnega območja ZN – območje obstoječe novejše pozidave,
UE4 – del jugozahodnega območja ZN – območje obstoječe starejše pozidave.
III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA, OBLIKOVANJE
GRADENJ TER IZVEDBO DRUGIH UREDITEV
6. člen
(območja varovanj in omejitev)
Varovalni koridorji javne gospodarske infrastrukture
znašajo:
– lokalne ceste 8 m ob zahodni meji ZN in 5 m ob južni
meji ZN,
– primarnega vodovoda 4 m,
– prostozračnega distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV 10 m, merjeno od osi
voda.
V varovalnih koridorjih infrastrukture iz predhodnih alinej
je dovoljena gradnja stavb in izvedba drugih ureditev le s
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predhodnim soglasjem upravljavca posamezne infrastrukture.
V ureditveni enoti UE1, na zemljišču med javno cestno
površino in linijo fasade, ni dovoljeno postavljati ograj in živic
ter saditi sadnega drevja in ne urejati zelenjavnih vrtov.
7. člen
(vrste dejavnosti)
Območji UE1 in UE3 sta namenjeni primarno bivanju,
dovoljeno pa je tudi opravljanje naslednjih dejavnosti (povzete po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02, v nadaljevanju: Uredba):
– TRGOVINA (G), dovoljeno je le Posredništvo
(G-51.1);
– POSLOVANJE Z NAPREMIČNINAMI, NAJEM IN POSLOVNE STORITVE (K);
– ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO (N), dovoljeno je le Zobozdravstvena dejavnost (N-85.13), Druge zdravstvene dejavnosti (N-85.14), Socialno varstvo (N-85.3);
– DRUGE JAVNE SKUPNE IN OSEBNE STORITVENE
DEJAVNOSTI (O), razen Storitve javne higiene (O-90);
– ZASEBNA GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEBJEM (P),
kolikor le-te ne presegajo prostorskih omejitev iz tega odloka
in pod pogoji, da:
– se opravljajo v zaprtih prostorih, v stavbnem volumnu
stanovanjske stavbe,
– v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot so s predpisi
dovoljene za stanovanjska območja,
– površine, namenjene drugim dejavnostim, ne presegajo površine ene polovice stanovanjske stavbe,
– je zagotovljeno vsaj 1 parkirno mesto na vsakih 30 m2
uporabne površine prostora, namenjenega dejavnosti,
– so parkirišča za stranke locirana na lastniški parceli,
v območju med javno cesto in linijo fasade in z odmikom od
sosednjih parcel najmanj 1,00 m.
Območje UE4 je namenjeno bivanju, dovoljene pa so
tudi naslednje dejavnosti (povzete po Uredbi):
– TRGOVINA (G), Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili, popravilo izdelkov široke porabe (G-52);
– GOSTINSTVO (H), dovoljena je le Dejavnost hotelov
in podobnih obratov (H-55.1), Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov (H-55.3), Točenje pijač (H-55.4);
– PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE (I), dovoljene
so le Storitve potovalnih agencij in organizacij potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti (I-63.3) ter Pošta in telekomunikacije (I-64);
– FINANČNO POSREDNIŠTVO (J);
– POSLOVANJE Z NAPREMIČNINAMI, NAJEM IN POSLOVNE STORITVE (K);
– IZOBRAŽEVANJE (M), dovoljeno je le Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje (M-80.101), Dejavnost
vozniških šol ter drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje (M-80.4);
– ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO (N), dovoljeno je le Zobozdravstvena dejavnost (N-85.13), Druge zdravstvene dejavnosti (N-85.14), Socialno varstvo (N-85.3);
– DRUGE JAVNE SKUPNE IN OSEBNE STORITVENE
DEJAVNOSTI (O), razen Storitve javne higiene (O-90);
– ZASEBNA GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEBJEM (P),
kolikor le-te ne presegajo prostorskih omejitev iz tega odloka
in pod pogoji, da:
– se opravljajo v zaprtih prostorih, lahko pa tudi na zemljišču za razvoj objektov,
– v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot so s predpisi
dovoljene za stanovanjska območja,
– je stavba lahko tudi v celoti namenjena nestanovanjski dejavnosti,
– je na gradbeni parceli zagotovljeno zadostno število
parkirnih mest za konkretno dejavnost.
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Območje UE2 je namenjeno izgradnji javne infrastrukture in hortikulturnim ureditvam zelenih površin in ni posebnih
omejitev.
8. člen
(vrste gradenj)
V območju ZN so dovoljene naslednje gradnje:
– gradnja novih objektov (tudi dozidave in nadzidave),
– rekonstrukcije objektov,
– vse vrste vzdrževalnih del na objektih,
– sprememba namembnosti objektov,
– sprememba rabe objektov,
– nadomestne gradnje,
– odstranitve objektov,
– dela, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
(za lastne potrebe, v zvezi z urejanjem javnih površin, v
javno korist).
9. člen
(vrste drugih ureditev)
V območju ZN so dovoljene naslednje ureditve:
– hortikulturne ureditve (kot je npr. ureditev cvetličnjakov, zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic ipd.).
10. člen
(vrste objektov)
V območju ZN so dovoljene naslednje vrste objektov
(povzeto po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije
vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS, št. 33/04), in sicer:
– V UE1 in UE3 so dovoljene enostanovanjske stavbe,
ki vključujejo tudi garaže za osebna vozila; na lokacijah št. 18
in 19 sta dopustni prostostoječi garaži za osebna vozila.
– V UE4 so dovoljene stanovanjske in nestanovanjske
stavbe, v katerih se lahko ob izpolnitvi pogojev opravljajo
dejavnosti iz 7. člena tega odloka.
– V UE2 so dovoljeni naslednji gradbeni inženirski
objekti:
– ceste, parkirišča, javna razsvetljava, ekološki otok
(zbiralnica ločenih frakcij komunalnih odpadkov),
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi – vodovod, plinovod, cevovod za odpadno vodo, hidranti, prenosna in distribucijska komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje.
– V UE1, UE3 in UE4 so dovoljeni:
– gradbeni inženirski objekti – objekti prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja
zvez, potrebni za funkcioniranje objektov na posamezni gradbeni parceli;
– enostavni objekti na osnovi Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o
pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z
objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št.
114/03 in 130/04), in sicer:
– pomožni objekti: objekti za lastne potrebe (bazen,
drvarnica, lopa za orodje, nadstrešek za osebna
vozila na lokacijah št. 18 in 19, nadstrešek nad
gostinskim vrtom /le v UE4/, steklenjak, vkopan
rezervoar za utekočinjen naftni plin ali nafto, uta);
ograje (medsosedske ograje, protihrupna ograja /le
v UE4/, oporni zid, sajena živa meja) in pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti – objekt
za odvodnjavanje ceste, objekt javne razsvetljave,
pločnik; pomožni energetski objekti; pomožni te-
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lekomunikacijski objekti – antenski drog; pomožni
komunalni objekti- vodovodni priključek, kanalizacijski priključek in cestni priključek na javno občinsko
cesto /le v UE3 in 4/).
11. člen
(funkcionalni in oblikovni pogoji v UE1)
Tipologija zazidave:
Enostanovanjske prostostoječe stavbe.
Velikost in zmogljivost objektov:
– Horizontalni gabariti:
Enostanovanjska stavba je sestavljena iz primarnega in
sekundarnega stavbnega volumna. Primarni stavbni volumen
se lahko dopolni s sekundarnim stavbnim volumnom, pravokotnim na primarnega.
Tlorisna projekcija primarnega stavbnega volumna mora
biti enostavne pravokotne oblike, v razmerju stranic 1:1.4 ali
več. Dimenzija krajše stranice je od 7,00 do 9,00 m.
Tlorisna projekcija sekundarnega volumna mora biti v
obliki pravokotnika ali kvadrata. Dimenzija stranice sekundarnega volumna, ki poteka vzporedno s slemenom primarnega volumna, je najmanj 4,00 m in največ 6,25 m in ne sme
preseči polovice dolžine primarnega volumna.
Dodatki na fasadah (balkoni, pomoli...) izven osnovnega volumna niso dovoljeni. Dovoljena je le zasteklitev za
zimske vrtove.
– Vertikalni gabariti:
Na parcelah št. 3, 4, 5, 6, 7 in 14 je dovoljena gradnja
pritličja in mansarde, kjer je višina kolenčnega zidu od 0,75
do 1,00 m. Sekundarni stavbni volumen je mogoče izvesti
0,75 do 1,00 m nad nivojem primarnega, vendar tedaj brez
kolenčnih zidov. Max. višina stavbe je 8,35 m nad koto urejenega terena.
Na parcelah št. 1, 2, 18, 19, 20 in 21 je dovoljena gradnja pritličja, nadstropja in mansarde (lahko tudi neizkoriščena), kjer je višina kolenčnega zidu največ 0,25 m. Max. višina
stavbe je 10,60 m nad koto urejenega terena. Na parcelah
št. 1, 2, 18, 19, 20 in 21 je variantno dovoljena tudi gradnja
pritličja in mansarde, kjer je višina kolenčnega zidu od 0,75
do 1,00 m.
Na parcelah št. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 in 17 je
dovoljena gradnja kleti, nadstropja in mansarde (lahko tudi
neizkoriščena) kjer je višina kolenčnega zidu največ 0,25 m.
Klet mora biti v vkopana, lahko pa je do največ 0,40 m izven
terena. Na nagnjenem terenu je lahko vidna vzdolžna fasada kleti. Max. višina objekta je 10,60 m nad koto urejenega
terena.
Za vse stavbe velja, da je pritličje lahko dvignjeno od
terena 0,40 m in da je sleme sekundarnega stavbnega telesa
nižje od slemena primarnega telesa za najmanj 0,75 m.
Oblikovanje zunanje podobe objektov:
– Konstrukcija: Dovoljene osnovne nosilne konstrukcije
za izvajanje stanovanjskih in nestanovanjskih stavb so zidane, betonske ali lesene. Gradnja ja lahko tudi montažna.
– Streha: Streha je simetrična dvokapnica z naklonom
strešnih poševnin 40° z možnim odstopanjem ±2°. Sleme
strehe sekundarnega volumna objekta je vedno pravokotno
na sleme strehe primarnega. Streha mora pokriti celoten tloris primarnega in sekundarnega dela objekta. Višina žlebov
mora biti na isti višini, kar velja za celoten objekt in vključuje
tako primarni kot sekundarni stavbni volumen. Izjema je
stavba na parceli št. 23, kjer je višinska razlika med žlebovi
primarnega in sekundarnega volumna za eno etažno višino:
2,80 m z odstopanjem do 1,00 m. Na streho je možno namestiti sončne kolektorje in sicer vedno le plosko na površino
strehe. Strešni napušči morajo biti izvedeni z vidnimi konstrukcijskimi elementi.
– Kritina: Opečni zareznik v naravni barvi opeke ali
betonski zareznik grafitne barve; druge vrste kritin niso dovoljene.
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– Osvetlitev mansard (podstrešij): strešna okna v ravnini
strešne poševnine. Dovoljena je tudi izvedba do največ dveh
trikotnih frčad na posamezni strešini primarnega volumna.
Naklon strešine in kritina frčade je enaka naklonu strešin in
kritini osnovnega objekta, višina vstavljenega trikotnega okna
je največ 120 cm.
– Vhodi, uvozi: Vhod in uvoz mora biti na cestni strani
stavbe. Vhodi se oblikujejo odmaknjeni od fasadne linije, v
notranjost stavbe.
– Okna in vrata: Razporeditev oken in vrat na fasadi naj
bo simetrična.
– Senčila: Rolete niso zaželene. V primeru njihove izvedbe mora biti škatla za roleto na zunanji strani nevidna.
– Balkoni in lože: Gradnja balkonov ni dovoljena. Dovoljena je izvedba lož in gankov, v celoti nadkritih s streho.
– Zimski vrtovi in zasteklitve: Zasteklitev se praviloma
izvede v liniji zunanjega zidu ali v liniji vertikalne projekcije
strešnega napušča. Zasteklitev lahko sega tudi v prostor
izven osnovnega gabarita objekta.
– Fasada: Vsi ometi na fasadi so gladki (z granulacijo
manj kot 3 mm), barve zaključnega fasadnega ometa so v
svetlih peščenih tonih. Na posamezni stavbi je dovoljeno
kombiniranje največ treh barv, od katerih je ena bela. Obrobe
okoli vogalov stavbe niso dovoljene. Obrobe okoli oken so
širine najmanj 20 cm. Lesena obloga zidanih strešnih čel ni
dovoljena. Fasadne podstavke se izvede v sivi barvi. Obloge
podstavkov s keramiko niso dovoljene.
Lega objektov na zemljišču:
– Lega posameznih stavb je določena s tehničnimi elementi za zakoličbo, ki so podani v grafični prilogi št. 13. Načrt
zakoličbe. Če je podana izhodiščna točka za zakoličbo, se
zakoličba izvši iz te točke. Če je podana regulacijska linija, se
zakoličba izvede po njej ali vzporedno z njo, kot je določeno
v grafični prilogi.
– Gradnja stavb je dovoljena le na zemljišču, namenjenem za razvoj objekta(ov) po določilih tega odloka.
– Gradnja gradbeno inženirskih objektov, potrebnih za
funkcioniranje stavb na posamezni gradbeni parceli, je dovoljena tudi izven zemljišča, namenjenega za razvoj objekta.
– Pomožne objekte se locira izza regulacijske linije v
notranjosti parcele, v kolikor to dopušča konfiguracija terena,
pri čemer mora biti zagotovljen minimalni odmik od parcelnih
mej 1,50 m.
Ureditev okolice objekta:
– Utrjene površine: Peš dostopi na gradbeni parceli
morajo biti tlakovani, manipulativno dvorišče in parkirišče se
tlakuje ali asfaltira.
– Vrtovi in hortikulturne ureditve: Območje med cesto in
cestno fasado stavbe je namenjeno za hortikulturno ureditev
enotnega videza, ki se uredi z okrasnimi rastlinami. V tem
pasu ni dovoljeno saditi sadno drevje in urediti zelenjavne
vrtove.
– Visokorasla drevesa se zasadi 1.20 m od tlakovanega roba javne ceste ali pločnika, tako da ne ovira svetlega
profila ceste. Lociranje visokoraslih dreves nad podzemskimi
infrastrukturnimi napravami skupnega značaja ni dovoljeno.
Odmik mora biti vsaj 1,20 m.
Stopnja izkoriščenosti zemljišča:
– Pozidanost gradbene parcele (brez enostavnih objektov) ne sme presegati 30% površine celotne gradbene parcele.
Velikost in oblika gradbenih parcel:
– Povprečna velikost gradbene parcele je 900 m2 in je
ni mogoče združevati in ne deliti. Parcele so pravokotne na
potek javne ceste in prilagojene konfiguraciji terena.
12. člen
(funkcionalni in oblikovni pogoji v UE2)
Trafopostaja je tipske izvedbe in se s treh strani zakrije
z visokim in nizkim grmičevjem.
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Zbiralnico ločenih frakcij komunalnih odpadkov (ekološki otok) se uredi na betonskih tleh v nivoju cestne površine,
ogradi z leseno, netransparentno ograjo višine 1.50 m ter
obsadi z visokim in nizkim grmičevjem.
13. člen
(funkcionalni in oblikovni pogoji v UE3)
Tipologija zazidave:
Enostanovanjske prostostoječe stavbe.
Velikost in zmogljivost objektov:
– Horizontalni gabariti:
Dovoljene so dozidave obstoječih stavb na površini za
razvoj objekta. Za dozidave veljajo pravila sekundarnega
volumna, kakor v območju UE1.
– Vertikalni gabariti:
Vertikalni gabarit stanovanjskih stavb ostane nespremenjen. Višina dozidav ne sme preseči višine obstoječe
stavbe.
Oblikovanje zunanje podobe objektov:
– Konstrukcija: Dovoljene osnovne nosilne konstrukcije
za izvajanje stanovanjskih stavb so zidane, betonske ali lesene. Gradnja ja lahko tudi montažna.
– Pri rekonstrukcijah in dozidavah stanovanjskih stavb
veljajo ista določila, kakor za stavbe v UE1. Kolikor gre za
delne posege, se povzame oblikovne elemente obstoječe
stavbe.
Lega objektov na zemljišču:
– Lega posameznih stavb je določena s tehničnimi elementi za zakoličbo, ki so podani v grafični prilogi št. 13. Načrt
zakoličbe. Če je podana izhodiščna točka za zakoličbo, se
zakoličba izvši iz te točke. Če je podana regulacijska linija, se
zakoličba izvede po njej ali vzporedno z njo, kot je določeno
v grafični prilogi.
– Gradnja stanovanjskih stavb je dovoljena le na zemljišču, namenjenem za razvoj objekta(-ov) po določilih tega
odloka.
– Gradnja gradbeno inženirskih objektov, potrebnih za
funkcioniranje stavb na posamezni gradbeni parceli, je dovoljena tudi izven zemljišča, namenjenega za razvoj objekta.
– Pomožne objekte se locira izza regulacijske linije v
notranjosti parcele, v kolikor to dopušča konfiguracija terena,
pri čemer mora biti zagotovljen minimalni odmik od parcelnih
mej 1,50 m.
Ureditev okolice objekta:
– Utrjene površine: Peš dostopi na gradbeni parceli
morajo biti tlakovani, manipulativno dvorišče in parkirišče se
tlakuje ali asfaltira.
– Vrtovi in hortikulturne ureditve: Visokorasla drevesa se zasadi 1.20 m od tlakovanega roba javne ceste ali
pločnika, tako da ne ovira svetlega profila ceste. Lociranje
visokoraslih dreves nad podzemskimi infrastrukturnimi napravami skupnega značaja ni dovoljeno. Odmik mora biti
vsaj 1,20 m.
Stopnja izkoriščenosti zemljišča:
– Pozidanost gradbene parcele (brez enostavnih objektov) ne sme presegati 30% površine celotne gradbene parcele.
Velikost in oblika gradbenih parcel:
– Gradbene parcele ni mogoče združevati niti deliti.
14. člen
(funkcionalni in oblikovni pogoji v UE4)
Tipologija zazidave:
Enostanovanjske prostostoječe stavbe, večstanovanjske in nestanovanjske stavbe z mešano izrabo prostora.
Velikost in zmogljivost objektov:
– Horizontalni gabariti:
V primeru gradnje enostanovanjske stavbe veljajo določila za horizontalne gabarite stavb v UE1, z orientacijo slemena primarnega volumna vzporedno s cesto in v območju
za razvoj objekta (-ov).
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V primeru gradnje drugih vrst stavb se horizontalni
gabariti orientirajo poljubno v območju za razvoj objekta,
vzporedno ali pravokotno na gradbeno linijo. Pri tem vsaj
ena fasada ne sme biti krajša od 12,50 m in mora potekati po
gradbeni liniji ob cesti s slemenom vzporednim s cesto.
– Vertikalni gabariti:
Za enodružinske stanovanjske stavbe je dovoljena gradnja pritličja, nadstropja in mansarde (lahko tudi neizkoriščena), kjer je višina kolenčnega zidu največ 0,25 m.
Za druge vrste stavb je dovoljena gradnja kleti (v celoti
pod nivojem terena, do največ 20 cm nad gotovimi tlemi
terena, pritličja, nadstropja in mansarde (lahko tudi neizkoriščena), kjer je višina kolenčnega zidu največ 0,25 m.
Višina stavb ob regulacijski liniji mora biti enotna in ne
sme preseči 10,60 m.
Oblikovanje zunanje podobe objektov:
– Konstrukcija: Dovoljene osnovne nosilne konstrukcije
stavb so zidane, betonske ali lesene. Gradnja ja lahko tudi
montažna.
– Za enostanovanjske stavbe veljajo ista določila, kakor
za stavbe v UE1.
– Za nestanovanjske, večstanovanjske in mešane stavbe veljajo določila za UE1, pri čemer se lahko upošteva še
naslednje:
– Pri oblikovanju streh so dopustne izvedbe dvokapnic
ali večkapnic z možnostjo lomljenja ali podaljševanja dela
strešnih površin in uporabo ravnih streh velikosti do 1/3 površine osnovne strehe. Naklon strešnih poševnin je od 35°–40°
in mora biti enak za vso streho.
– Vhodi v stavbe se oblikujejo poljubno.
– Fasadne obloge so poljubne.
– Zimski vrtovi in zasteklitve so poljubne.
– Dovoljena je gradnja balkonov pri večstanovanjskih
stavbah.
Lega objektov na zemljišču:
– Lega posameznih stavb je določena s tehničnimi elementi za zakoličbo, ki so podani v grafični prilogi št. 13. Načrt
zakoličbe. Če je podana izhodiščna točka za zakoličbo, se
zakoličba izvši iz te točke. Če je podana regulacijska linija, se
zakoličba izvede po njej ali vzporedno z njo, kot je določeno
v grafični prilogi.
– Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb je
dovoljena le na zemljišču, namenjenem za razvoj objekta(ov) po določilih tega odloka.
– Gradnja gradbeno inženirskih objektov, potrebnih za
funkcioniranje stavb na posamezni gradbeni parceli, je dovoljena tudi izven zemljišča, namenjenega za razvoj objekta.
– Pomožne objekte se locira izza regulacijske linije v
notranjosti parcele, v kolikor to dopušča konfiguracija terena,
pri čemer mora biti zagotovljen minimalni odmik od parcelnih
mej 1,50 m.
Ureditev okolice objekta:
– Utrjene površine: Peš dostopi na gradbeni parceli
morajo biti tlakovani, manipulativno dvorišče in parkirišče se
tlakuje ali asfaltira.
– Vrtovi in hortikulturne ureditve: Visokorasla drevesa se zasadi 1,20 m od tlakovanega roba javne ceste ali
pločnika, tako da ne ovira svetlega profila ceste. Lociranje
visokoraslih dreves nad podzemskimi infrastrukturnimi napravami skupnega značaja ni dovoljeno. Odmik mora biti
vsaj 1,20 m.
Stopnja izkoriščenosti zemljišča:
– Pozidanost gradbene parcele (brez enostavnih objektov) ne sme preseči 40% površine celotne gradbene parcele
in v primeru gradnje enostanovanjskih stavb 30%.
Velikost in oblika gradbenih parcel:
– Dovoljeno je združevanje in delitev parcel.
– V primeru parcelacije za enostanovanjske stavbe je
minimalna površina gradbene parcele 700 m2. Vse parcele
morajo imeti zagotovljen dostop do javne površine.
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15. člen
(pogoji za pomožne in druge objekte)
Drvarnice, lope za orodje in vrtne ute so dovoljene v leseni izvedbi. Kovinske in zidane izvedbe niso dovoljene. Naslonjene so lahko na osnovno stavbo ali so prostostoječe.
Na lokacijah št. 18 in 19 se lahko izvede nadstrešek
za osebna vozila v leseni nosilni konstrukciji z naklonom
strešine, ki je enak naklonu strešine osnovnega objekta ali
v naklonu 30º.
Ograje med parcelami so lahko v žičnati izvedbi in/ali v
obliki žive meje do višine 1.20 m. V območju UE4 je dovoljeno izvajanje protihrupnih ograj do višine 1.50 m. V območju
UE1, med cesto in linijo cestne fasade objekta, postavitev
kakršnihkoli ograj, vključno živic, ni dovoljeno.
Oporne zidove se izvede v betonu in se jih ozeleni ali v
betonu s kamnito oblogo.
Smetnjake se postavlja na dostopnem mestu izza gradbene linije v zaprtem ali ograjenem prostoru, nevidnim s
ceste, vendar ne več kot 5,00 m od ceste. Med pločnikom
ali cesto in tlemi prostora za smetnjak ne sme biti stopnic.
Dovoljena je rampa naklona največ 10%.
Dovoljena je tudi izvedba pergol, podestov in ograd podestov (do višine 1.50 m), vse le v leseni izvedbi. Naslonjene
so lahko na osnovno stavbo ali so prostostoječe.
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA
16. člen
(prometna infrastruktura)
Ceste:
Glavni dovoz oziroma dostop je predviden z obstoječe
lokalne ceste Kostanjevica–Oštrc, ki poteka ob zahodnem
robu območja.
Priključek se rekonstruira in je pravokoten na os ceste
in v niveleti z lokalno cesto. Vzdolžni nagib priključka je 3%
na dolžini minimalno 10 m.
– Cesta znotraj območja urejanja je dvosmerna. Projektirani normalni prečni profil znaša 8,10 m, in sicer 2 vozna
pasova po 2,50 m, hodnik za pešce širine 1,60 m in obojestranski bankini po 0,50 m oziroma 1,00 m. V prvi fazi se
za zadnjim objektom (na lokaciji št. 1) profil ceste zoža na
širino 6,20 m tako, da zagotavlja le izvoz na lokalno cesto.
Površina za pešce v širini 1,20 m se od vozne površine loči
s talno označbo.
– Računska hitrost notranje ceste je 30 km/h. Cestišče
se dimenzionira na obremenitev za osebni promet. Izvede
se jo v asfaltni izvedbi. Interni dovozi so širine 3,0 m z obojestranskima bankinama po 0,50 m. Cesta ter internimi dovozi
imajo istočasno funkcijo požarne poti.
Pri projektiranju in izvedbi notranje ceste in priključevanju le-te na lokalno cesto se morajo upoštevati uvozno izvozni radii, ki omogočajo dostop komunalnim in interventnim
vozilom, to je 8 m.
Parkirišča:
– Mirujoči promet je urejen individualno na gradbenih
parcelah objektov; parkirišča se tlakujejo s tlakovci drobne
strukture ali so asfaltirana.
Kolesarski promet:
– Kolesarski promet se odvija po notranji cesti.
17. člen
(vodovodno omrežje)
Za oskrbo z vodo je potrebno zgraditi novo sekundarno omrežje z navezavo na prestavljeni primarni vodovod
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z navezavo na vodohran Bajin vrh. V območju urejanja se
izvede novo vodovodno omrežje, ki se ga dimenzionira na
kapaciteto za požarno vodo. Obstoječi primarni cevovod se
prestavi v rob lokalne ceste Kostanjevica–Oštrc, kot je razvidno iz grafičnega dela ZN. Sekundarno omrežje se zazanka
na primarni cevovod. Vodovod se izvede iz duktilnih in LTŽ
cevi ustreznih profilov.
Prestavitev in navezava na obstoječi vodovod se izvede po posebnem projektu. Cevovod se predvidi v bankini
notranje ceste in se zazanka. Na novozgrajeno sekundarno
vodovodno omrežje je predvidena tudi prevezava obstoječih
vodovodnih priključkov.
Pri dimenzioniranju cevovoda se naj predvidi maksimalna poraba z upoštevanjem požarne vode, Qp=10 l/s.
Vodovod se v celoti izvede iz LTŽ ali duktil cevi. Minimalni
profil je DN 100. Priključke objektov se izvede preko kontrolnega vodomernega jaška, ki se ga locira na stalno dostopno
mesto.
18. člen
(kanalizacijsko omrežje)
Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu.
Fekalna kanalizacija:
Kanali so predvideni v cestnem telesu. Fekalno kanalizacijo se do zbirnega kolektorja pri osnovni šoli izvede na
novo ob sedanji trasi mešane kanalizacije. Kanalizacija mora
biti izvedena vodonepropustno. Minimalni profil cevi je DN
200 oziroma priključki DN 160. Kanalizacijske cevi morajo
biti iz materiala, ki zagotavlja vodonepropustnost.
Meteorna kanalizacija:
Odvod meteornih vod s streh stavb se spelje preko peskolovov v meteorno kanalizacijo. Meteorne vode s parkirišč
in utrjenih površin v okviru posameznih lokacij se mora speljati preko ustrezno dimenzioniranih peskolovov in lovilcev olj
v meteorno kanalizacijo.
Zaradi nadomestitev sedanjega melioracijskega jarka se po sredini območja izvede ustrezno dimenzionirana
drenaža, ki se jo priključi v obstoječo meteorno kanalizacijo. Drenažna kanalizacija mora zajeti tudi izvirčno vodo na
vzhodnem delu kompleksa ter vso meteorno vodo z utrjenih
površin gradbenih parcel. Kanalizacija mora biti zagotavljati
odvodnjo 100-letnih vod. Kanalizacijo se izpusti v obstoječ
propust pri lokalni cesti na zahodnem delu in nato v obstoječo kanalizacijo. Na južnem delu se na glavno kanalizacijsko
omrežje priključi drenažna kanalizacija Ø 400, razvidno iz
grafičnega dela ZN.
19. člen
(energetsko omrežje)
Visokonapetostni razvod in trafo postaja:
– Za oskrbo z električno energijo se na zemljišču s parc.
št. 207/1 k.o. Kostanjevica zgradi kabelsko transformatorsko
postajo, predvidene moči 630 kW. Od 20 kV daljnovoda, ki
poteka cca 100 m severno od obravnavanega območja, se
do območja urejanja izvede kablovod, v nadaljevanju pa se
uvede v kabelsko kanalizacijo, vse do nove trafo postaje.
– Obstoječi drog na 20 kV daljnovodu se zamenja z A
drogom.
Nizkonapetostni razvod:
Nizkonapetostno omrežje znotraj kompleksa se izvede
v kabelski kanalizaciji. Upošteva se samostojne priklope
predvidenih stavb. Priključevanje stavb je preko prostostoječih KRO za vsako stavbo posebej, ki se jo postavi na dostopnem mestu ob cesti oziroma vhodu na gradbeno parcelo.
Kanalizacija se predvidi: od trafo postaje do priključitve SNV
na severnem delu iz 2x3 PVC 160 (2 cevi za SNV, 3 cevi za
NNV in 1 cev za javno razsvetljavo), na vseh ostalih delih
pa iz 2x2 PPVC 160. Ob kabelski kanalizaciji se položi še
dvojček iz PEHD Ø 50.
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Javna razsvetljava:
Ob notranji cesti se ob zunanjem robu cestišča izvede
klasična javna razsvetljava. Razporeditev svetilk je razvidna
iz zbirne situacije komunalnih naprav, medsebojna oddaljenost le-teh naj ne bo večja od 40 m.
Ničenje in ozemljitev:
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko
napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi
s pocinkanim valjancem FeZN.
20. člen
(ogrevanje)
– Ogrevanje stavb in sanitarne vode je predvideno individualno. Stavbe bodo imele vsak svojo kotlovnico na plinsko
ali oljno gorivo, plinske cisterne morajo biti vkopane.
21. člen
(telekomunikacijsko omrežje in sistem zvez)
Primarno TK omrežje
Za oskrbo stanovanjskega območja Globočice z novimi
telekomunikacijskimi priključki je treba dograditi primarno
TK omrežje – dvocevno telefonsko kabelsko kanalizacijo
(1x2 PVC Ø 110 mm) z navezavo na obstoječ kabelski jašek
3/4 pri Osnovni šoli Kostanjevica. Do območja urejanja se
trasa nove kabelske kanalizacije predvidi ob obstoječem
prosto položenem kablu oziroma v levem robu lokalne ceste.
Znotraj območja se kabelska kanalizacija zgradi v hodniku za
pešce oziroma ob bankini dostopne ceste. Kabelska kanalizacija naj bo zgrajena na globini 0,8 m.
Sekundarno TK omrežje
Za zagotavljanje napajanja novih stavb je potrebno
zgraditi kabelske objekte na primarni kabelski kanalizaciji s
pomožnimi kabelskimi jaški s tipskimi litoželeznimi pokrovi.
Naročniške kable na relaciji pomožni kabelski jašek – naročnik se položi v zaščitni PEHD 50 cevi na globini 0,8 m, zaključi pa neposredno v TK kabelski omari na fasadi objekta.
Načrtovana gostota priključkov za posamezne stavbe
naj bo 2 priključka na bivalno enoto oziroma 10 priključkov
za poslovne in večnamenske objekte.
Horizontalni odmiki drugih komunalnih vodov od TK
kabelske kanalizacije naj bodo 0,3 m. Nad kabelsko kanalizacijo ni dovoljeno polaganje drugih komunalnih vodov. Nad TK
kabelsko kanalizacijo (30cm) naj bo položen opozorilni trak z
napisom POZOR TELEFON. Električno zaščitno varovanje
naj se izvede v kabelskih objektih. Pri potekih trase v cestišču
oziroma drugih povoznih površinah je treba PEHD cevi ščititi
s PVC 125 cevmi.
Obstoječe TK omrežje
Za obstoječe TK omrežje je potrebno predvideti ustrezno zaščito oziroma prestavitev. Vsa dela v zvezi z zaščito
in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d.
Omrežje kabelske TV
Kabelsko kanalizacijo za KTV se izvede ob zbirni cesti
znotraj kompleksa. Trasa KTV mora biti ločena od trase TK
kabelske kanalizacije in ne sme uporabljati istih jaškov.
22. člen
(odstranjevanje odpadkov)
– Komunalni odpadki naj se zbirajo ločeno v zabojnikih
znotraj območja urejanja in redno odvažajo na komunalno
deponijo.
– Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža /papir, kartoni, plastenke, pločevinke ipd./, steklovina ter
ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati
ločeno v zabojnikih na zbiralnici ločenih frakcij komunalnih
odpadkov. Uredi se jo na lokaciji, določeni v grafičnih prilogah
tega ZN.
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V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO
NARAVNIH DOBRIN

konfiguracijo terena ali zaradi katerih bi prišlo do posega v
zeleni pas vzhodno od obravnavanega območja urejanja s
tem ZN.

23. člen
(varstvo pred hrupom)
Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa v okolju so
določene z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju (Uradni list RS, št. 105/05).
V območju ureditvene enote U1 in U3 se izvaja II. stopnja varstva pred hrupom, v UE4 pa III. stopnja varstva.
Dopustne mejne vrednosti hrupa za noč na območju
UE1 in UE3 so 45 dBA, za dan 55 dBA, oziroma kjer so kritične ravni hrupa za noč 53 dBA in za dan 63 dBA.
Dopustne mejne vrednosti hrupa za noč na območju
UE4 so 50 dBA, za dan 60 dBA, oziroma kjer so kritične ravni
hrupa za noč 59 dBA in za dan 69 dBA.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

24. člen
(varstvo zraka)
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni
list RS, št. 73/94), Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih
naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).
Investitorji v območju urejanja so dolžni takoj odpraviti
ugotovljene prekoračene emisije ter tekoče opravljati meritve
emisij v okolje, o rezultatih pa obveščati lokalno skupnost.
Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
25. člen
(varstvo voda)
Odvajanje odpadnih voda z območja urejanja mora biti
urejeno v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05). Na meteorno kanalizacijo je dovoljeno
priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih
parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili
zgoraj navedene uredbe. Meteorne vode z asfaltnih prometnih površin in s parkirišč je dovoljeno spuščati v meteorno
kanalizacijo le preko lovilca olj in maščob.
Prostor za cisterno na tekoče gorivo mora biti izveden
kot neprepustna skleda.
26. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji
je predvidena postavitev nove transformatorske postaje, ki
predstavljata nizkofrekvenčni vir sevanja. Za njeno postavitev
in obratovanje se mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list
RS, št. 70/96) ter Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih
za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).
27. člen
(način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo)
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno
zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za
ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.
28. člen
(varstvo krajinskih značilnosti)
Zaradi varovanja krajinskih značilnosti vplivnega območja cerkve Matere dobrega sveta na Slinovcah niso dopustni
posegi, ki bi z izkopi ali nasipi bistveno spremenili obstoječo

29. člen
(varstvo pred požarom)
Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja
mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi
predpisi. Notranji prometni sistem cest omogoča dostop do
objektov z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili
za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce v skladu
z določbami odloka o uporabi slovenskega nacionalnega
standarda SIST DIN 14090 (Uradni list RS, št. 117/03).
Na območju urejanja je predvideno hidrantno omrežje, ki
zagotavlja zadostne količine požarne vode. Razmik med
samostoječimi objekti mora biti min. 8.00 m, da ne omogoča
prenosa požara z objekta na objekt.
30. člen
(varstvo pred potresom)
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v
potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje
seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli-CancanSeiberg.
31. člen
(obramba in zaščita)
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred vojnimi dejstvovanji glede na določbe Uredbe o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni
potrebno predvideti.
32. člen
(arhitektonske ovire)
Na hodnikih za pešce v območju UE2 se izvedejo rampe za invalide naklona 1:12.
VII. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
33. člen
Etapnost izgradnje je pogojena z izgradnjo kateregakoli
dela ZN kot funkcionalne celote po pogojih tega odloka in z
izgradnjo dela infrastrukture po trasah, določenih v tem ZN in
dimenzioniranih upoštevajoč končno število uporabnikov. Na
posamezni gradbeni parceli mora biti zagotovljena najmanj
dovozna cesta (po trasi predvideni po tem ZN in upoštevajoč
pogoje tega ZN glede širine, vzdolžnega in prečnega profila), elektrika, vodovod in kanalizacija (upoštevajoč trase in
zmogljivosti po pogojih tega ZN). Tudi stavbe je možno fazno
graditi, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno
celoto.
Pred gradnjo infrastrukture ter ureditvijo cest je možna
gradnja stavb, ki imajo načrtovane cestne priključke iz obstoječih cest in ki jih je možno priključiti na obstoječo infrastrukturo, po pogojih upravljavcev le-te. V teh primerih je pred
pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo stavb potrebno
urediti vsa lastniška razmerja in pravico služnosti v javno korist za urejanje javne infrastrukture (od obstoječe že zgrajene
infrastrukture do konca gradbene parcele, ki je predmet gradbenega dovoljenja). Investitor uredi pravice in obveznosti v
zvezi z urejanjem javne infrastrukture z občino.
V prvi fazi je izvoz na severni strani območja urejanja
enosmeren, notranji promet se odvija dvosmerno. Gradbene
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parcele so določene glede na potrebe končne faze prometne
ureditve.
Po končanju gradbenih del se sanirajo začasne površine deponij materiala in zatravijo oziroma zasadijo brežine
ter preostale površine.
VIII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
34. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi fazi, se lahko
uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
35. člen
Poleg pogojev za gradnje, navedene v tem odloku, so
investitorji oziroma izvajalci dolžni:
– pred pričetkom zemeljskih del pravočasno obvestiti
upravljavce komunalnih in energetskih naprav ter cest zaradi
uskladitve posegov oziroma zakoličbe in ustrezne zaščite
tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad izvajanjem
del;
– pri graditvi infrastrukturnih omrežij in graditvi stavb izpolniti zahteve glede varnostnih (vertikalnih in horizontalnih)
odmikov in križanj;
– stavbe priključiti na infrastrukturno omrežje po pogojih
upravljavcev;
– racionalno urediti gradbišče;
– pri izvajanju gradenj zagotoviti varen promet in dostope do stavb;
– vse izkopane plasti tal deponirati ločeno glede na
njihovo sestavo;
– rodovitno zemljo uporabiti pri končni ureditvi območja
oziroma posamezne lokacije;
– po izgradnji objekta do katerekoli gradbene urediti
okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno zemljo, gradbeni
material in ostale gradbene odpadke.
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– da se zakoličba stavbe izvede po pogojih tega ZN,
– da se s postavitvijo stavbe ne ruši koncepta ZN,
– da obstaja prometna, komunalna in energetska infrastruktura za funkcioniranje stavbe oziroma bo
zgrajena skupaj s stavbo, vendar dimenzionirana
po pogojih tega ZN.
UE3 in UE4
– Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija znotraj gradbenih parcel, določenih s
tem ZN, ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se
nanašajo na gradnjo stavb in ureditev parcel.
– Parcele je možno združevati, tako da ima nova parcela dostop z javne površine. Z združevanjem parcel se lahko
združujejo tudi površine za razvoj objekta(ov), manipulativna
dvorišča in zelenice.
– Dovoljeno je združevati stavbe, v kolikor se združujejo
parcele.
Zakoličbene točke, določene v grafični prilogi 12. Načrt
gradbenih parcel, je možno prilagajati na obstoječe parcelne
meje v naravi in obstoječe meje, določene v mejno ugotovitvenem postopku.
XI. KONČNE DOLOČBE
37. člen
Nadzor nad izvajanjem tega ZN opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
38. člen
ZN je stalno na vpogled pri notranji organizacijski enoti
občinske uprave, pristojni za urejanje prostora in Krajevni
skupnosti Kostanjevica na Krki.
39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-4/2005-O502
Krško, dne 16. oktobra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

X. TOLERANCE
36. člen
(dopustna odstopanja pri pripravi projektne dokumentacije)
Pri izvajanju ZN so dovoljene naslednje tolerance, po
posameznih ureditvenih enotah:
UE1, UE3 in UE4
– Tolerance za horizontalne gabarite stavb so definirane
znotraj površine, namenjene za razvoj objekta(ov), v kolikor
ta odlok ne določa drugače. Tolerance višin stavb so določene z max višino stavbe.
– Pri komunalni in energetski infrastrukturi ter sistemu
zvez je dovoljeno odstopanje od predvidenih tras, v kolikor
se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali
ustreznejše tehnološke rešitve.
– Dovoljeno je odstopanje od regulacijske linije za ±0.20
m zunaj ali znotraj nje, v kolikor v ZN ni drugače določeno.
UE1
– Dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v stavbo
oziroma na parcelo. Lociranje uvozov in vhodov za novogradnje v UE1 je poljubno vzdolž fasade, obrnjene na cesto.
– Dovoljeno je združiti dva uvoza v enega za dostop
na dve parceli.
– Dovoljeno je graditi stavbe brez predhodno izvedene
parcelacije v primeru:

4849.

Odlok o zazidalnem načrtu obrtna cona
Kostanjevica na Krki

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 –
ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in
79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine
Krško na 44. seji dne 16.10. 2006 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu obrtna cona
Kostanjevica na Krki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za obrtno
cono Kostanjevica na Krki. Zazidalni načrt je izdelal Savaprojekt d.d., pod številko projekta 05 118-00.
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2. člen
(vsebina)
Poleg odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki, je sestavni del zazidalnega načrta besedilo,
kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
B) BESEDILO
1. UVOD
2. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. UREDITVENO OBMOČJE
3.1. Meja območja
3.2. Skupno vplivno območje
4. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4.1. Razmestitev predvidenih dejavnosti
4.2. Razporeditev javnih in drugih skupnih površin z
njihovo funkcionalno in oblikovno zasnovo
4.3. Lega objektov na zemljišču in potek omrežij komunalne in druge gospodarske infrastrukture
4.4. Funkcionalna, tehnična in oblikovna zasnova
objektov
4.5. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in
gradnjo
4.6. Tehnični pogoji in usmeritve za projektiranje in
gradnjo objektov ter urejanje površin
4.7. Vplivi načrtovane ureditve na urbane in krajinske
strukture in njene povezave s sosednjimi območji
5. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA
NANJO
5.1. Prometna infrastruktura
5.2. Elektroenergetsko omrežje
5.3. Plinovodno omrežje
5.4. Omrežje zvez
5.5. Ogrevanje
5.6. Kanalizacija
5.7. Vodovodno omrežje
5.8. Odpadki
5.9. Lokacijski in tehnični pogoji za projektiranje prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in priključkov nanjo
6. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
7. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
8. NAČRT PARCELACIJE
9. ETAPNOST IN TOLERANCE
C) KARTOGRAFSKI DEL Z GRAFIČNIMI NAČRTI
G1. NAČRT NAMENSKE RABE PROSTORA
G1.1: Izsek iz grafičnih prilog sestavin dolgoročnega
plana občine Krško za obdobje 1986- 2000 in družbenega
plana občine Krško za obdobje 1986-1990; M 1:5000
G2. NAČRT UREDITVENEGA OBMOČJA Z NAČRTOM
PARCELACIJE; M 1:1000
G3. NAČRT UMESTITVE NAČRTOVANE UREDITVE
V PROSTOR
G3.1: Situacija in prerezi; M 1:1000
G4. PROMETNA, ENERGETSKA, KOMUNALNA IN
DRUGA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA; M 1:1000
D) PRILOGE
1. POVZETEK ZA JAVNOST
2. IZVLEČEK IZ PLANSKEGA AKTA
3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV ZAZIDALNEGA
NAČRTA
2.1. Razlogi za pripravo ZN
2.2. Obrazložitev zasnove prostorske ureditve
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2.3. Utemeljitev predlaganih rešitev ter lokacijskih in
tehničnih pogojev in usmeritev
4. STROKOVNE PODLAGE
5. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA
PROSTORA
6. SEZNAM SPREJETIH AKTOV O ZAVAROVANJU IN
SEZNAM SEKTORSKIH AKTOV IN PREDPISOV, KI SO BILI
UPOŠTEVANI PRI PRIPRAVI ZN
7. OCENA STROŠKOV ZA IZVEDBO ZN
8. PROGRAM OPREMLJANJA.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(meja ureditvenega območja)
Meja ureditvenega območja obsega površine, na katerih
so načrtovani trajni objekti s površinami potrebnimi za njihovo
nemoteno rabo, površine potrebne v času gradnje in vplivno
območje pričakovanih vplivov načrtovanih objektov.
Parcele in deli parcel, na katerih so načrtovani trajni
objekti s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo:
k. o. Kostanjevica na Krki:
911/584, 911/620, 911/595, 911/622, 823/1, 823/2,
823/7, 802/4, 802/5, 802/7, 802/8, 802/9, 802/12, 802/18,
825/1, 802/20, 1782/4, 1782/5, 1782/6, 1782/3, 1782/1,
1740/1, 804, 823/6, 802/6, 802/19, 823/3, 817/4, 817/3,
911/614, 802/3, *196/1 in *196/2.
Parcele oziroma deli parcel, na katerih so načrtovane
infrastrukturne ureditve, potrebne za delovanje objektov:
a) srednjenapetostni kablovod od TP Kostanjevica mesto do meje ZN: 838, 1782/8, 1782/1, 1782/6, 1782/9, 832 in
825/1, k. o. Kostanjevica na Krki;
b) priključni kanalizacijski vod: 804, k. o. Kostanjevica
na Krki.
Velikost ureditvenega območja je ca. 6,1 ha.
Meja ureditvenega območja in vplivnega območja je
prikazana v kartografskem delu G2. »Načrt ureditvenega
območja z načrtom parcelacije«.
4. člen
(vplivno območje)
Vplivno območje zazidalnega načrta zajema vsa zemljišča v meji ureditvenega območja in zemljišča, na katerih so
načrtovane infrastrukturne ureditve potrebne za delovanje
objektov, navedena v 3. členu odloka.
III. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
5. člen
(možni objekti)
V ureditvenem območju je načrtovana gradnja:
– nestanovanjskih stavb, z možnostjo ureditve stanovanjskih prostorov na za to določenih površinah;
– gradbeno inženirskih objektov: ceste in parkirišča,
komunalni in energetski objekti (vključno s transformatorsko
postajo) ter omrežja zvez;
– enostavnih objektov na osnovi Pravilnika o vrstah
zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih
za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja
in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04), in sicer:
– pomožnih objektov:
• ograje, medsosedske ali varovalne ter sajene žive
meje;
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predlaga se izvedba visokih, zelenih striženih ograj;
dopustne so tudi zidane ali betonske, reliefno oblikovane
ograje, višine do 2,2m, ki jih je potrebno dodatno zazeleniti;
• pomožne infrastrukturne objekte, in sicer: pomožne
cestne, energetske, telekomunikacijske in pomožne komunalne objekte;
– urbane opreme.
6. člen
(možne gradnje)
dnje:

Na obravnavanem območju so dopustne naslednje gra-

– gradnja novih objektov (dozidave in nadzidave),
– nadomestne gradnje,
– rekonstrukcije,
– sprememba rabe dela objekta,
– spremembe namembnosti,
– vzdrževanje objekta,
– druga dela, povezana z ureditvijo okolice ter dela, ki
so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (dela v zvezi z
urejanjem javnih površin in dela v javno korist).
7. člen
(opis rešitev načrtovanih stavb in opredelitev
možnih dejavnosti)
Južni niz načrtovanih stavb je namenjen različnim dejavnostim za neznane investitorje, ki imajo potrebe po manjših objektih in zunanjih površinah. V tem delu cone, ki meji
na obstoječe stanovanjsko območje, se umeščajo mirnejše in
manj moteče dejavnosti glede hrupa in emisij. Poleg različnih
dejavnosti, ki se praviloma umeščajo v pritličja, je ob južni
meji obrtne cone (v objektih št. 1-6) možno v nadstropjih in
mansardah stavb urediti tudi stanovanja.
V severni del cone se umešča nestanovanjske stavbe
– delavnice večjih tlorisnih zasnov.
Poslovne prostore se načrtuje v obcestnem delu stavb,
možno jih je zasnovati v več etažah.
V stavbah je možno umestiti naslednje dejavnosti:
– D) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI;
– DA) PROIZVODNJA HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV;
– DB) PROIZVODNJA TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAČIL, TEKSTILNIH IN KRZNENIH IZDELKOV;
– DC) PROIZVODNJA USNJA, OBUTVE IN USNJENIH
IZDELKOV, RAZEN OBLAČIL;
– DD) OBDELAVA IN PREDELAVA LESA, PROIZVODNJA IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA,
RAZEN POHIŠTVA;
– DI) PROIZVODNJA DRUGIH NEKOVINSKIH MINERALNIH IZDELKOV, samo 26.6 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca in 26.7 Obdelava naravnega kamna ter
28 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav;
– DK) PROIZVODNJA STROJEV IN NAPRAV, samo
29.7 Proizvodnja gospodinjskih strojev in naprav;
– DL) PROIZVODNJA OPTIČNE IN ELEKTRIČNE
OPREME;
– DM) PROIZVODNJA VOZIL IN PLOVIL, vse, razen
35.1 Gradnja in popravilo ladij, čolnov, 35.2 Proizvodnja
železniških in drugih tirnih vozil, ter 35.3 Proizvodnja zračnih
in vesoljskih plovil;
– DN) PROIZVODNJA POHIŠTVA IN DRUGE PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, RECIKLAŽA;
– F) GRADBENIŠTVO;
– G) TRGOVINA, POPRAVILO MOTORNIH VOZIL IN
IZDELKOV ŠIROKE PORABE;

Št.

114 / 9. 11. 2006 /

Stran

11897

– H) GOSTINSTVO, vse razen, 55.1 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov in 55.2 dejavnost domov, kampov, drugih
nastavitvenih obratov;
– K) POSLOVANJE Z NEPRIMIČNINAMI, NAJEM IN
POSLOVNE STORITVE, samo 71.3 Dajanje kmetijskih, gradbenih, pisarniških in drugih strojev in opreme v najem ter
71.4 Izposojanje izdelkov široke porabe.
8. člen
(funkcionalna, tehnična in oblikovna zasnova stavb)
Nestanovanjske stavbe v južnem delu cone (objekti
od št. 1 do 9):
Tipologija zazidave: nestanovanjske stavbe.
Velikost in zmogljivost:
Horizontalni gabariti: osnovni tloris pravokotne oblike
15,00 × 25,00 m (najmanj 12,00 x 20,00 m) v razmerju stranic
najmanj 1:1,5 in možen tloris kot dodatek k osnovnem 12,00
x 10,00 m. Gabarite je možno povečati z dodajanjem osnovnih tlorisov znotraj določene meje maksimalne zazidljivosti
in dodatka, ki ne sme biti lociran kot podaljšek osnovne linije
objekta.
Združevanje osnovnih tlorisov velikosti 15 x 25 m (najmanj 12,00 x 20,00 m) je pogojeno z izgradnjo povezovalnih
objektov, širine največ 8 m, ki imajo ravno streho in so pomaknjeni navznoter, izven linije osnovnega objekta. S tem pri
večjih horizontalnih gabaritih pridobimo razgibano in členjeno
zasnovo objektov.
Vertikalni gabariti: P, P + M ali P + 1 + M (skupne bruto
višine do kapne lege, do 6,5 m + višina strešne konstrukcije).
Povezovalni objekt P ali P + 1 oziroma do 6,5 m.
Oblikovanje zunanje podobe:
Streha: simetrična dvokapnica, naklona 35–45°, možnost izvedbe čopov. Za osvetlitev prostorov v mansardi je
možna izvedba dvokapnih frčad enakega naklona kot pri
osnovni strehi objekta. Povezovalni objekt: ravna streha.
Kritina: rdeče opečne barve.
Fasada: členjena z okenskimi, vhodnimi in vratnimi
odprtinami, ki naj bodo pokončne in simetrično razporejene.
Izvedba balkonov je dopustna po celotni dolžini vzdolžnih
fasad. Vhodne fasade oziroma obcestne fasade objektov
dodatno oblikovati v smislu poudarjanja arhitekturnih členov
in elementov. Fasade naj bodo svetlejših tonov, dovoljene pa
so barvne kombinacije za popestritev in razgibanje barvne
raznovrstnosti območja.
Nestanovanjske stavbe (objekti od št. 10 do 13):
Tipologija zazidave: nestanovanjska stavba – delavnica.
Velikost in zmogljivost:
Horizontalni gabarit: objekt 10: 20,00 x 25,00 m, objekta 11 in 12: 20,00 x 42,00 m, objekt 13: 40,00 x 70,00 m
(gabarite je možno povečati znotraj določene meje maksimalne zazidljivosti z upoštevanjem maksimalnega faktorja
zazidanosti).
Vertikalni gabarit: P, na delu objekta s poslovnimi prostori do P + 2. Višina objekta 7,5–12 m nad koto urejenega
terena.
Oblikovanje zunanje podobe:
Streha: enokapnica ali dvokapnica, manjšega naklona
ali ravna.
Kritina: pločevinasta ali sodobni prekrivni materiali, s
strešno kritino opečne ali sive barve.
Fasada: svetlejših tonov, dovoljene so barvne kombinacije za popestritev in razgibanje barvne raznovrstnosti območja, strukturno ločiti poslovni del od ostalega dela objekta.
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Transformatorska postaja (objekt št. 14):
Velikost in zmogljivost:
Horizontalni gabarit: 4,10 x 4,90m (± 10% odstopanja).
Vertikalni gabarit: P. Maksimalna višina objekta nad koto
urejenega terena je 3 m.
Oblikovanje zunanje podobe:
Streha: ravna.
Kritina: tipske obdelave.
Fasada: tipske obdelave.
Obstoječa grajena struktura (objekti št. 15 in 16)
Tipologija zazidave: nestanovanjske stavbe, z možnostjo ureditve stanovanjskih prostorov v etaži ali mansardi.
Velikost in zmogljivost:
Horizontalni gabarit: obstoječ. Možna povečava do meje
maksimalne zazidljivosti.
Vertikalni gabarit: maksimalna bruto višina do kapne
lege 6,5 m.
Oblikovanje zunanje podobe:
Streha: prilagojena obstoječemu objektu. Možna je izvedba frčad.
Kritina: prilagojena obstoječemu objektu.
Fasada: prilagojena obstoječemu objektu.
9. člen
(ureditev okolice stavb)
Parkirišča in manipulativne površine
V okviru gradbene parcele za posamezen objekt se
zagotovi predpisano število parkirnih mest za zaposlene
in stranke ter potrebne manipulativne površine v skladu s
predpisanimi normativi za posamezne dejavnost ter ureja
potrebna zunanja skladišča. Utrjene manipulativne površine
(dovozi, parkirne površine ...) ob objektih morajo biti asfaltirane.
Zelene površine
Na območju obrtne cone se ohranjajo obstoječa drevesa, ki so tudi prikazana v kartografskem delu. Na južni meji
obrtne cone, se na robu gradbenih parcel izvede zasaditev
z visokoraslimi drevesi in nizkim grmičevjem kot zeleni pas,
ki deloma zakrije nove objekte z namenom, da dobi cona ob
svojem najbolj pogledom izpostavljenem robu hortikulturno
oblikovan zaključek. Vse proste površine okoli predvidenih
objektov je potrebno urediti kot zelenice in ustrezno zazeleniti z nizkim grmovjem in višjimi drevesi. Zaradi preglednosti
priključka je pri izvozu prepovedano saditi grmičevje.
Mesta za posode za odpadke in ekološke otoke: prostor
za odpadke mora biti ustrezno ograjen, in sicer z leseno
ograjo višine ca. 2,0 m ali zasajen z živo mejo.
10. člen
(lega stavb na zemljišču)
Načrtovane stavbe se locira upoštevajoč gradbene linije
in meje maksimalne zazidljivosti, določene v kartografskem
delu. Odmik stavbe od parcelne meje je najmanj 4 m, odmik
stavbe od zunanjega roba vozišča, oziroma pločnika za pešce najmanj 5,0 m.
Pri urejanju območja in pri gradnji objektov je treba
upoštevati vpliv visoke vode reke Krke, ki na tem območju
dosega koto 151,70–151,75 m n.v. Kote zunanjega tlaka je
potrebno urediti na koto cca 152,70 (±70 cm).
11. člen
(velikost in oblika gradbenih parcel)
Velikost in oblika gradbenih parcel je določena v kartografskem delu G2 »Načrt ureditvenega območja z načrtom
parcelacije«.
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Za skupne cestne priključke do načrtovanih stavb, je
določena ločena gradbena parcela, za možnost ureditve
lastniških razmerij (služnost). Gradbeno parcelo za skupne
cestne priključke je v primeru ureditve ločenega cestnega
priključka, možno razdeliti in vključiti v gradbeni parceli objektov. Gradbene parcele je možno združevati.
Faktor zazidanosti gradbene parcele je maksimalno 0,5.
Faktor izrabe gradbene parcele ne sme presegati 2,4.
12. člen
(tehnični pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
objektov ter urejanje površin)
Higienske in zdravstvene zahteve
Pri projektiranju je potrebno upoštevati naslednje higienske in zdravstvene zahteve (v času gradnje in v času, ko
bodo objekti v uporabi), in sicer da:
– ne bodo uhajali strupeni plini,
– v zrak ne bodo uhajali nevarni delci ali plini,
– ne bo emisij nevarnega sevanja,
– ne bo onesnaženja ali zastrupitve vode in tal,
– ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda,
dima, trdnih ali tekočih odpadkov,
– ne bo prisotna vlaga v objektih v okolici nameravane
gradnje ali na površinah znotraj njih.
Seizmološke zahteve
Z ozirom na geološko tektonsko sestavo tal, se lahko
pričakujejo potresi intenzitete VIII. stopnje po MCS, zato je
objekte potrebno graditi v skladu s temi predvidevanji.
Zahteve varnosti pred požari
Pri projektiranju je potrebno v zvezi z varnostjo pred
požarom nepremičnin v okolici nameravane gradnje upoštevati, da bo:
– nosilna konstrukcija objektov v okolici nameravane
gradnje določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost,
– omejeno širjenje požara na objekte v okolici nameravane gradnje,
– omogočeno osebam v objektih v okolici nameravane
gradnje, da objekt zapustijo in da bo omogočena varnost
reševalnih ekip.
Pogoji za varstvo pred hrupom
Pri projektiranju je potrebno v zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici
nameravane gradnje upoštevati, da bo hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici nameravane gradnje ali
ljudje v okolici nameravane gradnje, zmanjšan na raven, ki
ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo.
Pogoji za neoviran dostop funkcionalno oviranim
osebam
Pri projektiranju je potrebno upoštevati zahteve Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa
in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb
(Uradni list RS, št. 97/03).
Funkcionalno oviranim osebam se omogoči samostojnost in varen dostop do objekta, vstop vanj ter dostop in
uporaba vseh tistih prostorov, ki so namenjeni javni rabi.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST
PRIKLJUČEVANJA NANJO
13. člen
(zasnova projektnih rešitev)
Idejne rešitve prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture so razvidne v kartografskem
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delu G4. »Prometna, energetska, komunalna in druga gospodarska infrastruktura«.
14. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Regionalna cesta R2-419 Šentjernej–Križaj
Načrtovana je rekonstrukcija obstoječega križišča pri
gostišču Žolnir, iz katerega bo dostop na območje obrtne
cone.
Križišče bo urejeno kot nesemaforizirano štirikrako križišče, z dodatnimi razvrstilnimi pasovi iz smeri Krškega in Kostanjevice na Krki. Obstoječa priključka za parkirišče gostilne
Žolnir (ločen uvoz in izvoz) se ukineta in se uredi centralni
uvoz/izvoz v križišču.
Dovoz z regionalne ceste za gostišče in parkirišča ob
regionalni cesti se ukine. Za dovoz do objektov gostišča se
uporablja obstoječ priključek urejen iz javne poti Žolnir -Dornik, to je z nove dovozne ceste za obrtno cono.
Na kraku iz smeri Krškega se rekonstruirata obe avtobusni postajališči, izvedeta dva vozna pasova za naravnost, levi
zavijalni pas ter enostranski pločnik. V fazi izdelave projektne
dokumentacije je za ureditev avtobusnih postajališč potrebno
upoštevati veljavni pravilnik. Na kraku iz smeri Kostanjevice
na Krki se izvedeta dva vozna pasova za naravnost, levi
zavijalni pas ter enostranski pločnik.
Skupno z izvedbo rekonstrukcije regionalne ceste se
prilagodi, zaščiti ali po potrebi prestavi obstoječe tangirane
infrastrukturne vode. Ob regionalni cesti se uredi javno razsvetljavo.
Ob južnem robu vozišča se varuje koridor za kolesarsko
stezo.
Projekt za rekonstrukcijo regionalne ceste na območju
križišča obrtne cone se mora niveletno in situativno uskladiti
s projektnimi rešitvami za križišče na obvoznici in mostu
Kostanjevica na Krki, za katerega je bilo že izdano gradbeno
dovoljenje.
V fazi izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste je potrebno pridobiti projektne pogoje
in soglasje upravljavca.
Ureditev regionalne ceste R3-672 Smednik–Kostanjevica na območju ureditve novega cestnega priključka
Iz regionalne ceste se uredi nov cestni priključek za
območje obrtne cone. Priključek je predvsem namenjen potrebam tovornega prometa.
Ureditev javne poti 693330 Žolnir–Dornik–Polane
Načrtovana je rekonstrukcija javne poti za dvosmerni
promet in ob delu ceste, do obrtne cone, izvedba enostranskega pločnika za pešce širine do 1,6 m. Obstoječe parkirišče, urejeno ob javni poti se preuredi tako, da je uvoz in
manipulacija iz dvoriščne strani..
Širina vozišča je od regionalne ceste do severne meje
zazidalnega načrta načrtovana 6,0 m. Naprej v smeri kmetije
Dornik se ohranja obstoječa širina vozišča. Iz rekonstruirane
ceste se v skrajnem severnem delu območja uredi dovoz za
potrebe podjetja SOP IKON Kostanjevica na Krki.
Obstoječ spomenik ob gostišču Žolnir se zaradi rekonstrukcije križišča prestavi na drugo stran javne poti.
Izgradnja interne ceste na območju obrtne cone
Interna cesta je načrtovana za ureditev dvosmernega
prometa. Ob zahodni meji obrtne cone je urejen priključek
interne ceste na regionalno cesto Smednik–Kostanjevica.
Iz ceste v severnem delu obrtne cone so načrtovani
uvozi na območje gradbene parcele na kateri bodo urejena
parkirišča za tovornjake. Interna cesta in rekonstruirana pot
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Žolnir - Dornik - Polane omogočata na območju cone krožni
promet.
Vozišče ceste je predvideno širine 6 m, enostranski
pločnik pa 1,6 m. Pri nekaterih gradbenih parcelah je načrtovana ureditev skupnih dovozov do stavb. Dovoze je možno
tudi urediti za vsako gradbeno parcelo posebej, za kar je
potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste.
Kolesarski in peš promet
Kolesarski promet na območju obrtne cone ni predviden. Južno ob regionalni cesti R2-419 Šentjernej–Križaj se
varuje koridor za kolesarski promet, ki se na delu načrtovane
ureditve obvoznice Kostanjevica na Krki usmeri po vozišču
obstoječe ceste v mesto.
Za peš promet, ki omogoča peš dostop do posameznih
parcel, je na celotnem območju obrtne cone predviden enostranski pločnik ob internih cestah, širine 1,6 m. Na območju
rekonstrukcije regionalne ceste R2-419 Šentjernej–Križaj je
načrtovana ureditev enostranskega pločnika ob severni strani vozišča, širine najmanj 1,6 m.
Mirujoči promet
Parkirišča se načrtuje v sklopu gradbenih parcel posameznih objektov.
Preuredijo se obstoječa parkirišča ob javni površini,
javni poti Žolnir–Dornik–Polane, za potrebe obstoječega industrijskega kompleksa tako, da je dovoz do parkirišč in
manipulacija z dvoriščne strani.
Prometna signalizacija
Pri izvedbi novega priključka iz regionalne ceste, rekonstrukciji obstoječega cestnega priključka, izvedbi notranjih
mestnih in internih cest ter parkirišč se uredi in postavi ustrezna vertikalna in horizontalna signalizacija.
Nova talna in vertikalna prometna signalizacija v območju predvidenega posega se projektira v skladu z veljavnimi
predpisi.
15. člen
(pogoji za energetsko in komunalno urejanje)
Elektroenergetsko omrežje
Načrtovana je gradnja nove kabelske transformatorske
postaje (TP) ob severni interni cesti, z dvema prostoroma
za transformatorje. Napajanje transformatorske postaje je
načrtovano z 20 kV srednjenapetostnim (SN) kablovodom iz
obstoječe TP Kostanjevica mesto. Trasa SN kablovoda od
obstoječe TP prečka regionalno cesto R3-672 Smednik–Kostanjevica, nato poteka ob severnem oziroma vzhodnem
robu vozišča regionalne ceste do območja obrtne cone, kjer
do načrtovane TP Obrtna cona poteka ob javnih površinah
internih cest. V območju prometnih površin (cesta, uvozi k
objektom) je načrtovani SN kablovod potrebno mehansko
zaščiti (kablovod položiti v cevi oziroma izvesti kabelsko
kanalizacijo s pripadajočimi kabelskimi jaški). Z izgradnjo
SN 20kV kablovoda bo tangirano telefonsko omrežje ki ga je
potrebno mehansko zaščititi.
Načrtovani objekti se napajajo iz TP Obrtna cona. Trase
nizkonapetostnega (NN) elektroenergetskega omrežja praviloma potekajo vzporedno s traso načrtovanih cest. Obstoječe
NN kablovode je potrebno zaščititi oziroma prestaviti.
Ob obstoječih in načrtovanih cestah je načrtovana ureditev javne razsvetljave. Priključitev je iz predvidene TP. Na
območju parkirišč za tovorna vozila pa je načrtovana izvedba
interne razsvetljave.
V sklopu rekonstrukcije regionalne ceste se uredi javna
razsvetljava.
Plinovodno omrežje
Na območju je načrtovana izgradnja plinovodne mestne
mreže v sklopu plinifikacije mesta Kostanjevica na Krki. Na-
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črtovana trasa 4‑barskega plinovoda poteka ob vzhodni meji
obrtne cone. Po izgradnji plinovodnega omrežja bo možna
priključitev objektov na plinovod po pogojih upravljavca.
Ogrevanje
Do izgradnje plinovodnega omrežja bo objekte možno
ogrevati individualno iz lastnih kotlovnic na plin iz plinskih
rezervoarjev, ki se locirajo v sklopu posameznih gradbenih
parcel ali z ekstralahkim kurilnim oljem.
V primeru ogrevanja objektov na tekoče gorivo, je treba predvideti tak način shranjevanja goriva, da v nobenem
primeru ne bo prišlo do izlitja v zemljo, vodo, kanalizacijo
ali po terenu. Pri vkopanih cisternah je treba upoštevati tudi
vpliv vzgona.
Za potrebe ogrevanja stavb obrtne cone je možna izgradnja toplovoda, ki ga je potrebno načrtovati v sklopu javnih
površin ter ureditev ogrevanja na lesno biomaso.
Omrežje zvez
Območje se priključi na telekomunikacijsko omrežje od
obstoječe centralne telefonske omarice, ki stoji ob regionalni
cesti R 2 – 419 Šentjernej–Križaj. Za potrebe objektov na območju obrtne cone se namesti razvodna telefonska omarica
ob južni interni cesti, iz katere se izvajajo interni priključki do
posameznih objektov. Načrtovana je izgradnja štiricevne kabelske kanalizacije s pripadajočimi kabelskimi jaški. Odcepi
do posameznih objektov se izvedejo z alkaten cevmi (2x AC
∅ 50 mm) in pomožnimi kabelskimi jaški pred objekti.
Na območju je potrebno upoštevati obstoječe trase
telefonskega omrežja, ki se glede na načrtovane ureditve
zaščitijo ali prestavijo.
Obrtno cono je možno opremiti z javnim KDS sistemom, če se za to izkaže potreba. Trase se načrtuje ob TK
sistemih.
Kanalizacija
Načrtovana je gradnja sekundarnega kanalizacijskega
omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode, potek katerega je načrtovan ob internih cestah. Priključitev je predvidena na obstoječ kolektor komunalne odpadne vode, ki do
centralne čistilne naprave Kostanjevica na Krki poteka ob
južnem robu regionalne ceste Šentjernej–Križaj. Kanalizacija
bo pod vplivom visoke vode reke Krke, kar je treba upoštevati
pri projektiranju in gradnji kanalizacije.
Padavinske vode iz urejenih platojev, streh in cest se
odvaja v načrtovano padavinsko kanalizacijo. Padavinske
vode iz območja obrtne cone se vodi v obstoječo padavinsko
kanalizacijo BC DN 500, priključitev se izvede severovzhodno od gostišča Žolnir.
Padavinska voda s streh se preko peskolovov vodi
direktno v kanalizacijo, potencialno onesnažena padavinska
voda s parkirišč pa se predhodno prečisti preko lovilcev olj.
Vodovodno omrežje
Za potrebe oskrbe obrtne cone s pitno, tehnološko in
požarno vodo je predvidena izgradnja sekundarnega in hidrantnega vodovodnega omrežja ter postavitev nadzemnih
hidrantov.
Na območju cone se vzdolž internih cest načrtuje novo
omrežje iz DLTŽ cevi ustreznega profila ter navezava na
rekonstruiran vodovod Kostanjevica otok PE ∅ 110, na vodovodni jašek v križišču pri Gostilni Žolnir.
Vodovodni jaški se izvedejo izven objekta, v sklopu
gradbenih parcel, na vedno dostopnem mestu z ločenim
priključkom za poslovni in stanovanjski del, po navodilih
upravljavca vodovoda. Vodovodna cev se na delu ceste in
mestih križanja z obstoječimi vodi ustrezno zaščiti. Obstoječe
vodovodno omrežje se v času gradnje ustrezno zaščiti in po
potrebi prestavi.
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Odpadki
Vsi povzročitelji se morajo vključiti v redno zbiranje in
odvoz komunalnih odpadkov. Število, tip in vrsto posod za
odpadke določi upravljavec odvoza odpadkov.
Uporabniki so dolžni vse ločene zbrane frakcije odpadkov, kot so plastenke, pločevinke, papir, karton in steklo,
oddati na najbližji ekološki otok. Na območju je načrtovana
ureditev dveh ekoloških otokov, lokacije so razvidne v kartografskem delu. V sklopu gradbene parcele objektov se uredi
plato za postavitev posod za komunalne in po potrebi za
posebne odpadke iz dejavnosti.
Zbiranje in ravnanje z odpadki iz dejavnosti ter z gradbenimi odpadki se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi.
16. člen
(lokacijski in tehnični pogoji za projektiranje prometne,
energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture
in priključkov nanjo)
Projektiranje prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture se izvede v skladu z veljavnimi
predpisi na posameznem področju.
Poleg tega se pri načrtovanju dodatno upošteva določene tehnične pogoje:
Vsa križanja kanalizacije z vodovodom oziroma z ostalimi komunalnimi vodi se izvedejo praviloma pod kotom 90°,
izjemoma je lahko kot prečkanja osi vodovoda med 45° in
90° tako, da kanalizacija praviloma poteka pod vodovodom.
Križanja vodovoda s kanalizacijo nad vodovodom niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ki se rešujejo s projektno
dokumentacijo.
Minimalni vertikalni odmik vodovoda od ostalih komunalnih vodov znaša 0,3 m.
Minimalni vertikalni odmik vodovoda in kanalizacije znaša 0,5 m.
Na mestu križanja se vodovodno cev iz materiala položi
v zaščitno cev, ki mora segati min. 3 m na vsako stran od
mesta križanja (samo za vodovode iz PE materiala).
Ravno tako se na mestih križanj položi v zaščitne cevi
tudi ostale komunalne vode (elektro kabli, telefon, CATV,
plin).
Na mestu križanja vodovoda s cestiščem se vodovod
položi v zaščitno cev DN+15 cm, ki mora segati min. 1,5 m na
vsako stran od roba vozišča, prekop preko vozišča se izvede
na globini min. 1,4 m.
Minimalni horizontalni odmik vodovoda od kanalizacije
znaša 1,0 m, če je kanalizacija na višji globini kot vodovod,
merjeno med temenoma cevi.
Minimalni odmik kanalizacije komunalne odpadne vode
in kanalizacije padavinske vode znaša 1,0 m.
Minimalni horizontalni odmik vodovoda od kanalizacije
znaša 2,0 m, če je kanalizacija na isti globini kot vodovod,
merjeno med temenoma cevi.
Minimalni horizontalni odmik vodovoda in kanalizacije
od objektov (stavb) znaša min. 4,00 m.
Minimalni horizontalni odmik vodovoda in kanalizacije
od objektov, kot so oporni zidovi, betonske ograje in podobno, znaša 3,0 m.
Minimalni horizontalni odmik od dreves znaša 2,0 m.
V zaščitnem pasu – koridorju 2,0 m levo in desno od
vodovoda in kanalizacije je prepovedano saditi drevesa, ki
imajo korenine globlje kot 0,5 m in postavljati začasne objekte, kot so reklamni panoji in podobno.
Odmiki vodovoda in kanalizacije do ostalih komunalnih
vodov in naprav (elektro kabli, telefon, CATV, plin in ostali)
so v posebnih primerih lahko manjši od predpisanih, vendar
le s posebnim dovoljenjem upravljavca. Investitor je dolžan
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za vsak posamezni primer upravljavcu dostaviti projektno
rešitev.
Posegi v varovalnem pasu objekta gospodarske javne
infrastrukture se izvajajo pod strokovnim nadzorom pristojnega organa oziroma službe.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE
OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO
KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO
NARAVNIH DOBRIN
17. člen
(ohranjanje narave)
Vsakršno poseganje izven meje ureditvenega območja
obrtne cone, oziroma širjenje proti Krakovskemu gozdu in
na mokrotne površine ob njem, je z vidika ohranjanja narave
nedopustno.
Na območju strnjene poselitve se upošteva ohranjanje biotske raznovrstnosti tako, da se omogoča povezanost
habitatov z naravo zunaj, ohranjajo zelene površine ter ob
projektiranju in gradnji objektov in naprav uporabljajo takšne
tehnične rešitve, ki niso past ali ovira za živali.
18. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Zaradi neposredne bližine kulturnega spomenika Kostanjevica – mestno jedro (Odlok o razglasitvi mesta Kostanjevica na Krki za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni
list RS, št. 69/97)) so za objekte od št. 1 do 9 (v južnem delu
obrtne cone), podani posebni oblikovni pogoji, ki so arhitekturno prilagojeni avtohtoni tipologiji bližnjega naselja in so
opredeljeni v 8. členu odloka.
19. člen
(varstvo okolja)
Varstvo podtalnice in vodnih virov
Območje urejanja ne leži na območjih varovanja podtalnice, niti na območju varstvenih pasov črpališč vodovodov.
Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati naslednje splošne ukrepe:
– vpliv visoke vode reke Krke,
– urediti nepropustno kanalizacijo, ki se priključi na
centralno čistilno napravo; za odpadne vode iz površin, kjer
se lahko pojavljajo mineralna olja in na vseh asfaltiranih
površinah postaviti oljne lovilce na iztoku v padavinsko kanalizacijo,
– nevarne snovi je prepovedano izpuščati v kanalizacijo
brez predhodnega čiščenja,
– pri projektiranju se upošteva Pravilnik o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list
RS, št. 105/02, 50/04), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Odlok
o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda
na območju občine Krško (Uradni list RS, št. 66/96),
– transformatorska postaja mora biti opremljena z lovilno skledo, ki omogoča zajem transformatorskega olja.
Varstvo zraka
Dejavnosti ne smejo povzročati povečanja emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati
dovoljenih koncentracij po Uredbi o mejnih, opozorilnih in
kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS,
št. 73/94, 52/02, 52/02, 41/04) in Uredbi o žveplovem dio-
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ksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku
(Uradni list RS, št. 52/02, 18/03, 41/04).
Hrup
Obravnavano območje je v skladu z veljavnimi predpisi
razvrščeno v IV. stopnjo varstva pred hrupom za stavbe z
varovanimi prostori na površinah podrobnejše namenske
rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je
lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa
Mejna vrednost hrupa je 65dBA za noč in 75 dBA za
dan. Omejitve veljajo 24 ur dnevno.
V primeru ugotovitve preseganja ravni hupa se izvedejo
dodatni pasivni protihrupni ukrepi.
Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
Na območju je načrtovana gradnja transformatorske postaje, ki je vir nizkofrekvenčnega sevanja. Pri projektiranju je
potrebno upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
20. člen
(požarna varnost)
V okviru zaščite pred požarom se predvidijo naslednji
ukrepi:
– ukrepi za varen umik ljudi in premoženja: posamezni
objekti in ureditve morajo biti zasnovani tako, da je omogočen varen umik iz objektov na urejene površine ob objektih;
– pri projektiranju posameznih objektov je potrebno
zagotoviti ukrepe za omejevanje širjenja ognja ob požaru
z upoštevanjem ustrezne požarne ločitve objektov, in sicer
glede na z maksimalno mejo zazidljivosti določene odmike
med načrtovanimi objekti v območju urejanja. Projektant v
skladu s posebnimi predpisi in smernicami (požarnovarstveni
odmiki med stavbami) predpiše ukrepe za zaščito;
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila
so zagotovljene v okviru manipulativnih in parkirnih površin.
Omogočen je intervencijski dostop do vsakega objekta. Pri
projektiranju posameznih objektov se dostopne in delovne
površine za intervencijska vozila in gasilce določijo v skladu
z določili SIST DIN 14090;
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje so na območju zagotovljeni. Načrtovana je postavitev 8 nadzemnih
hidrantov, ki so locirani v zelenicah in prikazani v kartografskem delu;
– pri projektiranju posameznega objekta morajo biti
predvideni ukrepi, ki bodo zagotavljali pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito
gašenje požara;
– pri projektiranju posameznega objekta morajo biti
predvideni ukrepi, ki bodo zagotavljali pogoje za preprečevanje in zmanjševanje posledic požara za ljudi, premoženje
in okolje.
21. člen
(protipotresna varnost)
Objekte je potrebno graditi po pogojih, predvidenih za
območje, kjer je predvidena maksimalna intenziteta potresa
VIII. stopnje po MCS.
22. člen
(obramba)
Za območje zazidalnega načrta ni predvidenih ukrepov
za obrambo.
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23. člen
(poplavna varnost)

Pri gradnji objektov in komunalnih naprav je treba upoštevati vpliv visoke vode reke Krke, ki na tem območju
dosega koto 151,70–151,75 m n.v. Kote zunanjega tlaka je
potrebno urediti na koto ca. 152,70 (±70cm).
VII. NAČRT PARCELACIJE
24. člen
(načrt parcelacije)
Parcelacija se izvede na podlagi kartografske priloge
G2. »Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije«.
Površine smejo odstopati do 5%.
25. člen
(javne površine)
Poleg gradbenih parcel za načrtovane in obstoječe
objekte so za skupne potrebe načrtovanih ureditev določene
gradbene parcele javnega dobra.
Javne površine v območju ureditvenega območja predstavljajo:
– JP 1, regionalna cesta R2-419 Šentjernej–Križaj, na
območju rekonstrukcije ceste
– JP 2, regionalna cesta R3-672 Smednik–Kostanjevica, na območju ureditve novega cestnega priključka za
obrtno cono
– JP 3, javna pot 693330 Žolnir–Dornik–Polane, na
območju obrtne cone
– JP 4, nova interna cesta na območju obrtne cone
– JP5 in 6, ekološka otoka.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
26. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Poleg obveznosti iz drugih določb tega odloka so obveznosti investitorjev in izvajalcev:
– posege v varovalnem pasu objekta gospodarske javne infrastrukture izvajati pod strokovnim nadzorom pristojnega organa oziroma službe;
– vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami vodov
izvedeta upravljavca omrežij; kable je potrebno obeležiti,
ročno odkopati in zaščititi ter upoštevati predpisane odmike
od ostale infrastrukture; investitor mora s strani upravljavca
pridobiti pogoje za priključitev, tehnične parametre za projektiranje in izvedbo priključkov ter soglasje za priključitev
na vodovodno omrežje;
– sajenje dreves z globokimi koreninami v varovalnih
pasovih posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture ni dovoljeno oziroma mora odmik dreves od posameznih
vodov znašati najmanj 1,50 m, od vodovoda in kanalizacije
pa min. 2,00 m;
– v območju načrtovanih prometnih površin (cesta, uvozi k objektom) je načrtovani SN kablovod potrebno mehansko
zaščiti;
– meteorne in druge odpadne vode iz objektov, parcel
in zunanje ureditve speljati v načrtovano kanalizacijo, ne
smejo pa pritekati na cesto oziroma na njej celo zastajati in
ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in
cestnega telesa,
– v bližini telefonskih in elektro kablov so dovoljeni
samo ročni izkopi pod nadzorom upravljavca.
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IX. ETAPNOST IN TOLERANCE
27. člen
(etapnost)
Prva faza obsega izgradnjo ustrezne prometne, energetske in komunalne infrastrukture, v drugo fazo pa sodi
gradnja stavb.
Stavbe in infrastrukturo je možno graditi fazno, vendar
kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto.
Vsaka parcela lahko predstavlja svojo fazo.
Prvo fazo je možno izvajati v več podfazah, ob pogoju
izgradnje gradbeno inženirskih objektov, potrebnih za funkcioniranje stavbe in pod pogojem, da so isti dimenzionirani
na končno kapaciteto ter izvedeni skladno z določili zazidalnega načrta. V teh primerih je pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja za gradnjo stavb potrebno urediti vsa lastniška
razmerja in pravico služnosti v javno korist za urejanje javne
infrastrukture (od obstoječe že zgrajene infrastrukture do
konca gradbene parcele, ki je predmet gradbenega dovoljenja).
Rekonstrukcija regionalne ceste je načrtovana v končni
fazi urejanja obrtne cone.
28. člen
(tolerance)
Možne so tolerance za horizontalne gabarite znotraj
meje maksimalne zazidljivosti, ob upoštevanju določenih
gradbenih linij, ki so razvidne v grafičnih prilogah. Gradbena
linija je linija, na katero morajo biti z enim robom postavljeni
novozgrajeni objekti. Meja maksimalne zazidljivosti je linija,
ki jo novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je
dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost. Pri opredeljenih tolerancah je potrebno upoštevati faktor zazidanosti
gradbene parcele, določen v 11. členu tega odloka..
Tolerance za vertikalne gabarite so določene z maksimalno višino objekta.
Pri projektiranju komunalne, energetske in ostale infrastrukture so dopustna odstopanja, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi v zvezi z lastništvom zemljišč ali ustreznejše
in racionalnejše tehnične rešitve, s katerimi se ne poslabšujejo prostorske in okoljske razmere. Odstopanja so dovoljena
le s soglasjem upravljavca. Odstopanja od tehničnih rešitev
ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.
Na podlagi projektnih pogojev in soglasij pristojnih soglasodajavcev je v začetni fazi možno stavbe priključevati
na obstoječo infrastrukturo in za odpadne komunalne vode
graditi zaprte vodotesne greznice na praznenje ob pogoju,
da se ob komunalni ureditvi območja stavbe priključijo na
novozgrajeno infrastrukturo.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka na delu območja, kjer je
načrtovana rekonstrukcija regionalne ceste R2 – 419 Šentjernej–Križaj in druge ureditve, prenehata veljati:
– odlok o ureditvenem načrtu Mestno jedro Kostanjevica (Uradni list RS, št. 12/95) in
– odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico in most v
Kostanjevici na Krki (Uradni list RS, št. 97/01).
30. člen
Zazidalni načrt Obrtna cona Kostanjevica na Krki je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje
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prostora v Občini Krško in Krajevni skupnosti Kostanjevica
na Krki.
31. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo
pristojne inšpekcijske službe.
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm
Krško

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in
57/06) je Občinski svet Občine Krško na 44. seji dne 16. 10.
2006 sprejel
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»Nove površine za potrebe energetike so možne med
objektom brusilnice in rezervoarjem mazuta ter na lesnem
prostoru, po predhodni prestavitvi skladiščnih objektov.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-18/2006-O502
Krško, dne 16. oktobra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Št. 352-5/99-O502
Krško, dne 16. oktobra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
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4851.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu obrtna cona Leskovec

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in
57/06) je Občinski svet Občine Krško na 44. seji dne 16. 10.
2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu obrtna cona Leskovec

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne
Videm Krško

1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve
Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Leskovec (Uradni
list SRS, št. 22/88, Uradni list RS, št. 54/95, 59/97, 71/02,
125/04 – pop. in 91/05).

1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm Krško
(Uradni list RS, št. 2/92), ki jih je izdelal Savaprojekt Krško
pod številko PUP 130/89.

2. člen
V 13.b členu se spremenijo in dopolnijo šesti, sedmi in
osmi odstavek, ki v celoti glasijo:
»(6) Dozidave so zasnovane iz posameznih enot, ki jih
je možno locirati v nizu s tem, da ima vsaka enota ravno ali
dvokapno streho.
(7) Možna je fazna izgradnja, ki tudi dopušča izgradnjo
zunanje enote. V tem primeru se prostor med novim in obstoječim objektom uredi kot manipulativna površina. Vertikalni
gabarit se prilagaja gabaritom obstoječih objektov, maksimalna dovoljena višina kapi zunanjega objekta je 8,5 m.
(8) Strehe objektov so ravne, oziroma simetrične dvokapnice; v tem primeru se nakloni streh in kritine prilagajajo
obstoječim objektom. Pri oblikovanju fasad je možna uporaba različnih materialov: omet, beton, steklo, pločevina in
podobno.«.

2. člen
V poglavju »III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN
VODILA ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR«, se
za 6. členom doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»Na območju tehnološke enote »Proizvodnja celuloze«
/na delu območja a) linija vlaknin (pralnica, sortacija, belilnica) in na območjih b) linija regeneracije kemikalij, c) priprava
in skladiščenje kemikalij in d) nevtralizacija)/ ter na delu območja tehnološke enote »Energetika in priprava vode« /na
območju c) priprava tehnološke vode/ je dovoljena rušitev
obstoječih objektov pod pogojem, da se po rušenju le teh na
območju rušitve uredi zelena površina.
Na delu območja tehnološke enote »Proizvodnja celuloze« /na območju a) linija vlaknin/ so dopustne rekonstrukcije
ter vzdrževalna dela obstoječih objektov.
Navedene ureditve so dopustne v skladu s pogoji ter
soglasji pristojnih soglasodajalcev.«.
3. člen
V poglavju »III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN VODILA ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR«, se črta
drugi stavek 7. člena v poglavju »Energetika« in nadomesti
z novim stavkom, ki se glasi:

3. člen
V 13.b členu se na koncu dodata dvanajsti in trinajsti
odstavek, ki glasita:
»(12) Na območju zazidalnega načrta je dopustna tudi
rušitev obstoječih objektov.
(13) Na območju zazidalnega načrta je dopustno tudi
združevanje gradbenih parcel in objektov.
Ob tem je potrebno zagotoviti nemoteno funkcioniranje objekta (ustrezno število parkirnih mest za zaposlene,
dostavo…, ustrezno število nadomestnih parkirnih mest za
obiskovalce pred objektom, ob ulici MDB ter ustrezne manipulativne površine).«.
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4. člen
Navedene spremembe veljajo samo za območje obstoječih obrtniških delavnic, ki se nahajajo na desni strani Ulice
MDB, gledano iz smeri od CKŽ do Ulice 11. novembra.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 464-43/2005-O507
Krško, dne 16. oktobra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Št. 3505-26/2006-O502
Krško, dne 16. oktobra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

4852.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na
nepremičninah parc. št. 3149/3 in parc. št.
2745/5 k.o. Kostanjevica in o zamenjavi
predmetnih nepremičnin za nepremičnino
parc. št. 1980/3 k.o. Kostanjevica in o
ustanovitvi javnega dobra na predmetni
nepremičnini

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in
16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine
Krško na 44. seji dne 16. 10. 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc.
št. 3149/3 in parc. št. 2745/5 k.o. Kostanjevica
in o zamenjavi predmetnih nepremičnin
za nepremičnino parc. št. 1980/3 k.o.
Kostanjevica in o ustanovitvi javnega dobra
na predmetni nepremičnini
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 3149/3
– funkcionalen objekt v izmeri 283 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2293, k.o. Kostanjevica in je javno
dobro in na nepremičnini parc. št. 2745/5 – pot v izmeri 10
m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2302, k.o.
Kostanjevica in je javno dobro. Predmetni nepremičnini se
zamenjata za nepremičnino parc. št. 1980/3 – stavbišče v
izmeri 1 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 633
k.o. Kostanjevica in je v lasti Jordan Jožeta, Dolnja Prekopa
39, Kostanjevica na Krki, v deležu do celote.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na
nepremičnini parc. št. 1980/3, k.o. Kostanjevica, se na predmetni nepremičnini ustanovi javno dobro v korist Občine
Krško.
III.
Zamenjava nepremičnin bo izvedena v skladu s predpisi
in po vrednostih, ki jih je s cenitvijo zemljišč v mesecu oktobru 2006 določil pooblaščeni cenilec in znašajo 486.420,10
SIT za nepremičnino parc. št. 3149/3, k.o. Kostanjevica,
22.600,00 SIT za nepremičnino parc. št. 2745/5, k.o. Kostanjevica in 2.260,00 SIT za nepremičnino parc. št. 1980/3,
k.o. Kostanjevica.

4853.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 1614/4 k.o. Oštrc in o zamenjavi
predmetne nepremičnine za nepremičnini
parc. št. 732/46 in parc. št. 734/6 k.o. Oštrc in
o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih
nepremičninah

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in
16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine
Krško na 44. seji dne 16. 10. 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.
št. 1614/4 k.o. Oštrc in o zamenjavi predmetne
nepremičnine za nepremičnini parc. št. 732/46 in
parc. št. 734/6 k.o. Oštrc in o ustanovitvi javnega
dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1614/4
– pot v izmeri 749 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 1043, k.o. Oštrc in je javno dobro. Predmetna
nepremičnina se zamenja za nepremičnino parc. št. 732/46
– pašnik v izmeri 370 m2, ki bo vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 982, k.o. Oštrc in bo v lasti Jarkovič Gregorja in
Marije, Gubčeva ulica 1, Krško, za vsakega v deležu do ½ in
nepremičnino parc. št. 734/6 – pašnik v izmeri 13 m2, ki bo
vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 47, k.o. Oštrc in bo
zemljiškoknjižno v lasti Krašovec Franca in Jožefe, Globočice pri Kostanjevici 12, Kostanjevica na Krki, za vsakega v
deležu do ½ ter je že v postopku prenosa lastninske pravice
v korist Jarkovič Gregorja in Marije, Gubčeva ulica 1, Krško,
za vsakega v deležu do ½.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na
nepremičninah parc. št. 732/46 in parc. št. 734/6, k.o. Oštrc,
se na predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v
korist Občine Krško.
III.
Zamenjava nepremičnin bo izvedena v skladu s predpisi
in po vrednostih, ki jih je s cenitvijo zemljišč v mesecu oktobru
2006 določil pooblaščeni cenilec in znašajo 2.678,70 SIT/m2
za nepremičnini parc. št. 732/46 in parc. št. 734/6, k.o. Oštrc
in 1.109,65 SIT/m2 za nepremičnino parc. št. 1614/4, k.o.
Oštrc.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 464-23/2005-O507
Krško, dne 16. oktobra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

4854.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 1205/142, k.o. Leskovec, in o
zamenjavi predmetne nepremičnine skupaj
z nepremičninami parc. št. 1205/129, parc.
št. 1205/131, parc. št. 1205/135, parc. št.
1205/137, parc. št. 1205/141, parc. št. 1205/139
in parc. št. 1205/133, vse k.o. Leskovec, za
nepremičnino parc. št. 1205/132, k.o. Leskovec

Št.

I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1205/142
– pot v izmeri 3 82 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni seznam javnega dobra v k.o. Leskovec.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na nepremičnini parc. št. 1205/142, k.o. Leskovec, se predmetna
nepremičnina skupaj z nepremičninami:
– parc. št. 1205/129 – njiva v izmeri 935 m2, vpisana v
vl. št. 1132, k.o. Leskovec,
– parc. št. 1205/131 – njiva v izmeri 2375 m2, vpisana v
vl. št. 656, k.o. Leskovec,
– parc. št. 1205/135 – njiva v izmeri 1391 m2, vpisana v
vl. št. 640, k.o. Leskovec,
– parc. št. 1205/137 – njiva v izmeri 880 m2, vpisana v
vl. št. 617, k.o. Leskovec,
– parc. št. 1205/141 – njiva v izmeri 3655 m2, vpisana v
vl. št. 616, k.o. Leskovec,
– parc. št. 1205/139 – njiva v izmeri 3091 m2, vpisana v
vl. št. 636, k.o. Leskovec,
katerih lastnica je Občina Krško do celote in nepremičnina
– parc. št. 1205/133 – njiva v izmeri 1487 m2, vpisana
v vl. št. 1137, k.o. Leskovec, katere solastnica je Občina
Krško do 2/3,
zamenja za nepremičnino:
– parc. št. 1205/132 – njiva v izmeri 3213 m2, vpisana
v vl. št. 1137, k.o Leskovec, ki je v solasti Občine Krško do
2/3,
in sicer tako, da bo Občina Krško postala izključna lastnica
nepremičnine parc. št. 1205/132 k.o Leskovec.

Stran
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III.
Zamenjava nepremičnin iz I. točke tega sklepa bo izvedena v skladu s predpisi in po vrednostih, ki jih je s cenitvijo zemljišč v mesecu januarju 2006 določil cenilec mag.
Žarko Povše in znaša za nepremičnine parc. št. 1205/129,
1205/131, 1205/135, 1205/137, 1205/141, 1205/139 in
1205/133 vse k.o. Leskovec 63.715.141,00 SIT in za nepremičnino parc. št. 1205/132 k.o. Leskovec 14.819.512,00 SIT.
Razlika v vrednosti nepremičnin se izplača v denarju.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-289/2006-O509
Krško, dne 16. oktobra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in
16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine
Krško na 44. seji dne 16. 10. 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.
št. 1205/142, k.o. Leskovec,
in o zamenjavi predmetne nepremičnine skupaj
z nepremičninami parc. št. 1205/129, parc. št.
1205/131, parc. št. 1205/135, parc. št. 1205/137,
parc. št. 1205/141, parc. št. 1205/139 in parc.
št. 1205/133, vse k.o. Leskovec, za nepremičnino
parc. št. 1205/132, k.o. Leskovec
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4855.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 1198/2 k.o. Stari Grad in o prodaji
predmetne nepremičnine

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in
16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine
Krško na 44. seji dne 16. 10. 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.
št. 1198/2 k.o. Stari Grad in o prodaji predmetne
nepremičnine
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1198/2
– neplodno v izmeri 24 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem
seznamu javnega dobra št. LXVIII., k.o. Stari Grad.
II.
Po ukinitvi javnega dobra se predmetna nepremičnina
proda Pečnik Kristini, Spodnja Libna 17, Krško, in sicer
z neposredno pogodbo v skladu z uredbo o pridobivanju,
upravljanju in razpolaganju s premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
III.
Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s predpisi
in po ocenjeni vrednosti, ki jo je v mesecu marcu 2006 izdelal pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin in znaša
118.027,81 SIT.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 465-42/2005-O507
Krško, dne 16. oktobra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
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Uradni list Republike Slovenije

LITIJA
4856.

Poročilo o ugotovitvi rezultatov glasovanja
za župana, člane občinskega sveta in člane
svetov mestne in krajevnih skupnosti v Občini
Litija

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in 70/06 – odločba US) je Občinska volilna komisija Občine Litija na svoji
seji dne 25. 10. 2006 ugotovila

REZULTATE GLASOVANJA
za župana, člane občinskega sveta Občine
Litija in člane mestne in krajevnih skupnosti na
lokalnih volitvah z dne 22. 10. 2006
Skupni rezultat udeležbe
Skupno število volilcev z območja občine:
Skupaj glasovalo po imeniku:
Skupaj glasovalo s potrdili:
Skupaj glasovalo:
Procent udeležbe v občini:

11994
7221
0
7221
60.21%

Ime liste
SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA

419

6,07%

Nova smer

311

4,50%

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA

226

3,27%

Boštjan Savšek

163

2,36%

STRANKA MLADIH SLOVENIJE

117

1,69%

Boris Bevc – neodvisni kandidat

108

1,56%

Lista za Litijo

100

1,45%

Skupaj

Litija

Litija
Litija

Zap.
št.

Kandidat

Št. glasov

% glasov

3123

43.79

280

3.93

1

Franc Rokavec

2

Gorazd Mavretič

3

Vinko Logaj

2636

36.96

4

Joško Godec

1093

15.33

Za izvolitev župana je potreben 2. krog med kandidatoma
Franc Rokavec in Vinko Logaj.
Občinska volilna komisija Občine Litija, je na seji dne
25. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve
članov Občinskega sveta Občine Litija:

I.
Posamezne liste kandidatov so v Občini Litija skupno
dobile naslednje število glasov:
Skupni rezultati glasovanja za volitve članov občinskega sveta

Ime liste

Št. glasov % glasov

6907 100,00%

Člani Občinskega sveta Občine Litija, izvoljeni na rednih
volitvah dne 22. 10. 2006 so:

Litija

Skupni rezultat glasovanja za župana v občini
Oddanih gl.:
7221
Neveljavnih gl.:
89
Veljavnih gl.:
7132

Št. glasov % glasov

Volilna enota št. 1
1. Anton Kovič, roj, 24. 6. 1961, Grbinska cesta 34a,
2. Gorazd Mavretič, roj. 8. 7. 1965, Grumova ulica 4,
3. Luka Godec, roj. 21. 7. 1984, Ježa 6a, Litija
4. Miroslav Kaplja, roj. 30. 12. 1943, Trg na stavbah 2,
5. Aleksander Gombač, roj. 11. 12. 1963, Loška ulica 4,

6. Gvido Kres, roj. 20. 1. 1959, Zgornji Log 4, Litija
7. Maja Lučić, roj. 13. 5. 1982, Kidričeva cesta 4, Litija
8. Albert Pavli, roj. 9. 3. 1959, Maistrova ulica 14, Litija
9. Jožef Grošelj, roj. 3. 3. 1934, Graška cesta 20, Litija
10. Dušan Hauptman, roj. 17. 9. 1960, Grbinska cesta
66a, Litija
11. Matjaž Peskar, roj. 15. 8. 1953, Grbinska cesta 33,
Litija
12. Primož Lambergar, roj. 19. 8. 1977, Breg pri Litiji 24,
Litija
Volilna enota št. 2
1. Franc Rokavec, roj. 12. 9. 1963, Zgornja Jevnica 12,
Kresnice
2. Jožef Kovič, roj. 14. 4. 1939, Kresnice 108, Kresnice
3. Pavel Hiršel, roj. 28. 6. 1942, Vače 76, Vače
4. Drago Poglajen, roj. 17. 6. 1960, Jesenje 20, Kresnice
5. Matjaž Gospeti, roj. 21. 12. 1969, Ribče 60, Kresnice
6. Marko Godec, roj. 30. 7. 1954, Jevnica 57, Kresnice
Volilna enota št. 3
1. Helena Perko, roj. 6. 11. 1957, Vodice pri Gabrovki 1,
Gabrovka
2. Anton Korimšek, roj. 1. 1. 1953, Borovak pri Polšniku
3, Polšnik
3. Dušan Mak, roj. 26. 4. 1963, Zagozd 5, Dole pri Litiji
4. Gregor Zavrl, roj. 1. 9. 1986, Nova Gora 5a, Gabrovka
5. Branko Logar, roj. 4. 12. 1962, Brezovo 17, Gabrovka

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1531

22,17%

LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

1485

21,50%

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

889

12,87%

Litija, zbudi se!

630

9,12%

SOCIALNI DEMOKRATI

488

7,07%

Občinska volilna komisija Občine Litija, je na seji dne
25. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve
članov sveta mestne in krajevnih skupnosti v Občini Litija:

6,37%

II.
V svet mestne in krajevnih skupnosti so bili izvoljeni
naslednji kandidati.

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

440
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Litija
Litija
Litija
Litija
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9. Jani Jerant, roj. 6. 9. 1957, Zgornja Jevnica 18, Kresnice

2. Jože Kežar, roj. 22. 11. 1953, Breg pri Litiji 13a,

V svet Krajevne skupnosti Konjšica:
1. Stanislava Breganski, roj. 12. 4. 1947, Konjšica del
22, Polšnik
2. Simon Hiršelj, roj. 28. 10. 1980, Konjšica del 5a,
Polšnik
3. Venčeslav Žurga, roj. 5. 1. 1960, Konjšica del 8,
Polšnik
4. Janez Dolanc, roj. 23. 10. 1970, Ravne 6, Polšnik
5. Lidija Skubic, roj. 17. 6. 1958, KOnjšica del 2, Polšnik
6. Damjan Kotar, roj. 31. 8. 1984, Konjšica del 15, Polšnik
7. Janez Dolanc, roj. 3. 5. 1941, Konjšica del 31a, Polšnik

3. Primož Lambergar, roj. 19. 8. 1977, Breg pri Litiji 24,
4. Tatjana Kranjc, roj. 7. 6. 1973, Breg pri Litiji 21, Litija
5. Dušan Drnovšek, roj. 15. 2. 1960, Breg pri Litiji 39a,
6. Jože Kastelic, roj. 1. 11. 1969, Breg pri Litiji 34, Litija
7. Nada Šuligoj, roj. 25. 1. 1948, Breg pri Litiji 41, Litija

V svet Krajevne skupnosti Gabrovka:
1. Helena Perko, roj. 6. 11. 1957, Vodice pri Gabrovki
1, Gabrovka
2. Roman Ciglar, roj. 16. 8. 1967, Tlaka 7, Gabrovka
3. Marjan Hostnik, roj. 18. 5. 1962, Moravče pri Gabrovki 23, Gabrovka
4. Branko Starina, roj. 27. 2. 1960, Tihaboj 24, Gabrovka
5. Vladimir Resnik, roj. 30. 6. 1957, Gabrska gora 5,
Gabrovka
6. Avguštin Dim, roj. 11. 8. 1968, Kumpolje 2, Gabrovka
7. Marjan Meserko, roj. 29. 11. 1956, Gobnik 18, Gabrovka
V svet Krajevne skupnosti Hotič:
1. Pavla Pinterič, roj. 23. 4. 1956, Zgornji Hotič 3, Litija
2. Franc Planinšek, roj. 28. 3. 1944, Zgornji Hotič 5a,

3. Marija Osolnik Bajde, roj. 6. 8. 1958, Spodnji Hotič
10, Litija
4. Franc Boncelj, roj. 15. 2. 1961, Spodnji Hotič 2a,
Litija
5. Maks Kobalej, roj. 14. 5. 1965, Bitiče 1, Litija
6. Jože Kovič, roj. 10. 2. 1958, Jesenje 24, Kresnice
7. Andrej Cirar, roj. 28. 9. 1982, Konj 2, Litija

ce
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V svet Krajevne skupnosti Breg – Tenetiše:
1. Boštjan Savšek, roj. 31. 3. 1978, Breg pri Litiji 39,

V svet Krajevne skupnosti Dole pri Litiji:
1. Miroslav Brinovec, roj. 11. 1. 1972, Slavina 1, Dole
pri Litiji
2. Miha Hribar, roj. 13. 10. 1987, Kal pri Dolah, Dole
pri Litiji
3. Nina Kotar, roj. 13. 9. 1986, Dole pri Litiji 1, Dole pri
Litiji
4. Miha Celestina, roj. 17. 9. 1983, Magolnik 5, Dole
pri Litiji
5. Anton Podlesnik, roj. 16. 10. 1957, Ježevec 3, Dole
pri Litiji
6. Jožef Šuštar, roj. 18. 12. 1972, Strmec 15, Dole pri
Litiji
7. Leopold Štempihar, roj. 24. 6. 1975, Mala Goba 1,
Dole pri Litiji

Litija

Št.

V svet Krajevne skupnosti Jevnica:
1. Matjaž Ostrež, roj. 20. 8. 1972, Jevnica 79, Kresni-

2. Viktorija Benčič, roj. 28. 3. 1953, Jevnica 72, Kresnice
3. Dominik Cerar, roj. 23. 8. 1956, Jevnica 83, Kresnice
4. Rok Upelj, roj. 5. 2. 1988, Kresniške poljane 54,
Kresnice
5. Jože Gorenc, roj. 20. 3. 1945, Kresniške poljane 67,
Kresnice
6. Jaka Peterca, roj. 18. 12. 1986, Kresniške poljane
84, Kresnice
7. Lado Obolnar, roj. 25. 5. 1957, Golišče 99, Kresnice
8. Jelka Gajšt, roj. 14. 10. 1962, Golišče 15, Kresnice

V svet krajevne skupnosti Kresnice:
1. Andrejka Setničar, roj. 14. 1. 1968, Kresnice 34a,
Kresnice
2. Marinka Tehovnik, roj. 8. 4. 1953, Kresnice 5, Kresnice
3. Daniel Lenart, roj. 19. 11. 1965, Kresniški vrh 28,
Kresnice
4. Stanislav Lemut, roj. 23. 3. 1945, Kresnice 112, Kresnice
5. Franc Kos, roj. 15. 6. 1945, Kresnice 55, Kresnice
6. Ludvik Jamšek, roj. 30. 7. 1943, Kresnice 93, Kresnice
7. Leopold Žnideršič, roj. 1. 4. 1950, Kresnice 138, Kresnice
V svet Krajevne skupnosti Polšnik:
1. Franc Repovš, roj. 27. 2. 1961, Šumnik 5a, Polšnik
2. Uroš Ribič, roj. 21. 6. 1972, Polšnik 28, Polšnik
3. Janez Kotar, roj. 8. 7. 1956, Stranski vrh 9, Polšnik
4. Darko Povše, roj. 21. 10. 1970, Renke 10, Sava
5. Stanislav Vozelj, roj. 24. 12. 1955, Velika Preska 12,
Polšnik
6. Zdenko Kadunc, roj. 28. 9. 1964, Tepe 5c, Polšnik
7. Tomaž Vozelj, roj. 4. 12. 1973, Tepe 30, Polšniik
8. Marjan Mušič, roj. 21. 6. 1976, Mamolj 8a, Polšnik
9. Roman Primc, roj. 21. 10. 1966, Dolgo Brdo 4, Polšnik

ce

V svet Krajevne skupnosti Ribče:
1. Sandi Peterca, roj. 10. 5. 1960, Ribče 40a, Kresnice
2. Igor Cividini, roj. 14. 12. 1973, Ribče 36, Kresnice
3. Ana Pavlin, roj. 27. 7. 1948, Ribče 12, Kresnice
4. Angela Kovič, roj. 7. 11. 1936, Ribče 56, Kresnice
5. Matjaž Gospeti, roj. 21. 12. 1969, Ribče 60, Kresni-

6. Zvonka Kržišnik, roj. 13. 5. 1954, Vernek 10, Kresnice
7. Valentin Smrkolj, roj. 12. 2. 1946, Ribče 29, Kresnice
V svet Krajevne skupnosti Sava:
1. Jožef Leskovšek, roj. 21. 2. 1937, Sava 12b, Sava
2. Ema Modrijan, roj. 22. 7. 1953, Sava 13b, Sava
3. Jožef Veldin, roj. 19. 3. 1950, Sava 6, Sava
4. Marija Skender, roj. 15. 4. 1954, Ponoviče 22c,
Sava
5. Marinka Zajfrid, roj. 8. 9. 1966, Leše 10, Sava
V svet Krajevne skupnosti Spodnji Log:
1. Franc Drnovšek, 29. 7. 1941, Spodnji Log 26, Sava
2. Simon Levičar, roj. 26. 4. 1982, Spodnji Log 15,
Sava
3. Aleš Cvetežar, roj. 2. 7. 1972, Spodnji Log 52, Sava
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4. Nana Frančiška Peterka, roj. 9. 4. 1946, Spodnji Log
13, Sava
5. Zlatko Rogan, roj. 11. 10. 1964, Spodnji Log 41,
Sava
6. Igor Medved, roj. 17. 2. 1963, Spodnji Log 5b, Sava
7. Aleksander Krajšič, roj. 2. 1. 1952, Spodnji Log 37,
Sava
V svet Krajevne skupnosti Vače:
1. Karel Jurjevec, roj. 25. 8. 1981, Vače 70, Vače
2. Pavel Hiršel, roj. 28. 6. 1942, Vače 76, Vače
3. Herman Bizjak, roj. 17. 1. 1970, Klenik 18, Vače
4. Bojan Vrtačnik, roj. 31. 8. 1967, Slivna 13, Vače
5. Robert Garantini, roj. 13. 4. 1969, Klenik 14, Vače
6. Franc Merela, roj. 10. 2. 1945, Slivna 25, Vače
7. Marija Vozel, roj. 17. 11. 1956, Široka set 6, Vače
V svet Mestne skupnosti Litija:
1. Dušan Hauptman, roj. 17. 9. 1960, Grbinska cesta
66a, Litija
2. Anton Kovič, roj. 24. 6. 1961, Grbinska cesta 34a,
Litija
3. Ignac Štefrl, roj. 28. 12. 1938, Bobek 2, Litija
4. Gvido Kres, roj. 20. 1. 1959, Zgornji Log 4, Litija
5. Martin Brilej, roj. 3. 10. 1940, Kidričeva cesta 2, Litija
6. Avgust Cvetežar, roj. 14. 4. 1949, Prisojna ulica 4,
Litija
7. Avgust Grošelj, roj. 24. 8. 1941, Graška cesta 28a,
Litija
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Litija
Marko Godec l.r.
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Centralno
ogrevanje:

cena za plin

92,25 SIT/m3

cena za prikl. moč

755,41 SIT/kW, leto

OSTALA POTROŠNJA
Mala poraba: cena za plin

154,23 SIT/m3

Osnovna
tarifa:

cena za plin
osnovna cena

103,29 SIT/m3
23.417,45 SIT/leto

Ogrevanje
Poslovnih
prostorov:

Pogodbeni
odjem:

cena za plin

103,29 SIT/m3

cena za prikl. moč

460,36 SIT/kW, leto

cena za plin
cena za prikl. moč

84,61 SIT/m3
835,62 SIT/kW, leto

Navedene cene ne vključujejo takse v višini 5,70 SIT/m3,
trošarine v višini 1,50 SIT/m3 in 20% DDV.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za
posamezne tarifne skupine plina, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 103/06.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 2. novembra 2006
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Direktor
Hrvoje Draškovič l.r.

LJUBLJANA
4857.

Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Na podlagi prve alinee 6. člena Akta o ustanoviteljskih
pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS,
št. 82/04) in na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih
podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. z dne 27. 10.
2004 je direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o. sprejel

CENIK
za posamezne tarifne skupine plina
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene za posamezne
tarifne skupine plina:
ŠIROKA POTROŠNJA
Mala poraba: cena za plin

154,23 SIT/m3

Gospodinjska
tarifa:

cena za plin
osnovna cena

92,25 SIT/m3
9.181,67 SIT/leto

METLIKA
4858.

Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine
Metlika

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB2 in Uradni list RS, št. 70/06 – odl.
US) je Občinska volilna komisija sestavila

POROČILO
o izidu rednih volitev župana Občine Metlika
Občinska volilna komisija Metlika je na svoji seji, dne
24. oktobra 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Metlika na volitvah 22. oktobra 2006, ugotovila rezultate
glasovanja ter izid volitev za župana Občine Metlika.
I.
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno
glasovanje v dneh od 17. oktobra do 19. oktobra 2006 ter
na 21 voliščih dne 22. oktobra 2006, skupaj torej na 22
voliščih.
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II.
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico voliti
skupaj 6.910 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
2. Glasovalo je skupaj 4.611 volivcev ali 66,72% od
vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 4.553 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku na dan glasovanja,
b) 56 volivcev glasovalo predčasno,
c) 1 volivec je glasoval po pošti.
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik,
ni glasoval noben volivec.
III.
Za volitve župana je bilo oddanih 4.610 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo možno ugotoviti volje
volivca, ker sta bila obkrožena dva ali celo več kandidatov,
je bilo neveljavnih 50 glasovnic.
Veljavnih je bilo 4.560 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. KOČEVAR ANDREJ 107 glasov (2,35%)
2. ČERNIČ ANTON 269 glasov (5,90%)
3. DRAGOVAN SLAVKO 1.176 glasov (25,79%)
4. ŠTRBENAC SILVESTER 42 glasov (0,92%)
5. KOČEVAR MINKA 208 glasov (4,56%)
6. KRIŽAN MIRAN 147 glasov (3,22%)
7. ZEVNIK DARKO 200 glasov (4,39%)
8. BRUNSKOLE RENATA 2.411 glasov (52,87%)
SKUPAJ 4.560 glasov (100,00%)
IV.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06) – uradno
prečiščeno besedilo (ZLV-UPB2) in 70/06 – odločba Ustavnega sodišča RS ugotovila, da je bila za županjo Občine
Metlika v prvem krogu volitev izvoljena kandidatka RENATA
BRUNSKOLE, ki je prejela 2.411 glasov (52,87%), kar je
večina oddanih veljavnih glasov.
Št. 041-1/2006
Metlika, dne 24. oktobra 2006
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Metlika, Mestni trg 24
Tajnik
Predsednica
Milan Travnikar l.r. Marija Črnugelj, univ. dipl. prav., l.r.
Namestnica predsednice
Marjeta Fortun, univ. dipl. prav., l.r.
Član
Branko Nemanič l.r.
Namestnik člana
Stanislav Brodarič l.r.
Član
Janez Starc l.r.
Namestnik člana
Anton Krašovec l.r.

Št.

4859.
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Poročilo o izidu rednih volitev članov
Občinskega sveta Občine Metlika

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB2 in Uradni list RS, št. 70/06 – odl.
US) je Občinska volilna komisija sestavila

POROČILO
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta
Občine Metlika
Občinska volilna komisija Metlika je na svoji seji, dne
24. oktobra 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov
Občinskega sveta Občine Metlika na volitvah 22. oktobra
2006, ugotovila:
I.
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno
glasovanje v dneh od 17. oktobra do 19. oktobra 2006 ter
na 21 voliščih dne 22. oktobra 2006, skupaj torej na 22
voliščih.
II.
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico voliti
skupaj 6.910 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
2. Glasovalo je skupaj 4.611 volivcev ali 66,72% od
vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 4.554 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku na dan glasovanja,
b) 56 volivcev je glasovalo predčasno,
c) 1 volivec je glasoval po pošti.
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik,
ni glasoval noben volivec.
III.
Za volitve članov Občinskega sveta je bilo oddanih
4.611 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo možno ugotoviti volje
volivca, ker sta bili obkroženi dve ali celo več zaporednih
številk pred nazivom oziroma imenom politične stranke ali
kandidatne liste, ali je bilo oddanih več kot en preferenčni
glas, je bilo neveljavnih 252 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 4.359.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov:
Glasov
462

% glasov Ime liste
10,60% SOCIALNI DEMOKRATI

226

5,18% SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE

102

2,34% NEODVISNI KANDIDAT JOŽE
CINDRIČ

390

8,95% LISTA ZA METLIKO

160

3,67% AS – AKTIVNA SLOVENIJA

84
112

1,93% NEODVISNI KANDIDAT JOŽE
PLUT
2,57% ŠTUBLJAR ANTON

Član
Jurij Damjanovič l.r.

506

11,61% SLS, SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

Namestnik člana
Matija Žabčič l.r.

127

2,91% SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA – SNS
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4,86% MUC ANTON

372

8,53% SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

337

7,73% DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, DeSUS

474

10,87% LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

346

7,94% NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA (N.Si)

4.359

10,30% GLAS NEODVISNIH
100,0% SKUPAJ

IV.
Na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06) – uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB2)
in 70/06 – odločba Ustavnega sodišča RS je komisija ugotovila, da so večino preferenčnih glasov prejeli kandidat Igor
Vajda –SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, kandidat Jože Nemanič – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA (N.Si) in kandidatka Renata Brunskole
– GLAS NEODVISNIH, sicer ni bilo kandidata na nobeni
drugi kandidatni listi, ki bi dobil večino preferenčnih glasov,
potrebnih za izvolitev, zato se mandati dodelijo kandidatom
po vrstnem redu na posamezni kandidatni listi na osnovi
izračunanega števila mandatov, ki so dodeljeni posamezni
listi. Mandata pa se glede na večino preferenčnih glasov
dodelita le kandidatoma Igorju Vajda in Jožetu Nemaniču,
saj kandidatka Renata Brunskole dobi mandat že na podlagi
vrstnega reda na kandidatni listi.

V.
Na podlagi 14. in 86. člena Zakona o lokalnih volitvah je
pripadlo listam kandidatov naslednje število mandatov:
1. SOCIALNI DEMOKRATI – 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. ZEVNIK DARKO
2. KRAJAČIČ BOJAN
2. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE – 1 mandat
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. GERKŠIČ ANTON
3. NEODVISNI KANDIDAT JOŽE CINDRIČ – lista ni
dobila mandata
4. LISTA ZA METLIKO – 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. ČRNUGELJ MARTIN
2. VLAŠIČ DUŠKA
data

5. AS – AKTIVNA SLOVENIJA – lista ni dobila man-

6. NEODVISNI KANDIDAT JOŽE PLUT – lista ni dobila
mandata
7. ŠTUBLJAR ANTON – lista ni dobila mandata
date

2. PEZDIRC JOŽE
3. PLUT VERONIKA

% glasov Ime liste

212

449
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9. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – lista
ni dobila mandata
10. MUC ANTON – 1 mandat
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. MUC ANTON
data

11. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – 2 manIzvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. KRIŽAN MIRAN
2. VAJDA IGOR

12. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, DeSUS – 1 mandat
Izvoljena je bila naslednja kandidatka:
1. ŠKOF VLADIMIRA
13. LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. MATEKOVIČ JOŽE
2. KOČEVAR MINKA
14. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA (N.Si) – 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. MALENŠEK ALOJZ
2. NEMANIČ JOŽE
15. GLAS NEODVISNIH – 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. KREMESEC MILAN
2. BRUNSKOLE RENATA
Št. 041-1/2006
Metlika, dne 24. oktobra 2006
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Metlika, Mestni trg 24
Tajnik
Predsednica
Milan Travnikar l.r. Marija Črnugelj, univ. dipl. prav., l.r.
Namestnica predsednice
Marjeta Fortun, univ. dipl. prav., l.r.
Član
Branko Nemanič l.r.
Namestnik člana
Stanislav Brodarič l.r.
Član
Janez Starc l.r.
Namestnik člana
Anton Krašovec l.r.

8. SLS, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – 3 man-

Član
Jurij Damjanovič l.r.

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. DRAGOVAN SLAVKO

Namestnik člana
Matija Žabčič l.r.
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4860.

Poročilo o izidu rednih volitev člana
Občinskega sveta Občine Metlika –
predstavnika romske skupnosti

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB2 in Uradni list RS, št. 70/06 – odl.
US) je Posebna občinska volilna komisija sestavila

POROČILO
o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta
Občine Metlika – predstavnika romske skupnosti
Posebna Občinska volilna komisija Metlika je na svoji
seji, dne 22. oktobra 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve člana
občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti na volitvah
22. oktobra 2006, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev
za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti.
I.
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico voliti
skupaj 75 volivcev, ki so bili vpisani v posebne volilne imenike.
2. Glasovalo je skupaj 41 volivcev ali 54,67% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 41 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku
na dan glasovanja.
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik,
ni glasoval noben volivec.
II.
Za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti je bilo oddanih 41 glasovnic.
Veljavnih je bilo 39 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo možno ugotoviti volje
volivca, sta bili neveljavni 2 glasovnici.
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. HUDOROVAC MATJAŽ 39 glasov (100%).
III.
Posebna Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06) –
uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB2) in 70/06 – odločba
Ustavnega sodišča RS, ugotovila, da je za člana občinskega
sveta – predstavnika romske skupnosti izvoljen kandidat HUDOROVAC MATJAŽ, ki je kot edini kandidat prejel 39 glasov.
Št. 041-1/2006
Metlika, dne 22. oktobra 2006
POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Metlika, Mestni trg 24
Tajnik
Milan Travnikar l.r.

Predsednik
Branko Matkovič, univ.dipl. prav., l.r.

Namestnik predsednika
Dušan Bricelj, univ. dipl. prav., l.r.
Član
Jožef Nemanič l.r.
Namestnik člana
Jurij Jelerčič l.r.
Član
Darko Hudorovac l.r.
Član
Janez Kremesec l.r.
Namestnica člana
Nada Krašovec Klančar l.r.

Št.

4861.

114 / 9. 11. 2006 /

Stran

11911

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na
rednih volitvah članov svetov KS v Občini
Metlika

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB2 in Uradni list RS, št. 70/06 – odl.
US) je Občinska volilna komisija sestavila

POROČILO
o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah
članov svetov KS v Občini Metlika
Občinska volilna komisija Metlika je na seji dne 24. oktobra 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov svetov
KS oz MS v Občini Metlika na volitvah 22. oktobra 2006,
ugotovila:
I.
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno
glasovanje v dneh od 17. oktobra do 19. oktobra 2006 ter
na 21 voliščih dne 22. oktobra 2006, skupaj torej na 22
voliščih.
II.
Na območju Občine Metlika je predčasno glasovalo 56
volivcev, in sicer: iz volilne enote številka 1 (KS Božakovo)
2 volivca, iz volilne enote številka 3 (KS Drašiči) 2 volivca, iz
volilne enote 6 (KS Jugorje) 2 volivca, iz volilne enote 7 (KS
Lokvica) 2 volivca, iz volilne enote 8 (MS Metlika) 37 volivcev,
iz volilne enote 9 (KS Podzemelj) 2 volivca, iz volilne enote
11 (KS Rosalnice) 3 volivci in iz volilne enote 13 (KS Suhor)
6 volivcev.
Po pošti je glasoval 1 volivec, in sicer za člane sveta
KS Suhor (13. VE).
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik,
ni glasoval noben volivec.
III.
Rezultati po krajevnih skupnostih so naslednji:
a) KS BOŽAKOVO – VOLILNA ENOTA 1
– v volilni imenik je bilo vpisanih 190 volivcev
– glasovalo je 136 volivcev ali 71,58% vseh volivcev, ki
so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 131 glasovnic
– neveljavnih je bilo 5 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. NEMANIČ JOŽE, Božakovo 22B 84 glasov
2. FERKO BRANKA, Božakovo 15 – 83 glasov
3. NEMANIČ STANKO, Božakovo 21 – 86 glasov
4. NEMANIČ MARTIN, Želebej 14 – 79 glasov
5. JANJAC STJEPAN, Rakovec 2 – 89 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Božakovo izvoljeni:
1. JANJAC STJEPAN, Rakovec 2 – 89 glasov
2. NEMANIČ STANKO, Božakovo 21 – 86 glasov
3. NEMANIČ JOŽE, Božakovo 22B – 84 glasov
4. FERKO BRANKA, Božakovo 15 – 83 glasov
5. NEMANIČ MARTIN, Želebej 14 – 79 glasov
b) KS DOBRAVICE – VOLILNA ENOTA 2
– v volilni imenik je bilo vpisanih 163 volivcev
– glasovalo je 122 volivcev ali 74,85% vseh volivcev, ki
so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 122 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
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1. ŠUKLJE JOŽE, Geršiči 4 – 122 glasov
2. MALNARIČ ANA, Krivoglavice 7 – 122 glasov
3. JERŠIN STANISLAV, Dolnje Dobravice 7A – 122
glasov
4. ŽUGELJ MARIJA, Dolnje Dobravice 6 – 122 glasov
5. RUS ZVONKO, Gornje Dobravice 2A – 122 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Dobravice izvoljeni:
1. ŠUKLJE JOŽE, Geršiči 4 – 122 glasov
2. MALNARIČ ANA, Krivoglavice 7 – 122 glasov
3. JERŠIN STANISLAV, Dolnje Dobravice 7A – 122
glasov
4. ŽUGELJ MARIJA, Dolnje Dobravice 6 – 122 glasov
5. RUS ZVONKO, Gornje Dobravice 2A – 122 glasov
c) KS DRAŠIČI – VOLILNA ENOTA 3
– v volilni imenik je bilo vpisanih – 246 volivcev
– glasovalo je 175 volivcev ali 71,14% vseh volivcev, ki
so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 172 glasovnic
– neveljavnih je bilo 5 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. RUS DUŠAN, Vidošiči 17 – 90 glasov
2. PRUS JOŽEF, Krmačina 6 – 91 glasov
3. PLUT VERONIKA, Drašiči 48 – 88 glasov
4. KOSTELEC IVAN, Drašiči 5 – 78 glasov
5. NEMANIČ MARTIN, Drašiči 40 – 85 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Drašiči izvoljeni:
1. PRUS JOŽEF, Krmačina 6 – 91 glasov
2. RUS DUŠAN, Vidošiči 17 – 90 glasov
3. PLUT VERONIKA, Drašiči 48 – 88 glasov
4. NEMANIČ MARTIN, Drašiči 40 – 85 glasov
5. KOSTELEC IVAN, Drašiči 5 – 78 glasov
d) KS GRABROVEC – VOLILNA ENOTA 4
– v volilni imenik je bilo vpisanih 121 volivcev
– glasovalo je 88 volivcev ali 72,73% vseh volivcev, ki
so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 87 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ČRNIČ MARJAN, Grabrovec 19 – 48 glasov
2. JAKLJEVIČ ANTON, Grabrovec 1 – 55 glasov
3. DRAGOVAN JOŽEF, Grabrovec 14 – 15 glasov
4. ŠTRBENAC SILVESTER, Grabrovec 28 – 15 glasov
5. BUČAR DUŠAN, Grabrovec 4A – 40 glasov
6. ŠTUBLJAR MARTIN, Grabrovec 41 – 61 glasov
7. STOJNIČ ANTON, Grabrovec 20 – 16 glasov
8. KRAMARIČ NADJA, Grabrovec 29 – 29 glasov
9. DRAGOVAN MARIJA, Grabrovec 14 – 45 glasov
10. PEZDIREC FRANC, Grabrovec 8A – 49 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Grabrovec izvoljeni:
1. ŠTUBLJAR MARTIN, Grabrovec 41 – 61 glasov
2. JAKLJEVIČ ANTON, Grabrovec 1 – 55 glasov
3. PEZDIREC FRANC, Grabrovec 8A – 49 glasov
4. ČRNIČ MARJAN, Grabrovec 19 – 48 glasov
5. DRAGOVAN MARIJA, Grabrovec 14 – 45 glasov
e) KS GRADAC – VOLILNA ENOTA 5
– v volilni imenik je bilo vpisanih 462 volivcev
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– glasovalo je 289 volivcev ali 62,55% vseh volivcev, ki
so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 283 glasovnic
– neveljavnih je bilo 6 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. KOČEVAR MIRKO, Gradac 43 – 134 glasov
2. MALENŠEK ALOJZ, Gradac 86 – 197 glasov
3. ŠTAMPOHAR GABRIJELA, Gradac 117 – 79 glasov
4. RUS CVETKO, Gradac 115 – 180 glasov
5. SLANC JOŽICA, Okljuka 5 115 – glasov
6. RENKO FRANC, Klošter 11 – 195 glasov
7. ŽUNIČ MILAN, Gradac 24 – 173 glasov
8. DIM ROK, Gradac 94 – 59 glasov
9. ŠTRUCELJ ZLATA, Klošter 19 – 98 glasov
10. DOLTAR TILEN, Gradac 6B – 70 glasov
11. CERJANEC MARIJAN, Gradac 38 – 198 glasov
12. ŠUŠTARŠIČ IVAN, Gradac 29 – 187 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Gradac izvoljeni:
1. CERJANEC MARIJAN, Gradac 38 – 198 glasov
2. MALENŠEK ALOJZ, Gradac 86 – 197 glasov
3. RENKO FRANC, Klošter 11 – 195 glasov
4. ŠUŠTARŠIČ IVAN, Gradac 29 – 187 glasov
5. RUS CVETKO, Gradac 115 – 180 glasov
6. ŽUNIČ MILAN, Gradac 24 – 173 glasov
7. KOČEVAR MIRKO, Gradac 43 – 134 glasov
f) KS JUGORJE – VOLILNA ENOTA 6
– v volilni imenik je bilo vpisanih 99 volivcev
– glasovalo je 68 volivcev ali 68,68% vseh volivcev, ki
so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 65 glasovnic
– neveljavne so bile 3 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. BADOVINAC PETER, Jugorje pri Metliki 5 – 44 glasov
2. ŠTUBLER ANTON, Jugorje pri Metliki 11 – 27 glasov
3. PLUT BRANKO, Božič Vrh 5 – 33 glasov
4. ZEVNIK MARIJA, Sela pri Jugorju 1 – 38 glasov
5. KOZJAN MAJA, Škemljevec 5 – 33 glasov
6. POPOVIČ DANIJEL, Sela pri Jugorju 11 – 38 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Jugorje izvoljeni:
1. BADOVINAC PETER, Jugorje pri Metliki 5 – 44 glasov
2. ZEVNIK MARIJA, Sela pri Jugorju 1 – 38 glasov
3. POPOVIČ DANIJEL, Sela pri Jugorju 11 – 38 glasov
4. PLUT BRANKO, Božič Vrh 5 – 33 glasov
5. KOZJAN MAJA, Škemljevec 5 – 33 glasov
g) KS LOKVICA – VOLILNA ENOTA 7
– v volilni imenik je bilo vpisanih 309 volivcev
– glasovalo je 226 volivcev ali 73,13% vseh volivcev, ki
so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 220 glasovnic
– neveljavnih je bilo 6 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. NEMANIČ MARJANA, Gornja Lokvica 46 – 89 glasov
2. PEZDIRC ANTON, Trnovec 8 – 80 glasov

Uradni list Republike Slovenije
3. VLAŠIČ STANKO, Gornja Lokvica 44A – 152 glasov
4. MUC ANTON, Gornja Lokvica 5B – 178 glasov
5. ŠKOF ANTON, Trnovec 1 – 93 glasov
6. PETRIC MAJDA, Trnovec 2B – 96 glasov
7. ŠUKLJE STANKO, Dolnja Lokvica 27A – 99 glasov
8. ŠUKLJE MARTIN, Dolnja Lokvica 23 – 78 glasov
9. NEMANIČ STANKO, Gornja Lokvica 46 – 75 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Lokvica izvoljeni:
1. MUC ANTON, Gornja Lokvica 5B – 178 glasov
2. VLAŠIČ STANKO, Gornja Lokvica 44A – 152 glasov
3. ŠUKLJE STANKO, Dolnja Lokvica 27A – 99 glasov
4. PETRIC MAJDA, Trnovec 2B – 96 glasov
5. ŠKOF ANTON, Trnovec 1 – 93 glasov
h) MESTNA SKUPNOST METLIKA – VOLILNA ENOTA 8
– v volilni imenik je bilo vpisanih 2.815 volivcev
– glasovalo je 1.826 volivcev ali 64,86% vseh volivcev,
ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 1.739 glasovnic
– neveljavnih je bilo 87 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. VRANIČAR JOŽE, Na Obrh 15 – 535 glasov
2. BEZENŠEK ANTON, Cesta bratstva in enotnosti 73
– 829 glasov
3. SKOLIBER TIHOMIR, Levstikova 11 – 442 glasov
4. KREMESEC MILAN, Ulica XIV. divizije 1 – 893 glasov
5. KRAŠEVEC MARKO, Cesta bratstva in enotnosti
127 – 332 glasov
6. SIMONIČ HELENA, Naselje Staneta Rozmana 27
– 260 glasov
7. MATEKOVIČ JOŽE, Ulica Belokranjskega odreda 3
– 652 glasov
8. PLUT JOŽE, Ulica Milke Šobar 3 – 222 glasov
9. LIPEJ PAVEL, Šolska ulica 3 – 208 glasov
10. VIKTOROVSKI NIKO, Ulica 1. maja 5 – 279 glasov
11. JAKLJEVIČ FRANC, Ulica Belokranjskega odreda
18 – 227glasov
12. KADIČ MAJDA, Cesta bratstva in enotnosti 108
– 100 glasov
13. TOŠESKA ALBINA, Jerebova ulica 4 – 516 glasov
14. ŠTUPAR MARTINA, Na Obrh 19 – 262 glasov
15. KOTAR ALBIN, Jarčeva ulica 5A – 236 glasov
16. DOKL MIRKO, Cankarjeva cesta 20 – 526 glasov
17. STOPAR ZEVNIK MOJCA, Ulica Belokranjskega
odreda 8 – 269 glasov
18. ŠILJAC VESNA, Ulica Belokranjskega odreda 18
– 183 glasov
19. PETKOVIČ BRANKO, Ulica Belokranjskega odreda
1 – 221 glasov
20. VLAŠIČ DUŠKA, Breg revolucije 21B – 687glasov
21. UDOVIČIČ MIKI SLOBODAN, Cesta bratstva in
enotnosti 34 – 175 glasov
22. ŠTUPAR ALEŠ, Vejar 3 – 118 glasov
23. KAPUŠIN JOŽE, Pot na Veselico 25 – 578 glasov
24. OGULIN RAFKO, Župančičeva cesta 5 – 359 glasov
25. GOLEŠ IGOR, Na Obrh 30 – 200 glasov
26. BRAČIKA JANKO, Cankarjeva cesta 1 – 627 glasov
27. MEŽNARŠIČ ALENČICA, Levstikova 12 – 369 glasov
28. IVEC ANTON, Breg revolucije 15 – 249 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
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Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti
v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta
mestne skupnosti Metlika izvoljeni:
1. KREMESEC MILAN, Ulica XIV. divizije 1 – 893 glasov
2. BEZENŠEK ANTON, Cesta bratstva in enotnosti 73
– 829 glasov
3. VLAŠIČ DUŠKA, Breg revolucije 21B – 687glasov
4. MATEKOVIČ JOŽE, Ulica Belokranjskega odreda 3
– 652 glasov
5. BRAČIKA JANKO, Cankarjeva cesta 1 – 627 glasov
6. KAPUŠIN JOŽE, Pot na Veselico 25 – 578 glasov
7. VRANIČAR JOŽE, Na Obrh 15 – 535 glasov
i) KS PODZEMELJ – VOLILNA ENOTA 9
– v volilni imenik je bilo vpisanih 697 volivcev
– glasovali so 466 volivci ali 66,85% vseh volivcev, ki
so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 452 glasovnic
– neveljavnih je bilo 14 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. KRIŽAN IVAN, Otok 19 – 251 glasov
2. PEZDIRC ANTON, Primostek 40 – 328 glasov
3. ROŽMAN DUŠAN, Prilozje 5 – 264 glasov
4. TASIČ GORDANA, Boginja vas 4B – 230 glasov
5. SOPČIČ BOGDAN, Podzemelj 17A – 197 glasov
6. ŠTEFANIČ STANISLAV, Kapljišče 1 – 268 glasov
7. PEZDIRC JOŽE, Krasinec 56 – 268 glasov
8. GALOVEC IVANKA, Krasinec 26 – 242 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Podzemelj izvoljeni:
1. PEZDIRC ANTON, Primostek 40 – 328 glasov
2. ŠTEFANIČ STANISLAV, Kapljišče 1 – 268 glasov
3. PEZDIRC JOŽE, Krasinec 56 – 268 glasov
4. ROŽMAN DUŠAN, Prilozje 5 – 264 glasov
5. KRIŽAN IVAN, Otok 19 – 251 glasov
6. GALOVEC IVANKA, Krasinec 26 – 242 glasov
7. TASIČ GORDANA, Boginja vas 4B – 230 glasov
j) KS RADOVICA – VOLILNA ENOTA 10
– v volilni imenik je bilo vpisanih 361 volivcev
– glasovalo je 223 volivcev ali 61,77% vseh volivcev, ki
so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 217 glasovnic
– neveljavni sta bili 6 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. BAJUK JOŽE, Radovica 4B – 129 glasov
2. BAJUK STANISLAV, Radovica 2A – 118 glasov
3. GRŠIČ JOŽICA, Bojanja vas 11 – 132 glasov
4. SLOBODNIK IVAN, Radovica 56A – 120 glasov
5. VOVK ZDRAVKO, Radovica 63 – 137 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Radovica izvoljeni:
1. VOVK ZDRAVKO, Radovica 63 – 137 glasov
2. GRŠIČ JOŽICA, Bojanja vas 11 – 132 glasov
3. BAJUK JOŽE, Radovica 4B – 129 glasov
4. SLOBODNIK IVAN, Radovica 56A – 120 glasov
5. BAJUK STANISLAV, Radovica 2A – 118 glasov
k) KS ROSALNICE – VOLILNA ENOTA 11
– v volilni imenik je bilo vpisanih 540 volivcev
– glasovalo je 342 volivcev ali 63,33% vseh volivcev, ki
so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 339 glasovnic
– neveljavne so bile 3 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
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1. BADOVINAC JURE, Rosalnice 81 – 152 glasov
2. HUDOROVAC ROBERT, Rosalnice 84 – 75 glasov
3. DRGANC BRANKO, Radoviči 25 – 159 glasov
4. KOČEVAR TEREZIJA, Rosalnice 41 – 141 glasov
5. SIMONIČ JOŽE, Svržaki 1 – 98 glasov
6. VUKŠINIČ MARJAN, Radoviči 30 – 134 glasov
7. BRKIĆ DUBRAVKO, Čurile 5 – 80 glasov
8. KAMBIČ MARICA, Rosalnice 28 – 160 glasov
9. ŽUGELJ ANDREJ, Čurile 22 – 154 glasov
10. VUKŠINIČ MARICA, Svržaki 4 – 71 glasov
11. GOVEDNIK ANTON, Čurile 11 – 170 glasov
12. ŠTUBLJAR MARJAN, Rosalnice 74 – 138 glasov
13. VRANIČAR VIDA, Rosalnice 53 – 149 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Rosalnice izvoljeni:
1. GOVEDNIK ANTON, Čurile 11 – 170 glasov
2. KAMBIČ MARICA, Rosalnice 28 – 160 glasov
3. DRGANC BRANKO, Radoviči 25 – 159 glasov
4. ŽUGELJ ANDREJ, Čurile 22 – 154 glasov
5. BADOVINAC JURE, Rosalnice 81 – 152 glasov
6. VRANIČAR VIDA, Rosalnice 53 – 149 glasov
7. KOČEVAR TEREZIJA, Rosalnice 41 – 141 glasov
l) KS SLAMNA VAS – VOLILNA ENOTA 12
– v volilni imenik je bilo vpisanih 146 volivcev
– glasovalo je 106 volivcev ali 72.60% vseh volivcev, ki
so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 98 glasovnic
– neveljavnih je bilo 8 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. LUBINIČ DRAGUTIN, Boldraž 1B – 71 glasov
2. VUKŠINIČ JOŽICA, Boldraž 1A – 70 glasov
3. PEZDIREC JANEZ, Slamna vas 1B – 71 glasov
4. NEMANIČ ANTON, Slamna vas 1A – 76 glasov
5. TEŽAK ANTON, Slamna vas 28 – 78 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Slamna vas izvoljeni:
1. TEŽAK ANTON, Slamna vas 28 – 78 glasov
2. NEMANIČ ANTON, Slamna vas 1A – 76 glasov
3. LUBINIČ DRAGUTIN, Boldraž 1B – 71 glasov
4. PEZDIREC JANEZ, Slamna vas 1B – 71 glasov
5. VUKŠINIČ JOŽICA, Boldraž 1A – 70 glasov
m) KS SUHOR – VOLILNA ENOTA 13
– v volilni imenik je bilo vpisanih 761 volivcev
– glasovalo je 540 volivcev ali 70,95% vseh volivcev, ki
so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 518 glasovnic
– neveljavnih je bilo 22 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. PUŠIČ JOŽE, Bušinja vas 1 – 282 glasov
2. PREDOVIČ GABRE, Bereča vas 15 a – 226 glasov
3. ŠTEFANIČ JANEZ, Dolnji Suhor pri Metliki 23A – 156
glasov
4. ŽEFRAN MAJDA, Bereča vas 14 – 207 glasov
5. MUC DRAGICA, Ravnace 9 – 138 glasov
6. GERKŠIČ ANTON, Gornji Suhor pri Metliki 21 – 248
glasov
7. ZUPANČIČ ANTON, Dragomlja vas 10 – 145 glasov
8. KLARIĆ BRANKA, Brezovica pri Metliki 10 – 123
glasov
9. KOČEVAR ANTON, Dragomlja vas 28 – 153 glasov
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10. MALENŠEK ANTON, Hrast pri Jugorju 16 – 222
glasov
11. ŽLOGAR IVANKA, Bušinja vas 6 – 183 glasov
12. ŠAVORN SILVO, Bušinja vas 25 – 209 glasov
13. VIDETIČ ANDREJ, Bereča vas 50 – 121 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu s 5. členom
Odloka o načinu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 69/98) za člane sveta KS
Suhor izvoljeni:
1. PUŠIČ JOŽE, Bušinja vas 1 – 282 glasov
2. GERKŠIČ ANTON, Gornji Suhor pri Metliki 21 – 248
glasov
3. PREDOVIČ GABRE, Bereča vas 15 a – 226 glasov
4. MALENŠEK ANTON, Hrast pri Jugorju 16 – 222
glasov
5. ŠAVORN SILVO, Bušinja vas 25 – 209 glasov
6. ŽEFRAN MAJDA, Bereča vas 14 – 207 glasov
7. ŽLOGAR IVANKA, Bušinja vas 6 – 183 glasov
Št. 041-1/2006
Metlika, dne 24. oktobra 2006
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Metlika, Mestni trg 24
Tajnik
Milan Travnikar l.r.

Predsednica
Marija Črnugelj, univ. dipl. prav., l.r.

Namestnica predsednice
Marjeta Fortun, univ. dipl. prav., l.r.
Član
Branko Nemanič l.r.
Namestnik člana
Stanislav Brodarič l.r.
Član
Janez Starc l.r.
Namestnik člana
Anton Krašovec l.r.
Član
Jurij Damjanovič l.r.
Namestnik člana
Matija Žabčič l.r.

MORAVSKE TOPLICE
4862.

Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Moravske Toplice

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine
Moravske Toplice
Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je
skladno z 41. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2)
(Uradni list RS, št. 22/843/06, 70-3006/06 – odl. US) na seji
dne 23. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana na volitvah,
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Št.

4863.

22. oktobra 2006, ugotovila rezultate glasovanja za župana
Občine Moravske Toplice.
I.
Na lokalnih volitvah dne 22. oktobra 2006 je imelo pravico voliti 5347 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
Glasovalo je 3416 volivcev ali 63,89% od vseh volivcev.
Od 3416 oddanih glasovnic je bilo 3372 veljavnih in
44 neveljavnih.
II.
Posamezna kandidata za župana sta prejela naslednje
število glasov:
Franc CIPOT 2291 glasov ali 67,94%
Slavko HORVAT 1081 glasov ali 32,06%.
III.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil v Občini
Moravske Toplice za župana izvoljen FRANC CIPOT, ROJ.
22. 10. 1954, STANUJOČ TEŠANOVCI 5.
Št. OVK 30/2006
Moravske Toplice, dne 23. oktobra 2006
Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Moravske Toplice
Emil Vučkič, univ. dipl. prav., l.r.
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Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Moravske Toplice

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine
Moravske Toplice
Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je
skladno z 41. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2)
(Uradni list RS, št. 22/843/06, 70-3006/06 – odl. US) na
seji dne 23. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za – volitve članov
občinskega sveta na volitvah, 22. oktobra 2006, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane občinskega sveta
Občine Moravske Toplice.
I.
Na lokalnih volitvah dne 22. oktobra 2006 je imelo pravico voliti 5347 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
Glasovalo je skupaj 3416 volivcev ali 63,89% od vseh
volivcev, oddanih je bilo 3416 glasovnic.
Veljavnih je bilo 3284, neveljavnih pa 132 glasovnic.
II.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov:

1. AS – AKTIVNA SLOVENIJA

56 glasov

in

6 pref. glasov

2. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE

212 glasov

in

91 pref. glasov

3. SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE

140 glasov

in

71 pref. glasov

4. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

511 glasov

in

327 pref. glasov

5. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

710 glasov

in

402 pref. glasov

6. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

652 glasov

in

281 pref. glasov

7. SD – SOCIALNI DEMOKRATI

312 glasov

in

201 pref. glasov

8. N.Si NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

252 glasov

in

137 pref. glasov

9. NEODVISNA LISTA ZA ENAKOMEREN RAZVOJ VSEH NASELIJ V OBČINI

439 glasov

in

312 pref. glasov

III.
Na podlagi d,Hondtovega sistema so mandati dodeljeni
naslednjim listam kandidatov:

1. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

3 mandati

2. LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

3 mandati

3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2 mandata

4. NEODVISNA LISTA ZA ENAKOMEREN
RAZVOJ VSEH NASELIJ V OBČINI

2 mandata

5. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE

1 mandat

6. SD – SOCIALNI DEMOKRATI

1 mandat

7. N.Si NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA

1 mandat

Stran

11916 /

Št.

114 / 9. 11. 2006

Uradni list Republike Slovenije
1. Štefan GUMILAR, roj. 1952, Andrejci 17 A
2. Zdenka BOLTIŽAR, roj. 1960, Andrejci 13
3. Stanislav KARDOŠ, roj. 1959, Andrejci 4
4. Ludvik LUTAR, roj. 1943, Andrejci 56
5. Andrej NOVAK, roj. 1967, Andrejci 43

IV.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so v Občinski
svet Občine Moravske Toplice izvoljeni:

a) po vrstnem redu na listi
– LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Geza DŽUBAN, roj. 6. 11. 1943, Moravske Toplice, Dolga ul. 78
Jožef MATIS, roj. 28. 2. 1943, Sebeborci 70 A
Vida ŠAVEL, roj. 30. 3. 1951, Bogojina 59
– SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Alojz GLAVAČ, roj. 20. 10. 1960, Sebeborci 84
Andrej BENKOVIČ, roj. 20. 9. 1972, Bogojina 77 C
– SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Viktor ČASAR, roj. 7. 3. 1952, Mlajtinci 37
– SMS STRANKA MLADIH SLOVENIJE
Štefan KODILA, roj. 3. 11. 1974, Selo 61

2. KRAJEVNA SKUPNOST BOGOJINA
1. VOLILNA ENOTA – BOGOJINA
Pravico glasovati je imelo 487 volilcev.
Glasovalo je 315 volilcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Igor BENKOVIČ, roj. 1963, Bogojina 62
2. VOLILNA ENOTA – BUKOVNICA
Ni bilo kandidatov.
3. VOLILNA ENOTA – IVANCI
Ni bilo kandidatov.

b) na podlagi števila preferenčnih glasov
– SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Tibor VÖRÖŠ, roj. 3. 11. 1983, Središče 23 (ki je prejel
95 preferenčnih glasov)
Martin HORVAT, roj. 30. 10. 1940, Ivanci 44 (ki je prejel
119 preferenčnih glasov)
– SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Andrej BALIGAČ, roj. 25. 10. 1969, Filovci 150 A (ki je
prejel 133 preferenčnih glasov)
– N.Si NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA
Ivan FARKAŠ, roj. 23. 8. 1957, Bogojina 13 (ki je prejel
32 preferenčnih glasov)
– NEODVISNA LISTA ZA ENAKOMEREN RAZVOJ
VSEH NASELIJ V OBČINI
Franc KODILA, roj. 12. 9. 1966, Martjanci 93 A (ki je
prejel 63 preferenčnih glasov)
Štefan FERENCEK, roj. 28. 5. 1953, Vučja Gomila 24
(ki je prejel 94 preferenčnih glasov).

3. KRAJEVNA SKUPNOST FILOVCI
Pravico glasovati je imelo 420 volilcev.
Glasovalo je 280 volilcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Andrej BALIGAČ, roj. 1969, Filovci 150 A
2. Manica BARBARIČ, roj. 1970, Filovci 2
3. Jožef GUTMAN, roj. 1954, Filovci 15
4. Ivan MALAČIČ, roj. 1961, Filovci 112
5. Jožef HORVAT, roj. 1935, Filovci 110
4. KRAJEVNA SKUPNOST IVANOVCI
Pravico glasovati je imelo 124 volilcev.
Glasovalo je 69 volilcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Slavko HORVAT, roj. 1965, Ivanovci 21
2. Rudolf ČARNI, roj. 1946, Ivanovci 25 B
3. Andrej HALAS, roj. 1963, Ivanovci 55 B
4. Boris ŠVEC, roj. 1962, Ivanovci 16
5. Slavko NOVAK, roj. 1965, Ivanovci 37

Št. OVK 31/2006
Moravske Toplice, dne 23. oktobra 2006

5. KRAJEVNA SKUPNOST KRNCI
Pravico glasovati je imelo 46 volilcev.
Glasovalo je 43 volilcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Štefan HUL, roj. 1977, Krnci 14
2. Franc HUL, roj. 1959, Krnci 14
3. Zlata HUL, roj. 1953, Krnci 14
4. Jožef HORVAT, roj. 1965, Krnci 3
5. Ivan BRUS, roj. 1948, Krnci 20 B

Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Moravske Toplice
Emil Vučkič, univ. dipl. prav., l.r.

4864.

Poročilo o izidu volitev članov svetov
krajevnih skupnosti Občine Moravske Toplice
na volitvah dne 22. 10. 2006

POROČILO
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti
Občine Moravske Toplice na volitvah dne
22. 10. 2006
Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je
skladno z 41. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2)
(Uradni list RS, št. 22/843/06, 70-3006/06 – odl. US) na seji
dne 24. 10. 2006 na podlagi zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti o ugotovitvi izida glasovanja za Svete KS
ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev za
člane Svetov KS v Občini Moravske Toplice.
1. KRAJEVNA SKUPNOST ANDREJCI
Pravico glasovati je imelo 188 volilcev.
Glasovalo je 101 volilcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

93 A

6. KRAJEVNA SKUPNOST MARTJANCI
Pravico glasovati je imelo 472 volilcev.
Glasovalo je 307 volilcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Jožef LIPAJ, roj. 1950, Martjanci 37
2. Suzana ŠTEFANEC KODILA, roj. 1968, Martjanci
3. Štefan KRANJEC, roj. 1974, Martjanci 77
4. Koloman PINTARIČ, roj. 1952, Martjanci 91 A
5. Goran KLEMENČIČ, roj. 1961, Martjanci 16 C
6. Marijan LOVRENČEC, roj. 1961, Martjanci 97 H
7. Ana ČASAR, roj. 1963, Martjanci 86

7. KRAJEVNA SKUPNOST MORAVSKE TOPLICE
1. VOLILNA ENOTA – MORAVSKE TOPLICE
Pravico glasovati je imelo 201 volilcev.
Glasovalo je 123 volilcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Cvetka DAVIDOVSKI, roj. 1951, Moravske Toplice,
Levstikova ul. 47
2. Bojan PLOHL, roj. 1957, Moravske Toplice, Levstikova ul. 51
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2. VOLILNA ENOTA – MORAVSKE TOPLICE
Pravico glasovati je imelo 325 volilcev.
Glasovalo je 181 volilcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Boštjan ŽELEZEN, roj. 1977, Moravske Toplice, Dolga ul. 98
2. Slavica BENCE, roj. 1960, Moravske Toplice, Lešče 27
3. Dejan HARI, roj. 1985, Moravske Toplice, Dolga
ul. 92
3. VOLILNA ENOTA – MORAVSKE TOPLICE
Pravico glasovati je imelo 112 volilcev.
Glasovalo je 74 volilcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Jolanka HORVAT, roj. 1965, Moravske Toplice, Dolga
ul. 206
2. Štefan KUČAN, roj. 1944, Moravske Toplice, Dolga
ul. 218
8. KRAJEVNA SKUPNOST MOTVARJEVCI
Pravico glasovati je imelo 161 volilcev.
Glasovalo je 113 volilcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Geza PUHAN, roj. 1950, Motvarjevci 34
2. Viljem HORVAT, roj. 1973, Motvarjevci 10
3. Milan LENARČIČ, roj. 1954, Motvarjevci 35 A
4. Ladislav TOTH, roj. 1966, Motvarjevci 6
5. Slava KALMAN, roj. 1972, Motvarjevci 39
6. Atila HORVAT, roj. 1971, Motvarjevci 34
7. Olga GYÖREK, roj. 1971, Motvarjevci 50
9. KRAJEVNA SKUPNOST NORŠINCI
Pravico glasovati je imelo 200 volilcev.
Glasovalo je 137 volilcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Franc MARIČ, roj. 1941, Noršinci 9 A
2. Marija CIGÜT, roj. 1961, Noršinci 62
3. Štefan PANKER, roj. 1973, Noršinci 36
4. Bernarda CÖR, roj. 1963, Noršinci 40
5. Jože PINTARIČ, roj. 1944, Noršinci 31
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Izvoljen je bil kandidat:
1. Viljem KÖRMENDI, roj. 1957, Pordašinci 21
6. VOLILNA ENOTA – SREDIŠČE
Pravico glasovati je imelo 51 volilcev.
Glasovalo je 38 volilcev.
Izvoljen je bil kandidat:
1. Zoltan PAP, roj. 1958, Središče 27
11. KRAJEVNA SKUPNOST RATKOVCI
1. VOLILNA ENOTA – RATKOVCI
Ni bilo kandidatov.
2. VOLILNA ENOTA – KANČEVCI
Ni bilo kandidatov.
3. VOLILNA ENOTA – LONČAROVCI
Ni bilo kandidatov.
12. KRAJEVNA SKUPNOST SEBEBORCI
Pravico glasovati je imelo 443 volilcev.
Glasovalo je 259 volilcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Marjan MARIČ, roj. 1959, Sebeborci 62 D
2. Vlado GROF, roj. 1952, Sebeborci 109 A
3. Brigita BARBARIČ, roj. 1979, Sebeborci 51 B
4. Slavko ŠKERLAK, roj. 1961, Sebeborci 24
5. Franc CIFER, roj. 1945, Sebeborci 70
6. Drago DERVARIČ, roj. 1950, Sebeborci 63 B
7. Jožef MATIS, roj. 1943, Sebeborci 70 A
13. KRAJEVNA SKUPNOST SELO - FOKOVCI
1. VOLILNA ENOTA – SELO
Pravico glasovati je imelo 267 volilcev.
Glasovalo je 146 volilcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Vlado VUČKIČ, roj. 1959, Selo 80 A
2. Ludvik GRABAR, roj. 1973, Selo 15
3. Slavica ŠEBÖK, roj. 1968, Selo 135
2. VOLILNA ENOTA – FOKOVCI
Ni bilo kandidatov.

10. KRAJEVNA SKUPNOST PROSENJAKOVCI
1. VOLILNA ENOTA – PROSENJAKOVCI
Pravico glasovati je imelo 153 volilcev.
Glasovalo je 100 volilcev.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Štefan KOVAČ, roj. 1957, Prosenjakovci 62
2. Rajko JANJIĆ, roj. 1942, Prosenjakovci 71

14. KRAJEVNA SKUPNOST TEŠANOVCI
1. VOLILNA ENOTA – TEŠANOVCI
Pravico glasovati je imelo 331 volilcev.
Glasovalo je 230 volilcev.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Nikolaj CIPOT, roj. 1964, Tešanovci 14 A
2. Franc KÜČAN, roj. 1959, Tešanovci 60
3. Štefan SAMBT, roj. 1947, Tešanovci 71

2. VOLILNA ENOTA – BERKOVCI
Pravico glasovati je imelo 48 volilcev.
Glasovalo je 43 volilcev.
Izvoljena je bila naslednja kandidatka:
1. Angela BERDEN, roj. 1946, Berkovci 12

2. VOLILNA ENOTA – LUKAČEVCI
Pravico glasovati je imelo 46 volilcev.
Glasovalo je 36 volilcev.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Andrej ŠTEVANČEC, roj. 1975, Lukačevci 2 A

3. VOLILNA ENOTA – ČIKEČKA VAS
Ni bilo kandidatov.

3. VOLILNA ENOTA – MLAJTINCI
Ni bilo kandidatov.

4. VOLILNA ENOTA – IVANJŠEVCI
Pravico glasovati je imelo 37 volilcev.
Glasovalo je 18 volilcev.
Izvoljen je bil kandidat:
1. Koloman KOZIC, roj. 1961, Ivanjševci 11

4. VOLILNA ENOTA – SUHI VRH
Pravico glasovati je imelo 90 volilcev.
Glasovalo je 59 volilcev.
Izvoljena sta bila kandidata:
1. Melita PRELIČ, roj. 1980, Suhi Vrh 15
2. Andrej OVSENJAK, roj. 1965, Suhi Vrh 11 B

5. VOLILNA ENOTA – PORDAŠINCI
Pravico glasovati je imelo 50 volilcev.
Glasovalo je 34 volilcev.

5. VOLILNA ENOTA – VUČJA GOMILA
Pravico glasovati je imelo 250 volilcev.
Glasovalo je 156 volilcev.
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Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Štefan FERENCEK, roj. 1953, Vučja Gomila 24
2. Stojan HORVAT, roj. 1967, Vučja Gomila 89
Št. OVK 32/2006
Moravske Toplice, dne 23. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Moravske Toplice
Emil Vučkič, univ. dipl. prav., l.r.

III.
Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 22/2006 – ZLV-UPB2 in 70/2006 – odločba US) ugotovila,
da je za župana Mestne občine Murska Sobota izvoljen: Anton ŠTIHEC, roj. 14. 11. 1964, iz Rakičana, Partizanska ul.
27 a, univ. dipl. inž. gradbeništva.

Št. 041-0002/2006
Murska Sobota, dne 26. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Mestne občine Murska Sobota
Bojan Žunič, univ. dipl. prav., l.r.

MURSKA SOBOTA
4865.

Poročilo o izidu volitev župana Mestne občine
Murska Sobota

POROČILO
o izidu volitev župana Mestne občine
Murska Sobota
I.
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota je na seji, dne 26. oktobra 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja
za župana Mestne občine Murska Sobota, na volitvah dne
22. oktobra 2006, ugotovila:
Na volitvah dne 22. oktobra 2006, je imelo pravico glasovati 16.942 volivcev.
Glasovalo je skupaj 10.182 volivcev ali 60,1% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 10.175 volivcev glasovalo na voliščih,
b) 7 volivcev je glasovalo po pošti.
II.
Za volitve župana Mestne občine Murska Sobota je
bilo oddanih 10181 glasovnic. Ker so bile prazne, ker sta
bili obkroženi dve ali več številk pred imeni kandidatov oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 83 glasovnic
neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 10098.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap.
št.

Kandidat

Št. glasov

% glasov

2

Anton ŠTIHEC

5382

53.30

4

Andrej GERENČER

2075

20.55

1

Brigita PERHAVEC

1582

15.67

6

Slavko ŠVENDA

808

8.00

5

Ernest NOVAK

167

1.65

3

Suzana SZABO
PAHIČ

84

0.83

Člani komisije:
Alenka Ratnik, univ. dipl. prav., l.r.
Daša Brunec, univ. dipl. prav., l.r.
Stanko Farkaš, l.r.

4866.

Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota

POROČILO
o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne
občine Murska Sobota
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota je na seji dne 26. oktobra 2006 ugotovila naslednji izid
glasovanja za volitve članov mestnega sveta Mestne občine
Murska Sobota:
I.
Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati
skupaj 16.942 volivcev.
Glasovalo je skupaj 10.182 volivcev ali 60,1% od vseh,
ki so imeli pravico voliti, od tega je
a) 10.175 volivcev glasovalo na voliščih
b) 7 volivcev je glasovalo po pošti.
II.
Za volitve članov mestnega sveta je bilo oddanih
10.181 glasovnic. Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi
dve ali več številk pred imeni list kandidatov oziroma ker ni
bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 406 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 9775 glasovnic.
III.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Mestni občini
Murska Sobota dobile naslednje število glasov:
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glasov

% gl.

št. in ime liste

479

4,90

1. N.Si NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

476

4,86

2. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS

1355

13,86

3. SD – SOCIALNI DEMOKRATI

3027

30,96

4. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

2577

26,36

5. SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

65

0,66

6. EU DEMOKRATI SLOVENIJE

200

2,04

7. GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ

314

3,21

8. ZELENI SLOVENIJE

393

4,02

9. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS

74

0,75

10. AS AKTIVNA SLOVENIJA

264

2,70

11. SEG STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE

338

3,45

12. ORANŽNA LISTA

65

0,66

13. LISTA ZA BAKOVCE

148

1,51

14. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

9775

Stran

11919

skupaj
IV.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2, in 70/06 – odločba US) je
bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno
podeljeno 13 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov
glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik
v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84.
in 86. členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji
kandidati:

VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 7 količnik: 307.00
Glasov

% gl.

Mandat

% ostan.

Št.

Ime liste

89

4.14

0

28.99

1

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

122

5.68

0

39.74

2

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

343

15.96

1

11.73

3

SOCIALNI DEMOKRATI
izvoljen je: Anton Tonček KOS, roj. 15. 5. 1941
naslov: M. Sobota, Staneta Rozmana 1 B

626

29.13

2

3.91

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
izvoljena sta:
Anton SLAVIC, roj. 24. 8. 1949
naslov: M. Sobota, Grajska 11
Marjeta GOMBOC, roj. 22. 2. 1952
naslov: M. Sobota, Kocljeva 2

538

25.03

1

75.24

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
izvoljen je: Tomaž DUNDEK, roj. 16. 1. 1984
naslov: M. Sobota, Stara 10

Stran
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13

0.60

0

4.23

6

EU DEMOKRATI SLOVENIJE

58

2.70

0

18.89

7

Gibanje za pravičnost in razvoj

65

3.02

0

21.17

8

ZELENI SLOVENIJE

126

5.86

0

41.04

9

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

13

0.60

0

4.23

10

AKTIVNA SLOVENIJA

67

3.12

0

21.82

11

STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE

61

2.84

0

19.87

12

Oranžna lista

28

1.30

0

9.12

14

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

4

skupaj

Ime liste

2149

VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 9 količnik: 407.22

Glasov

% gl.

Mand.

% ostan.

Št.

185

5.05

0

45.43

1

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

152

4.15

0

37.33

2

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

604

16.48

1

48.32

3

SOCIALNI DEMOKRATI
izvoljena je: Brigita PERHAVEC, roj. 18. 4. 1962
naslov: M. Sobota, Mladinska 24

1248

34.05

3

6.47

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
izvoljeni so:
Andrej GERENČER, roj. 28. 11. 1941
naslov: M. Sobota, Prešernova 17
Rudolf HORVAT, roj. 2. 11. 1953
naslov: M. Sobota, Matije Gubca 15
mag. Aleksandra ŠIFTAR, roj. 26. 2. 1971
naslov: M. Sobota, Naselje Ljudske pravice 21

784

21.39

1

92.52

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
izvoljen je:
Marko MARTINUZZI, roj. 19. 1. 1977
naslov: M. Sobota, Naselje Ljudske pravice 29

15

0.41

0

3.68

6

EU DEMOKRATI SLOVENIJE

88

2.40

0

21.61

7

Gibanje za pravičnost in razvoj

128

3.49

0

31.43

8

ZELENI SLOVENIJE

137

3.74

0

33.64

9

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

28

0.76

0

6.88

10

AKTIVNA SLOVENIJA

135

3.68

0

33.15

11

STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE

103

2.81

0

25.29

12

Oranžna lista

58

1.58

0

14.24

14

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

5

skupaj

3665
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VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 9 količnik: 440.11

Glasov

% gl.

Mand. % ostan.

205

5.18

0

46.58

1

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

202

5.10

0

45.90

2

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

408

10.30

0

92.70

3

SOCIALNI DEMOKRATI

1153

29.11

2

61.98

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
izvoljena sta:
Bojan KOROŠEC, roj. 22. 11. 1951
naslov: Rakičan, Cankarjeva 39
Andrej ŠAJNOVIČ, roj. 9. 4. 1950
naslov: Bakovci, Nova 6

1255

31.68

2

85.16

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
izvoljena sta:
Anton ŠTIHEC, roj. 14. 11. 1964
naslov: Rakičan, Partizanska 27 A
Miran FORJANIČ, roj. 4. 8. 1963
naslov: Černelavci, Črtomirova 6

37

0.93

0

8.41

6

EU DEMOKRATI SLOVENIJE

54

1.36

0

12.27

7

Gibanje za pravičnost in razvoj

121

3.05

0

27.49

8

ZELENI SLOVENIJE

130

3.28

0

29.54

9

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

33

0.83

0

7.50

10

AKTIVNA SLOVENIJA

62

1.57

0

14.09

11

STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE

174

4.39

0

39.54

12

Oranžna lista

65

1.64

0

14.77

13

Lista za Bakovce

62

1.57

0

14.09

14

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

4

skupaj

3961

Št.

Ime liste

V.
V skladu s 16. in 87. členom Zakona o lokalnih volitvah
se preostalih 12 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih
enotah razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov,
oddanih za istoimenske liste, ki kandidirajo v več kot eni
volilni enoti.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske
liste v volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 30 (d'Hondtov
sistem), je zaporedje najvišjih 30 količnikov naslednje:

Zap. št.

Količnik

Št.

Ime liste

1

3027.00

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

2

2577.00

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3

1513.50

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

4

1355.00

3

SOCIALNI DEMOKRATI

Stran
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5

1288.50

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

6

1009.00

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

7

859.00

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

8

756.75

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

9

677.50

3

SOCIALNI DEMOKRATI

10

644.25

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

11

605.40

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

12

515.40

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

13

504.50

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

14

479.00

1

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

15

476.00

2

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

16

451.67

3

SOCIALNI DEMOKRATI

17

432.43

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

18

429.50

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

19

393.00

9

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

20

378.38

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

21

368.14

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

22

338.75

3

SOCIALNI DEMOKRATI

23

338.00

12

Oranžna lista

24

336.33

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

25

322.13

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

26

314.00

8

ZELENI SLOVENIJE

27

302.70

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

28

286.33

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

29

275.18

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

30

271.00

3

SOCIALNI DEMOKRATI
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni
Mestne občine Murska Sobota dodeli toliko mandatov, kolikor
znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske
liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se v skladu s 17. členom Zakona o lokalnih
volitvah dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti
iz 15. člena citiranega zakona, ter ob upoštevanju zadnjega
stavka četrtega odstavka 92. člena in drugega stavka prvega
odstavka 93. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni
list RS, št. 44/92, 60/95, 70/00 in 78/06).
Na ta način in v skladu z drugim odstavkom 18. člena
Zakona o lokalnih volitvah so dobile mandate še naslednje
liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati
na teh listah:
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Stran
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št. in ime liste

volilna enota izvoljen je (ime, priimek, roj., bivališče)

5 SDS Slovenska demokratska stranka

2

Terezija Gruškovnjak Bratina, roj. 3. 12. 1939, M.
Sobota, Razlagova 28

1 N.Si Nova Slovenija krščanska ljudska stranka

3

Dezider Šooš, roj. 9. 5. 1945, Veščica 4 D

2 Demokratična stranka upokojencev Slovenije, De- 3
SUS

Jože Casar, roj. 4. 8. 1956,
Rakičan, Tomšičeva 31

3 SD – Socialni demokrati

3

Geza Kišfalvi, roj. 20. 6. 1956,
Černelavci, Slovenska 58

5 SDS Slovenska demokratska stranka

3

Daniela Žitek, roj. 27. 12. 1983, Satahovci 33

9 Slovenska nacionalna stranka – SNS

1

Davor Škorjanec, roj. 15. 3. 1978, M. Sobota, Staneta Rozmana 6

4 LDS Liberalna demokracija Slovenije

3

mag. Nataša Horvat, roj. 28. 8. 1971, Černelavci,
Gederovska 36

5 SDS Slovenska demokratska stranka

1

Anton Camplin, roj. 8. 4. 1941, M. Sobota, Zelena
12

3 SD – Socialni demokrati

2

dr. Andrej Horvat, roj. 9. 4. 1966, M. Sobota, Trstenjakova 51

12 Oranžna lista

2

Nikolaj Miran Lanščak, roj. 14. 11. 1955, M. Sobota,
Ciril Metodova 14

4 LDS – Liberalna demokracija Slovenije

2

mag. Marjan Gujt, roj. 8. 2. 1963, Murska Sobota,
Vegova 13

5 SDS Slovenska demokratska stranka

1

Elizabeta ROŽMAN, roj. 22. 3. 1947, M. Sobota,
Staneta Rozmana 4

VI.
Člani občinskega sveta Mestne občine Murska Sobota, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so:

Volilna
enota ime in priimek

št. in ime liste

1

Anton Tonček KOS

3 SD Socialni demokrati

1

Anton SLAVIC

4 LDS Liberalna demokracija Slovenije

1

Marjeta GOMBOC

4 LDS Liberalna demokracija Slovenije

1

Tomaž DUNDEK

5 SDS Slovenska demokratska stranka

1

Davor ŠKORJANEC

9 Slovenska nacionalna stranka – SNS

1

Anton CAMPLIN

5 SDS Slovenska demokratska stranka

1

Elizabeta ROŽMAN

5 SDS Slovenska demokratska stranka

2

Brigita PERHAVEC

3 SD Socialni demokrati

2

Andrej GERENČER

4 LDS Liberalna demokracija Slovenije

2

Rudolf HORVAT

4 LDS Liberalna demokracija Slovenije

2

mag. Aleksandra ŠIFTAR

4 LDS Liberalna demokracija Slovenije

2

Marko MARTINUZZI

5 SDS Slovenska demokratska stranka

Stran
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Volilna
enota ime in priimek

št. in ime liste

2

Terezija GRUŠKOVNJAK BRATINA

5 SDS Slovenska demokratska stranka

2

dr. Andrej HORVAT

3 SD Socialni demokrati

2

Nikolaj Miran LANŠČAK

Oranžna lista

2

mag. Marjan GUJT

4 LDS Liberalna demokracija Slovenije

3

Bojan KOROŠEC

4 LDS Liberalna demokracija Slovenije

3

Andrej ŠAJNOVIČ

4 LDS Liberalna demokracija Slovenije

3

Anton ŠTIHEC

5 SDS Slovenska demokratska stranka

3

Miran FORJANIČ

5 SDS Slovenska demokratska stranka

3

Dezider ŠOOŠ

1 N.Si Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka

3

Jože CASAR

2 DeSUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije

3

Geza KIŠFALVI

3 SD Socialni demokrati

3

Daniela ŽITEK

5 SDS Slovenska demokratska stranka

3

mag. Nataša HORVAT

4 LDS Liberalna demokracija Slovenije

Št. 041-0001/2006
Murska Sobota, dne 26. oktobra 2006
Občinska volilna komisija
Mestne občine Murska Sobota
Predsednik
Bojan Žunič, univ. dipl. prav., l.r.
Člani komisije:
Alenka Ratnik, univ. dipl. prav., l.r.
Daša Brunec, univ. dipl. prav., l.r.
Stanko Farkaš, l.r.

4867.

Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota – predstavnika
romske skupnosti

POROČILO
o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne
občine Murska Sobota – predstavnika romske
skupnosti
Posebna občinska volilna komisija je na seji, dne 26. oktobra 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja za člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti, na volitvah dne 22. oktobra 2006 ugotovila:
I.
Na volitvah člana mestnega sveta – predstavnika romske skupnosti dne 22. oktobra 2006 je imelo v volilni enoti 4
na območju Mestne občine Murska Sobota pravico voliti enega člana mestnega sveta – predstavnika romske skupnosti
skupaj 540 volivcev, od tega:
a) 535 vpisanih v volilne imenike
b) 5 volivcev, ki so glasovali s potrdili, ker niso bili vpisani v volilne imenike.
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II.
Skupaj je glasovalo 409 volivcev ali 75,74% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) 406 volivcev je glasovalo na voliščih
b) 3 volivci so glasovali po pošti.
III.
Za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti je bilo oddanih 409 glasovnic, od tega je bilo 14
glasovnic neveljavnih. Veljavnih je bilo 395 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
glasov

% gl. št.

priimek in ime kandidata

255

64,56

1. Darko RUDAŠ

34

8,61

2. Ignac HORVAT ACEK

106

26,84

3. Jožef HORVAT ČIBI

IV.
Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota je na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 22/2006 – ZLV-UPB2, in 70/2006
– odločba US) ugotovila, da je za člana Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti izvoljen Darko Rudaš, roj. 11. 9. 1958, Pušča, Bela
ulica 13.

Št. 041-0004/2006
Murska Sobota, dne 26. oktobra 2006
Predsednik
posebne občinske volilne komisije
Milan Regvat, univ. dipl. prav., l.r.
Člani komisije:
Jože Cener, l.r.
Ignac Horvat, l.r.
Vladimir Horvat, l.r.

4868.

Poročilo o izidu volitev članov svetov
krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne
občine Murska Sobota na volitvah dne
22. oktobra 2006

POROČILO
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti
in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota
na volitvah dne 22. oktobra 2006
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota je na seji dne 26. oktobra 2006 na podlagi zapisnikov o
ugotovitvi izida glasovanja za svete krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti, ugotovila naslednje rezultate glasovanja
ter izid volitev za člane svetov krajevnih skupnosti oziroma
mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota:
KRAJEVNA SKUPNOST BAKOVCI
I. Na območju krajevne skupnosti Bakovci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
1340 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 706 volivcev.
III. Oddanih je bilo 706 glasovnic, od tega je bilo 31
glasovnic neveljavnih.

Št.
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IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število gla1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stanko Mes
Franjo Rebernak
Andrej Šajnovič
Roman Balažic
Štefan Meolic
Janko Rožman
Goran Maučec

383
358
381
369
379
379
524

V. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odločba US)
je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Bakovci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Goran Maučec, roj. 2. 2. 1975, Bakovci, Mladinska
68
2. Stanko Mes, roj. 19. 8. 1946, Bakovci, Soboška 43
3. Andrej Šajnovič, roj. 9. 4. 1950, Bakovci, Nova ulica
6
4. Štefan Meolic, roj. 1. 1. 1950, Bakovci, Mali Bakovci
25
5. Janko Rožman, roj. 24. 8. 1947, Bakovci, Poljska
13
6. Roman Balažic, roj. 12. 4. 1967, Bakovci, Cvetna
23
7. Franjo Rebernak, roj. 6. 10. 1964, Bakovci Poljska
13
KRAJEVNA SKUPNOST ČERNELAVCI
I. Na območju krajevne skupnosti Černelavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
1087 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 730 volivcev.
III. Oddanih je bilo 730 glasovnic, od tega je bilo 14
glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1.
mag. Nataša Horvat
255
2.
Anton Rančigaj
211
3.
Bojan Vučkič
172
4.
Roland Čontala
153
5.
Lea Lehner
202
6.
Branko Lončar
237
7.
Robert Grah
253
8.
Vida Bavčar Trplan
243
9.
Tibor Čarni
215
10. Silvo Belec
252
11. Danica Spirić
277
12. Miran Forjanič
206
13. Vlado Dora
130
14. Andrej Vidonja
213
15. Štefan Küplen
189
16. Marjan Horvat
235
17. Peter Viher
296
V. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV- UPB2 in 70/06 – odločba
US) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet
Krajevne skupnosti Černelavci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Peter Viher, roj. 31. 5. 1955, Černelavci, Zadružna
28
2. Danica Spirić, roj. 20. 3. 1950, Černelavci, Zadružna 2
3. mag. Nataša Horvat, roj. 28. 8. 1971, Černelavci,
Gederovska ulica 36
4. Robert Grah, roj. 7. 5. 1968, Černelavci, Zadružna 8
5. Silvo Belec, roj. 14. 9. 1966, Černelavci, Ledavska
ulica 4
6. Vida Bavčar Trplan, roj. 12. 6. 1955, Černelavci,
Liškova 40
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7. Branko Lončar, roj. 8. 3. 1959, Černelavci, Tavčarjeva 11
KRAJEVNA SKUPNOST KROG
I. Na območju krajevne skupnosti Krog je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
975 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Glasovalo je 615 volivcev.
III. Oddanih je bilo 615 glasovnic, od tega je bilo 20
glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število
glasov:
1.
Olga Flisar Holcman
253
2.
Alojz Pertoci
261
3.
Anton Škraban ml.
250
4.
Benjamin Sakač
304
5.
Suzana Varga
272
6.
Božo Lukač
323
7.
Tomaž Pajnhart
302
8.
Andrej Benko
231
9.
Bojan Kuprivec
186
10. Erika Vogrinčič Barbarič
274
11. Adolf Gomboc
214
V. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odl.
US) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet
Krajevne skupnosti Krog izvoljeni naslednji kandidati:
1. Božo Lukač, roj. 20. 8. 1967, Krog, Brodarska 8
2. Benjamin Sakač, roj. 27. 1. 1980, Krog, Ravenska
10
3. Tomaž Pajnhart, roj. 14. 5. 1975, Krog, Brodarska
35
4. Erika Vogrinčič Barbarič, roj. 10. 1. 1955, Krog,
Plečnikova 71
5. Suzana Varga, roj. 20. 6. 1966, Krog, Dobelska 3
6. Alojz Pertoci, roj. 27. 7. 1940, Krog, Murnova 3
7. Olga Flisar Holcman, roj. 11. 7. 1956, Krog, Brodarska 43
KRAJEVNA SKUPNOST KUPŠINCI
I. Na območju krajevne skupnosti Kupšinci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
306 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Glasovalo je 206 volivcev.
III. Oddanih je bilo 206 glasovnic, od tega je bilo 4
glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število
glasov:
1.
Dean Köveš
159
2.
Bela Gorčan
107
3.
Marjetka Svetec Šooš
88
4.
Melita Varga Lemut
85
5.
Štefan Varga
57
6.
Anton Slekovec
93
7.
Andreja Šiftar
94
8.
Arpad Banfi
71
9.
Jožef Recek
123
V. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odl.
US) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet
Krajevne skupnosti Kupšinci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Dean Köveš, roj. 1. 6. 1961, Kupšinci 52 B
2. Jožef Recek, roj. 1. 3. 1955, Kupšinci 1B
3. Bela Gorčan, roj. 17. 2. 1947, Kupšinci 1A
4. Andreja Šiftar, roj. 4. 6. 1980, Kupšinci 12
5. Anton Slekovec, roj. 18. 10. 1960, Kupšinci 53
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KRAJEVNA SKUPNOST MARKIŠAVCI
I. Na območju krajevne skupnosti Markišavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
164 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 129 volivcev.
III. Oddanih je bilo 129 glasovnic, od tega je bilo 2 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1.
Andrej Barber
41
2.
Kristina Dovidija
55
3.
Mira Fridrich
56
4.
Ivanka Časar
28
5.
Boris Červek
61
6.
Petra Fridrich
31
7.
Karel Rituper
25
8.
Vladimir Sapač
46
9.
Milan Horvat
70
10. Janez Kodila
51
11. Štefan Žibrik
25
12. Bela Franko
32
V. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odl. US) je
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne
skupnosti Markišavci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Milan Horvat, roj. 17. 9. 1968, Markišavci 5
2. Boris Červek, roj. 31. 10. 1965, Markišavci 28 A
3. Mira Fridrich, roj. 5. 2. 1954, Markišavci 27 C
4. Kristina Dovidija, roj. 26. 6. 1956, Markišavci 9
5. Janez Kodila, roj. 22. 8. 1944, Markišavci 44
KRAJEVNA SKUPNOST NEMČAVCI
I. Na območju krajevne skupnosti Nemčavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
230 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Glasovalo je 164 volivcev.
III. Oddanih je bilo 164 glasovnic, od tega je bilo 0 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1.
Aleksandra Sovjak
24
2.
Bojan Šömen
62
3.
Silvo Šnepf
86
4.
Karel Fujs
69
5.
Goran Perkič
80
6.
Peter Sovjak
65
7.
Drago Kelemen
65
8.
Štefan Barbarič
133
9.
Goran Vitez
45
10. Gabrijela Cigüt
97
V. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odl. US) je
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne
skupnosti Nemčavci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Štefan Barbarič, roj. 5. 12. 1946, Nemčavci 20
2. Gabrijela Cigüt, roj. 27. 12. 1949, Nemčavci 14
3. Silvo Šnepf, roj. 15. 10. 1967, Nemčavci 33
4. Goran Perkič, roj. 1. 5. 1965, Nemčavci 20 A
5. Karel Fujs, roj. 26. 8. 1944, Nemčavci 14 A
KRAJEVNA SKUPNOST POLANA
I. Na območju krajevne skupnosti Polana je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
180 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Glasovalo je 123 volivcev.
III. Oddanih je bilo 123 glasovnic, od tega je bilo 2 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tomislav Farič
Karel Gjergek
Andrej Cipot
Dejan Pavel
Vesna Pavel
Edita Car
Drago Dündek
Karel Zelko
Pavel Šiftar
Karel Ouček
Štefan Ritoper

Št.

20
57
51
26
34
74
46
66
24
62
46

V. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odl. US) je
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne
skupnosti Polana izvoljeni naslednji kandidati:
1. Edita Car, roj. 26. 12. 1957, Polana 1
2. Karel Zelko, roj. 26. 8. 1954, Polana 31
3. Karel Ouček, roj. 18. 8. 1962, Polana 18 A
4. Karel Gjergek, roj. 25. 3. 1953, Polana 43 A
5. Andrej Cipot, roj. 4. 11. 1981, Polana 48
KRAJEVNA SKUPNOST PUŠČA
I. Na območju krajevne skupnosti Pušča je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
404 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Glasovalo je 326 volivcev.
III. Oddanih je bilo 326 glasovnic, od tega je bilo 2 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1
Romeo Horvat
128
2
Dejvid Horvat
130
3
Ignac Horvat
191
4
Karel Bajič
56
5
Ivan Horvat
43
6
Borut Horvat
68
7
Jožef Horvat
90
8
Vladimir Horvat
127
9
Ljubo Horvat
125
V. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odl. US) je
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne
skupnosti Pušča izvoljeni naslednji kandidati:
1. Ignac Horvat, roj. 6. 7. 1963, Pušča, Ob kapelici 49
2. Dejvid Horvat, roj. 17. 1. 1976, Pušča, Bela ulica 18
3. Romeo Horvat, roj. 6. 5. 1982, Pušča, Glavna ulica 60
4. Vladimir Horvat, roj. 21. 9. 1957, Pušča, Bela ulica 16
5. Ljubo Horvat, roj. 10. 3. 1956, Pušča, Nova ulica 14
KRAJEVNA SKUPNOST RAKIČAN
I. Na območju krajevne skupnosti Rakičan je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
1132 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Glasovalo je 712 volivcev.
III. Oddanih je bilo 712 glasovnic, od tega je bilo 13
glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1.
Marjan Žekš
396
2.
Valentina Opec
379
3.
Ivan Karoli
363
4.
Jože Casar
377
5.
Janez Vlaj
445
6.
Štefan Fartelj
247
7.
Rozalija Horvat
166
8.
Andrej Žumer
164
9.
Dušan Rengeo
259
10. Tomaž Stropnik
276
11. Robert Gabor
285
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V. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odl. US) je
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne
skupnosti Rakičan izvoljeni naslednji kandidati:
1. Janez Vlaj, roj. 24. 8. 1964, Rakičan, Tomšičeva 21
2. Marjan Žekš, roj. 4. 5. 1976, Rakičan, Cankarjeva 18
3. Valentina Opec, roj. 17. 9. 1965, Rakičan, Jezera 22
4. Jože Casar, roj. 4. 8. 1956, Rakičan, Tomšičeva 31
5. Ivan Karoli, roj. 6. 4. 1942, Rakičan, Panonska 24
6. Robert Gabor, roj. 10. 9. 1974, Rakičan, Cvetkova
69
7. Tomaž Stropnik, roj. 9. 7. 1977, Rakičan, Cvetkova 64
KRAJEVNA SKUPNOST SATAHOVCI
I. Na območju krajevne skupnosti Satahovci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
258 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Glasovalo je 157 volivcev.
III. Oddanih je bilo 157 glasovnic, od tega je bilo 9 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1.
Franc Boriš
86
2.
Igor Erjavec
61
3.
Daniela Žitek
110
4.
Jože Erjavec
72
5.
Alojz Lapoši
68
V. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/2006 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odl. US) je
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne
skupnosti Satahovci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Daniela Žitek, roj. 27. 12. 1983, Satahovci 33
2. Franc Boriš, roj. 26. 11. 1958, Satahovci 28 A
3. Jože Erjavec, roj. 8. 10. 1960, Satahovci 58
4. Alojz Lapoši, roj. 19. 11. 1954, Satahovci 44
5. Igor Erjavec, roj. 15. 2. 1964, Satahovci 58 D
KRAJEVNA SKUPNOST VEŠČICA
I. Na območju krajevne skupnosti Veščica je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
362 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Glasovalo je 264 volivcev.
III. Oddanih je bilo 264 glasovnic, od tega je bilo 6 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1
Karel Šoš
119
2
Danica Kuzma
122
3
Dušan Hauko
51
4
Valerija Dani
62
5
Damir Banfi
108
6
Metka Bencik
73
7
Štefan Gorčan
43
8
Karel Kosednar
105
9
Mirko Šeruga
39
10 Oto Küzmič
63
11
Dezider Šooš
142
12 Bojan Horvat
87
V. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odl. US) je
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne
skupnosti Veščica izvoljeni naslednji kandidati:
1. Dezider Šooš, roj. 9. 5. 1945, Veščica 4 D
2. Danica Kuzma, roj. 31. 1. 1955, Veščica 50 C
3. Karel Šoš, roj. 6. 11. 1952, Veščica 24
4. Damir Banfi, roj. 21. 4. 1951, Veščica 17
5. Karel Kosednar, roj. 26. 2. 1960, Veščica 45 A
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MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT CENTER
I. Na območju mestne četrti Center je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
4279 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Glasovalo je 2247 volivcev.
III. Oddanih je bilo 2247 glasovnic, od tega je bilo 171
glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1.
Majda Slavic
496
2.
Janez Mataj
355
3.
Angela Novak
481
4.
Mag. Andrej Korošak
356
5.
Zoran Kos
391
6.
Evgen Titan
467
7.
Štefan Obal
483
8.
Franc Sever
359
9.
Tomaž Dundek
252
10. Tomislav Strbad
276
11. Jože Hartman
366
12. Jože Stvarnik
441
13. Vinko Plemenitaš
269
14. Ernest Ebenšpanger
459
15. Iztok Zrinski
477
16. Mirna Rajh Škorjanec
306
17. Marjeta Gomboc
425
V. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odl. US) je
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne
četrti Center izvoljeni naslednji kandidati:
1. Majda Slavic, roj. 13. 1. 1950, Murska Sobota, Grajska 11
2. Štefan Obal, roj. 30. 8. 1933, Murska Sobota, Zelena 38
3. Angela Novak, roj. 17. 10. 1943, Murska Sobota,
Staneta Rozmana 5
4. Iztok Zrinski, roj. 8. 2. 1962, Murska Sobota, Gregorčičeva 25
5. Evgen Titan, roj. 27. 1. 1929, Murska Sobota, Kocljeva 6 A
6. Ernest Ebenšpanger, roj. 17. 9. 1939, Murska Sobota, Zelena 37
7. Jože Stvarnik, roj. 6. 5. 1946, Murska Sobota, Slomškova 68
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT LEDAVA
I. Na območju mestne četrti Ledava je bilo:
c) vpisanih v volilni imenik
1361 volivcev
d) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Glasovalo je 726 volivcev.
III. Oddanih je bilo 726 glasovnic, od tega je bilo 46
glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1.
Marjeta Obal
278
2.
Gabrijela Slavinec
283
3.
Lea Friškič
236
4.
Milan Sečko
236
5.
Tatjana Majerič Maček
219
6.
Karmen Pertoci
219
7.
Slavko Švenda
429
8.
Borut Tinev
237
9.
Zlata Ficko
192
10. Franc Pücko
203
V. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odl. US) je
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne
četrti Ledava izvoljeni naslednji kandidati:
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1. Slavko Švenda, roj. 8. 2. 1952, Murska Sobota, Klavniška 5
2. Gabrijela Slavinec, roj. 5. 5. 1941, Murska Sobota,
Klavniška 15
3. Marjeta Obal, roj. 11. 2. 1952, Murska Sobota, Lendavska 19 A
4. Borut Tinev, roj. 6. 6. 1970, Murska Sobota, Ledavska
19 A
5. Lea Friškič, roj. 18. 7. 1960, Murska Sobota, Lendavska 51
6. Milan Sečko, roj. 13. 11. 1964, Murska Sobota, Lendavska 17 B
VI. Ker sta zadnji dve kandidatki, ki prideta v poštev za
izvolitev, dobili enako število glasov, je v skladu z 12. členom
Zakona o lokalnih volitvah bil opravljen žreb. Na osnovi žreba
je bila za članico sveta izvoljena
7. Karmen Pertoci, roj. 3. 10. 1969, Murska Sobota,
Lendavska 37 C
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT PARK
I. Na območju mestne četrti Park je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik
1936 volivcev
b) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Glasovalo je 1188 volivcev.
III. Oddanih je bilo 1188 glasovnic, od tega je bilo
78 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1.
Rudolf Mikolič
570
2.
Igor Vitez
559
3.
Andrej Cimer
629
4.
Bojan Berden
451
5.
Borut Horvat
508
6.
Olga Šiftar
471
7.
Zlatko Vertič
313
8.
Nikolaj Hochstetter
532
9.
Vilijan Ortar
186
10. Simona Baler
381
V. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odl. US) je
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne
četrti Park izvoljeni naslednji kandidati:
1. Andrej Cimer, roj. 8. 8. 1960, Murska Sobota, Miklošičeva 16
2. Rudolf Mikolič, roj. 16. 11. 1950, Murska Sobota,
Naselje Ljudske pravice 28
3. Igor Vitez, roj. 22. 6. 1957, Murska Sobota, Štefana
Kuzmiča 25
4. Nikolaj Hochstetter, roj. 24. 10. 1945, Murska Sobota,
Ciril Metodova 11
5. Borut Horvat, roj. 12. 5. 1978, Murska Sobota, Šolsko
naselje 11
6. Olga Šiftar, roj. 1. 1. 1943, Murska Sobota, Naselje
Ljudske pravice 21
7. Bojan Berden, roj. 15. 8. 1976, Murska Sobota, Mikloša Kuzmiča 47
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT PARTIZAN
I. Na območju mestne četrti Partizan je bilo:
c) vpisanih v volilni imenik
1591 volivcev
d) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Glasovalo je 1086 volivcev.
III. Oddanih je bilo 1086 glasovnic, od tega je bilo 160
glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1.
Marjan Maček
548
2.
Mitja Kerčmar
531
3.
Marija Bačič
583
4.
Mag. Marjan Gujt
576
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5.
6.
7.

Jurij Recek
Katja Toth
Zoltan Sever

Št.

521
566
538

V. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odl. US) je
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne
četrti Partizan izvoljeni naslednji kandidati:
1. Marija Bačič, roj. 25. 8. 1947, Murska Sobota, Južna 12
2. Mag. Marjan Gujt, roj. 8. 2. 1963, Murska Sobota,
Vegova 13
3. Katja Toth, roj. 21. 1. 1969, Murska Sobota, Sončna 44
4. Marjan Maček, roj. 16. 2. 1964, Murska Sobota,
Sončna 34
5. Zoltan Sever, roj. 8. 3. 1935, Murska Sobota, Ivanocijevo naselje 22
6. Mitja Kerčmar, roj. 10. 9. 1975, Murska Sobota, Trstenjakova 11 A
7. Jurij Recek, roj. 14. 11. 1957, Murska Sobota, Sončna 2
MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT TUROPOLJE
I. Na območju mestne četrti Turopolje je bilo:
e) vpisanih v volilni imenik
1337 volivcev
f) glasovalo s potrdili
0 volivcev
II. Glasovalo je 796 volivcev.
III. Oddanih je bilo 796 glasovnic, od tega je bilo 22
glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1.
Helena Frumen
462
2.
Anton Križnik
193
3.
Karel Horvat
265
4.
Alenka Kukel
369
5.
Jasna Lovrenčič
343
6.
Andrej Kuhar
366
7.
Vlasta Jevšek
345
8.
Milena Počič
314
9.
Stanislava Rengeo - Cör
262
10. Rudolf Horvat
362
V. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odl. US) je
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne
četrti Turopolje izvoljeni naslednji kandidati:
1. Helena Frumen, roj. 12. 6. 1948, Murska Sobota,
Jakobovo naselje 44
2. Alenka Kukel, roj. 23. 12. 1964, Murska Sobota, Generala Maistra 12
3. Andrej Kuhar, roj. 22. 9. 1951, Murska Sobota, Zorana Velnarja 41
4. Rudolf Horvat, roj. 2. 11. 1953, Murska Sobota, Matija
Gubca 15
5. Vlasta Jevšek, roj. 21. 12. 1960, Murska Sobota,
Kajuhova 50
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6. Jasna Lovrenčič, roj. 9. 7. 1959, Murska Sobota,
Zorana Velnarja 36
7. Milena Počič, roj. 3. 8. 1950, Murska Sobota, Jakobovo naselje 25
Št. 041/0003/2006
Murska Sobota, dne 26. oktobra 2006
Občinska volilna komisija
Mestne občine Murska Sobota
Predsednik
Bojan Žunič, univ. dipl. prav., l.r.
Člani:
Alenka Ratnik, univ. dipl. prav., l.r.
Daša Brunec, univ. dipl. prav., l.r.
Stanko Farkaš, l.r.

NOVO MESTO
4869.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto
Občinska volilna komisija Novo mesto je na seji dne
23. oktobra 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto na volitvah 22. oktobra ugotovila:
1.
V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih
28.312 volivcev.
2.
Po pošti je glasovalo 23 volivcev.
3.
Vključno z volitvami po pošti je glasovalo 16.851 volivcev, to je 59,52% od vseh volivcev.
4.
Oddanih je bilo 16.851 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma, ker so bile neveljavne iz
drugih razlogov, oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje
volivca, je bilo skupaj neveljavnih 872 glasovnic.
5.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število
glasov:
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Zap.št.

Ime liste

Število glasov

1

CIVILNA DRUŽBA ZA NADZOR IZVAJANJA JAVNIH PROJEKTOV

61

2

LISTA ZA ČISTO PITNO VODO

269

3

LISTA ZA DOLENJSKO

663

4

LISTA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA OBČINE NOVO MESTO

988

5

SOCIALNI DEMOKRATI

6

MILOŠ DULAR – RADI IMAMO NOVO MESTO IN PODEŽELJE

852

7

DRUŠTVO NOVO MESTO

700

8

ZVEZA ZA DOLENJSKO – ZZD

9

ZELENI SLOVENIJE

127

10

AKTIVNA SLOVENIJA

944

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

12

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

13

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

14

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

15

STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE

16

KLUB RADIA SRAKA

17

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

18

STRANKA MLADIH SLOVENIJE

218

19

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

458

1145

2145

2016
813
2293
930
65
187
1105

Po določbah 14., 86. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06, 70/06 - odločba US) in izhajajoč
iz seštevkov glasov, ki so jih dobile posamezne liste, deljenih s številom 1 do 29 (D’Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih
količnikov naslednje:
Zap.št

količnik

Št. liste

Ime liste

1

2293.00

13

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

2

2145.00

8

3

2016.00

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

4

1146.50

13

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

5

1145.00

5

6

1105.00

17

7

1072.50

8

8

1008.00

11

9

988.00

4

10

944.00

10

AKTIVNA SLOVENIJA

11

930.00

14

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

12

852.00

6

13

813.00

12

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

14

764.33

13

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

15

715.00

8

ZVEZA ZA DOLENJSKO – ZZD

16

700.00

7

DRUŠTVO NOVO MESTO

ZVEZA ZA DOLENJSKO – ZZD

SOCIALNI DEMOKRATI
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ZVEZA ZA DOLENJSKO – ZZD
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
LISTA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA OBČINE NOVO MESTO

MILOŠ DULAR – RADI IMAMO NOVO MESTO IN PODEŽELJE

Uradni list Republike Slovenije
Zap.št

količnik

Št.

Št. liste
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Ime liste

17

672.00

11

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

18

663.00

3

19

573.25

13

20

572.50

5

21

552.50

17

22

536.25

8

23

504.00

11

24

494.00

4

25

472.00

10

AKTIVNA SLOVENIJA

26

465.00

14

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

27

458.60

13

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

28

458.00

19

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

29

429.00

8

LISTA ZA DOLENJSKO
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SOCIALNI DEMOKRATI
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ZVEZA ZA DOLENJSKO – ZZD
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
LISTA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA OBČINE NOVO MESTO

ZVEZA ZA DOLENJSKO – ZZD

Število mandatov v občinskem svetu 29.
Po zaporedju najvišjih količnikov pripada posameznim listam kandidatov naslednje število mandatov:
Zap.št.

Ime liste

Št. izvoljenih

1

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

5

2

ZVEZA ZA DOLENJSKO – ZZD

5

3

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

4

4

SOCIALNI DEMOKRATI

2

5

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2

6

LISTA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA OBČINE NOVO MESTO

2

7

AKTIVNA SLOVENIJA

2

8

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

2

9

MILOŠ DULAR – RADI IMAMO NOVO MESTO IN PODEŽELJE

1

10

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1

11

DRUŠTVO NOVO MESTO

1

12

LISTA ZA DOLENJSKO

1

13

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

1

14

LISTA ZA ČISTO PITNO VODO

0

15

STRANKA MLADIH SLOVENIJE

0

16

KLUB RADIA SRAKA

0

17

ZELENI SLOVENIJE

0

18

STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE

0

19

CIVILNA DRUŽBA ZA NADZOR IZVAJANJA JAVNIH PROJEKTOV

0

SKUPAJ

29
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Z list kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor
mandatov je dobila lista.
Upoštevajoč, da je kandidat na listi Lista za razvoj gospodarstva občine Novo mesto pod zaporedno številko 26 dobil
zadostno število preferenčnih glasov (drugi odstavek 18. člena
Zakona o lokalnih volitvah), so v občinski svet izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu na listi, oziroma ob upoštevanju
preferenčnih glasov:
1. JANEZ KRAMAR, roj. 5. 2. 1966, Novo mesto, Krka 51
2. BOJAN TUDIJA, roj. 19. 6. 1958, Novo mesto, Šmihel
73
3. mag. ADOLF ZUPAN, roj. 21. 10. 1953, Novo mesto,
V Ragov log 3
4. IGOR PERHAJ, roj. 28. 11. 1957, Ratež 50
5. ZDENKO IVANČIĆ, roj. 30. 6. 1959, Novo mesto, Ulica
Slavka Gruma 92
6. MILOŠ DULAR, roj. 13. 4. 1964, Mali Slatnik 35
7. ANTON ŠKERLJ, roj. 3. 11. 1935, Novo mesto, Vrhovčeva ulica 1
8. ALOJZIJ MUHIČ, roj. 13. 5. 1950, Birčna vas 3,
9. DARINKA SMRKE, roj. 3. 5. 1949, Črmošnjice pri Stopičah 16
10. RAFKO KRIŽMAN, roj. 20. 5. 1957, Novo mesto, Trdinova ulica 12/a
11. CIRILA SURINA ZAJC, roj. 22. 11. 1949, Novo mesto,
Bršljin 31
12. JASNA ŠINKOVEC, roj. 26. 1. 1957, Novo mesto,
Stritarjeva ulica 1
13. FRANCI KEK, roj. 25. 1. 1964, Novo mesto, Šolska
ulica 6
14. TADEJ KAPŠ, roj. 27. 8. 1978, Novo mesto, Ragovska ulica 12
15. IVAN GRILL, roj. 12. 2. 1961, Novo mesto, Na
Tratah 13
16. BOJAN KEKEC, roj. 4. 5. 1965, Novo mesto, Ulica
Slavka Gruma 92
17. ELIZABETA HORVAT, roj. 23. 8. 1969, Novo mesto,
Na Tratah 13
18. GREGOR KLEMENČIČ, roj. 9. 6. 1976, Jugorje 17
19. ANA BILBIJA, roj. 1. 3. 1945, Novo mesto, Jakčeva
ulica 20
20. mag. JANEZ PEZELJ, roj. 10. 9. 1948, Novo mesto,
Pugljeva ulica 4
21. TOMAŽ LEVIČAR, roj. 7. 12. 1972, Novo mesto, Paderšičeva ulica 35
22. MOJCA NOVAK, roj. 10. 6. 1959, Novo mesto, Školova ulica 3
23. dr. BORIS DULAR, roj. 15. 9. 1954, Smolenja vas 41
24. SAŠO STOJANOVIČ LENČIČ, roj. 31. 3. 1972, Novo
mesto, Šegova ulica 87
25. FRANC KONCILIJA, roj. 3. 6. 1946, Novo mesto,
Kastelčeva ulica 6
26. ALOJZ ZUPANČIČ, roj. 28. 4. 1939, Novo mesto,
Jakčeva ulica 19
27. ALOJZ TURK, roj. 4. 7. 1962, Novo mesto, Zwittrova
ulica 14
28. MARTINA VRHOVNIK, roj. 11. 11. 1950, Novo mesto,
Ulica Slavka Gruma 24
29. MATJAŽ ENGEL, roj. 23. 5. 1970, Trška Gora 187/a.

Šifra: 041-1/2006
Novo mesto, dne 23. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Mestne občine Novo mesto
Franci Cvelbar l.r.
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ODRANCI
4870.

Končno poročilo o izidu glasovanja rednih
volitve v župana in članov Občinskega sveta
Občine Odranci

KONČNO POROČILO
o izidu glasovanja rednih volitve v župana in
članov Občinskega sveta Občine Odranci
Občinska volilna komisija Odranci objavlja končne izide
glasovanja na predčasnih in rednih volitvah župana in občinskega sveta Občine Odranci, ki so bile 17. 10., 18. 10., 19.
10. in 22. 10. 2006.
Pritožb ni bilo, zato so izidi naslednji:
1. Od 1415 volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 964 (2 predčasno, 0 po pošti in 962 rednih volitev) ali
68,12%.
A. VOLITVE ŽUPANA:
Oddanih glasovnic: 964
Neveljavnih glasovnic: 7
Veljavnih glasovnic: 957
Posamezni kandidat je prejel naslednje število glasov:
1.

Ivan markoja

659 glasov

68,86%

2.

jožef kociper

298 glasov

31,14%

Občinska volilna komisija Odranci je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06, 70/06)
ugotovila, da je za župana Občine Odranci izvoljen Ivan markoja, roj. 22. 1. 1950, Odranci, Ravenska ulica 52.

B. VOLITVE V OBČINSKI SVET:
VOLILNA ENOTA ŠT 001
Od 462 volivcev je glasovalo 332 volivcev (71,43%)
Število neveljavnih glasov: 18
število glasov

%

1.

Branko Ferenčak

169

53,82

2.

Ciril Kavaš

205

65,29

3.

Svetlana Kavaš

56

17,83

4.

Jožef Maučec

243

77,39

5.

Silva Škafar

131

41,72

VOLILNA ENOTA 002
Od 486 volivcev je glasovalo 325 volivcev (66,87%)
Število neveljavnih glasov: 8

število glasov

%

45

14,20

175

55,21

56

17,67

1.

Sonja Kavaš

2.

Martin Jerebic

3.

Aleksander Dominko

4.

Sonja Hozjan

123

38,80

5.

Patrick Bizilj

52

16,40

6.

Igor Kavaš

152

47,95

7.

Ivan Smolko

251

79,18
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Št.

VOLILNA ENOTA 003
Od 467 volivcev je glasovalo 307 volivcev (65,74%)
Število neveljavnih glasov: 10

število glasov

%

1.

LILJANA BRUČIĆ

56

18,86

2.

MATEJA SMODIŠ

139

46,80

3.

MARJAN MARIČ

222

74,75

4.

IVANKA TOMPA

257

86,53

Občinska volilna komisija Odranci je na podlagi 11. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06, 70/06)
ugotovila, da so za člane občinskega sveta Občine Odranci
izvoljeni naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 001
1. Jožef Maučec, roj. 21. 6. 1962, Odranci, Sevranska
ulica 21
2 Ciril Kavaš, roj. 23. 3. 1951, Odranci, Panonska
ulica 34
3. Branko Ferenčak, roj. 7. 2. 1974, Odranci, Panonska ulica 24
VOLILNA ENOTA 002
1. Ivan Smolko, roj. 9. 10. 1966, Odranci,
Mladinska ulica 27
2. Martin Jerebic, roj. 28. 9. 1956, Odranci,
Vezna ulica 26
3. Igor Kavaš, roj. 17. 5. 1979, Odranci,
Mladinska ulica 10
VOLILNA ENOTA 003
1. Ivanka Tompa, roj. 20. 7. 1950, Odranci, Štefana
Kovača 35
2. Mateja Smodiš, roj. 3. 10. 1985, Odranci, Jugovska
ulica 3
3. Marjan Marič, roj.31. 1. 1970, Odranci, Mlinska
ulica 10/a
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I.
Na volitvah dne 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 378 volivcev.
Glasovalo je skupaj 292 volivcev ali 77,25% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Osilnica je
bilo oddanih 292 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker je bilo obkroženih več številk
pred imeni kandidatov kot se jih voli oziroma ker ni bilo moč
ugotoviti volje volivca, so bile 3 glasovnice neveljavne.
Veljavnih je bilo 289 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Kandidat

Št. glasov

% glasov

170

58,82

2. Frbežar Stanko

55

19,03

3. Jožef Štimec

64

22,15

1. Volf Antun

III.
Občinska volilna komisija je skladno z določbami 41.
in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 22/06 ZVL-UPB2 in 70/06 – odločba US) ugotovila, da je
za župana Občine Osilnica izvoljen naslednji kandidat: Antun
VOLF, roj. 4. 12. 1960, Sela št. 25, Osilnica.

Št. 041-15/2006
Osilnica, dne 23. oktobra 2006
Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Osilnica
Blaž Volf l.r.

Št. OVK-032/2006
Odranci, dne 22. oktobra 2006
Predsednica OVK
Odranci
Agata Sardelič l.r.

Poročilo o izidu rednih volitev članov
Občinskega sveta Občine Osilnica

POROČILO
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta
Občine Osilnica

Člani:
Marica Antolin l.r.
Franc Tompa l.r.
Edo Petek l.r.

OSILNICA
4871.

4872.

Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine
Osilnica

POROČILO
o izidu rednih volitev župana Občine Osilnica
Občinska volilna komisija Občine Osilnica je na redni
seji dne 22. in 24. oktobra 2006 na podlagi zapisnikov o delu
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na rednih
volitvah župana Občine Osilnica dne 22. oktobra 2006 ugotovila:

Občinska volilna komisija Občine Osilnica je na redni
seji dne 22. in 24. oktobra 2006 na podlagi zapisnikov o
delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na
rednih volitvah članov Občinskega sveta Občine Osilnica dne
22. oktobra 2006 ugotovila:
I.
Na volitvah dne 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 378 volivcev.
Glasovalo je skupaj 292 volivcev ali 77,25% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Osilnica je
bilo oddanih 292 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker je bilo obkroženih več številk
pred imeni kandidatov kot se jih voli oziroma ker ni bilo moč
ugotoviti volje volivca, je bilo 6 glasovnic neveljavnih.
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Veljavnih je bilo 286 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število gla-

Kandidat

Št. glasov

% glasov

1. Žagar Mladen

150

52,45

2. Štimec Jožef

120

41,96

70

24,48

4. Vesel Cvetko

156

54,55

5. Rugole Anton

77

26,92

6. Volf Antun

156

54,55

7. Štimec Ana

61

21,33

8. Šercer Mirjana

71

24,83

9. Škrobot Nevenka

37

12,94

10. Kovač Milenka

76

26.57

11. Šercer Peter

101

35,31

12. Štimec Anamarija

115

40,21

13. Tomec Toni

84

29,37

14. Gorše Jožef

68

23.78

15. Gašparac Jože

63

22.03

16. Štimec Janez

80

27.97

17. Štimac Slavko

43

15.03

18. Poje Nedeljko

141

49,30

19. Kovač Anton

52

18,18

3. Frbežar Geraldine

III.
Občinska volilna komisija Občine Osilnica je skladno z
določbami 41. in 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 ZVL-UPB2 in 70/06 – odločba US) ugotovila, da so za člane Občinskega sveta občine Osilnica izvoljeni
naslednji kandidati:
1. Cvetko VESEL, roj. 3. 5. 1949, Sela št. 28, Osilnica,
2. Antun VOLF, roj. 4. 12. 1960, Sela št. 25, Osilnica,
3. Mladen ŽAGAR, roj. 18. 6. 1964, Bezgovica št. 5,
Osilnica,
4. Nedeljko POJE, roj. 24. 8. 1952, Padovo pri Osilnici
št. 5, Osilnica,
5. Jožef ŠTIMEC, roj. 13. 3. 1960, Grintovec pri Osilnici
št. 2, Osilnica,
6. Anamarija ŠTIMEC, roj. 22. 7. 1952, Mirtoviči št. 2,
Osilnica,
7. Peter ŠERCER, roj. 5. 2. 1935, Belica št. 3, Osilnica.

Št. 041-13/206
Osilnica, dne 23. oktobra 2006
Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Osilnica
Blaž Volf l.r.

4873.

Poročilo Občinske volilne komisije Občine
Postojna o izidu volitev župana Občine
Postojna

POROČILO
Občinske volilne komisije Občine Postojna
o izidu volitev župana Občine Postojna
Občinska volilna komisija je na seji dne 23. 10. 2006 na
podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Postojna ugotovila rezultate
glasovanja ter izid volitev župana Občine Postojna.
I.
1. Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico glasovati 12.272 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
S potrdilom ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 6.877 volivcev ali 56,04% od
vseh volivcev, od tega je:
a) 6.867 volivcev glasovalo na voliščih,
b) 10 volivcev glasovalo po pošti.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 6.877 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje
volivca, je bilo 168 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 6709 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

% glasov

1

JERNEJ VERBIČ

3413

50.87

5

MIHA VODOPIVEC

1827

27.23

3

JERKO ČEHOVIN

988

14.73

2

SABINA ILERŠIČ
KOVŠCA

313

4.67

4

MIRKO JENČEK

168

2.50

III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine
Postojna izvoljen JERNEJ VERBIČ, roj. 29. 3. 1952, stanujoč
v Postojni, Ljubljanska 21a, po poklicu predmetni učitelj zgodovine in sociologije, ker je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 040-13/2006
Postojna, dne 23. oktobra 2006
Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Postojna
Udovič Boštjan, univ. dipl. prav., l.r.

4874.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Postojna

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Postojna
Občinska volilna komisija Občine Postojna je na seji
23. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja na volitvah članov Občinskega
sveta Občine Postojna dne 22. 10. 2006 ugotovila:
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Št.

I.
1. Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico voliti
12.272 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 6.877 volivcev ali 56,04% od
vseh volivcev, od tega je:
a) 6.867 volivcev glasovalo na voliščih,
b) 10 volivcev glasovalo po pošti.

Zap. Količnik
št.
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St. Ime liste

1

871.00

8

SKUPAJ

2

821.00

12

SOCIALNI DEMOKRATI

II.
Za volitve v občinski svet je bilo oddanih 6877 glasov-

3

742.00

7

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

Ker so bile prazne, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje
volivca, je bilo 323 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 6553 glasovnic.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov:

4

493.00

16

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

5

467.00

18

POSTOJNA – PODEŽELJE – EKOLOGIJA – RAZVOJ »POPER«

6

435.50

8

SKUPAJ

7

433.00

10

LISTA ZA MLADE

8

424.00

17

TEA KONRAD – TeK za napredek

9

410.50

12

SOCIALNI DEMOKRATI

10

410.00

11

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

11

371.00

7

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

12

311.00

3

LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

13

290.33

8

SKUPAJ

14

290.00

2

LISTA ZA POSTOJNO

15

276.00

5

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA (N.Si)

16

273.67

12

SOCIALNI DEMOKRATI

17

269.00

6

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

18

247.33

7

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

19

246.50

16

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

20

233.50

18

POSTOJNA – PODEŽELJE – EKOLOGIJA – RAZVOJ »POPER«

nic.

Zap. Ime liste
št.

Št.
% glaglasov sov

1

ZELENA STRANKA

182

2.78

2

LISTA ZA POSTOJNO

290

4.43

3

LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

311

4.75

4

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP

124

1.89

5

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA (N.Si)

276

4.21

6

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

269

4.10

7

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

742

11.32

8

SKUPAJ

871

13.29

9

ZA PODEŽELJE – ROK PEČAR

46

0.70

10

LISTA ZA MLADE

433

6.61

11

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

410

6.26

12

SOCIALNI DEMOKRATI

821

12.53

13

LISTA NAPREJ – DANIJEL MISLEJ

180

2.75

14

GLAS ŽENSK SLOVENIJE

72

1.10

15

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS

75

1.14

16

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

493

7.52

17

TEA KONRAD – TeK za napredek

424

6.47

21

217.75

8

SKUPAJ

18

POSTOJNA – PODEŽELJE – EKOLOGIJA – RAZVOJ »POPER«

467

7.13

22

216.50

10

LISTA ZA MLADE

19

STANISLAV PELAN – ZA MESTO IN
PODEŽELJE

26

0.40

23

212.00

17

TEA KONRAD – TeK za napredek

24

205.25

12

SOCIALNI DEMOKRATI

LISTA POGUMNIH

41

25

205.00

11

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

26

185.50

7

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

27

182.00

1

ZELENA STRANKA

28

180.00

13

LISTA NAPREJ – DANIJEL MISLEJ

20

0.63

III.
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97, 13/98, 84/98 in 66/99, 61/06) pripada
listam kandidatov skupaj 23 mandatov v Občinskem svetu
Občine Postojna.
Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija ugotovila zaporedje 23 najvišjih količnikov (D'Hondtov sistem):

Stran

11936 /

Št.

114 / 9. 11. 2006

Uradni list Republike Slovenije

IV.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da po zaporedju
23 najvišjih količnikov pripada posameznim listam kandidatov naslednje število mandatov v Občinskem svetu Občine
Postojna:
Število
mandatov

St.

0

1

ZELENA STRANKA

1

2

LISTA ZA POSTOJNO

1

3

LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

0

4

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP

1

5

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA (N.Si)

1

6

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

3

7

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

4

8

SKUPAJ

0

9

ZA PODEŽELJE – ROK PEČAR

2

10

LISTA ZA MLADE

1

11

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

3

12

SOCIALNI DEMOKRATI

0

13

LISTA NAPREJ – DANIJEL MISLEJ

0

14

GLAS ŽENSK SLOVENIJE

0

15

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS

2

16

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2

17

TEA KONRAD – TeK za napredek

2

18

POSTOJNA – PODEŽELJE – EKOLOGIJA
– RAZVOJ »POPER«

0

19

STANISLAV PELAN – ZA MESTO
IN PODEŽELJE

0

20

LISTA POGUMNIH

23

Ime liste

SKUPAJ

V.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da sta na podlagi
18. člena Zakona o lokalnih volitvah Tina Žgavec in Boštjan
Stegel, ki kandidirata na listi z imenom POSTOJNA – PODEŽELJE – EKOLOGIJA – RAZVOJ »POPER«, izvoljena
na podlagi preferenčnih glasov, saj so volivci za listo oddali
več kot ¼ preferenčnih glasov, kandidata pa sta dobila več
kot 10% glasov, oddanih za listo.
VI.
Na podlagi razdeljenih mandatov posameznim listam
kandidatov je občinska volilna komisija ugotovila, da so izvoljeni:
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Lista: LISTA ZA POSTOJNO
Skupno št. glasov: 290
% glasov: 4.43%
Št. izvoljenih: 1
1	 MARGARETA SREBOTNJAK BORSELLINO, roj.: 11. 8. 1960, Log 9, Postojna
Lista: LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Skupno št. glasov: 311
% glasov: 4.75%
1	 DARKO MUHIČ, roj. 24. 12. 1958, Dilce 16, Postojna

Št. izvoljenih: 1

Lista: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si)
Skupno št. glasov: 276
% glasov: 4.21%
1	 DOMINIK FAJDIGA, roj.: 10. 9. 1978, Mali Otok 23, Postojna

Št. izvoljenih: 1

Lista: DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 269
% glasov: 4.10%
Št. izvoljenih: 1
1	 FRANC JURCA, roj.: 23. 7. 1940, Kajuhova ulica 20, Postojna
Lista: LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 742
% glasov: 11.32%
Št. izvoljenih: 3
1	 TOMISLAV TIRINGER, roj.: 1. 6. 1962, Pivška ulica 5, Postojna
2	 DAVID ŽAGAR, roj.: 11. 4. 1963, Razdrto 12, Postojna
3	 MAGDA JAKIN ČERNE, roj.: 2. 5. 1952, Ul. Padlih borcev 1, Prestranek
Lista: SKUPAJ
Skupno št. glasov: 871
% glasov: 13.29%
Št. izvoljenih: 4
1	 JERNEJ VERBIČ, roj.: 29. 3. 1952, Ljubljanska cesta 21 a, Postojna
2	 ZVONKO ČERNAČ, roj.: 23. 9. 1962, Kraigherjeva 7, Postojna
3	 ANA GLAVAČ, roj.: 11. 11. 1973, Globočnikova ul. 18, Postojna
4	 JANKO SIMČIČ, roj.: 2. 6. 1950, Štihova 8, Postojna
Lista: LISTA ZA MLADE
Skupno št. glasov: 433
% glasov: 6.61%
1	 SAMO VESEL, roj. 7. 10. 1973, Ul. IX. korpusa 6, Postojna
2	 MIHA UHELJ, roj.: 10. 5. 1977, Rožna ulica 30, Postojna
Lista: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 410
% glasov: 6.26%
1	 JOSIP BAJC, 8. 3. 1949, Matenja vas 70, Prestranek

Št. izvoljenih: 2

Št. izvoljenih: 1

Lista: SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 821
% glasov: 12.53%
Št. izvoljenih: 3
1	 KARMEN PAHOR, roj.: 24. 8. 1964, Jamska cesta 23, Postojna
2	 LIVIJO KNAFELC, roj.: 21. 9. 1942, Kajuhova ulica 22, Postojna
3	 ROMAN MILAVEC, roj.: 16. 12. 1959, Kot 3, Postojna
Lista: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 493
% glasov: 7.52%
Št. izvoljenih: 2
1	 FLORIJANA IPAVEC, roj.: 30. 4. 1943, Koče 27, Prestranek
2	 MIRAN PAVLOVEC, roj.: 27. 5. 1978, Globoka pot 7, Prestranek
Lista: TEA KONRAD – TeK za napredek
Skupno št. glasov: 424
% glasov: 6.47%
Št. izvoljenih:2
1	 TEA KONRAD, roj.: 19. 9. 1981, Tržaška cesta 35, Postojna
2	 IRENA MAGAJNA, roj.: 22. 3. 1957, Ul. Vilka Kledeta 5, Postojna
Lista: POSTOJNA – PODEŽELJE – EKOLOGIJA – RAZVOJ »POPER«
Skupno št. glasov: 467
% glasov: 7.13%
Št. izvoljenih: 2
3	 TINA ŽGAVEC, roj.: 16. 3. 1977, Orehek 2 a, Prestranek
1	 BOŠTJAN STEGEL, roj.: 8. 12. 1971, Malo Ubeljsko 11, 6225 Hruševje

Št. 040-14/2006
Postojna, dne 23. oktobra 2006
Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Postojna
Udovič Boštjan, univ. dipl. prav., l.r.
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Poročilo o izidu volitev za člane svetov
krajevnih skupnosti na območju Občine
Postojna

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02) je
Občinska volilna komisija Občine Postojna sestavila

POROČILO
o izidu volitev za člane svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Postojna
Občinska volilna komisija je na seji dne 23. 10. 2006
na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili volitve
za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine
Postojna, ki so bile izvedene 22. oktobra 2006 v trinajstih
krajevnih skupnosti Občine Postojna, skladno z določbo
85. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila naslednje
volilne izide:
Krajevna skupnost Postojna
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 3818 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 1989 volivcev ali 52,09%, od tega je
predčasno glasovalo 63 volivcev, po pošti sta glasovala 2
volivca,
c) oddanih glasovnic je bilo 1989,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 84.
V Svet krajevne skupnosti Postojna so v 1. volilni enoti
izvoljeni naslednji kandidati:
1. JERNEJ VERBIČ, Ljubljanska cesta 21 a, Postojna,
roj.: 29. 3. 1952
2. MARJAN NAGODE, Globočnikova 22, Postojna, roj.:
11. 9. 1954
3. DANILO SOJER, Tržaška cesta 64 a, Postojna, roj.:
6. 1. 1960
4. DUŠAN OGRIZEK, Tomšičeva 57, Postojna, roj.:
17. 6. 1946
5. MILENKA LAVRIČ, Tržaška cesta 49 c, Postojna,
roj.: 8. 3. 1959.
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 3294 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 1552 volivcev ali 47,12%, od tega je
predčasno glasovalo 48 volivcev, po pošti sta glasovala 2
volivca,
c) oddanih glasovnic je bilo 1552
d) neveljavnih glasovnic je bilo 150.
V Svet krajevne skupnosti Postojna so v 2. volilni enoti
izvoljeni naslednji kandidati:
1. ERIKA DEKLEVA, Pivška 6, Postojna, roj.: 2. 12.
1969
2. ROMANA - ERIKA TISELJ, Ul. Franca Smrduja 4,
Postojna, roj.: 12. 3. 1943
3. DARKO UHELJ, Rožna 30, Postojna, roj.: 12. 8. 1951
4. GORAN BLAŠKO, Erazmova 23, Postojna, roj.:
27. 3. 1974.
3. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 154 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 84 volivcev ali 54,55%, od tega so predčasno glasovali 3 volivci, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 84,
d) neveljavna glasovnica je bila 1.
V Svet krajevne skupnosti je v 3. volilni enoti izvoljen
naslednji kandidat:
1. IVAN ČIČ, roj. 22. 5. 1936, Zagon 6, Postojna.
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4. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 125 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 87 volivcev ali 69,60%, od tega so predčasno glasovali 5. volivci, po pošti je glasoval / volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 87
d) neveljavnih glasovnic je bilo 9.
V Svet krajevne skupnosti Postojna je v 4. volilni enoti
izvoljen naslednji kandidat:
1. IVAN VILHAR, roj. 18. 2. 1963, Veliki Otok 35, Postojna.
5. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 126 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 88 volivcev ali 69,84%, od tega je
predčasno glasovalo 1 volivcev, po pošti je glasovalo /
volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 88,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 12.
V Svet krajevne skupnosti Postojna je v 5. volilni enoti
izvoljen naslednji kandidat:
1. ZVONKO BOLE, roj. 12. 6. 1952, Zalog 35, Postojna.
6. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 78 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 42 volivcev ali 53,85%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 42,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 8.
V Svet krajevne skupnosti Postojna je v 6. volilni enoti
izvoljen naslednji kandidat:
1. LJUBOMIR VELJAČIĆ, Stara vas 20, roj.: 3. 10.
1947.
Krajevna skupnost Prestranek
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 462 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 289 volivcev ali 62,55%, od tega je
predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo /
volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 289,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 13.
V Svet krajevne skupnosti Prestranek so v 1. volilni
enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. PETER MOŽINA, Rakitnik 7a, roj.: 18. 10. 1983
2. FRANC MALNERŠIČ, Matenja vas 9, roj.: 18. 1.
1942
3. FRANC MOŽINA, Grobišče 1, roj.: 6. 9. 1950
4. SREČKO ŠABEC, Matenja vas 8b, roj.: 17. 10.
1944.
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 166 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 127 volivcev ali 76,51%, od tega je
predčasno glasoval 1 volivec, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 127
d) neveljavnih glasovnic je bilo 8.
V svet krajevne skupnosti Prestranek je v 2. volilni
enoti izvoljen naslednji kandidat:
1. TINA ŽGAVEC, roj. 16. 3. 1977, Orehek 2 a, Prestranek.
3. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 502 volilnih upravičencev,
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b) glasovalo je 477 volivcev ali 95,02%, od tega je predčasno glasovalo 6 volivcev, po pošti je glasoval 1 volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 477,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 22.
V Svet krajevne skupnosti Prestranek so v 3. volilni
enoti izvoljeni naslednji kandidati:
1. LILJANA BOLE, roj. 6. 4. 1961, Ul. 25. maja 10, Prestranek,
2. ANDREJ POLJŠAK, roj. 7. 10. 1965, Ulica 25. maja
36, Prestranek,
3. STOJAN ŽELE, roj. 29. 11. 1951, Globoka pot 11,
Prestranek
4. EDVIN BOLE, roj. 2. 9. 1948, Globoka pot 15, Prestranek,
5. MIRAN ČERNAČ, roj. 30. 9. 1959, Koče 17, Prestranek,
6. FRANC SLUGA, roj. 18. 2. 1954, Žeje 17, Prestranek.
Krajevna skupnost Veliko Ubeljsko
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko
je naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 225 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 171 volivcev ali 76,00%, od tega so predčasno glasovali 4 volivci, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 171
d) neveljavne glasovnice so bile 3.
V Svet krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko so izvoljeni
naslednji kandidati:
1. BOŠTJAN STEGEL, Malo Ubeljsko 11, roj.: 8. 12.
1971
2. IZIDOR ČERNIGOJ, Veliko Ubeljsko 20, roj.: 7. 6.
1969
3. SIMON PREMRL, Strane 22, roj.: 6. 4. 1980
4. FRANC HREŠČAK, Brezje pod Nanosom 4, roj.:
29. 12. 1967
5. ANTON ŽENKO, Brezje pod Nanosom 5, roj.: 24. 3.
1979
6. KATARINA BITTNER, Veliko Ubeljsko 29a, roj.: 24. 5.
1981
7. BRANKO PREMRL, Malo Ubeljsko 15, roj.: 14. 1.
1977
8. SABINA PREMROV, Strane 1, roj.: 8. 10. 1982.
Krajevna skupnost Planina
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Planina je naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 614 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 321 volivcev ali 52,28%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti so glasovali 3 volivci,
c) oddanih glasovnic je bilo 321,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 21.
V Svet krajevne skupnosti Planina so izvoljeni naslednji
kandidati:
1. JOŽE ROVAN, Planina 18, roj.: 5. 12. 1958
2. MIRJAM ŽNIDARŠIČ, Planina 61, roj.: 20. 5. 1968
3. BOJANA ISTENIČ, Planina 222, roj.: 13. 12. 1974
4. JOŽE MATIČIČ, Planina 29, roj.: 10. 11. 1969
5. JANEZ KANONI, Planina 180, roj.: 22. 4. 1949
6. ANDREJ VIHER, Planina 186, roj.: 19. 9. 1973
7. NADA ŠEFIC, Liplje 2, roj.: 5. 7. 1948
8. FLORJANA (JANA) ULAGA, Planina 136, roj.: 4. 5.
1969
9. ESTER RŽEN, Planina 50, roj.: 6. 8. 1962.
Krajevna skupnost Šmihel pod Nanosom
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Šmihel pod Nanosom so naslednji:
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a) v volilne imenike je bilo vpisanih 148 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 89 volivcev ali 60,14%, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 89,
d) neveljavnih glasovnice so bile 3.
V Svet krajevne skupnosti Šmihel pod Nanosom so
izvoljeni naslednji kandidati:
1. BOJAN JURJEVČIČ, Šmihel pod Nanosom 52, roj.:
31. 1. 1963
2. ROBERT ŠANTELJ, Šmihel pod Nanosom 37, roj.:
29. 1. 1968
3. MAGDALENA CEJ, Šmihel pod Nanosom 26, roj.:
27. 10. 1960
4. RAJKO LENASSI, Šmihel pod Nanosom 5, roj.:
11. 11. 1974
5. VERA STRAŠEK, Šmihel pod Nanosom 4a, roj.:
10. 8. 1965
6. ZDENKO BLAŽI, Šmihel pod Nanosom 47, roj.:
31. 10. 1964
7. SREČKO KRIŽMAN, Šmihel pod Nanosom 4b, roj.:
26. 3. 1965.
Krajevna skupnost Razdrto
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Razdrto je naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 137 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 101 volivcev ali 73,72%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 101,
d) neveljavne glasovnice so bile 3.
V Svet krajevne skupnosti Razdrto so izvoljeni naslednji
kandidati:
1. ANDREJ ZADNIK, Razdrto 46 a, roj.: 22. 5. 1970
2. BOŠTJAN BLAŽEK, Razdrto 46, roj.: 6. 2. 1974
3. EMILIJAN SIMČIČ, Razdrto 1, roj.: 6. 1. 1962
4. RUDOLF BLAŽEK, Razdrto 46, roj.: 12. 6. 1941
5. RIHARD BLAŽEK, Razdrto 20, roj.: 30. 9. 1967
6. DAVID ŽAGAR, Razdrto 12, roj.: 11. 4. 1963
7. MARTINA BUBNIČ, Razdrto 50, roj.: 8. 3. 1974.
Krajevna skupnost Studeno
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Studeno je naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 356 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 234 volivcev ali 65,73%, od tega sta
predčasno glasovala 2 volivca, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 234,
d) neveljavna glasovnica je bila 1.
V Svet krajevne skupnosti Studeno so izvoljeni naslednji kandidati:
1. STANE VIDMAR, Studeno 2, roj.: 18. 3. 1949
2. FRANC VIDRIH, Strmca 26, roj.: 28. 9. 1953
3. MIRA MILAVEC, Studeno 26a, roj.: 10. 1. 1980
4. MARJAN MOZETIČ, Studeno 62, roj.: 8. 4. 1952
5. EDVARD ČUK, Lohača 3, roj.: 16. 3. 1963
6. ANDREJA PENKO, Studeno 1a, roj.: 16. 12. 1978
7. VOJKO BAUMAN, Studeno 3, roj.: 18. 9. 1959.

dnji:

Krajevna skupnost Landol
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Landol je nasle-

a) v volilne imenike je bilo vpisanih 123 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 92 volivcev ali 74,80%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 92
d) neveljavni glasovnici sta bili 2.
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V Svet krajevne skupnosti Landol so izvoljeni naslednji
kandidati:
1. ALOJZ PAVČIČ, Landol 45, roj.: 14. 6. 1972
2. IZTOK JAGER, Landol 9a, roj.: 21. 4. 1974
3. MARJAN ČUK, Landol 11, roj.: 2. 9. 1985
4. ERIKA BAJC, Landol 13, roj.: 17. 12. 1984
5. VESNA MARINŠEK, Landol 16, roj.: 27. 2. 1970
6. ANDREJ JENČEK, Landol 22 a, roj.: 16. 10. 1977
7. DRAGO KRIŽAJ, Landol 40, roj.: 22. 4. 1965.
Krajevna skupnost Hruševje
Izidi volitev v Svet krajevne skupnosti Hruševje se naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 363 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 236 volivcev ali 65,01%, od tega sta
predčasno glasovala 2 volivca, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 236,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 10.
V Svet krajevne skupnosti Hruševje so izvoljeni naslednji kandidati:
1. SONJA MAVER, Mala Brda 8, roj.: 31. 5. 1954,
2. BOŠTJAN RUDOLF, Hruševje 7, roj.: 13. 4. 1976
3. EGON KNAFELC, Hruševje 23, roj.: 11. 3. 1953
4. MONIKA KÖNIG, Hruševje 93, roj.: 27. 8. 1977,
5. TOMAŽ CURK, Hruševje 80, roj.: 23. 3. 1969
6. MARJAN MARINŠEK, Hruševje 60, roj.: 19. 12.
1969
7. ALEKSANDRA KOVAČIČ, Hruševje 45, roj.: 30. 4.
1952.
Krajevna skupnost Bukovje
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 160 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 97 volivcev ali 60,63%, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 97
d) neveljavnih glasovnic je bilo 5.
V Svet krajevne skupnosti Bukovje sta bila v 1. volilni
enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. MILAN SIMČIČ, roj. 1. 10. 1960, Belsko 12, Postojna
2. DUŠAN KIDRIČ, roj. 20. 12. 1970, Blesko 5 a, Postojna.
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 128 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 82 volivcev ali 64,06, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 82,
d) neveljavnih glasovnic je bilo 2.
V Svet krajevne skupnosti Bukovje so v 2. volilni enoti
izvoljeni naslednji kandidati:
1. SIMON SLEJKO, Bukovje 34, roj.: 22. 1. 1972
2. STJEPAN ŠARKO, Bukovje 24, roj.: 19. 3. 1943.
3. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 92 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 48 volivcev ali 52,17%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 48,
d) neveljavnih glasovnic je bilo /.
V Svet krajevne skupnosti Bukovje sta v 3. volilni enoti
izvoljena naslednja kandidata:
1. ANTON MARUŠIČ, Gorenje 16, roj.: 23. 10. 1957
2. BRUNO KLEMENC, Gorenje 17, roj.: 12. 7. 1965.
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4. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 77 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 37 volivcev ali 48,05%, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 37,
d) neveljavna glasovnica je bila 1.
V Svet krajevne skupnosti Bukovje sta v 4. volilni enoti
izvoljena naslednja kandidata:
1. MIRAN KOBAL, Predjama 18a, roj.: 23. 9. 1963
2. IVANA SLEJKO, Predjama 22, roj.: 1. 7. 1943.
Krajevna skupnost Hrašče
Izidi volitev po posameznih volilnih enotah v Krajevni
skupnosti Hrašče je naslednji:
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 323 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 220 volivcev ali 68,11%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 220
d) neveljavnih glasovnic je bilo 14.
V Svet krajevne skupnosti Hrašče so bili v 1. volilni enoti
izvoljeni naslednji kandidati:
1. IRENA MODIC, Hrašče 99 a, roj.: 26. 5. 1962,
2. ALOJZ DUŽNIK, Hrašče 114, roj.: 16. 10. 1957,
3. BORUT TUŠAR, Hrašče 87, roj.: 9. 3. 1957,
4. DARJO BANDELJ, Hrašče 107, roj.: 2. 8. 1940,
5. ANA JEREB, Hrašče 18, roj.: 15. 10. 1949,
6. ALBIN ŠANTELJ, Hrašče 85, roj.: 1. 3. 1947,
7. IRENA ŠKERJANC, Hrašče 93, roj.: 13. 9. 1951.
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 65 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 44 volivcev ali 67,69%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 44,
d) neveljavna je bila 1 glasovnica.
V Svet krajevne skupnosti Hrašče so bili v 2. volilni enoti
izvoljeni naslednji kandidati:
1. IZTOK VEBER, Mali Otok 18, roj.: 12. 7. 1972
2. IRENA ČEČ – REBEC, Mali Otok 15, roj.: 11. 3.
1976
3. DRAGO OSTANEK, Mali Otok 14 a, roj.: 12. 8.
1956
4. DOMINIK FAJDIGA, Mali Otok 23, roj.: 10. 9. 1978.
Krajevna skupnost Hrenovice
Izidi volitev po posameznih volilnih enotah v Krajevni
skupnosti Hrenovice so naslednji:
1. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 153 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 102 volivcev ali 66,66%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti sta glasovala 2 volivca,
c) oddanih glasovnic je bilo 102,
d) neveljavni glasovnici sta bili 2.
V Svet krajevne skupnosti Hrenovice sta v 1. volilni
enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. RAFAEL DUŽNIK, roj. 18. 10. 1964, Hrenovice 35,
Postojna,
2. LJUDMILA BAJC, Hrenovice 23, roj.: 20. 2. 1944.
2. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 73 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 40 volivcev ali 54,79%, od tega je predčasno glasoval 1 volivec, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 40,
d) neveljavna glasovnica je bila 1.
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4. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 66 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 34 volivcev ali 51,52%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 34,
d) neveljavni glasovnici sta bili 2
V Svet krajevne skupnosti Hrenovice je v 4. volilni enoti
izvoljen naslednji kandidat:
1. IVAN RATOŠA, Goriče 3a, roj.: 31. 5. 1948
2. ALBIN KORČE, Goriče 7, roj.: 30. 8. 1971.
Krajevna skupnost Slavina
Izidi volitev v Svet Krajevne skupnosti Slavina so naslednji:
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 188 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 106 volivcev ali 56,38%, od tega je predčasno glasovalo / volivcev, po pošti je glasoval 1 volivec,
c) oddanih glasovnic je bilo 106,
d) neveljavna glasovnica je bila 1.
V Svet krajevne skupnosti Slavina so izvoljeni naslednji
kandidati:
1. JOŽE ŠABEC, Slavina 45, roj.: 5. 1. 1967
2. MATEJA ŠABEC, Slavina 41, roj.: 9. 6. 1974
3. JANKO BOŠTJANČIČ, Slavina 46, roj.: 31. 7. 1971
4. ALENKA MAJERIČ, Slavina 24, roj.: 10. 2. 1977
5. JOŽE AMBROŽIČ, Slavina 18a, roj.: 16. 3. 1961
6. ALEŠ BELE, Slavina 14, roj.: 24. 7. 1972
7. RADOSLAV PENKO, Slavina 43, roj.: 1. 7. 1949.

1. člen
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

70

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

474.928

DAVČNI PRIHODKI

389.998

700 Davki na dohodek in dobiček

271.783

703 Davki na premoženje

45.815

704 Domači davki na blago in storitve

72.400

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

1.300

714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI

721 Prihodki od prodaje zalog

Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold
za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15., 93. in 94. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet
Občine Prebold na 41. seji dne 2006 sprejel

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

74

84.930
3.900

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

PREBOLD

0

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

712 Denarne kazni

72

Rebalans
leta 2006
788.041

706 Drugi davki
71

V tisoč
tolarjev

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

4876.
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1. SPLOŠNA DOLOČBA

Št. 040-15/2006
Postojna, dne 23. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Postojna
Boštjan Udovič, univ. dipl. prav., l.r.

Stran

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Prebold
za leto 2006

V Svet krajevne skupnosti Hrenovice so v 2. volilni enoti
izvoljeni naslednji kandidati:
1. MIROSLAV KONOBELJ, Studenec 24, roj.: 29. 10.
1943
2. ANA ČERNE, Studenec 12, roj.: 13. 7. 1950.
3. volilna enota
a) v volilne imenike je bilo vpisanih 111 volilnih upravičencev,
b) glasovalo je 83 volivcev ali 74,77%, od tega sta predčasno glasovala 2 volivca, po pošti je glasovalo / volivcev,
c) oddanih glasovnic je bilo 83,
d) neveljavna glasovnica je bila 1.
V Svet krajevne skupnosti Hrenovice sta v 3. volilni
enoti izvoljena naslednja kandidata:
1. JOŽICA KOBAL, Dilce 14, roj.: 16. 3. 1947
2. DARKO MUHIČ, Dilce 16, roj.: 24. 12. 1958.
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400
3.750
53.100
103.600
5.000
0
98.600

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

209.513

Stran
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740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

209.513

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

786.026

40

TEKOČI ODHODKI

236.784

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42

43

5.605

1.900
254.643
9.500

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

32.542

413 Drugi tekoči domači transferi

61.465

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

229.191

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

229.191

INVESTICIJSKI TRANSFERI

65.408

431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso PU

60.350

432 Investicijski transferi PU

5.058

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

2.015

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

C)

RAČUN FINANCIRANJA

730

151.136

751 Prodaja kapitalskih deležev

VI.

194.235

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

750 Prejeta vračila danih posojil

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

34.314

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

2.015

55

ODPLAČILA DOLGA

2.015

550 Odplačila domačega dolga

2.015

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

0

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               –ali 0 ali +
X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–2.015

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

–2.015

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo     –ali 0 ali +

0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Prebold.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu
2. drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru področja prora-
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čunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
750.000,00 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
300.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko
zadolži do višine 40.000.000,00 tolarjev, in sicer za investicije, ki jih odobri občinski svet.
Poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov
in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prebold, v
letu 2006 ne bo.
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9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
v letu 2006 ne bodo zadolževale.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu
2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 410/2/2006-3
Prebold, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

PUCONCI
4877.

Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Puconci

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Puconci
Volilna komisija Občine Puconci je na seji dne 23. 10.
2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Puconci na
volitvah 22. 10. 2006 ugotovila rezultate glasovanja ter izid
volitev za župana občine.
I
1. Na lokalnih volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico
voliti 5.402 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
2. Glasovalo je 3.207 volivcev ali 59,37% od vseh volivcev. Od tega:
a) 3.188 volivcev je glasovalo na voliščih
b) 18 volivcev je glasovalo predčasno
c) 1 volivec je glasoval po pošti.
3. Oddanih je bilo 3.207 glasovnic, od tega je bilo 41 glasovnic ali 1,28% neveljavnih in 3.166 ali 98,72% veljavnih.
II
Kandidati za župana so prejeli naslednje število glasov:
1. Ludvik Novak 1.831 ali 57,83%
2. Jožef Ficko 1.011 ali 31,93%
3. Jožef Časar 324 ali 10,24%.
III
Občinska volilna komisija Občine Puconci je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 22/06, 70/06 – odl. US) ugotovila, da je za župana izvoljen
Ludvik Novak, roj. 2. 10. 1954, stanujoč Bodonci 128.
Št. 041-0001/2006
Puconci, dne 23. oktobra 2006
Predsednik
Volilne komisije Občine Puconci
Drago Farič, univ. dipl. pravnik, l.r.
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Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Puconci

270

20.17

1

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Puconci

123

9.19

0

6

DeSUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

Občinska volilna komisija Občine Puconci je na seji dne
23. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve
članov Občinskega sveta Občine Puconci.

258

19.27

1

7

SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

1.339

100.00

I
1. Na lokalnih volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico
voliti 5.402 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
2. Glasovalo je 3.207 volivcev ali 59,37% od vseh volivcev. Od tega:
a) 3.188 volivcev je glasovalo na voliščih
b) 18 volivcev je glasovalo predčasno
c) 1 volivec je glasoval po pošti.
3. Oddanih je bilo 3.207 glasovnic, od tega je bilo 178
glasovnic ali 5,55% neveljavnih in 3.029 ali 94,45% veljavnih.
II
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov:
Št.
liste

Št.
%
glasov glasov

Ime liste

1

STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ
SLOVENIJE

273

9.01

2

SOCIALNI DEMOKRATI

400

13.20

3

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

667

22.02

4

JOSIP FAJS in skupina volivcev

65

2.15

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

672

22.19

6

DeSUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

225

7.43

727

24.00

7

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SKUPAJ

3.029 100.00

III
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06-UPB-2 in 70/06 – odločba US) je bilo v vseh
volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno
9 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov
glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik
v volilni enoti pripadli naslednji mandati:
Volilna enota 1
Volilni količnik: 223,17

Glasov % gl.

Mand. Št.

Ime liste

130

9.71

0

1

STRANKA EKOLOŠKIH
GIBANJ SLOVENIJE

206

15.38

0

2

SOCIALNI DEMOKRATI

287

21.43

1

3

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

65

4.85

0

4

JOSIP FAJS in skupina
volivcev

Volilna enota 2
Volilni količnik: 164,00

Glasov % gl.

Mand. Št.

Ime liste

68

8.29

0

1

STRANKA EKOLOŠKIH
GIBANJ SLOVENIJE

100

12.20

0

2

SOCIALNI DEMOKRATI

193

23.54

1

3

LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

173

21.10

1

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

53

6.46

0

6

DeSUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

233

28.41

1

7

SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

820

100.00
Volilna enota 3
Volilni količnik: 174,00

Glasov

% gl.

Mand. Št.

Ime liste

75

8.62

0

1

STRANKA EKOLOŠKIH
GIBANJ SLOVENIJE

94

10.80 0

2

SOCIALNI DEMOKRATI

187

21.49 1

3

LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

229

26.33 1

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

49

5.63

0

6

DeSUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

236

27.13 1

7

SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

870

100.00

IV
V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se
preostalih 7 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah
razdeli na ravni občine na podlagi seštevka glasov, oddanih
za istoimenske lite, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih
enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste, v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1
do 16 (d'Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih 16 količnikov
naslednje:
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Zap. Količnik Ime liste
št
1

727.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2

672.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3

667.00 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

4

400.00 SOCIALNI DEMOKRATI

5

363.50 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

6

336.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

7

333.50 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

8

273.00 STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE

9

242.33 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

10

225.00 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

11

224.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

12

222.33 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

13

200.00 SOCIALNI DEMOKRATI

14

181.75 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

15

168.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

16

166.75 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Na podlagi 16. člena Zakona o lokalnih volitvah se pri delitvi mandatov na ravni občine ne upošteva lista JOSIP FAJS in
skupina volivcev, ker je bila vložena samo v eni volilni enoti.
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni občine dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom
mandatov izračunanih po d’Hondtovem sistemu in številom
mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se v skladu s 17. členom Zakona o lokalnih volitvah
dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke
glasov v razmerju do volilnega količnika v volilni enoti. V skladu z 92. členom Zakona o volitvah v državni zbor se mandati
dodelijo istoimenskim listam z najvišjimi količniki po vrstnem
redu najvišjih količnikov. Če pa so v volilni enoti razdeljeni že
vsi mandati se na podlagi 93. člena Zakona o volitvah v državni
zbor mandat dodeli v volilni enoti, v kateri ima lista naslednji
največji ostanek glasov v razmerju do volilnega količnika.

V
Na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah so kandidati izvoljeni po vrstnem redu na listi razen, če so bili upoštevani preferenčni glasovi pri posameznih listah. Na podlagi
preferenčnih glasov so bili izvoljeni naslednji kandidati:

Volilna
enota

Ime in priimek, roj., naslov

1

Aleksander Sočič, roj. 29. 7. 1961, Vaneča 82

2

Št. liste

Ime liste

6

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Tanja Marič, roj. 26. 3. 1968, Beznovci 48

3

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

3

Dušan Zakoč, roj. 7. 6. 1971, Kuštanovci 30

3

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

3

Marjan Horvat, roj. 1. 1. 1960, Otovci 14

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3

Karel Žekš, roj. 15. 4. 1954, Pečarovci 94

7

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
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VI
Člani Občinskega sveta Občine Puconci, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006 so:
Volilna
enota

Ime in priimek, roj., naslov

Št. liste

Ime liste

1

Jožef Časar, roj. 15. 7. 1946, Puconci 199

1

1

Danilo Janasik, roj. 16. 3. 1969, Šalamenci
44

2

1

Vijola Bertalanič, roj. 3. 9. 1951, Brezovci
70 b

3

1

Jožef Ficko, roj. 12. 1. 1961, Brezovci 5

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1

Aleksander Sočič, roj. 29. 7. 1961, Vaneča
82

6

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1

Evgen Sapač, roj. 26. 2. 1937, Brezovci 24

7

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2

Milovan Jakovljević, roj. 20. 6. 1961, Strukovci 14

2

2

Tanja Marič, roj. 26. 3. 1968, Beznovci 48

3

2

Štefan Pozvek, roj. 15. 4. 1953, Zenkovci
29 a

5

2

Boris Vlaj, roj. 9. 2. 1955, Vadarci 10

7

2

Mojca Pelc, roj. 19. 12. 1966, Bodonci 140
b

7

3

Milan Grlec, roj. 17. 9. 1964, Dankovci 35 a

3

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

3

Dušan Zakoč, roj. 7. 6. 1971, Kuštanovci 30

3

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

3

Bojan Lovenjak, roj. 24. 8. 1960, Poznanovci 37

5

3

Marjan Horvat, roj. 1. 1. 1960, Otovci 14

5

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3

Karel Žekš, roj. 15. 4. 1954, Pečarovci 94

7

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE
SOCIALNI DEMOKRATI
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

SOCIALNI DEMOKRATI
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Št. 041-0001/2006
Puconci, dne 23. oktobra 2006
Predsednik
Volilne komisije Občine Puconci
Drago Farič, univ. dipl. pravnik, l.r.

RAZKRIŽJE
4879.

Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine
Razkrižje

POROČILO
o izidu rednih volitev župana Občine Razkrižje
Občinska volilna komisija je na seji dne 25. 10. 2006, na
podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Razkrižje na rednih lokalnih
volitvah 22. 10. 2006, ugotovila:

I.
Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico glasovati
1.128 volivcev.
II.
Glasovalo je skupaj 708 volivcev ali 62,77% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati; od tega 706 na voliščih
in 2 po pošti.
III.
Oddanih je bilo 708 glasovnic, od tega je bilo veljavnih
700 in 8 neveljavnih.
IV.
Kandidata sta dobila naslednje število glasov, oddanih
na veljavnih glasovnicah:

Uradni list Republike Slovenije
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1

Franc Žižek

2

Stanko Ivanušič
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Število glasov

Odstotek glasov

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

241

34,43

Ivan Golenko in skupina volivcev

459

65,57

SKUPAJ

700

100

V.
Komisija je ugotovila, da je za župana Občine Razkrižje
izvoljen Stanko Ivanušič, roj. 1. 12. 1951, Šafarsko 42, ki je
dobil večino veljavnih glasov.

Št. 006-07/06-3
Šafarsko, dne 25. oktobra 2006
Občinska volilna komisija Občine Razkrižje
Vladimir Ivanušič, predsednik, l.r.
Ivanka Fortner, član, l.r.
Vida Žižek, član, l.r.
Dominik Dolinščak, član, l.r.

4880.

Poročilo o izidu rednih volitev občinskega
sveta Občine Razkrižje

POROČILO
o izidu rednih volitev občinskega sveta
Občine Razkrižje
Občinska volilna komisija je na seji dne 25. 10. 2006,
v skladu s 85. členoma Zakon o lokalnih volitvah in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida
glasovanja za člane občinskega sveta Občine Razkrižje na
rednih lokalnih volitvah 22. 10. 2006, ugotovila:
I.
Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico glasovati
1.128 volivcev.
II.
Glasovalo je skupaj 707 volivcev ali 62,68% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati; od tega 705 na voliščih
in 2 po pošti.
III.
Oddanih je bilo 707 glasovnic, od tega je bilo veljavnih
685 in 22 neveljavnih.
IV.
Kandidati so dobili naslednje število veljavnih glasov:

Število glasov

Odstotek
glasov

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

195

5,09

Slava Špur

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

110

2,88

3

Štefan Krampač

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

253

6,61

4

Gregor Zver

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

213

5,56

5

Jožef Stamničar

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

263

6,87

Št.

Kandidat

Predlagatelj

1

Sonja Burjek

2

Stran
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Število glasov

Odstotek
glasov

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

216

5,64

Mirko Sever

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

216

5,64

8

Dejan Rob

Ivan Golenko in skupina volivcev

304

7,94

9

Danica Frančič

Ivan Golenko in skupina volivcev

185

4,83

10

Darja Đuran

Ivan Golenko in skupina volivcev

232

6,06

11

Alojz Košorok

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

46

1,20

12

Oton Makovec

Ivan Golenko in skupina volivcev

310

8,10

13

Adolf Pergar

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

217

5,67

14

Bernard Šajnovič

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

251

6,56

15

Ciril Zanjkovič

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

230

6,01

16

Terezija Nemec

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

204

5,33

17

Nada Mužinčič

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

140

3,66

18

Oto Smolkovič

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

243

6,35

3.828

100

Št.

Kandidat

Predlagatelj

6

Anica Šimonka

7

SKUPAJ

VI.
Komisija je ugotovila, da so za člane občinskega sveta, ki šteje 7 članov, izvoljeni naslednji kandidati, ki so dobili največ
glasov:

Št.

Kandidat

Predlagatelj

Število
glasov

Odstotek
glasov

1

Oton Makovec, roj. 31. 5. 1982, Šafarsko 13

Ivan Golenko in skupina volivcev

310

8,10

2

Dejan Rob, roj. 30. 7. 1976, Veščica 30A

Ivan Golenko in skupina volivcev

304

7,94

3

Jožef Stamničar, roj. 12. 1. 1956, Veščica 42C

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

263

6,87

4

Štefan Krampač, roj. 27. 10. 1953, Kopriva 1

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

253

6,61

5

Bernard Šajnovič, roj. 20. 6. 1964, Gibina 35

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

251

6,56

6

Oto Smolkovič, roj. 12. 3. 1961, Razkrižje 21B

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

243

6,35

7

Darja Đuran, roj. 8. 3. 1966, Razkrižje 56B

Ivan Golenko in skupina volivcev

232

6,06

Št. 006-07/06-2
Šafarsko, dne 25 oktobra 2006
Občinska volilna komisija Občine Razkrižje
Vladimir Ivanušič, predsednik, l.r.
Ivanka Fortner, član, l.r.
Vida Žižek, član, l.r.
Dominik Dolinščak, član, l.r.
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ROGAŠOVCI
4881.

1. DeSUS –DEMOKRATIČNA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Poročilo o izidu lokalnih volitev za člane
Občinskega sveta Občine Rogašovci

II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1921
glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje
volivca, ker sta bili obkroženi dve ali več kandidatnih list
oziroma preferenčnih glasov v primeru, kjer lista ni bila obkrožena, je bilo 90 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnih je bilo 1831.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov:

3. SD – SOCIALNI DEMOKRATI

11949

1 mandat
2 mandata
3 mandati

4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 6 mandatov

I.
1. Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico voliti
skupaj 2964 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
2. Glasovalo je skupaj 1923 volivcev ali 64,88% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od tega je glasovalo:
a) 1915 volivcev na voliščih po volilnem imeniku in
b) 3 volivcev po pošti
c) 5 predčasno.

2. DeSUS –DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

STRANKA

3. OO SDS ROGAŠOVCI

Občinska volilna komisija Občine Rogašovci je na seji
dne 23. 10. 2006 na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja za lokalne volitve članov občinskega sveta na volitvah 22. 10. 2006 ugotovila:

1. AS – AKTIVNA SLOVENIJA

Stran

2. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

POROČILO
o izidu lokalnih volitev za člane Občinskega
sveta Občine Rogašovci

Ime liste
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število
glasov
27
147
96

4. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

282

5. OO SDS ROGAŠOVCI

338

6. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

611

7. LISTA ZA RAZVOJ

139

8. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA

191

III.
Na podlagi 116. čl. Zakona o lokalnih volitvah šteje
Občinski svet Občine Rogašovci 14 članov, kar pomeni, da
pripada listam kandidatov skupaj 14 mandatov.

VI.
Po določbah 15. člena Zakona o lokalnih volitvah so
bili izvoljeni:
A. V volilni enoti 1
Posameznim listam kandidatov pripada naslednje število mandatov:

7. LISTA ZA RAZVOJ

1 mandat

8. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

1 mandat

Izvoljeni so bili:
1. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1. Karel Horvat, 3. 4. 1950, Serdica 42
2. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. Janko HALB, roj. 13. 7. 1957, Pertoča 63
2. Jurij Štesl, roj. 13. 4. 1954, Serdica 109
3. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. Herman Kisilak, roj. 5. 2. 1953, Serdica 1 d
2. Stanislav Štotl, roj. 26. 10. 1964, Sv. Jurij 2
3. Marjeta Bregles, roj. 2. 12. 1953, Rogašovci 26
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1. Edvard Mihalič, roj. 2. 10. 1943, Rogašovci 25 a
2. Janez Flisar, roj. 28. 10. 1970, Pertoča 101
3. Suzana Turha, roj. 27. 2. 1975, Večeslavci 18
4. Drago Kikec, roj. 21. 11. 1964, Sveti Jurij 52
5. Simon Kranjec, roj. 10. 7. 1963, Sotina 72
6. Julijana Meckar, roj. 2. 10. 1959, Sveti Jurij 81
5. LISTA ZA RAZVOJ
1. Janez Buček, roj.1. 10. 1978, Sotina 42
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
STRANKA
1. Jožica Fükaš, roj. 23. 2. 1958, Nuskova 2

LJUDSKA

Z upoštevanjem oddanih preferenčnih glasov je pri listi
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije kandidat te liste Karel Horvat izvoljen, saj je dobil večje število
preferenčnih glasov od Milana Gabra.
Lista je dobila 147 glasov, preferenčnih glasov je bilo
84 – 57,14%. Karel Horvat je dobil 57 preferenčnih glasov
– 38,78%.
Z upoštevanjem oddanih preferenčnih glasov je pri listi
Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka kandidatka te liste
Jožica Fükaš izvoljena, saj je dobila večje število preferenčnih
glasov od Antona Haužarja.
Lista je dobila 190 glasov, preferenčnih glasov je bilo
103 – 54,21%. Jožica Fǘkaš je dobila 27 preferenčnih glasov
– 14,21%.
Z upoštevanjem preferenčnih glasov je pri Listi za razvoj
izvoljen Janez Buček, saj je dobil večje število preferenčnih
glasov od Marjana Giderja.
Lista je dobila 138 glasov, preferenčnih glasov je bilo
75 – 54,35%. Janez Buček je dobil 20 preferenčnih glasov
– 14,49%.
S tem so izpolnjeni zakonski pogoji, ki določajo da se
preferenčni glas upošteva, če je bilo na listi najmanj 25% danih
preferenčnih glasov in če posamezni kandidat dobi več kot 10%
preferenčnih glasov.

Stran
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Rezultate volitev je izračunal računalniški program, ki
smo ga prejeli od Republiške volilne komisije. Vse rezultate
pa je preverila in izračunala tudi občinska volilna komisija ter
ugotovila, da se rezultati ujemajo.
Glede na dejstvo, da sta v občinski svet občine Rogašovci izvoljena tudi oba kandidata za župana in sicer Janko
Halb pri SLS – SLOVENSKI LJUDSKI STRANKI in Edvard
Mihalič pri LIBERALNI DEMOKRACIJI SLOVENIJE, se bo
sestava občinskega sveta spremenila po drugem krogu volitev za župana.

Uradni list Republike Slovenije
IV.
Za člana občinskega sveta – predstavnika romske
skupnosti občine Rogašovci je bil izvoljen Stanko Baranja,
roj.13. 12. 1959 iz Serdice 114.
Št. 041-0005/2006-01/02-16
Rogašovci, dne 23. oktobra 2006
Predsednica POVK
Marjetica Škerget Logar, univ. dipl. pravnica, l.r.

Št. 041-0001/2006-01/02-84
Rogašovci, dne 23. oktobra 2006
Predsednik OVK
Silvij Podlesek, univ. dipl. pravnik, l.r.

4882.

Poročilo o izidu lokalnih volitev za člana
Občinskega sveta – predstavnika romske
skupnosti Občine Rogašovci

POROČILO
o izidu lokalnih volitev za člana Občinskega
sveta – predstavnika romske skupnosti
Občine Rogašovci
Posebna občinska volilna komisija Občine Rogašovci
je na seji dne 23. 10. 2006 na podlagi zapisnikov volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za lokalne volitve
člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti na
volitvah 22. 10. 2006 ugotovila:
I.
1. Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico voliti
221 volivcev, vpisanih v posebni volilni imenik. Na dan volitev
se je v volilne imenike vpisalo skupno 25 volivcev, tako, da je
imelo pravico voliti skupaj 246 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 186 volivcev ali 75,6% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od tega je glasovalo:
a) 186 volivcev na voliščih po volilnem imeniku in
b) 0 volivcev po pošti
c) 0 predčasno.
II.
Za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti je bilo oddanih 186 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje
volivca, je bilo 5 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 181.

cev.

III.
Za kandidata Stanka Baranja je glasovalo 107 volivZa kandidata Štefana Bajiča je glasovalo 74 volivcev.

SEMIČ
4883.

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 v Občini
Semič

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 in 70/06 – odl. US), zapisnika o delu volilne komisije Občine Semič z dne 22. 10. 2006 in zapisnika
o ugotovitvi izida glasovanja za župana Občine Semič ter
zapisnika o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah članov
občinskega sveta z dne 23. 10. 2006 je Občinska volilna
komisija Občine Semič sestavila

POROČILO
o izidu lokalnih volitev 2006 v Občini Semič
I.
Na volitvah 22. 10. 2006 je imelo pravico voliti skupaj
3.161 volivcev. Glasovalo je skupaj 2.204 volivcev ali 69,72%
od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. Od tega je:
– 2.172 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku na dan glasovanja,
– 29 volivcev glasovalo predčasno,
– 3 volivci so glasovali po pošti.
II.
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 2.204 glasovnic, od tega je bilo 16 neveljavnih in 2.188 veljavnih
glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
IVAN BUKOVEC je dobil 1157 glasov, kar znaša 52.88%
veljavnih glasov
JOŽE MIHELČIČ je dobil 622 glasov, kar znaša 28.43%
veljavnih glasov
FERDINAND JAKŠA je dobil 238 glasov, kar znaša
10.88% veljavnih glasov
ALOJZ DERGANC je dobil 104 glasov, kar znaša 4.75%
veljavnih glasov
SERGEJ ČAS je dobil 67 glasov, kar znaša 3.06%
veljavnih glasov.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je v skladu s
107. členom Zakona o lokalnih volitvah za župana Občine
Semič izvoljen Ivan BUKOVEC, rojen 23. 1. 1949, Roška
cesta 8, 8333 Semič.
III.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih
2.204 glasovnic, od tega je bilo 85 neveljavnih in 2.119 veljavnih glasovnic.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

114 / 9. 11. 2006 /

Stran

11951

Liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
Glasov

% glasov

Mandati

Ime liste

589

27,8

4

Slovenska ljudska stranka SLS

502

23,69

4

LDS Liberalna demokracija Slovenije

274

12,93

2

Slovenska demokratska stranka

197

9,30

1

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

159

7,50

1

Socialni demokrati

153

7,22

1

Slovenska nacionalna stranka SNS

108

5,10

0

Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka

61

2,88

0

Neodvisna lista za Semič

76

3,59

0

Lista za Semič

13

SKUPAJ

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah in Statuta Občine Semič je bilo po D´Hondtovem sistemu razdeljeno 13 mandatov.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so v Občinski svet Občine Semič za mandatno obdobje 2006 do 2010 izvoljeni naslednji kandidati:

Zap. št.

Ime in priimek

Ime liste

1.

Ivan Bukovec

SLS Slovenska ljudska stranka Semič

2.

Jože Mihelčič

LDS Liberalna demokracija Slovenje

3.

Anton Malenšek

SLS Slovenska ljudska stranka Semič

4.

Ferdinand Jakša

Slovenska demokratska stranka

5.

Silva Jančan

LDS Liberalna demokracija Slovenije

6.

Matija Hudak

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

7.

Anica Jakša

SLS Slovenska ljudska stranka Semič

8.

Zvonko Butala

LDS Liberalna demokracija Slovenije

9.

Stanko Vidmar

Socialni demokrati

10.

Sergej Čas

Slovenska nacionalna stranka – SNS

11.

Janez Movern

SLS Slovenska ljudska stranka Semič

12.

Jože Malnarič

Slovenska demokratska stranka

13.

Rozalija Mohar

LDS Liberalna demokracija Slovenije

Št. 040-03/2006-49
Semič, dne 23. oktobra 2006
Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Semič
Anton Marentič l.r.

Stran
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Poročilo o izidu volitev člana Občinskega
sveta Občine Semič – predstavnika romske
skupnosti

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 in 70/06 – odl. US) in zapisnika o delu Posebne občinske volilne komisije Občine Semič z dne 22. 10.
2006 je Posebna občinska volilna komisija Občine Semič
sestavila

POROČILO
o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine
Semič – predstavnika romske skupnosti
I.
V Občini Semič je od skupnega števila volilcev 24 glasovalo 12 volilnih upravičencev, kar znaša 50% vseh volilnih
upravičencev.
II.
Pri glasovanju za člana Občinskega sveta Občine Semič
– predstavnika romske skupnosti je bilo oddanih 12 glasovnic, od tega je bilo 0 neveljavnih in 12 veljavnih glasovnic.
Kandidat Damjan HRVAT je dobil 12 glasov, kar znaša
100% veljavnih glasov.
Posebna občinska volilna komisija je ugotovila, da je
v skladu s 85. členom Zakona o lokalnih volitvah za člana
Občinskega sveta Občine Semič – predstavnika romske
skupnosti izvoljen Damjan HRVAT, roj. 16. 10. 1966, Srednja
vas 19, 8333 SEMIČ.
Št. 040-04/2006-16
Semič, dne 23. oktobra 2006
Predsednik Posebne občinske
volilne komisije Občine Semič
Anton Marentič l.r.

SEŽANA
4885.

Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega
sveta v Občini Sežana na volitvah dne 22. 10.
2006

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in Odločba US, Uradni list RS, št. 70/06) je Občinska volilna
komisija Sežana na svoji seji dne 25. oktobra 2006 sestavila
naslednje

POROČILO
o izidu volitev župana in Občinskega sveta v
Občini Sežana na volitvah dne 22. 10. 2006
1. Volitve župana in volitve članov v Občinski svet Občine Sežana so bile opravljene dne 22. 10. 2006. Pravico
glasovanja je imelo 10.071 volivcev, glasovalo pa je 6.130
volivcev, kar znaša 60,87%. Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku. Predčasno je glasovalo 154 volivcev, po pošti
pa 14 volivcev.
2. Na volitvah župana je bilo oddanih 6130 glasovnic,
od katerih je bilo 129 neveljavnih, 6001 pa veljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
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1. BOŽIDAR DRAGAN

467

glasov

7,78%

2. mag. BOŽO MARINAC

825

glasov

13,75%

3. ETBIN TAVČAR

210

glasov

3,50%

4. SREČKO PRIJATELJ

578

glasov

9,63%

5. MARJAN GORUP

321

glasov

5,35%

6. JOSIP ŽUGELJ

149

glasov

2,48%

7. mag. SILVANA ŠONC

789

glasov

13,15%

8. SERGIJ DAOLIO

407

glasov

6,78%

2255

glasov

37,58%

9. DAVORIN TERČON

Občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka
107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06
– uradno prečiščeno besedilo in odločba US, Uradni list RS,
št. 70/06) ugotovila, da noben kandidat ni dobil večine glasov,
potrebne za izvolitev, zato se opravi drugi krog med kandidatoma, ki sta prejela največ glasov, in sicer:
1. DAVORIN TERČON
2. mag. BOŽO MARINAC
3. Na volitvah članov v Občinski svet Občine Sežana je
bila občina ena volilna enota. Skupaj je glasovalo 6.130 volivcev, kolikor je bilo tudi oddanih glasovnic. Veljavnih glasovnic
je bilo 5.867, neveljavnih pa 263 glasovnic.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število
glasov:

Zap.
št.

Št.
glasov

%
glasov

1

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

1225

20.88

2

NEODVISNA LISTA KRAS
SOS

184

3.14

3

NEODVISNA LISTA ZARJA

353

6.02

4

AS AKTIVNA SLOVENIJA

135

2.30

5

BOJAN KOCJAN

99

1.69

6

GORAN RAIMONDI

119

2.03

7

JOŽEF BERNETIČ

145

2.47

8

VESNA MRŽEK PIRJEVEC

120

2.05

9

ZVEZA
– ZZP

450

7.67

10

DeSUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

306

5.22

11

SLS SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

82

1.40

12

SOCIALNI DEMOKRATI

430

7.33

13

ZELENI SLOVENIJE

217

3.70

ZA

PRIMORSKO
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%
glasov

14

LISTA MIROSLAVA KLUNA

776

13.23

15

JORDAN GUŠTIN

169

2.88

16

SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA SNS

282

4.81

17

MOŽE BRANKO

260

4.43

18

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS

515

8.78

SKUPAJ

Stran

5867
veljavnih
glasov

Prvih 25 količnikov po 14. členu Zakona o lokalnih volitvah je razdeljenih naslednjim listam:
Število mandatov v občini: 20

Zap. št

Količnik

Št.

Ime liste

1

1225.00

1

2

776.00

14

3

612.50

1

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

4

515.00

18

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS

5

450.00

9

6

430.00

12

7

408.33

1

8

388.00

14

LISTA MIROSLAVA KLUNA

9

353.00

3

NEODVISNA LISTA ZARJA

10

306.25

1

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

11

306.00

10

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

12

282.00

16

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA SNS

13

260.00

17

MOŽE BRANKO

14

258.67

14

LISTA MIROSLAVA KLUNA

15

257.50

18

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS

16

245.00

1

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

17

225.00

9

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP

18

217.00

13

ZELENI SLOVENIJE

19

215.00

12

SOCIALNI DEMOKRATI

20

204.17

1

21

194.00

14

22

184.00

2

NEODVISNA LISTA KRAS SOS

23

176.50

3

NEODVISNA LISTA ZARJA

24

175.00

1

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

25

171.67

18

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
LISTA MIROSLAVA KLUNA

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
SOCIALNI DEMOKRATI
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
LISTA MIROSLAVA KLUNA

Stran
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Na podlagi drugega odstavka 14. člena Statuta Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) šteje
Občinski svet Občine Sežana 20 članov.
Mandati so bili razdeljeni takole:

Število
mandatov

Št.

Ime liste

6

1

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

0

2

NEODVISNA LISTA KRAS SOS

1

3

NEODVISNA LISTA ZARJA

0

4

AS AKTIVNA SLOVENIJA

0

5

BOJAN KOCJAN

0

6

GORAN RAIMONDI

0

7

JOŽEF BERNETIČ

0

8

VESNA MRŽEK PIRJEVEC

2

9

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP

1

10

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

0

11

SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2

12

SOCIALNI DEMOKRATI

1

13

ZELENI SLOVENIJE

3

14

LISTA MIROSLAVA KLUNA

0

15

JORDAN GUŠTIN

1

16

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
SNS

1

17

MOŽE BRANKO

2

18

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
SKUPAJ 20 MANDATOV

3. Vsota preferenčnih glasov pri kandidatih s posameznih
list ni pri izvolitvi v nobenem primeru vplivala na drugačno razvrstitev kandidatov kot so bili navedeni na posameznih listah,
razen pri listi pod zap. št. 9 – ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP, ki
je prejela 39,78% preferenčnih glasov, kandidat pod zaporedno
št. 2 Živoj Race pa 24,67%, ki je bil na listi izvoljen kot prvi. Iz
ostalih list, katerim so bili dodeljeni mandati, so bili kandidati
izvoljeni po vrstnem redu iz teh list, in sicer:
1 LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– DAVORIN TERČON
– ČRTOMIR PEČAR
– ALENKA OREL
– IZTOK BANDELJ
– RUDOLF PEČAR
– OLGA OREL
3 NEODVISNA LISTA ZARJA
– mag. SILVANA ŠONC
9 ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
– ŽIVOJ RACE
– mag. BOŽO MARINAC
10 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
– IVAN ATELŠEK
12 SOCIALNI DEMOKRATI
– BOŽIDAR DRAGAN
– STOJAN GORUP
13 ZELENI SLOVENIJE
– ROBERT ROGIČ
14 LISTA MIROSLAVA KLUNA
– MIROSLAV KLUN
– IVAN VODOPIVEC
– MAJDA BRDNIK
16 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA SNS
– SREČKO PRIJATELJ
17 MOŽE BRANKO
– BRANKO MOŽE
18 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
– SERGIJ DAOLIO
– BREDA DURCIK

V Občinski svet Občine Sežana so izvoljeni:

Št.

Priimek in ime

Datum rojstva

Naslov

Pošta

1.

ATELŠEK IVAN

roj. 3. 12. 1946

Povir 52/A

6210 SEŽANA

2.

BANDELJ IZTOK

roj. 27. 6. 1956

Sežana, Gregorčičeva 16

6210 SEŽANA

3.

BRDNIK MAJDA

roj. 20. 3. 1958

Dane pri sežani 110

6210 SEŽANA

4.

DAOLIO SERGIJ

roj. 21. 5. 1961

Sežana, Sončna pot 4

6210 SEŽANA

5.

DRAGAN BOŽIDAR

roj. 14. 9. 1948

Sežana, Partizanska cesta 44

6210 SEŽANA

6.

DURCIK BREDA

roj. 29. 11. 1968

Pliskovica 91 a

6221 DUTOVLJE

7.

GORUP STOJAN

roj. 17. 2. 1951

Sežana, Cesta na lenivec 18

6210 SEŽANA

8.

KLUN MIROSLAV

roj. 1. 5. 1950

Šmarje pri Sežani 52

6210 SEŽANA

9.

mag. MARINAC BOŽO

roj. 1. 1. 1950

Sežana,Cesta na Bršljanovec 13

6210 SEŽANA

10.

MOŽE BRANKO

roj. 13. 4. 1949

Dutovlje 124A

6221 DUTOVLJE

11.

OREL ALENKA

roj. 30. 3. 1956

Avber 10

6210 SEŽANA

12.

OREL OLGA

roj. 9. 8. 1957

Griže 4

6210 SEŽANA
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13.

PEČAR ČRTOMIR

roj. 18. 3. 1953

Dobravlje 8

6210 SEŽANA

14.

PEČAR RUDOLF

roj. 2. 10. 1957

Sežana, Lokavska cesta 25

6210 SEŽANA

15.

PRIJATELJ SREČKO

roj. 28. 8. 1962

Orlek 14

6210 SEŽANA

16.

RACE ŽIVOJ

roj. 22. 8. 1948

Lokev 164b

6219 LOKEV

17.

ROGIČ ROBERT

roj. 20. 12. 1966

Sežana, Skalna pot 7

6210 SEŽANA

18.

mag. ŠONC SILVANA

roj. 22. 10. 1953

Tomaj 13

6221 DUTOVLJE

19.

TERČON DAVORIN

roj. 2. 1. 1961

Sežana, Cesta na Lenivec 16

6210 SEŽANA

20.

VODOPIVEC IVAN

roj. 16. 7. 1954

Sežana, Cesta na Lenivec 22

6210 SEŽANA
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Predsednica
Volilne komisije Občine Sežana
Vesna Zobec l.r.

4886.

Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Sežana dne
22. oktobra 2006

Občinska volilna komisija Sežana izdaja na podlagi
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06
– uradno prečiščeno besedilo in odločba US, Uradni list RS,
št. 70/06)

POROČILO
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na
območju Občine Sežana dne 22. oktobra 2006
KRAJEVNA SKUPNOST AVBER
V Svet Krajevne skupnosti Avber so izvoljeni:
BENČINA EGON, roj. 10. 5. 1962, Dobravlje, Dobravlje 11
JERIČ BARBARA, roj. 22. 9. 1977, Avber, Avber 28
OREL BORIS, roj. 16. 1. 1951, Avber, Avber 10
PALČIČ NADALIN, roj. 24. 12. 1950, Gradnje, Grad
nje 10
RAVBAR ALICA, roj. 5. 9. 1960, Dobravlje, Dobravlje 8
SKOK ISTOK, roj. 6. 12. 1968, Ponikve, Ponikve 13A
ŠKABAR ANDREJ, roj. 9. 10. 1980, Ponikve, Ponikve 51
KRAJEVNA SKUPNOST DANE PRI SEŽANI
V Svet Krajevne skupnosti Dane pri Sežani so izvoljeni:
COLJA MARKO, roj. 4. 6. 1979, Dane pri Sežani, Dane
pri Sežani 64
ČEPAR DARKO, roj. 21. 3. 1962, Dane pri Sežani,
Dane pri Sežani 20C
GREGORIČ BOŠTJAN, roj. 12. 8. 1981, Dane pri Sežani, Dane pri Sežani 5a
MEZGEC MAJA, roj. 14. 8. 1980, Dane pri Sežani,
Dane pri Sežani 20b
PIRJEVEC ROBERT, roj. 5. 3. 1972, Dane pri Sežani,
Dane pri Sežani 27b

63b

KRAJEVNA SKUPNOST DUTOVLJE
V Svet Krajevne skupnosti Dutovlje so izvoljeni:
CURK DAMIJAN, roj. 14. 3. 1975, Kopriva, Kopriva 21
MARC MAJDA, roj. 29. 5. 1962, Skopo, Skopo 63
MARGARIT MARIO, roj. 29. 3. 1950, Skopo, Skopo

124a

MOŽE BRANKO, roj. 13. 4. 1949, Dutovlje, Dutovlje

ŠTOK DAVID, roj. 19. 2. 1967, Dutovlje, Dutovlje 40c
ŠTOKA PRIMOŽ, roj. 6. 3. 1962, Krajna vas, Krajna
vas 32
TAVČAR JOŠKO, roj. 25. 12. 1955, Kreplje, Kreplje 11
TAVČAR MARJAN, roj. 8. 4. 1958, Dutovlje, Dutovlje 50
TURK VOJKO, roj. 13. 10. 1945, Kopriva, Kopriva 39a
KRAJEVNA SKUPNOST KAZLJE
V Svet Krajevne skupnosti Kazlje so izvoljeni:
JELUŠIČ EGON, roj. 12. 8. 1970, Kazlje, Kazlje 48
JELUŠIČ IZTOK, roj. 13. 3. 1964, Kazlje, Kazlje 33a
PETELIN IZTOK, roj. 26. 12. 1966, Kazlje, Kazlje 6
RODICA MARINKA, roj. 22. 10. 1976, Kazlje, Kazlje 17
TERČELJ ERIK, roj. 28. 9. 1981, Kazlje, Kazlje 30b
KRAJEVNA SKUPNOST LOKEV
V Svet Krajevne skupnosti Lokev so izvoljeni:
BAN URŠKA, roj. 26. 6. 1980, Prelože pri Lokvi, Prelože
pri Lokvi 27
FONDA SIMON, roj. 26. 4. 1984, Lokev, Lokev 193
HREŠČAK SEBASTJAN, roj. 1. 9. 1983, Lokev, Lokev
103
PRIHAVEC LUCIJA, roj. 30. 12. 1980, Lokev, Lokev
134
RACE ŽIVOJ, roj. 22. 8. 1948, Lokev, Lokev 164b
STOPAR VALTER, roj. 5. 11. 1958, Lokev, Lokev 15b
ŽNIDARŠIČ TOMAŽ, roj. 7. 9. 1975, Lokev, Lokev
190f
KRAJEVNA SKUPNOST PLISKOVICA
V Svet Krajevne skupnosti Pliskovica so izvoljeni:
GULIČ EGON, roj. 11. 2. 1962, Pliskovica, Pliskovica 75
KOKORAVEC KARLO, roj. 11. 6. 1951, Veliki Dol, Veliki
Dol 54
LUIN JEVERICA AGNES, roj. 30. 5. 1950, Kosovelje,
Kosovelje 30
MARJANOVIČ ŽARKO, roj. 13. 10. 1957, Tublje pri
Komnu, Tublje pri Komnu 1A
MARKUŽA AVGUŠTIN, roj. 29. 1. 1938, Kregolišče,
Kregolišče 10
ŠIRCA MOJCA, roj. 5. 12. 1965, Pliskovica, Pliskovica 28b
ŽIVEC MILENA, roj. 14. 7. 1958, Veliki Dol, Veliki
Dol 53b
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KRAJEVNA SKUPNOST POVIR
V Svet Krajevne skupnosti Povir so izvoljeni:
BERNETIČ IZTOK, roj. 11. 5. 1950, Plešivica, Plešivica 7
JOGAN CECILIJA, roj. 25. 2. 1940, Žirje, Žirje 19
RAŽEM BENJAMIN, roj. 4. 10. 1966, Brestovica pri
Povirju, Brestovica pri Povirju 12a
REBEC RAJKO, roj. 15. 3. 1954, Gorenje pri Divači,
Gorenje pri Divači 36
SAMSA PETER, roj. 22. 6. 1977, Žirje, Žirje 26
ŠTOK GODINA ADRIJANA, roj. 7. 12. 1966, Povir,
Povir 1c
ŠTOK RADO, roj. 1. 7. 1955, Povir, Povir 1b
TAVČAR KAROL, roj. 18. 12. 1938, Gorenje pri Divači,
Gorenje pri Divači 41
URŠIČ FRANKO, roj. 15. 9. 1956, Povir, Povir 53
KRAJEVNA SKUPNOST SEŽANA
V Svet Krajevne skupnosti Sežana so izvoljeni:
AMBROŽIČ MITJA, roj. 30. 11. 1946, Sežana, Ulica
M. Pirca 1
BRCAR ERIK, roj. 9. 9. 1971, Sežana, Gradišče 1
ČEH ADRIJAN, roj. 16. 3. 1945, Sežana, Ul. Nika
Šturma 2
JUREN SANDI, roj. 17. 9. 1961, Orlek, Orlek 23
KOGOJ VALTER, roj. 18. 6. 1965, Sežana, Stjenkova 10
LAH ALBIN, roj. 29. 1. 1939, Sežana, Kajuhova 8
LAH IGOR, roj. 16. 3. 1961, Sežana, Sežanska 1
MATETA MAJDA, roj. 16. 1. 1952, Sežana, Ul. Ivana
Turšiča 5
NORČIČ VLADIMIR, roj. 11. 7. 1951, Sežana, Cesta
na Lenivec 16
PERHAVEC DARIJA, roj. 24. 4. 1956, Sežana, Ulica
talcev 9/a
ŠKOLNIK SLAVKO, roj. 8. 2. 1963, Sežana, Kosovelova ulica 4
ŠOPAR MARINA, roj. 26. 6. 1966, Lipica, Lipica 12
ŠTEFANČIČ ALEŠ, roj. 9. 10. 1972, Šmarje pri Sežani,
Šmarje pri Sežani 16a
ŠTOLFA DUŠAN, roj. 19. 10. 1951, Dol pri Vogljah,
Dol pri Vogljah 23a
VIDMAR LJUBO, roj. 28. 5. 1949, Voglje, Voglje 31
VITEZ STOJAN, roj. 27. 1. 1959, Vrhovlje, Vrhovlje 21
ŽIBERNA IVAN, roj. 7. 4. 1956, Merče, Merče 11
KRAJEVNA SKUPNOST ŠTJAK
V Svet Krajevne skupnosti Štjak so izvoljeni:
FUNA JANKO, roj. 26. 12. 1953, Selo, Selo 4
LIPANJE MATEJ, roj. 7. 11. 1981, Poljane pri Štjaku,
Poljane pri Štjaku 2
MISLEJ ANDREJ, roj. 20. 3. 1984, Nova vas, Nova
vas 1
RENER DAVID, roj. 6. 4. 1976, Štjak, Štjak 26
RENER LUDVIK, roj. 6. 12. 1943, Krtinovica, Krtinovica 4
RENER RAJKO, roj. 11. 5. 1964, Gradišče pri Štjaku,
Gradišče pri Štjaku 2
SANABOR DUŠAN, roj. 21. 11. 1963, Ravnje, Ravnje 10
SERAŽIN EDVIN, roj. 3. 12. 1975, Dolenje, Dolenje 1
ŠTRANCAR IVAN, roj. 24. 5. 1955, Bogo, Bogo 4
KRAJEVNA SKUPNOST ŠTORJE
V Svet Krajevne skupnosti Štorje so izvoljeni:
BOLE OSKAR, roj. 30. 1. 1968, Senadolice, Senadolice 7
GRMEK MITJA, roj. 21. 10. 1965, Podbreže, Podbreže 9a
JUVANČIČ BOŽIDAR, roj. 19. 11. 1965, Majcni, Majcni 2a
OREL SEBASTIJAN, roj. 14. 8. 1975, Štorje, Štorje 62
PODGORŠEK IVICA, roj. 4. 11. 1948, Štorje, Štorje 21
SKOK KATJA, roj. 3. 2. 1978, Štorje, Štorje 27
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KRAJEVNA SKUPNOST TOMAJ
V Svet Krajevne skupnosti Tomaj so izvoljeni:
ČERNE DRAGOTIN ALBIN, roj. 1. 3. 1948, Tomaj, Tomaj 1
FABJAN MILENA, roj. 1. 5. 1952, Utovlje, Utovlje 20
HENIGMAN STANKO, roj. 5. 10. 1950, Tomaj, Tomaj
122
MAHNIČ MARKO, roj. 10. 1. 1977, Grahovo Brdo, Grahovo Brdo 1
SAMEC TANJA, roj. 1. 12. 1961, Križ, Križ 231
SIMČIČ SLAVKO, roj. 10. 3. 1955, Križ, Križ 35
ŠAJNA ANDRAŽ, roj. 29. 4. 1985, Šepulje, Šepulje 33
TERČON VOJKO, roj. 11. 12. 1959, Tomaj, Tomaj 92
TRAMPUŽ ALOJZ, roj. 20. 6. 1934, Križ, Križ 113
TURK ANAMARIJA, roj. 19. 12. 1933, Šepulje, Šepulje 6
ZORETIČ NADIJA, roj. 14. 4. 1972, Filipčje Brdo, Filipčje Brdo 1b
KRAJEVNA SKUPNOST VRABČE
V Svet Krajevne skupnosti Vrabče so izvoljeni:
LEKŠE IRMA, roj. 8. 12. 1965, Veliko Polje, Veliko
Polje 14
NOVAK JOŽEF, roj. 26. 4. 1958, Razguri, Razguri 11
OREL OLGA, roj. 9. 8. 1957, Griže, Griže 4
OZBIČ JOŠKO, roj. 6. 3. 1955, Stomaž, Stomaž 4a
ŠKAPIN BORIS, roj. 24. 3. 1957, Sela, Sela 7a
ŠKAPIN BOŽO, roj. 14. 7. 1967, Vrabče, Vrabče 25
ŠKAPIN MILAN, roj. 1. 12. 1964, Jakovce, Jakovce 1d
Št. 041-4/2006
Sežana, dne 25. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Sežana
Vesna Zobec l.r.

SVETA ANA
4887.

Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Sveta Ana na lokalnih volitvah 2006

Občinska volilna komisija Občine Sveta Ana na podlagi Zakona o lokalnih volitvah ZVL-UPB2 (Uradni list RS,
št. 22/06) in Odločbe Ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 70/06) daje naslednje

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Sveta Ana
na lokalnih volitvah 2006
Lokalne volitve za župana in občinski svet Občine Sveta Ana so se izvajale po večinskem volilnem sistemu in so
potekale v štirih volilnih enotah. V vsaki volilni enoti je bilo
po eno volišče in na sedežu OVK eno volišče za predčasno
glasovanje, ki je bilo 17, 18. in 19. oktobra 2006.
Občinska volilna komisija Občine Sveta Ana je na podlagi zapisnikov volilnih odborov na volitvah 22. 10. 2006
ugotovila naslednji izid glasovanja:
I.
Na volitvah 22. 10. 2006 je imelo pravico glasovati 1909
volivcev; od tega je glasovalo 1356 volivcev ali 71,03% vseh
volivcev.
II.
Za volitve župana je glasovalo 1356 volivcev, od tega je
bilo 10 glasovnic neveljavnih.

Uradni list Republike Slovenije
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Feliks BERIČ 545 glasov ali 40,49% od veljavnih
glasovnic.
2. Silvo SLAČEK 801 glasov ali 59,51% od veljavnih
glasovnic.
III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ZVL-UPB2 (Uradni list RS, št. 22/06)
in Odločbe Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 70/06)
ugotovila, da je za župana Občine Sveta Ana izvoljen Silvo
SLAČEK, rojen 1. 2. 1961, Kremberk 27 a, 2233 Sv. Ana v
Slov. goricah, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 04106-001/2006
Sveta Ana, dne 26. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Renata Trajbar Kurbus, univ. dipl. iur., l.r.

4888.

Poročilo o izidu volitev za člane občinskega
sveta Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah
2006

Občinska volilna komisija Občine Sveta Ana na podlagi Zakona o lokalnih volitvah ZVL-UPB2 (Uradni list RS,
št. 22/06) in Odločbe Ustavnega sodišča (Uradni lisdt RS,
št. 70/06) daje

POROČILO
o izidu volitev za člane občinskega sveta Občine
Sveta Ana na lokalnih volitvah 2006
Lokalne volitve za župana in občinski svet Občine Sveta Ana so se izvajale po večinskem volilnem sistemu in so
potekale v štirih volilnih enotah. V vsaki volilni enoti je bilo
po eno volišče in na sedežu OVK eno volišče za predčasno
glasovanje, ki je bilo 17, 18. in 19. oktobra 2006.
Občinska volilna komisija Občine Sveta Ana je na podlagi zapisnikov volilnih odborov na volitvah 22. 10. 2006
ugotovila naslednji izid glasovanja:

Št.

Prva volilna enota:
1. Lenart Zemljič, 58 glasov ali 28,71%,
2. Jože Srčič, 41 glasov ali 20,30%,
3. Feliks Murko, 37 glasov ali 18,32%,
4. Bojan Kolarič, 43 glasov ali 21,29%,
5. Drago Grinaver, 69 glasov ali 24,16%,
6. Franc Jerebic, 71 glasov ali 35,15%,
7. Ivanka Zemljič, 45 glasov ali 22,28%.
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Franc Jerebic, 71 glasov ali 35,15%,
2. Drago Grinaver, 69 glasov ali 24,16%,

Stran

11957

Druga volilna enota:
1. Ivan Vela, 72 glasov ali 19,73%,
2. Anton Zupanec, 40 glasov ali 10,96%,
3. Andrej Slaček, 117 glasov ali 32,05%,
4. Breda Špindler, 147 glasov ali 40,27%,
5. Miroslav Maček, 95 glasov ali 26,03%,
6. Simona Bračko, 123 glasov ali 33,70%,
7. Franc Bruher, 154 glasov ali 42,19%,
8. Stanislav Rojht, 15 glasov ali 4,11%,
9. Anton Škamlec, 145 glasov ali 39,73%
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Franc Bruher, 154 glasov ali 42,19%,
2. Breda Špindler, 147 glasov ali 40,27%,
3. Anton Škamlec, 145 glasov ali 39,73%
Tretja volilna enota:
1. Franc Šober, 175 glasov ali 40,79%,
2. Drago Ruhitel, 233 glasov ali 54,31%,
3. Adolf Brus, 30 glasov ali 6,99%,
4. Majda Salajster, 69 glasov ali 16,08%,
5. Jožef Kocbek, 58 glasov ali 13,52%,
6. Antonija Gornik, 54 glasov ali 12,59%,
7. Robert Ornik, 189 glasov ali 44,06%
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Drago Ruhitel, 233 glasov ali 54,31%,
2. Robert Ornik, 189 glasov ali 44,06%
Četrta volilna enota:
1. Leonida Kocbek, 19 glasov ali 5,71%,
2. Marija Perko, 55 glasov ali 16,62%,
3. Marjan Bračko, 77 glasov ali 23,26%,
4. Marjan Kramberger, 82 glasov ali 24,77%,
5. Milan Bauman, 71 glasov ali 21,45%,
6. Andreja Erjavec, 73 glasov ali 22,05%,
7. Dušan Kokol, 151 glasov ali 45,62%,
8. Nataša Dregarič, 59 glasov ali 17,82%
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Dušan Kokol, 151 glasov ali 45,62%,
2. Marjan Kramberger, 82 glasov ali 24,77%.
Št. 04106-001/2006
Sveta Ana, dne 26. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Renata Trajbar Kurbus, univ. dipl. iur., l.r.

I.
Na volitvah 22. 10. 2006 je imelo pravico glasovati 1909
volivcev; od tega je glasovalo 1356 volivcev ali 71,03% vseh
volivcev.
II.
Za volitve članov v občinski svet je glasovalo 1356 volivcev, od tega je bilo 29 glasovnic neveljavnih.
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
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ŠEMPETER - VRTOJBA
4889.

Poročilo o izidu volitev v Občini Šempeter
- Vrtojba na volitvah dne 22. 10. 2006

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija Občine Šempeter - Vrtojba sestavila

POROČILO
o izidu volitev v Občini Šempeter - Vrtojba
na volitvah dne 22. 10. 2006
Občinska volilna komisija Občine Šempeter - Vrtojba
je na seji dne 24. 10. 2006 ugotovila izid glasovanja za
župana in za člane Občinskega sveta Občine Šempeter
- Vrtojba.
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– IZIDI VOLITEV ZA ŽUPANA
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilnem imeniku za volitve župana Občine Šempeter - Vrtojba
vpisanih 5405 volivcev. Od teh jih je glasovalo 3214 in to
vključno na predčasnih volitvah, na dan glasovanja 22. 10.
2006 in po pošti. Neveljavnih glasovnic je bilo 45, po pošti so
glasovali 3 volivci, na predčasnih pa 66 volivcev.
Posamezni kandidati za župana Občine Šempeter - Vrtojba so prejeli naslednje število glasov:
1. MARIJA OSVALD 263 GLASOV oziroma 8,30%
2. MILAN TURK 845 GLASOV oziroma 26,66%
3. DOMINIK SOBAN 296 GLASOV oziroma 9,34%
4. DRAGAN VALENČIČ 1765 GLASOV oziroma
55,70%.
Občinska volilna komisija je na podlagi navedenih rezultatov ugotovila, da je kandidat Dragan Valenčič prejel
večino veljavnih oddanih glasov in bil tako izvoljen za župana
Občine Šempeter - Vrtojba v prvem krogu volitev.
– IZID VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilne
imenike za volitve članov občinskega sveta Občine Šempeter
- Vrtojba vpisanih 5405 volivcev. Od teh jih je glasovalo 3214
in to vključno na predčasnih volitvah, na dan glasovanja
22. 10. 2006 in po pošti. Neveljavnih glasovnic je bilo 109, po
pošti so glasovali 3 volivci, na predčasnih pa 66 volivcev.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Šempeter - Vrtojba dobile naslednje število glasov:
1. NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 230 GLASOV oziroma 7,41%
2. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 73 GLASOV
oziroma 2,35%
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 337 GLASOV
oziroma 10,85%
4. NEODVISNA LISTA VANDE FURLAN 85 GLASOV
OZ 2.74%
5. GPR*LISTA ZA NAŠO OBČINO 48 GLASOV oziroma
1,55%
6. KRESNICA 58 GLASOV oziroma 1,87%
7. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 318 GLASOV oziroma 10,24%
8. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 361 GLASOV oziroma 11,63%
9. SOCIALNI DEMOKRATI 1156 GLASOV oziroma
37.23%
10. STRANKA MLADIH SLOVENIJE 44 GLASOV oziroma 1,42%
11. ZELENI SLOVENIJE 66 GLASOV oziroma 2,13%
12. DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 118 GLASOV OZ 3,80%
13. ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP 211 GLASOV oziroma 6,80%.
Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo v
Občini Šempeter - Vrtojba listam kandidatov direktno podeljenih 16 mandatov v občinski svet, in sicer:

Ime stranke

Število
mandatov

Število
mandatov

Ime stranke
GPR*LISTA ZA NAŠO OBČINO

0

KRESNICA

0

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

2

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2

SOCIALNI DEMOKRATI

8

STRANKA MLADIH SLOVENIJE

0

ZELENI SLOVENIJE

0

DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

0

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP

1

Na podlagi navedenih rezultatov, upoštevaje pravilo preferenčnih glasov pri listi Zveze za Primorsko – ZZP in dejstva,
da je bil kandidat za člana občinskega sveta na listi Socialnih
demokratov pod številko 1 Dragan Valenčič, izvoljen za župana, so bili za člane Občinskega sveta Občine Šempeter
- Vrtojba izvoljeni naslednji kandidati:

Ime in priimek

Ime liste

MARIJA OSVALD

NOVA SLOVENIJA
– KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA

MILAN TURK

SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

DARJO FORNAZARIČ

SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

STOJAN PERŠIČ

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

DOMINIK SOBAN

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

DUŠAN FAKUČ

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

JANA VALENČAK

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

HUMBERT ZVONKO MAVRIČ

SOCIALNI DEMOKRATI

POLONA ŽIGON

SOCIALNI DEMOKRATI

RADOŠ FRANČEŠKIN

SOCIALNI DEMOKRATI

KATJUŠA BIZJAK

SOCIALNI DEMOKRATI

ADA FILIPIČ

SOCIALNI DEMOKRATI

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

1

KLAVDIJ LASIČ

SOCIALNI DEMOKRATI

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

0

DEJAN KOGLOT

SOCIALNI DEMOKRATI

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2

ERIKA FAGANEL BAVCON

SOCIALNI DEMOKRATI

NEODVISNA LISTA VANDE FURLAN

0

ZDENKO ŠIBAV

ZVEZA ZA PRIMORSKO
– ZZP

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Ker je bil prvi kandidat na listi Socialnih demokratov Dragan Valenčič izvoljen za župana Občine Šempeter - Vrtojba
in je ta funkcija nezdružljiva s članstvom v občinskem svetu
je mandat na podlagi Zakona o lokalnih volitvah prešel na 9.
kandidata po vrstnem redu na listi Socialnih demokratov, to je
na Eriko Faganel Bavcon.
Ker je na listi Zveze za Primorsko – ZZP prejel zadostno
število preferenčnih glasov in ker je tudi za samo listo bilo oddanih zadostno število preferenčnih glasov je na podlagi 18. člena
Zakona o lokalnih volitvah mandat, ki pripada tej listi pripadel
Zdenku Šibavu, ki je bil na listi 4., namesto Dragu Besednjaku,
ki je bil na listi 1.
Občinska volilna komisija tekom priprav na volitve in na
dan glasovanja ni zaznala nobenih nepravilnosti, ravno tako
v odprtih rokih ni bilo nobenih ugovorov na delo volilnih organov.
Podrobnejši podatki o udeležbi in oddanih glasovih ter rezultatih na posameznih voliščih in skupno so razvidni iz prilog,
ki so sestavni del tega poročila.
Volilna udeležba za področje celotne občine je bila
59,46%.

114 / 9. 11. 2006 /

Stran

11959

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

C)

RAČUN FINANCIRANJA

–10.290

VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA

0

VIII. ODPLAČILO DOLGA

0

IX.

NETO ZADOLŽEVANJE

0

Šempeter pri Gorici, dne 14. oktobra 2006

X.

Predsednik OVK
Igor Mozetič l.r.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (III.+VI.+IX.)=(I.+IV.+VII.)
-(II.+V.+VIII.)
–10.290

XI.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

Člani OVK:
Anton Rebrica l.r.
Silvo Kokot l.r.
Janez Turk l.r.
Sonja Lipušček l.r.
Nikolaj Miklavčič l.r.
Margerita Humar l.r.
Ksenija Toplikar Zorn l.r.

2.740

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 1-29/06 OS
Velika Polana, dne 16. oktobra 2006
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

VELIKA POLANA
4890.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Velika Polana za leto 2005

Na podlagi 13. in 43. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 89/99), 98. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03)
je Občinski svet Občine Velika Polana na 29. redni seji dne
16. 10. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Velika
Polana za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Velika Polana za leto 2005, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Velika Polana za leto 2005 je bil realiziran v naslednjih zneskih (v tisoč SIT):
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPNI PRIHODKI

201.163

II.

SKUPNI ODHODKI

211.453

VERŽEJ
4891.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za
novorojence v Občini Veržej

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98, 59/99, 70/00 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet
Občine Veržej na 33. redni seji dne 20. 10. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju finančnih spodbud za
novorojence v Občini Veržej
1. člen
Novorojencem v Občini Veržej se iz proračuna Občine
Veržej dodeli enkratni finančni prispevek kot finančna pomoč
in spodbuda, s katero se družini zagotovijo dodatna sredstva
za pokrivanje povečanih stroškov, ki nastanejo z rojstvom
otroka.
2. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima ob rojstvu stalno
prebivališče na območju Občine Veržej,
– da je vsaj eden od staršev državljan Republike Slovenije in ima prebivališče na območju Občine Veržej.
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3. člen
Višina enkratnega prispevka znaša 50.000 SIT. Pravico
do prispevka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi,
oziroma eden od staršev na podlagi pisnega sporazuma, s
predložitvijo pisnega zahtevka pri Občinski upravi Občine
Veržej najkasneje v roku 3 mesecev od rojstva otroka.
4. člen
Zahtevku mora vlagatelj priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega
od staršev, ki uveljavlja pravico do prispevka,
– potrdilo o državljanstvu tistega od staršev, ki uveljavlja
pravico do prispevka,
– davčno številko vlagatelja,
– transakcijski račun vlagatelja.
5. člen
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo.
Zoper odločbo se lahko vlagatelj pritoži pri županu Občine
Veržej.
Prispevek se nakaže na transakcijski račun vlagatelja.
6. člen
Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe
ali Centra za socialno delo lahko odloči, da se prispevek dodeli v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.

VOLILNA ENOTA 1 – BANOVCI
Vpisanih v volilni imenik: 169
Oddanih gl.: 112
Neveljavnih gl.: 2

Zap.
št.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) Občinska volilna komisija Občine Veržej objavlja

80.91 SLS

2

FRANC NOVAK

89

80.91 DeSUS

VOLILNA ENOTA 2 – BUNČANI
Vpisanih v volilni imenik: 161
Oddanih gl.: 145
Neveljavnih gl.: 6

Zap.
št.

Kandidat

Št.
glasov

1

JOŽEF TUŠAK

128

92,09 neodvisen

2

VEKOSLAV JUREŠ

117

84,17 SLS

Zap.
št.

Kandidat

Št.
glasov

1

BORUT KAPUN

117

2

BRANKA GIOVANI

26

11,56 DeSUS

3

MARIJA FERENC

86

38.22 neodvisna

4

NADA BUNDERL RUS

137

60.89 neodvisna

622

%
glasov

Stranka

52,00 neodvisen

VOLILNA ENOTA 4 – VERŽEJ
Vpisanih v volilni imenik: 490
Oddanih gl.: 334
Neveljavnih gl.: 4
Veljavnih gl.: 330

Zap.
št.

Kandidat
MATIJA GALUNDER

2

HILDA HLADNJAK

76.70 SLS

3

Stranka

Stranka

Kandidat

1

Št.
%
glasov glasov

%
glasov

VOLILNA ENOTA 3 – VERŽEJ
Vpisanih v volilni imenik: 310
Oddanih gl.: 228
Neveljavnih gl.: 3
Veljavnih gl.: 225

POROČILO
o izidu volitev za člane sveta in župana
Občine Veržej
Na volitvah za župana Občine Veržej dne 22. 10. 2006
je bilo vpisanih v volilni imenik 1130 volivcev. Vseh oddanih
glasovnic je bilo 819. Neveljavnih je bilo 8 glasovnic. Rezultati:

Stranka

89

Zap.
št.

Poročilo o izidu volitev za člane sveta in
župana Občine Veržej

%
glasov

BRANKO SERŠEN

Št. 900-189/06-skl.
Veržej, dne 20. oktobra 2006

4892.

Št.
glasov

1

7. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Župan
Občine Veržej
Drago Legen l.r.

Kandidat

Št.
glasov
151

%
glasov

Stranka

45.76 SLS

72

21.82 neodvisna

JOŽEF OSTERC

113

34.24 neodvisen

1

SLAVKO PETOVAR

2

DUŠAN MAGDIČ

96

11.84 neodvisen

4

ANDREJ SRAKA

166

50.30 neodvisen

3

ALOJZ TOPOLOVEC

93

11.47 SDS

5

EMIL MOVRIN

124

37.58 neodvisen

6

PETRA FERENC

94

28.48 SDS

7

FRANC HREN

78

23.64 DeSUS

Na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Veržej
dne 22. 10. 2006 je Občinska volilna komisija Občine Veržej
ugotovila naslednje rezultate:

Uradni list Republike Slovenije
V skladu s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah je bil
za župana Občine Veržej izvoljen Slavko Petovar, rojen 26. 7.
1973, Bunčani 13, 9241 Veržej.
V skladu z 11. členom Zakona o lokalnih volitvah so bili v
Občinski svet občine Veržej izvoljeni naslednji kandidati:
1. Branko Seršen, roj. 20. 12. 1949, Banovci 15, 9241
Veržej I. volilna enota
2. Franc Novak, roj. 5. 3. 1943, Banovci 2 b, 9241 Veržej
I. volilna enota
3. Jožef Tušak, roj. 8. 2. 1958, Bunčani 45, 9241 Veržej
II. volilna enota
4. Vekoslav Jureš, roj. 22. 6. 1956, Bunčani 5, 9241 Veržej II. volilna enota
5. Nada Bunderl Rus, roj. 7. 4. 1956, Mladinska ulica 3,
9241 Veržej III. volilna enota
6. Borut Kapun, roj. 24. 7. 1963, Prešernova ulica 14,
9241 Veržej III. volilna enota
7. Andrej Sraka, roj. 28. 10. 1956, Mlinska cesta 21, 9241
Veržej IV. volilna enota
8. Matija Galunder, roj. 14. 1. 1958, Ulica Frana Kovačiča
5, 9241 Veržej IV. volilna enota
9. Emil Movrin, roj. 14. 6. 1972, Ulica Frana Kovačiča 32,
9241 Veržej IV. volilna enota.

Št. 006-09/06-21/34-OV
Veržej, dne 24. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Veržej
Boris Kolmanič, univ. dipl. prav., l.r.

VIPAVA
4893.

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list
RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet Občine Vipava na 31.
redni seji dne 31. 8. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 117/03 in 128/04) se četrta alineja
tabele B v 11. členu briše.
2. člen
V 14. členu odloka se številka »0,045« spremeni in
nadomesti z »0,0001878 EUR«.
V prvem odstavku 19. člena se številka »400.000,00
tolarjev« spremeni in nadomesti s »1.700,00 EUR«.
V 20. členu se številka »40.000,00 tolarjev« spremeni
in nadomesti s »170,00 EUR«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS in se začne uporabljati 1. 1. 2007.
Št. 42200-0001/2003
Vipava, dne 1. septembra 2006
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

Št.
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VOJNIK
4894.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskih cestah Občine Vojnik

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 33/06) in 12. člena
Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) je
Občinski svet Občine Vojnik na 26. seji dne 30. 3. 2006
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskih cestah Občine Vojnik
1. člen
V 47. členu odloka se v 1. točki za besedo križišča
doda besedi »ali krožišča«.
2. člen
V 51. členu se doda besedilo: »Rok ugovora je 8 dni
od vročitve«.
3. člen
V 53. členu se briše besedilo in nadomesti z besedilom:
»Za občinskega inšpektorja za ceste in komunalne zadeve se imenuje oseba, ki zadovoljuje splošnim
razpisnim pogojem, skladno z Zakonom o inšpekcijskem
nadzoru.
Občinski inšpektor izvaja skladno z zakonom inšpekcijski nadzor«.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
4. člen
Na začetku prvega odstavka 55. člena se doda besedilo:
»Za storjeni prekršek se ob pogojih iz tega Odloka
izreče predpisana globa ali opozorilo, in sicer: opomin,
vzgojni ukrep in globa«.
V prvem odstavku se besedilo »Z denarno kaznijo
najmanj 100.000 točk (vrednost točke se določa letno) se
kaznuje za prekršek pravna oseba, fizična oseba ali podjetnik posameznik« nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Z globo 300.000,00 SIT oziroma 1.252 EUR se kaznuje
za prekršek pravna oseba«.
55. členu se doda drugi odstavek , ki se glasi:
»Z globo 100.000,00 SIT oziroma 417,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in z globo 50.000,00
SIT oziroma 209 EUR se kaznuje posameznik.«
55. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Globa se izreče v primeru, da je ugotovljena odgovornost storilca prekrška iz naklepa, malomarnosti ali za
poizkus storitve prekrška.
Če kršitelj plača globo v osmih dneh, je upravičen do
olajšave, ki jo določa Zakon o prekrških.
V upravičenih primerih lahko z odločbo o prekršku na
predlog storilca, pristojni inšpektor kršitelju dovoli, da se
globa plača v obrokih. S posebno odločbo se določi tudi
rok plačila in način odplačevanja, ki ne sme biti daljši od
enega leta.
Določila o roku za plačilo globe in načinu prisilne
izterjave veljajo tudi za stroške postopka«.

Stran
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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BLED
4896.

POROČILO
o izidu volitev župana Občine Bled

Št. 03200-0006-6/2006-7
Vojnik, dne 24. oktobra 2006				
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

4895.

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega
lokacijskega načrta Vojniška Gmajna

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 102/02, 8/03) ter 12. in 45. člena Statuta
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je župan
Občine Vojnik sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Občinskega
lokacijskega načrta Vojniška Gmajna
I.
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev predloga
Občinskega lokacijskega načrta Vojniška Gmajna, ki ga je
izdelalo podjetje RC Planiranje, d.o.o. Celje pod številko
229/06, novembra 2006.
II.
Predlog Občinskega lokacijskega načrta za Vojniško
gmajno se nanaša na ureditveno območje na vzhodni strani
naselja Vojnik, severovzhodno od cerkve Vojnik, ki je nepozidano stavbno zemljišče. Velikost območja lokacijskega
načrta znaša cca 3400 m2.
III.
Javna razgrnitev predloga Občinskega lokacijskega načrta za Vojniško Gmajno se začne 15. novembra 2006 in traja
do 15. decembra 2006 na sedežu KS Vojnik, Keršova 8, 3212
Vojnik in v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik.
Javna obravnava bo 6. decembra 2006, ob 15.00 v prostorih
Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Na tem naslovu je na
vpogled tudi javno razgrnjeni predlog. Pripombe in predloge na
javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani.
IV.
V tridesetih dneh javne razgrnitve lahko pristojni organ
KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine
Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja
s predlogom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Vojnik.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35010-0311/2006-15
Vojnik, dne 22. junija 2006
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled

Občinska volilna komisija je na seji dne 26. 10. 2006,
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja za volitve župana Občine Bled na volitvah za
župana dne 22. oktobra 2006 ugotovila rezultate glasovanja
ter izid volitev za župana Občine Bled.
I.
1. Na volitvah 22. 10. 2006 je imelo pravico voliti skupaj
7022 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 4495 volivcev ali 64.01% od
vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je: 4494 volivcev glasovalo na volišču po volilnem imeniku in 1 volivec
s potrdilom.
II.
Za volitve župana občine Bled je bilo oddanih 4493 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti
volje volivca, je bilo 60 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kandidat
Vladimir Silič
Davorina Pirc
Janez Petkoš
Roman Beznik
Ana Miler
Matej Alijeski
Janez Fajfar
Ana Marija Kovač
Stanislav Krivec

Št. glasov
326
720
368
334
285
21
1937
183
259

% glasov
7.35
16.24
8.30
7.53
6.43
0.47
43.70
4.13
5.84

III.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da nihče izmed
kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov, ter ugotovila, da
se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta prejela
največ glasov. To sta:
1. JANEZ FAJFAR, 24. 6. 2006, Gregorčičeva 7, Bled
2. DAVORINA PIRC, 11. 2. 1959, Cesta svobode 7,
Bled.
Št. 041-0005/2006
Bled, dne 26. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Bled
Danja Rus, univ. dipl. prav., l.r.
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Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Bled

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Bled
Občinska volilna komisija je na seji dne 26. 10. 2006
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja na volitvah za člane občinskega sveta dne
22. oktobra 2006 ugotovila:
I.
Na volitvah 22. 10. 2006 je imelo pravico voliti skupno
7022 volivcev.
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Št.

II.
Glasovalo je 4494 volivcev in s potrdilom 1 volivec; tako
da je skupno glasovalo 4495 volivcev.
Oddano je bilo 4489 glasovnic. Ker so bile glasovnice
prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov
oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo
neveljavnih glasovnic 201.

Ime liste

Zap.
št.

Št.
%
glasov glasov

1

LIGA TURISTIKA

245

5.71

2

BLEJSKA LISTA

324

7.56

3

STRANKA MLADIH SLOVENIJE

123

2.87

4

LISTA ZA BOLJŠO POŽARNO
VARNOST IN REŠEVANJE

5

AKTIVNA SLOVENIJA

6

Stran

11963

IV.
Izhajajoč iz števila glasov, ki so ga dobile posamezne
liste v Občini Bled (d`Hontov sistem) je zaporedne najvišjih
količnikov naslednje:

III.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov:
Zap.
št.
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Količnik

Št.

Ime liste

LIBERALNA DEMOKRACIJA
8 SLOVENIJE

1

419.00

2

380.00

10 SOCIALNI DEMOKRATI

3

363.00

SLOVENSKA NACIONALNA
14 STRANKA

4

340.00

5

331.00

6

324.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
6 STRANKA
18 LISTA TONIJA MEŽANA
2 BLEJSKA LISTA

107

2.50

83

1.94

7

313.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

340

7.93

8

301.00

LGER LISTA ZA GOSPODARSKO
7 EKOLOŠKI RAZVOJ

7

LGER LISTA ZA GOSPODARSKO EKOLOŠKI RAZVOJ

301

7.02

9

245.00

1 LIGA TURISTIKA

8

LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

419

9.77

10

239.00

NOVA SLOVENIJA – KRŠČAN15 SKA LJUDSKA STRANKA

9

DEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENIJE

11

238.00

13 LISTA ZA RAZVOJ

101

2.36

10

SOCIALNI DEMOKRATI

380

8.86

12

209.50

11

DeSUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

13

190.00

10 SOCIALNI DEMOKRATI

142

3.31

12

ZA LJUDI IN PROSTOR

313

7.30

14

181.50

SLOVENSKA NACIONALNA
14 STRANKA

13

LISTA ZA RAZVOJ

238

5.55

15

170.00

14

SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA

363

8.47

16

165.50

15

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

17

162.00

239

5.57

16

SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

18

158.00

SLOVENSKA LJUDSKA STRAN16 KA

158

3.68

19

156.50

12 ZA LJUDI IN PROSTOR

17

LISTA ZA NAŠ KRAJ

81

1.89

18

LISTA TONIJA MEŽANA

331

7.72

20

150.50

12 ZA LJUDI IN PROSTOR

LIBERALNA DEMOKRACIJA
8 SLOVENIJE

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
6 STRANKA
18 LISTA TONIJA MEŽANA
2 BLEJSKA LISTA

LGER LISTA ZA GOSPODARSKO
7 EKOLOŠKI RAZVOJ

kar pomeni naslednjo razdelitev mandatov:

Zap. št. Ime liste

Št. glasov

% glasov

Št. izvoljenih

419

9.77

2

10 SOCIALNI DEMOKRATI

380

8.86

2

14 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

363

8.47

2

340

7.93

2

331

7.72

2

324

7.56

2

8 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

6 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
18 LISTA TONIJA MEŽANA
2 BLEJSKA LISTA
12 ZA LJUDI IN PROSTOR

313

7.30

2

7 LGER LISTA ZA GOSPODARSKO EKOLOŠKI RAZVOJ

301

7.02

2

1 LIGA TURISTIKA

245

5.71

1

Stran
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Zap. št. Ime liste

Št. glasov

% glasov

Št. izvoljenih

15 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

239

5.57

1

13 LISTA ZA RAZVOJ

238

5.55

1

16 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

158

3.68

1

11 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

142

3.31

0

3 STRANKA MLADIH SLOVENIJE

123

2.87

0

4 LISTA ZA BOLJŠO POŽARNO VARNOST IN REŠEVANJE

107

2.50

0

9 DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE

101

2.36

0

83

1.94

0

81

1.89

0

5 AKTIVNA SLOVENIJA
17 LISTA ZA NAŠ KRAJ
V.
Občinski svetniki, izvoljeni na volitvah v Občinski svet
Občine Bled, dne 22. oktobra 2006, so:
1. Miran Lavrič, roj 2. 12. 1947, naslov: Bled, Gregorčičeva 27
2. Bojan Žerovec, roj 27. 4. 1956, naslov: Bled, Jarška
2
3. Franc Pogačar, roj 28. 9. 1946, naslov: Bohinjska
Bela, Bohinjska Bela 48a
4. Blaž Ažman, roj 3. 2. 1978, naslov: Ribno, Savska
33
5. Janez Petkoš, roj 23. 1. 1947, naslov: Bled, Rečiška
8a
6. mag. Leopold Zonik, roj 21. 7. 1951, naslov: Bled,
Alpska 17
7. Boris Cvek, roj 15. 4. 1967, naslov: Ribno, Šolska 4
8. Srečko Vernig, roj 17. 12. 1948, naslov: Bled, Cesta
v Megre 1
9. Davorina Pirc, roj 11. 2. 1959, naslov: Bled, Cesta
svobode 7
10. Jana Špec, roj 14. 3. 1955, naslov: Bled, Levstikova
10
11. Ludvik Kerčmar, roj 9. 12. 1942, naslov: Bled, Rož
na 5
12. Ljubislava Kapus, roj 18. 3. 1953, naslov: Bled, Prešernova 8
13. Slavko Ažman, roj 5. 9. 1973, naslov: Bled, Riklijeva
11
14. Albert Vidic, roj 27. 8. 1958, naslov: Zasip, Ledina
40
15. Anton Omerzel, roj 6. 9. 1958, naslov: Zasip, Polje
4
16. Aleš Vukelj, roj 27. 10. 1975, naslov: Bled, Kajuhova
11
17. Matjaž Berčon, roj 4. 4. 1976, naslov: Zasip, Dolina
5
18. Franc Pretnar, roj 15. 2. 1940, naslov: Bled, Rečiška
17
19. Anton Mežan, roj 27. 10. 1975, naslov: Bled, Grajska 12
20. Radoslav Mužan, roj 18. 7. 1951, naslov: Ribno,
Izletniška 42.

Št. 041-0005/2006
Bled, dne 26. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Bled
Danja Rus, univ. dipl. prav., l.r.
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Poročilo o izidu volitev članov Svetov
Krajevnih skupnosti v Občini Bled

POROČILO
o izidu volitev članov Svetov Krajevnih
skupnosti v Občini Bled
Občinska volilna komisija je na seji dne 26. 10. 2006
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja na volitvah za člane krajevnih skupnosti, dne
22. oktobra 2006 ugotovila naslednje rezultate:
I.
Krajevna skupnost Bled – I. volilna enota:
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilni
imenik (eno volišče) vpisanih 309 volivcev.
Glasovalo je 199 volivcev.
S potrdilom je glasovalo: 0 volivcev.
Oddanih je bilo 199 glasovnic (od tega 4 na predčasnem glasovanju in 0 po pošti).
Neveljavnih je bilo 9 glasovnic.
Veljavnih je bilo 190 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št.

Kandidat

1

Metka Pazlar

2

Milan Rejc

Št. glasov

% glasov

101

53.16

89

46.84

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bila v 1. volilni
enoti KS Bled za člana sveta izvoljena kandidatka:
Metka Pazlar.

II.
Krajevna skupnost Bled – II. volilna enota:
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v II.
volilni enoti v volilne imenike (2 volišči) vpisanih 1817 volivcev.
Glasovalo je1078 volivcev.
S potrdilom je glasoval: 1 volivec.
Oddanih je bilo 1125 glasovnic (od tega po 41 na predčasnem glasovanju in 7 po pošti).
Neveljavnih je bilo 94 glasovnic.
Veljavnih je bilo 1031 glasovnic.
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Št.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kandidat
Anton Mežan
Leonard Makar
Milan Pazlar
Milan Janša
Ana Marija Jakopič
Andrej Vidic
Časlav Ignjatović
Štefan Prskalo
Borut Rus

Št. glasov
461
72
248
217
125
196
69
179
223

% glasov
44.71
6.98
24.05
21.05
12.12
19.01
6.69
17.36
21.63

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona
o lokalnih volitvah ugotovila, da so bili v 2. volilni enoti KS Bled
za člane sveta izvoljeni kandidati:
Anton Mežan
Milan Pazlar
Borut Rus.

III
Krajevna skupnost Bled – III. volilna enota:
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v III.
volilni enoti v volilne imenike (2 volišči) vpisanih 1665 volivcev.
Glasovalo je 1000 volivcev.
S potrdilom je glasovalo: 0 volivcev.
Oddanih je bilo 1044 glasovnic (od tega 40 na predčasnem glasovanju in 4 po pošti).
Neveljavnih je bilo 150 glasovnic.
Veljavnih je bilo 894 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5

Kandidat
Marko Vidic
Marjetka Žerovec
Sergej Učakar
Drago Benčina
Franc Kapus

Št. glasov
285
311
297
244
377

% glasov
31.88
34.79
33.22
27.29
42.17

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona
o lokalnih volitvah ugotovila, da so bili v 3. volilni enoti KS Bled
za člane sveta izvoljeni kandidati:
Franc Kapus
Marjetka Žerovec
Sergej Učakar.
ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI BLED SO
BILI NA VOLITVAH, DNE 22. OKTOBRA 2006, IZVOLJENI:
Metka Pazlar, 30. 12. 1959, Bled, Prežihova 15
Anton Mežan, 27. 10. 1975, Bled, Grajska 12
Milan Pazlar, 10. 10. 1950, Bled, Cankarjeva 15a
Borut Rus, 12. 8. 1926, Bled, Ljubljanska 3a
Franc Kapus, 23. 3. 1940, Bled, Koritenska 17b
Marjetka Žerovec, 22. 4. 1957, Bled, Jarška 2
Sergej Učakar, 6. 7. 1965, Bled, Koritenska 17.

IV.
Krajevna skupnost Bohinjska Bela
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilne
imenike (2 volišči) vpisanih 572 volivcev.
Glasovalo je 353 volivcev.
S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
Oddanih je bilo 395 glasovnic (od tega 41 na predčasnem glasovanju in 2 po pošti).

sov:
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Neveljavnih je bilo 10 glasovnic.
Veljavnih je bilo 385 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število gla-

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kandidat
Uroš Plemelj
Tanja Zupančič
Frančiška Smolej
Vanja Razinger
Franc Pogačar
Slavko Razinger
Niko Hikel
Viktor Ravnik
Mihael Stojan
Mirko Kelbl
Miha Burja
Jožica Vrečko

Št. glasov
58
80
130
44
164
110
45
88
172
114
116
77

% glasov
15.06
20.78
33.77
11.43
42.60
28.57
11.69
22.86
44.68
29.61
30.13
20.00

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona
o lokalnih volitvah ugotovila, da so bili v KS Bohinjska Bela za
člane sveta izvoljeni kandidati:
Mihael Stojan, 3. 12. 1947, Bohinjska Bela, Bohinjska
Bela 49a
Franc Pogačar, 28. 9. 1946, Bohinjska Bela, Bohinjska
Bela 48a
Frančiška Smolej, 14. 11. 1957, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 48c
Miha Burja, 19. 3. 1974, Bohhinjska Bela, Bohinjska
Bela 108
Mirko Kelbl, 13. 7. 1948, Bohinjska Bela, Bohinjska
Bela 12

V.
Krajevna skupnost Rečica
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilni
imenik (1 volišče) vpisanih 845 volivcev.
Glasovalo je 552 volivcev.
S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
Oddanih je bilo 596 glasovnic (od tega 37 na predčasnem glasovanju in 7 po pošti).
Neveljavnih je bilo 33 glasovnic.
Veljavnih je bilo 563 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kandidat
Marjetica Žnidar
Ivan Bogut
Lejla Zadel
Boža Kovač
Neda Golja
Zvonka Stanić
Franc Berložnik
Franc Sebanc
Franc Pintar
Janez Zupan
Zoran Pogačnik
Marko Lebar

Št. glasov
238
71
75
155
186
65
166
126
244
176
173
168

% glasov
42.27
12.61
13.32
27.53
33.04
11.55
29.48
22.38
43.34
31.26
30.73
29.84

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona
o lokalnih volitvah ugotovila, da so bili v KS Rečica, za člane
sveta izvoljeni kandidati:

Stran

11966 /

Št.

114 / 9. 11. 2006

Uradni list Republike Slovenije

Franc Pintar, 26. 7. 1947, Bled, Rečiška 22a
Marjetica Žnidar, 26. 12. 1956, Bled, Kolodvorska 39
Neda Golja, 24. 8. 1967, Bled, Poljšiška 1
Janez Zupan, 17. 6. 1971, Bled, Valvasorjeva 17
Zoran Pogačnik, 25. 11. 1956, Bled, Valvasorjeva 20.

VI.
Krajevna skupnost Ribno
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilne
imenike (2 volišči) vpisanih 964 volivcev.
Glasovalo je 625 volivcev.
S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
Oddanih je bilo 662 glasovnic (od tega 33 na predčasnem glasovanju in 4 po pošti).
Neveljavnih je bilo 24 glasovnic.
Veljavnih je bilo 638 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap.
št. Kandidat

Št. glasov

% glasov

1

Mojca Potočnik

101

15.83

2

Majda Hajnrihar

108

16.93

3

Boris Cvek

233

36.52

4

Danica Gorenc

51

7.99

5

Boštjan Šmit

105

16.46

6

Mihaela Pesrl

160

25.08

7

Nataša Albreht

84

13.17

8

Radoslav Mužan

258

40.44

9

Slavko Toman

130

20.38

10

Janez Lipičnik

130

20.38

11

Marko Valant

96

15.05

12

Gregor Schindler

37

5.80

13

Jožef Dijak

105

16.46

14

Staša Arh

15

Darko Svetina

16

Boštjan Pust

17

Metka Skumavec

18

Blaž Ažman

19

60

9.40

122

19.12

61

9.56

139

21.79

97

15.20

Cvetko Šuligoj

137

21.47

20

Toni Kristan

148

23.20

21

dr. Samo Zupan

233

36.52

22

Maks Ambrožič

261

40.91

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona
o lokalnih volitvah ugotovila, da so bili v KS Ribno, za člane
sveta izvoljeni kandidati:
Maks Ambrožič, 30. 5. 1958, Ribno, Pungart 2
Radoslav Mužan, 18. 7. 1951, Ribno, Izletniška 42
Boris Cvek, 15. 4. 1967, Ribno, Šolska 4
dr. Samo Zupan, 27. 11. 1961, Selo pri Bledu, Selo pri
Bledu 33a
Mihaela Pesrl, 24. 10. 1952, Selo pri Bledu, Selo pri
Bledu 55
Toni Kristan, 3. 1. 1965, Selo pri Bledu, Selo pri Bledu
43b
Metka Skumavec, 3. 1. 1961, Ribno, Savska 39.

VII.
Krajevna skupnost Zasip
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilni
imenik (1 volišče) vpisanih 849 volivcev:
1. da je glasovalo po volilnem imeniku 575 volivcev,
2. da je glasovalo s potrdilom 0 volivcev.

Oddanih je bilo 612 glasovnic (od tega 36 na predčasnem glasovanju in 1 po pošti).
Neveljavnih je bilo 40 glasovnic.
Veljavnih je bilo 572 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. Kandidat
št.

Št. glasov

% glasov

1

Janez Golc

172

30.07

2

Bojana Pipan

200

34.97

3

Marjetka Mandeljc

161

28.15

4

Peter Ogrin

114

19.93

5

Ciril Kraigher

380

66.43

6

Stojan Matelič

173

30.24

7

Drago Čikić

94

16.43

8

Miran Oštir

179

31.29

9

Maksa Ambrožič

194

33.92

10

Niko Rakovec

180

31.47

11

Mirko Zupan

120

20.98

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona
o lokalnih volitvah ugotovila, da so bili v KS Zasip, za člane
sveta izvoljeni kandidati:
Ciril Kraigher, 13. 3. 1946, Zasip, Sebenje 22
Bojana Pipan, 18. 4. 1947, Zasip, Sebenje 26
Maksa Ambrožič, 6. 10. 1959, Zasip, Ledina 47
Niko Rakovec, 31. 10. 1961, Zasip, Ledina 28
Miran Oštir, 18. 10. 1963, Zasip, Rebr 8.

Št. 041-0005/2006
Bled, dne 26. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Bled
Danja Rus, univ. dipl. prav., l.r.
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Poročilo o izidu volitev župana Občine Gorje

POROČILO
o izidu volitev župana Občine Gorje
Občinska volilna komisija je na seji dne 25. 10. 2006
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja za volitve župana Občine Gorje na volitvah
za župana z dne 22. oktobra 2006 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Občine Gorje.
I.
1. Na volitvah 22. 10. 2006 je imelo pravico voliti skupaj
2406 volivcev.
2. Skupaj je glasovalo 1712 volivcev ali 71,1% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je 1711 volivcev
glasovalo po volilnem imeniku in 1 volivec s potrdilom.
II.
Za volitve župana Občine Gorje je bilo oddanih 1712
glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 30 glasovnic neveljavnih.

sov:

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število gla-
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Zap.
št.
1
2
3
4
5

Kandidat
Rok Peterman
Alojz Poklukar
Miha Potočnik
Peter Torkar
Kristl Ogris

Št.

Št. glasov

% glasov

109
363
48
715
447

6.48
21.58
2.85
42.51
26.58

IV.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da nihče izmed
kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov ter ugotovila, da
se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta prejela
največ glasov. To sta:
1. PETER TORKAR, 17. 3. 1975, Podhom 64, 4247
Zgornje Gorje
2. KRISTL OGRIS, 5. 11. 1955, Podhom 64a, 4247
Zgornje Gorje.

V.
Drugi krog volitev se opravi 12. novembra 2006.
Št. 041-0006/2006
Bled, dne 25. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Gorje
Manca Tomažin, univ. dipl. prav., l.r.

4900.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Gorje

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Gorje
Občinska volilna komisija je na 3. seji, dne 25. 10. 2006
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja na volitvah za člane občinskega sveta dne
22. 10. 2006, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za
člane Občinskega sveta Občine Gorje.
I.
Volilna enota št. 1
V volilni imenik je bilo vpisanih 418 volivcev.
Na volišču je glasovalo 289 volivcev.
S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
Oddanih je bilo 293 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 6 glasovnic.
Veljavnih je bilo 287 glasovnic.
Zap. Kandidat
št.
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Volilna enota št. 2
V volilni imenik je bilo vpisanih 480 volivcev.
Na volišču je glasovalo 345 volivcev.
S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
Oddanih je bilo 353 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 18 glasovnic.
Veljavnih je bilo 335 glasovnic.

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kandidat
Mateja Repe
Franc Maček
Barbara Slivnik
Jano Varl
Silva Frčej
Katarina Poklukar
Alojz Poklukar
Janez Potočnik
Jože Frčej
Andrejka Zalokar
Ivan Ratek
Janez Skalič

Št. glasov

% glasov

44
27
40
59
25
37
73
44
36
49
64
40

13.13
8.06
11.94
17.61
7.46
11.04
21.79
13.13
10.75
14.63
19.10
11.94

Volilna enota št. 3
V volilni imenik je bilo vpisanih 402 volivcev.
Na volišču je glasovalo 293 volivcev.
S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
Oddanih je bilo 299 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 8 glasovnic.
Veljavnih je bilo 291 glasovnic.

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kandidat
Anita Jan
Metka Bobič
Anton Šobrle Poklukar
Marija Slanšek
Nataša Ambrožič
Mohor Kunšič
Janez Kolenc
Borut Kunstelj
Ludvik Hajdinjak
Miha Potočnik
Drago Bregant

Št. glasov

% glasov

51
24
52
17
38
35
87
37
60
20
35

17.53
8.25
17.87
5.84
13.06
12.03
29.90
12.71
20.62
6.87
12.03

Volilna enota št. 4
V volilni imenik je bilo vpisanih 436 volivcev.
Na volišču je glasovalo 311 volivcev.
S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
Oddanih je bilo 320 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 7 glasovnic.
Veljavnih je bilo 313 glasovnic.

Št. glasov

% glasov

1

Ivanka Zalokar

20

6.97

2

Janez Kosmač

145

50.52

3

Rok Pančur

28

9.76

4

Sabina Nina Ros

16

5.57

5

Sebastjan Zupan

101

35.19

6

Janez Mežan

127

44.25

7

Jure Repe

40

13.94

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8

Kandidat
Igor Jan
Dominik Piber
Jožef Pretnar
Damijan Pristov
Stanislav Lah
Tomaž Bergant
Veli Špiler
Bogdan Rozman

Št. glasov

% glasov

50
48
56
74
89
100
36
49

15.97
15.34
17.89
23.64
28.43
31.95
11.50
15.65
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Volilna enota št. 5
V volilni imenik je bilo vpisanih 408 volivcev.
Na volišču je glasovalo 244 volivcev.
S potrdilom je glasoval 1 volivec.
Oddanih je bilo 285 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 8 glasovnic.
Veljavnih je bilo 277 glasovnic.

Zap. Kandidat
št.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora –
ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03, 84/06) je župan
Občine Bled sprejel

Št. glasov

% glasov

1

Danijela Mandeljc

92

33.21

2

Majda Arh

37

13.36

3

Branko Pazlar

25

9.03

4

Jože Bernik ml.

24

8.66

5

Marjana Ovsenek

55

19.86

6

Jože Bernik

32

11.55

7

Marija Pečar

17

6.14

8

Branko Banko

99

35.74

Volilna enota št. 6
V volilni imenik je bilo vpisanih 261 volivcev.
Na volišču je glasovalo 184 volivcev.
S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
Oddanih je bilo 188 glasovnic.
Neveljavne so bile 4 glasovnice.
Veljavnih je bilo 184 glasovnic.

Zap.
št.

Kandidat

Št. glasov

Sklep o podaljšanju javne razgrnitve Predloga
Strategije prostorskega razvoja Občine Bled in
Gorje z urbanistično zasnovo Bleda

SKLEP
o podaljšanju javne razgrnitve Predloga
Strategije prostorskega razvoja Občine Bled
in Gorje z urbanistično zasnovo Bleda
1. člen
Predlog prostorskega akta je javno razgrnjen v prostorih
Občine Bled in KS Gorje.
2. člen
Javna razgrnitev se podaljša do 15. decembra 2006.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organi,
organizacije ter ostali zainteresirani pisne pripombe v knjigo
pripomb na mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled ali na elektronski
naslov obcina@bled.si.
Št. 35001-1/2005
Bled, dne 3. novembra 2006

% glasov

1

Slavko Klinar

37

20.11

2

Franc Novak

31

16.85

3

Mihael Klinar

38

20.65

4

Kristl Ogris

30

16.30

5

Barbara Dežman

23

12.50

6

Peter Zalokar

25

13.59

II.
Občinski svetniki, izvoljeni na volitvah v Občinski svet
Občine Gorje, dne 22. oktobra 2006, so:
Janez Kosmač, 13. 2. 1967, Krnica 37a, Zgornje Gorje
Janez Mežan, 27. 11. 1979, Spodnje Laze 2, Zgornje
Gorje
Alojz Poklukar, 15. 6. 1955, Zgornje Gorje 11, Zgornje
Gorje
Ivan Ratek, 17. 2. 1957, Zgornje Gorje 75, Zgornje
Gorje
Janez Kolenc, 26. 5. 1972, Poljšica pri Gorjah 57, Zgornje Gorje
Ludvik Hajdinjak, 27. 12. 1952, Poljšica pri Gorjah 29,
Zgornje Gorje
Tomaž Bergant, 12. 5. 1977, Spodnje Gorje 223, Zgornje Gorje
Stanislav Lah, 12. 9. 1948, Spodnje Gorje 228, Zgornje
Gorje
Branko Banko, 12. 12. 1950, Spodnje Gorje 10, Zgornje
Gorje
Danijela Mandeljc, 29. 11. 1951, Spodnje Gorje 22,
Zgornje Gorje
Mihael Klinar, 18. 11. 1962, Podhom 26a, Zgornje Gorje.

Št. 041-0006/2006
Bled, dne 25. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Gorje
Manca Tomažin, univ. dipl. prav., l.r.

Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

CERKVENJAK
4902.

Poročilo o rezultatih glasovanja in o izidu
volitev za župana Občine Cerkvenjak

POROČILO
Občinska volilna komisija Občine Cerkvenjak je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja
za volitve župana Občine Cerkvenjak, ki so potekale 22. 10.
2006, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana
Občine Cerkvenjak.
1.
V volilni imenik je bilo vpisanih 1716 volivcev.
Glasovalo je 1057 volivcev ali 61,6%, od tega je šest
volivcev glasovalo predčasno.
2.
Za volitve župana občine je bilo oddanih 1057 glasovnic, od tega 13 neveljavnih, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje
volivca.
Rezultati glasovanja za župana:
Kandidat:
Št. glasov:
1. Franc BRATKOVIČ
60
Predlagatelj: Socialni demokrati
2. Jakob MATJAŠIČ
257
Predlagatelj: Skupina volivcev
3. Jožef KRANER
657
Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka
4. Janko MAGUŠA
70
Predlagatelj: Liberalna demokracija Slovenije

% glasov
5,75
24,62
62,93
6,70
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Št.

3.
Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je kandidat pod zap. št. 3
Jožef Kraner, roj. 25. 3. 1946, stanujoč v Smolinci 66, 2236
Cerkvenjak, dobil potrebno število glasov, t.j. 62,93% in je
izvoljen za župana Občine Cerkvenjak.
Št. 041-02/2006
Cerkvenjak, dne 27. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine
Cerkvenjak
Boris Veberič l.r.

4903.

Poročilo o rezultatih glasovanja ter izidu
volitev za Občinski svet Občine Cerkvenjak

Kandidat:

Stran
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Št. glasov

% glasov

11. Ivan KOVAČEC

69

17,21

12. Janko MAGUŠA

70

17,46

13. Franc BRATKOVIČ

43

10,72

14. Jelka ROJ

30

7,48

3.
Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so v volilni enoti št. 1, kjer
se voli tri člane, v občinski svet izvoljeni naslednji kandidati:
1. Primož Čuček, roj. 14. 7. 1980, stanujoč Peščeni Vrh
36, 2236 Cerkvenjak
2. Mirko Kozar, roj. 26. 3. 1964, stanujoč Peščeni Vrh
11, 2236 Cerkvenjak
3. Lidija Šipek, roj. 29. 2. 1976, stanujoča Peščeni Vrh
28, 2236 Cerkvenjak.

Volilna enota št. 2

POROČILO
Občinska volilna komisija Občine Cerkvenjak je na
podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah in zapisnikov o
delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na voliščih ter zapisnika Občinske volilne komisije z dne 23. 10.
2006, za volitve Občinskega sveta Občine Cerkvenjak, ki
so potekale 22. 10. 2006, ugotovila rezultate glasovanja ter
izid volitev za Občinski svet Občine Cerkvenjak, po volilnih
enotah.
Volilna enota št. 1
1.
V volilni imenik volilne enote št. 1, je bilo vpisanih 629
volivcev.
Glasovalo je 408 volivcev ali 64,8%, od tega sta 2 volivca glasovala predčasno in 0 po pošti.
2.
Za volitve v občinski svet v volilni enoti št. 1, je bilo
oddanih 408 glasovnic, od tega 7 neveljavnih, ker ni bilo
mogoče ugotoviti volje volivca.
Rezultati glasovanja za občinski svet:
Kandidat:
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Št. glasov

% glasov

1. Božidar GOVEDIČ

90

22,44

2. Rudolf DRUZOVIC

23

5,74

3. Milan KOS

81

20,20

4. Gregor HAUZER

53

13,22

5. Lidija ŠIPEK

97

24,19

6. Feliks FEKONJA

56

13,97

7. Primož ČUČEK

192

47,88

8. Mirko KOZAR

106

26,43

9. Stanislav ROKAVEC

75

18,70

10. Roman LORENČIČ

38

9,48

1.
V volilni imenik volilne enote št. 2, je bilo vpisanih 483
volivcev.
Glasovalo je 278 volivcev ali 57,5%, od tega je 0 volivcev glasovalo predčasno in 3 po pošti.
2.
Za volitve v občinski svet v volilni enoti št. 2, je bilo
oddanih 278 glasovnic, od tega je 12 neveljavnih, ker ni bilo
mogoče ugotoviti volje volivca.
Rezultati glasovanja za občinski svet:
Kandidat:

Št. glasov

% glasov

1. Drago KOŠNIK

47

17,67

2. Lidija VOGRIN

62

23,31

3. Drago Nedeljko

40

15,04

4. Franc MARKOVIČ

66

24,81

5. Drago Purgaj

48

18,05

6. Jože Gregorec

56

21,05

7. Marjana Zorko

38

14,29

8. Franc FEKONJA

97

36,47

3.
Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da sta v volilni enoti št. 2,
kjer se voli dva člana, v občinski svet izvoljena naslednja
kandidata:
1. Franc Fekonja, roj. 20. 9. 1957, stanujoč Čagona 23,
2236 Cerkvenjak
2. Franc Markovič, roj. 21. 2. 1957, stanujoč Brengova
44, 2236 Cerkvenjak.

Volilna enota št. 3
1.
V volilni imenik volilne enote št. 3, je bilo vpisanih 364
volivcev.
Glasovalo je 210 volivcev ali 57,7%, od tega so 4 volivci
glasovali predčasno.
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2.
Za volitve v občinski svet v volilni enoti št. 3, je bilo
oddanih 208 glasovnic, od tega so 3 neveljavne, ker ni bilo
mogoče ugotoviti volje volivca.
Rezultati glasovanja za občinski svet:
Kandidat:

Št. glasov

% glasov

1. Simona FIRBAS

53

25,85

2. Anton Horvat

33

16,10

3. Ivan KORAŽIJA

12

5,85

4. Ivan Simonič

57

27,80

5. Sabina Žmavc

36

17,56

6. Irena Kozar

19

9,27

7. Vojko Gajšek

55

26,83

8. Silva Kozar

41

20,00

9. Andrej Halec

35

17,07

3.
Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da sta v volilni enoti št. 3,
kjer se voli dva člana, v občinski svet izvoljena naslednja
kandidata:
1. Ivan Simonič, roj. 23. 12. 1952, stanujoč Cogetinci
73, 2236 Cerkvenjak
2. Vojko Gajšek, roj. 25. 2. 1961, stanujoč Cogetinci 57,
2236 Cerkvenjak.

Volilna enota št. 4
1.
V volilni imenik volilne enote št. 4, je bilo vpisanih 240
volivcev.
Glasovalo je 163 volivcev ali 67,9%, od tega je 0 volivcev glasovalo predčasno.
2.
Za volitve v občinski svet v volilni enoti št. 4, je bilo oddanih 163 glasovnic, od tega je 0 neveljavnih.
Rezultati glasovanja za občinski svet:
Kandidat:

Št. glasov:

% glasov

103

63,19

2. Štefka Žmauc

6

3,68

3. Stanko Danko

3

1,84

4. Simona Hanžekovič

25

15,34

5. Milojka Fekonja

23

14,11

1. Roman Ploj

3.
Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je v volilni enoti št. 4, kjer
se voli en član, v občinski svet izvoljen naslednji kandidat:
1. Roman Ploj, roj. 25. 5. 1956, stanujoč Smolinci 88,
2236 Cerkvenjak.
Udeležba na območju občine
Skupno število volivcev vpisanih v volilni imenik na območju Občine Cerkvenjak je 1716, od tega jih je glasovalo
po imeniku 1057, kar je 61,6%.

Št. 041-02/2006
Cerkvenjak, dne 27. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine
Cerkvenjak
Boris Veberič l.r.

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

4831. Zakon o uvedbi eura (ZUE)
4832. Zakon o določitvi minimalne plače (ZDMP)
4833. Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
(ZUTPG)
4834. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-B)
4835. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davčni službi (ZDS-1B)
4836. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih
(ZNVP‑A)
4837. Zakon o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015
(ZITRPSV)

11833
11836
11836
11839
11840
11844
11849

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

4838. Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
11850

OBČINE
AJDOVŠČINA
4839. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev župana Občine Ajdovščina
v prvem krogu dne 22. 10. 2006
11860
4840. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za občinski svet dne
22. 10. 2006
11860

BLED
4896. Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled
4897. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Bled
4898. Poročilo o izidu volitev članov Svetov Krajevnih
skupnosti v Občini Bled
4899. Poročilo o izidu volitev župana Občine Gorje
4900. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Gorje
4901. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve Predloga
Strategije prostorskega razvoja Občine Bled in
Gorje z urbanistično zasnovo Bleda

11962
11962
11964
11966
11967
11968

BREZOVICA
4841. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VM 10/2 Brezovica
11863
4842. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu VT 20/2
Jezero
11866

CELJE
4843. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta »TPC ob vojašnici«
11871
4844. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lisce
11872

CERKNICA
4845. Program priprave sprememb in dopolnitev dela
ureditvenega načrta Za vrtovi Cerknica
11874

CERKVENJAK
4902. Poročilo o rezultatih glasovanja in o izidu volitev za

župana Občine Cerkvenjak
11968
4903. Poročilo o rezultatih glasovanja ter izidu volitev
za Občinski svet Občine Cerkvenjak
11969
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Št.

DOBJE
4846. Statut Občine Dobje (uradno prečiščeno besedilo) (Statut-UPB1)
11877

KOMEN
4847. Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega
sveta v Občini Komen dne 22. 10. 2006
11886

KRŠKO
4848. Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko
območje Globočice pri Kostanjevici na Krki
4849. Odlok o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki
4850. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm
Krško
4851. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu obrtna cona Leskovec
4852. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3149/3 in parc. št. 2745/5 k.o.
Kostanjevica in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnino parc. št. 1980/3 k.o.
Kostanjevica in o ustanovitvi javnega dobra na
predmetni nepremičnini
4853. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1614/4 k.o. Oštrc in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini
parc. št. 732/46 in parc. št. 734/6 k.o. Oštrc
in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih
nepremičninah
4854. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 1205/142, k.o. Leskovec, in o zamenjavi predmetne nepremičnine skupaj z nepremičninami parc. št. 1205/129, parc. št. 1205/131,
parc. št. 1205/135, parc. št. 1205/137, parc.
št. 1205/141, parc. št. 1205/139 in parc. št.
1205/133, vse k.o. Leskovec, za nepremičnino
parc. št. 1205/132, k.o. Leskovec
4855. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 1198/2 k.o. Stari Grad in o prodaji predmetne nepremičnine

11895
11903
11903

11971

4866. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota
11918
4867. Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota – predstavnika
romske skupnosti
11924
4868. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota na volitvah dne 22. oktobra 2006
11925
4869. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto
11929

ODRANCI
4870. Končno poročilo o izidu glasovanja rednih volitve v župana in članov Občinskega sveta Občine Odranci
11932

OSILNICA
4871. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine
Osilnica
11933
4872. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Osilnica
11933

11904

11904

POSTOJNA
4873. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Postojna o izidu volitev župana Občine Postojna 11934
4874. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Postojna
11934
4875. Poročilo o izidu volitev za člane svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Postojna
11938

PREBOLD
4876. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold
za leto 2006
11941
11905
11905

LITIJA

LJUBLJANA
11908

METLIKA
4858. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine
Metlika
4859. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Metlika
4860. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega
sveta Občine Metlika – predstavnika romske
skupnosti
4861. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na rednih
volitvah članov svetov KS v Občini Metlika

Stran

NOVO MESTO
11888

4856. Poročilo o ugotovitvi rezultatov glasovanja za
župana, člane občinskega sveta in člane svetov
mestne in krajevnih skupnosti v Občini Litija
11906
4857. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
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11908
11909

PUCONCI
4877. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Puconci
11943
4878. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Puconci
11944

RAZKRIŽJE
4879. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine
Razkrižje
11946
4880. Poročilo o izidu rednih volitev občinskega sveta
Občine Razkrižje
11947

ROGAŠOVCI
4881. Poročilo o izidu lokalnih volitev za člane Občinskega sveta Občine Rogašovci
11949
4882. Poročilo o izidu lokalnih volitev za člana Občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti
Občine Rogašovci
11950

SEMIČ
11911
11911

MORAVSKE TOPLICE
4862. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Moravske Toplice
11914
4863. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Moravske Toplice
11915
4864. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti Občine Moravske Toplice na volitvah
dne 22. 10. 2006
11916

MURSKA SOBOTA
4865. Poročilo o izidu volitev župana Mestne občine
Murska Sobota
11918

4883. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 v Občini
Semič
11950
4884. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta
Občine Semič – predstavnika romske skupnosti
11952

SEŽANA
4885. Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega
sveta v Občini Sežana na volitvah dne 22. 10.
2006
11952
4886. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana dne 22. oktobra 2006
11955

SVETA ANA
4887. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Sveta
Ana na lokalnih volitvah 2006
11956

Stran

11972 /

Št.
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4888. Poročilo o izidu volitev za člane občinskega
sveta Občine Sveta Ana na lokalnih volitvah
2006
11957

ŠEMPETER - VRTOJBA
4889. Poročilo o izidu volitev v Občini Šempeter - Vrtojba na volitvah dne 22. 10. 2006
11957
VELIKA POLANA
4890. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Velika Polana za leto 2005
11959

VERŽEJ
4891. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za
novorojence v Občini Veržej
11959
4892. Poročilo o izidu volitev za člane sveta in župana Občine Veržej
11960

VIPAVA
4893. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča
11961

VOJNIK
4894. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskih cestah Občine Vojnik
11961
4895. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega
lokacijskega načrta Vojniška Gmajna
11962

117.

118.
119.
120.

MEDNARODNE POGODBE

Zakon o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
(MOPPM)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem
programu za ohranjanje delfinov (MSOD)
Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne
in druge znanstvene namene (MEKZVU)
Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o
nadzoru škodljivih sistemov proti obraščanju na
ladjah, 2001 (MKNŠS)

1525
1536
1558
1568

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb
121.

122.

123.

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma
med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
o vzajemnem zastopanju obeh držav na njunih
predstavništvih v tujini pri izdajanju vizumov za
letališki tranzit (vizum A), tranzit (vizum B) in
kratkoročno bivanje (vizum C)
Obvestilo o začetku veljavnosti Mednarodne
konvencije o ureditvi kitolova in Protokola k
Mednarodni konvenciji o ureditvi kitolova, podpisani v Washingtonu, z datumom 2. decembra
1946
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko
zvezno vlado o spremembi Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno
vlado o turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG /PHARE – CBC – OBMEJNA
PANORAMSKA POT)

1607

1607

1607

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2006 je 26.400 SIT · 110,17 EUR (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT · 302,95 EUR • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo
425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

