Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government,
serialNumber=1235444814013, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2010.11.08 18:22:12 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: www.uradni-list.si

Št.

89

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, ponedeljek

8. 11. 2010		

VLADA
4752.

Uredba o primerih in pogojih, v katerih
pooblaščene uradne osebe carinske službe
opravljajo naloge službe v civilni obleki

Na podlagi prvega odstavka 18. člena Zakona o carinski
službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo,
113/05 – ZJU-B in 40/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o primerih in pogojih, v katerih pooblaščene
uradne osebe carinske službe opravljajo naloge
službe v civilni obleki
1. člen
Ta uredba določa primere in pogoje, v katerih pooblaščene uradne osebe carinske službe opravljajo naloge službe
v civilni obleki.
2. člen
V civilni obleki lahko naloge službe opravljajo pooblaščene uradne osebe v sektorju, pristojnem za nadzor in preiskave,
ki sicer naloge službe opravljajo v službeni obleki.
3. člen
Civilno obleko lahko nosijo pooblaščene uradne osebe iz
prejšnjega člena pri opravljanju vseh nalog službe, razen v primerih, določenih v 27. členu Zakona o carinski službi.
V primerih, določenih v 2., 3., 4. in 5. točki prvega odstavka 27. člena Zakona o carinski službi, lahko pooblaščene
uradne osebe iz prejšnjega člena nosijo civilno obleko le, kadar
je to nujno za uspešno izvedbo ukrepa.
4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o primerih in pogojih, v katerih pooblaščene uradne osebe
carinske službe opravljajo naloge službe v civilni obleki (Uradni
list RS, št. 111/00).
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00712-61/2010
Ljubljana, dne 4. novembra 2010
EVA 2010-1611-0011
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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MINISTRSTVA
4753.

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec oktober 2010

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 –
ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US, 38/10 – ZUKN in
61/10 – ZSVarPre) objavlja minister za finance

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2010
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06
– ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US,
38/10 – ZUKN in 61/10 – ZSVarPre) in Pravilnika o izračunu
povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev
(Uradni list RS, št. 120/05 in 66/08), za mesec oktober 2010 znaša 1,33% na letni ravni oziroma 0,11% na mesečni ravni.
Št. 007-660/2010/10
Ljubljana, dne 2. novembra 2010
EVA 2010-1611-0161
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

4754.

Odločba o izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi
ustanove Ustanova Moya fundacija

Ministrstvo za zdravje na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in
91/05 popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi Ustanove Moya fundacija, s sedežem v Ljubljani, Celovška
228, na podlagi vloge Borut Kreft, Jurčkova cesta 21, 1000
Ljubljana, izdaja naslednjo

ODLOČBO
1. Ustanovi Moya fundacija se izdaja soglasje k aktu
o ustanovitvi, sestavljenem v obliki notarskega zapisa, opr. št.
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SV 890/10 z dne 1. 10. 2010, s katerim je ustanovitelj Borut
Kreft, Jurčkova cesta 21, 1000 Ljubljana, ustanovil ustanovo
z imenom: Ustanova Moya fundacija s sedežem v Ljubljani,
Celovška 228.
2. Namen ustanove je splošno koristen in trajen. Ustanova se ustanavlja za naslednja področja:
– promoviranje zdravega načina življenja,
– ozaveščanje in usposabljanje ljudi za zdrav način življenja,
– izboljšanje kakovosti življenje in zdravja otrok obolelimi
za rakom in krvnimi boleznimi,
– izobraževanje posameznikov za izboljšanje življenja in
zdravljenja otrok obolelimi za rakom in krvnimi boleznimi in
– reševanje socialne stiske družin otrok obolelimi za rakom in krvnimi boleznimi.
3. Ustanovitveno premoženje znaša 400,00 EUR.
4. Osebe, pooblaščene za zastopanje so: Borut Kreft,
Jana Simonič in Vili Uršič, člani prve uprave ustanove.
		
Št. 093-63/2010/4
Ljubljana, dne 13. oktobra 2010
EVA 2010-2711-0068
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

Uradni list Republike Slovenije
– informacijski center
(center za odjemalce):

– izvajalci nalog SODO:
– knjiga pritožb:

– kompenzacija:

– klicni center:

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4755.

Akt o posredovanju podatkov o kakovosti
oskrbe z električno energijo

Na podlagi tretjega odstavka 89. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08 in 22/10) ter druge alineje 11. člena Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list
RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za
energijo izdaja

– meteorološkokorelacijski podatki:

– minimalni standardi
kakovosti oskrbe:

AKT
o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe
z električno energijo
I SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta akt določa vrsto in postopek posredovanja podatkov
o kakovosti oskrbe z električno energijo, ki jih Javna agencija
RS za energijo (v nadaljnjem besedilu agencija) potrebuje za
izvajanje regulacije s kakovostjo oskrbe z električno energijo in
nadzora nad delovanjem trga z električno energijo.
Podatki o kakovosti oskrbe z električno energijo so podatki, ki obsegajo parametre o neprekinjenosti napajanja, komercialni kakovosti in kakovosti napetosti in so namenjeni podpori
izvajanju regulatornih nalog agencije.

– nivo izračunavanja
kazalnikov
neprekinjenosti
napajanja:

– normalno obratovalno
stanje:

2. člen
(opredelitev izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:
– časovni interval obiska: je vnaprej določen časovni
interval, v katerem je uporabniku
zagotovljen osebni obisk
predstavnika izvajalca storitve (npr.
zaradi zamenjave varovalke ipd.);

– obratovalna statistika:

je infrastruktura, namenjena
osebnemu sprejemu uporabnikov
s strani uslužbencev izvajalca
dejavnosti, v kateri izvajalec
opravlja storitve informiranja,
svetovanja in urejanja zadev
v zvezi s storitvami ter razmerji
med izvajalcem in uporabniki.
Obratovalni čas informacijskega
centra je običajno omejen;
pravne osebe, na katere SODO
s pogodbo prenese izvajanje nalog
sistemskega operaterja;
je pisni ali elektronski zbir mnenj in
pritožb zaradi predolgih čakalnih
dob za sprejem in neprimerne
obravnave odjemalcev ob
osebnem obisku ali drugih vzrokov;
je finančno nadomestilo uporabniku
v primeru neizpolnjevanja
zajamčenih standardov kakovosti
oskrbe za tiste storitve, ki jih
je sistemski operater zavezan
izvajati v okviru svojih reguliranih
dejavnosti;
je telekomunikacijski sistem
oziroma storitev, ki omogoča
sprejem več dohodnih klicev. Ti se
razvrščajo glede na razpoložljivost
in število operaterjev, ki
v okviru storitve podajajo želene
informacije. Čas delovanja
klicnega centra je lahko omejen ali
neomejen;
so meteorološki in drugi
podatki (lokacijske informacije
o atmosferskih razelektritvah
itd.), ki jih izvajalec zbira in z njimi
dokazuje povezavo med dogodkom
in vzrokom prekinitev (višja sila);
so eden izmed kriterijev za
ugotavljanje upravičenosti
nadzorovanih stroškov delovanja
in vzdrževanja reguliranih podjetij
v regulaciji s kakovostjo oskrbe
z električno energijo. Minimalni
standardi kakovosti se izražajo
z zajamčenimi standardi ali
s sistemskimi standardi kakovosti;
je nivo izračunavanja, pri katerem
se kazalniki neprekinjenosti
napajanja določajo za sklenjeno
strukturo, območje ali kategorijo
odjemalcev in lahko zajema
odjemalce na NN izvodu, SN
izvodu, RTP, vse odjemalce
v podjetju ali v zaključenem
gospodarskem kompleksu,
gospodinjske ali negospodinjske
odjemalce;
so razmere, v katerih ni okvar ali
začasno vzpostavljenih stanj med
vzdrževalnimi deli ali izgradnjo
omrežja;
so zgodovinski podatki, zajeti
v procesih zbiranja, shranjevanja
in obdelave podatkov o dogodkih
ter stanjih v elektroenergetskem
sistemu. Sistemski operater je
zavezan hraniti te podatke v skladu
z določili zakonodaje;

Uradni list Republike Slovenije
– odgovorna oseba za
poročanje:
– ogrodje za spremljanje
kakovosti oskrbe:

– pritožba odjemalca:

– prehodno obdobje:

– SCADA:

– skrbnik sistema za
poročanje:
– stanje tehnike:

– statistika dogodkov:

– sistemski standard:

– SODO:
– SOPO:
– spletne storitve za
poročanje:

– število odjemalcev
(celotno, na izvodu):

– zahteva:

je oseba, zadolžena za poročanje
podatkov o kakovosti oskrbe;
so tehnični standardi, direktive
EU, priporočila CEER in ERGEG,
podzakonski akti, tehnična
dokumentacija in programska
storitvena platforma z ustreznimi
spletnimi aplikacijami ter bazo
podatkov, ki jo agencija nudi
zavezancem za poročanje;
je dejanje odjemalca, ko se
ne strinja z delom izvajalca ali
kakovostjo njegove storitve ter letega o tem pisno obvesti;
je obdobje, v katerem izvajalec
izvede potrebne prilagoditve
internih procesov za potrebe
vodenja obratovalne statistike
v skladu z zahtevami agencije
za spremljanje kakovosti oskrbe.
Prehodno obdobje agencija določi
v prehodnih določbah tega akta;
je sistem za nadzor, krmiljenje
in zajemanje podatkov o stanju
oddaljene opreme, katerega
delovanje temelji na kodiranih
signalih, ki se prenašajo prek
komunikacijskih kanalov;
je odgovorna oseba agencije,
ki ureja dostop do e-storitev za
poročanje in skrbi za njihovo
razpoložljivost;
je v danem trenutku dosežena
stopnja razvoja tehnične
zmogljivosti proizvodov, procesov
in storitev, ki temelji na relevantnih
priznanih izsledkih znanosti,
tehnike in izkušenj;
so podatki o dogodkih, ki so
nastopili v elektroenergetskem
omrežju pod nadzorom
sistemskega operaterja, izvajalcev
nalog SODO in proizvodnje;
določa povprečno raven kakovosti
storitev, ki so jo sistemski operater
in izvajalci nalog SODO zavezani
zagotavljati v sistemu v okviru
svojih pristojnosti;
izvajalec gospodarske javne
službe sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja;
izvajalec gospodarske javne
službe sistemskega operaterja
prenosnega omrežja;
spletna programska oprema,
nameščena v infrastrukturi
agencije, ki omogoča varno storitev
poročanja o kakovosti oskrbe
z električno energijo;
je število odjemalcev, ki so
priključeni na javno električno
omrežje v točki opazovanja. Število
odjemalcev se spreminja v skladu
z načrtovanimi in izvedenimi
trajnimi spremembami konfiguracije
omrežja (normalno obratovalno
stanje);
je izvajalcu namenjena pisna
ali ustna izjava odjemalca, ki je
namenjena rešitvi individualne
(neupravičene ali upravičene)
reklamacije;
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določa raven kakovosti oskrbe, ki
jo sistemski operater in izvajalci
nalog SODO zagotavljajo
v določeni točki omrežja, v kateri
poteka merjenje oziroma raven
kakovosti posamezne izvedene
storitve.
3. člen
(namen)

Namen tega akta je:
– zagotoviti pravilno in poenoteno (standardizirano) registracijo časov, potrebnih za izvajanje storitev, beleženje prekinitev oskrbe in spremljanje kakovosti napetosti v prenosnem in
v distribucijskih omrežjih;
– zagotoviti primerljivo, zanesljivo in preverljivo poročanje
o parametrih kakovosti oskrbe z električno energijo, ohranjati
ali izboljšati kakovost oskrbe na državni ravni in zmanjšati razlike v kakovosti oskrbe med območji distribucijskega omrežja;
– podpreti regulacijo s kakovostjo, ki jo izvaja agencija;
– spodbujati enako obravnavo kakovosti oskrbe odjemalcev v obstoječih zaokroženih gospodarskih kompleksih kot
v javnih omrežjih.
4. člen
(zavezanci za posredovanje podatkov)
Subjekti, ki so skladno z določili tega akta zavezani agenciji posredovati podatke o kakovosti oskrbe z električno energijo (v nadaljnjem besedilu izvajalci) so:
– SODO,
– izvajalci nalog SODO in
– SOPO.
V dogovoru z agencijo lahko upravljavci v obstoječih zaokroženih gospodarskih kompleksih uporabljajo spletne storitve
za poročanje, pri čemer agencija določi zahteve glede uporabe
storitev.
5. člen
(obseg posredovanja podatkov)
Posamezni izvajalci posredujejo agenciji podatke o kakovosti oskrbe z električno energijo glede na dejavnost, ki jo
opravljajo.
Izvajalci iz prejšnjega člena tega akta posredujejo agenciji
podatke o:
– neprekinjenosti napajanja,
– komercialni kakovosti in
– kakovosti napetosti.
SODO in izvajalci nalog SODO med seboj ustrezno uredijo svoje obveznosti glede posredovanja podatkov o kakovosti
oskrbe z električno energijo in temu ustrezno izvedejo postopek
registracije za uporabo spletne aplikacije, ki ga določa 8. člen
tega akta.
Pri poročanju o kakovosti oskrbe izvajalci upoštevajo določila podzakonskih aktov, ki urejajo način izvajanja gospodarske
javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
oziroma prenosnega omrežja električne energije.
6. člen
(spremembe nabora obveznih podatkov)
Agencija lahko na podlagi analize učinkov reguliranja
s kakovostjo oskrbe z električno energijo spremeni nabor
obveznih podatkov, ki so jih posamezni izvajalci zavezani
poročati.
Če se nabor podatkov poveča, mora za vsak posamezen podatek ali za sklop podatkov določiti prehodno obdobje,
s katerim zagotovi, da se izvajalci ustrezno pripravijo na spremljanje in posredovanje teh podatkov. Agencija pisno obvesti
izvajalce o spremembah nabora obveznih podatkov ter terminskem načrtu uveljavitve sprememb.
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7. člen

12. člen

(spletna aplikacija za poročanje)

(obveščanje odgovornih oseb izvajalcev)

Spletna aplikacija omogoča izvajalcem posredovanje podatkov o kakovosti na usklajen način in je sestavni element
ogrodja za spremljanje kakovosti oskrbe na državni ravni. Spletna aplikacija podpira proces nadzora kakovosti, ki ga izvajajo
izvajalci in agencija ter omogoča poročanje o neprekinjenosti
napajanja, komercialni kakovosti in kakovosti napetosti.
Izvajalci po tem aktu posredujejo podatke o kakovosti
oskrbe agenciji z avtomatiziranim ali ročnim vnosom podatkov
v uporabniški vmesnik spletne aplikacije.

Agencija obvešča odgovorne osebe o procesu poročanja
z uporabo elektronske pošte, pri tem pa uporablja:
– obveščanje o stanju mesečnih in letnih poročil in rokih
oddaje posameznih poročil iz programskega dela ogrodja za
spremljanje kakovosti oskrbe na podlagi avtomatsko ustvarjenih sporočil,
– obveščanje po elektronski pošti s strani odgovornih
oseb agencije.

8. člen

(vodenje in hramba podatkov o kakovosti oskrbe)

(registracija za uporabo spletne aplikacije)
Izvajalci morajo za uporabo spletne aplikacije izvesti postopek registracije, ki ga objavi agencija na svojih spletnih straneh. Agencija v postopku registracije dodeli odgovorni osebi
izvajalca iz 11. člena tega akta ustrezno vlogo v sistemu za
poročanje, iz katere izhaja avtorizacija za delo s posameznimi
sklopi spletne aplikacije na uporabniškem nivoju.
Agencija zagotovi odgovorni osebi naslednje podatke:
– hiperpovezavo do spletne aplikacije za poročanje,
– avtentikacijske podatke: uporabniško ime in geslo.
Izvajalec je v postopku registracije obveščen o vseh potrebnih ukrepih za zagotavljanje ustrezne ravni varnosti podatkov (spremembe uporabniškega gesla itd.).
9. člen
(dostopnost podatkov)
Posredovani podatki o kakovosti oskrbe se hranijo v skupni podatkovni bazi, ki jo upravlja agencija.
Dostop do podatkov je določen z avtorizacijskimi pravili
glede na posamezni uporabniški profil oziroma vlogo uporabnika v sistemu za poročanje. Posameznemu uporabniškemu
profilu je dodeljen nabor podatkov, ki jih je uporabnik zavezan
poročati. Nabor podatkov je oblikovan tako, da se podatki, ki jih
posamezni uporabniki posredujejo agenciji, ne podvajajo.
Agencija ima neomejen dostop do vseh podatkov.
SODO je omogočen dostop do svojih podatkov in podatkov izvajalcev nalog SODO v skladu s pogodbo iz 10. člena
tega akta. Ostali izvajalci imajo dostop le do svojih podatkov.
Agencija lahko odobri dostop do podatkov tudi drugim
institucijam, če je njihova zahteva v skladu z zakonodajo.
10. člen
(pogodba o uporabi storitev in dostopu do podatkov)
SODO lahko sklene z agencijo pogodbo o uporabi storitev
in podatkov iz podatkovne baze o kakovosti storitev z električno
energijo, ki ureja dostop do podatkov izvajalcev nalog SODO
in uporabo analitičnih funkcij ogrodja za spremljanje kakovosti
oskrbe na državni ravni.
Pogoje objave analitičnih podatkov o kakovosti oskrbe
uredita SODO in agencija s pogodbo iz prvega odstavka tega
člena.
11. člen
(odgovorna oseba)
Izvajalci imenujejo odgovorne osebe za izvajanje mesečnega in letnega poročanja podatkov o kakovosti oskrbe in jih
sporočijo agenciji. Odgovorna oseba se v spletno aplikacijo
prijavlja s pridobljenimi avtentikacijskimi podatki ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
Agencija zagotavlja odgovornim osebam dostop do spletne aplikacije za poročanje v skladu z zahtevami o razpoložljivosti elektronskih storitev in jih obvešča o vseh spremembah in
novostih v procesu poročanja na način, kot ga določa 12. člen
tega akta.
Imenovanje odgovorne osebe velja do preklica.

13. člen
Vse potrebne podatke za izračun parametrov kakovosti
oskrbe izvajalci vodijo in hranijo najmanj za obdobje treh regulativnih okvirov oziroma najmanj 10 let. Izvajalci so za čas
trajanja tega obdobja zavezani voditi in hraniti tudi vso razpoložljivo dokumentacijo o pritožbah uporabnikov.

II NEPREKINJENOST NAPAJANJA
14. člen
(obveščanje in objava podatkov)
Izvajalci enkrat letno obvestijo uporabnike električnega
omrežja o ravni neprekinjenosti z javno objavo podatkov.
SODO ali izvajalci nalog SODO:
– obvestijo vse uporabnike električnega omrežja, na kakšen tip SN izvoda so priključeni (mestni, mešani ali podeželski). Obvestilo mora vsebovati tudi informacijo o imenu SN
izvoda in o ustreznih minimalnih standardih neprekinjenosti
napajanja za načrtovane in nenačrtovane prekinitve;
– na svojih spletnih straneh objavijo vrednosti kazalnikov
neprekinjenosti napajanja SAIDI, SAIFI, CAIDI, CAIFI (lastni
vzroki, višja sila in tuji vzroki) in MAIFI na pripadajočem SN
izvodu v preteklem letu.
Obveščanje po prvi alineji iz prejšnjega odstavka tega člena se izvede takoj, ko so na voljo razpoložljivi podatki v skladu
z podzakonskimi akti, ki urejajo zadevno področje. Obveščanje
po drugi alineji iz prejšnjega odstavka tega člena pa se izvede
v petnajstih dneh po tem, ko SODO in izvajalci nalog SODO
poročajo iste podatke agenciji.
SOPO:
– na svojih spletnih straneh objavi dejanske podatke
o številu in trajanju vseh nenačrtovanih in načrtovanih prekinitvah ter kazalnikih neprekinjenosti napajanja za vsa prevzemno-predajna mesta.
Obveščanje iz prejšnjega odstavka tega člena se izvede v petnajstih dneh po tem, ko SOPO poroča iste podatke
agenciji.
15. člen
(spletna aplikacija za neprekinjenost napajanja)
Spletna aplikacija za neprekinjenost napajanja omogoča
izvajalcem poročanje o:
– splošnih podatkih omrežja,
– podatkih o konfiguraciji omrežja,
– kazalnikih neprekinjenosti napajanja po različnih ravneh
opazovanja,
– statistiki dogodkov in prekinitev,
– dogodkih izven vpliva podjetja (višja sila in tuji vzroki),
– kazalnikih neprekinjenosti najslabše napajanih SN izvodov RTP/RP (samo SODO ali izvajalci nalog SODO).
Agencija določi nabor obveznih podatkov iz prvega odstavka tega člena, ki se lahko po potrebi spremeni skladno
s 6. členom tega akta.
Definicije za izračun parametrov in kazalnikov so opredeljene v prilogi (Priloga 1).
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16. člen
(splošni podatki)
V spletno aplikacijo izvajalci vnašajo naslednje splošne
sklope podatkov:
– število priključenih uporabnikov,
– število vseh prevzemno-predajnih mest po napetostnih
nivojih (samo SOPO),
– dolžino vodov po napetostnih nivojih,
– lastnosti omrežja,
– meteorološko-korelacijske podatke,
– druge podatke, ki jih agencija določi v aplikaciji.
Nabor podatkov posameznega sklopa natančneje opredeljuje spletna aplikacija za poročanje o neprekinjenosti napajanja.
17. člen
(podatki o konfiguraciji omrežja)
Pravočasna razpoložljivost podatkov o konfiguraciji
omrežja so pogoj za izvajanje poročanja o neprekinjenosti
napajanja.
Podatki o konfiguraciji omrežja so opredeljeni glede na
ravni spremljanja kazalnikov in parametrov neprekinjenosti
napajanja ter glede na arhitekturne lastnosti omrežja in se
razlikujejo za distribucijsko in prenosno omrežje.
Konfiguracija elektroenergetskega omrežja se lahko zaradi trajno spremenjenih obratovalnih stanj in novih elementov
spreminja, zato se ustrezno spreminjajo tudi podatki o konfiguraciji omrežja. Sprememba podatkov o konfiguraciji omrežja se
izvede po točno določenih pravilih, ki so opredeljena v 19. členu
tega akta.
18. člen
(razvrstitev elementov omrežja po tipu)
Izvajalci razvrstijo SN izvode RTP oziroma RP po tipu
izvoda:
– mestni,
– mešani,
– podeželski.
Če razvrščanje izvoda RTP oziroma RP po definicijah
tipov izvodov zaradi specifičnosti konfiguracije omrežja privede
do nelogične razvrstitve, SODO ali izvajalci nalog SODO to
opravijo v korist odjemalca.
O izjemi se poroča agenciji na elektronski naslov, ki ga
agencija objavi na spletnih straneh.
Izvajalci razvrstijo TP (SN/NN) po sledečih tipih postaj:
– mestni in
– podeželski.
Za NN izvode posameznega TP velja, da so istega tipa,
kot je tip pripadajoče TP – razvrščanje ni potrebno.
Definicije in pravila za razvrščanje so opredeljena v prilogi
(Priloga 1).
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Podatkov o elementih omrežja ni mogoče brisati. Če je
določen element izključen iz obratovanja ali ukinjen, se zanj
podatki o neprekinjenosti napajanja ne poročajo več.
20. člen
(načrtovanje in vodenje obratovalne statistike)
Izvajalci morajo po veljavnih podzakonskih aktih voditi obratovanje elektroenergetskega omrežja, nadzirati kakovost oskrbe z električno energijo in izvajati analizo izpadov in
okvar, izdelovati ter hraniti obratovalno statistiko najmanj 10 let.
Obratovalna statistika mora zagotavljati spremljanje kazalnikov neprekinjenosti napajanja agencije na način, da zadosti
osnovnemu in naprednemu nivoju opazovanja, ki sta določena
v 23. členu tega akta.
Izvajalci v obratovalni statistiki zajamejo nenačrtovane in
načrtovane prekinitve oskrbe. Spremljajo se vse vrste dogodkov in prekinitev, torej tudi kratkotrajne prekinitve.
21. člen
(podatki o neprekinjenosti napajanja)
Podatki iz obratovalne statistike, ki jih izvajalci spremljajo
in neposredno ali posredno posredujejo (podatki, ki so potrebni
za izračun parametrov oziroma kazalnikov), so:
a) element omrežja v okvari;
b) izvod, odvodno polje ali podsklop sekundarnega dela,
ki je v okvari;
c) vzrok: lastni vzrok, višja sila ali tuji vzrok;
d) datum, čas začetka in konca prekinitve;
e) tip prekinitve:
– načrtovana ali nenačrtovana,
– dolgotrajna ali kratkotrajna;
f) število prekinitev po posameznemu tipu;
g) število prizadetih odjemalcev in/ali število prizadetih
prevzemno predajnih mest;
h) nedobavljena energija (velja le za SOPO);
i) povprečna moč elektroenergetskega sistema (velja le
za SOPO);
j) mesto dogodka:
– proizvodnja,
– prenos,
– distribucija (VN, SN, NN omrežje).
Podatki so podrobneje opredeljeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega akta.
22. člen
(podatki o pritožbah)
Izvajalci agenciji posredujejo podatke o številu upravičenih in neupravičenih pritožb odjemalcev glede neskladnosti dosežene ravni neprekinjenosti napajanja z ravnijo, ki jo določajo
zajamčeni standardi neprekinjenosti napajanja.
23. člen

19. člen

(ravni spremljanja parametrov)

(spremembe podatkov konfiguracije omrežja)

Izvajalci, ki agenciji poročajo o neprekinjenosti napajanja,
so zavezani zagotoviti spremljanje parametrov neprekinjenosti napajanja na ravneh, ki zagotavljajo razvrstitev vrednosti
kazalnikov glede na vzroke prekinitev, območje omrežja in
povzročitelja izpada napajanja.
Ravni opazovanja za SODO ali izvajalce nalog SODO so
podjetje, RTP oziroma RP in SN izvodi RTP, oziroma RP ter
TP in NN izvodi TP.
Ravni opazovanja za SOPO so podjetje in prevzemnopredajna mesta (raven RTP in TR v RTP).

Podatki o konfiguraciji omrežja se med letom lahko spreminjajo na zahtevo odgovorne osebe izvajalca, pri čemer mora
uporabnik spremembo najaviti in jo argumentirati. Agencija
odobri ali zavrne zahtevo za spremembo podatkov o konfiguraciji omrežja.
Med letom je izvajalcem omogočeno spreminjati naslednje podatke:
– dodajanje elementov omrežja (RTP/RP, SN izvodi, TP,
NN izvodi),
– spreminjanje lastnosti elementov (npr. število odjemalcev itd.)
Med letom lahko SOPO spreminja naslednje podatke:
– dodaja prevzemno-predajna mesta (RTP, TR),
– spreminja določene lastnosti elementov.

24. člen
(izračunavanje kazalnikov neprekinjenosti napajanja)
Vrednosti kazalnikov SAIDI, SAIFI, CAIDI, CAIFI in MAIFI
za distribucijsko omrežje se izračunavajo po ustreznih območjih
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in nivojih za obdobje enega meseca in se posredujejo za vsak
mesec koledarskega leta.
Vrednosti kazalnikov iz prejšnjega odstavka se po ustreznih območjih in nivojih izračunavajo tudi za obdobje enega leta
in se posredujejo za vsako posamezno leto.
Letne vrednosti kazalnikov, preračunane na nivo podjetja,
se morajo ujemati z agregiranimi mesečnimi vrednostmi kazalnikov za vseh 12 mesecev koledarskega leta, preračunanih
na isti nivo. Morebitna odstopanja morajo izvajalci ustrezno
argumentirati agenciji.
Za prenosno omrežje se izračunavajo vrednosti kazalnikov SAIDI, SAIFI, MAIFI, AIT, AIF, AID in ENS za obdobje
enega leta in se posredujejo za vsako posamezno leto.
25. člen
(kazalniki neprekinjenosti napajanja
najslabše napajanih izvodov)
SODO ali izvajalci nalog SODO razvrstijo izvode po doseženi ravni neprekinjenosti napajanja in tri najslabše napajane
izvode poročajo agenciji vsak mesec. Razvrščanje se izvede
na način, da se upošteva vrednost kazalnika SAIDI, izračunan
na podlagi prekinitev, ki so posledica lastnih vzrokov.
26. člen
(mesečno poročanje)
SODO ali izvajalci nalog SODO poročajo enkrat mesečno
kazalnike neprekinjenosti napajanja za dolgotrajne načrtovane
in nenačrtovane prekinitve po tipih izvodov (mestni, mešani,
podeželski) na nivoju RTP in podjetja. Prav tako se mesečno
poroča o treh najslabših napajalnih SN izvodih na nivoju SN
izvoda in RTP za nenačrtovane in načrtovane prekinitve. Mesečno se poroča tudi o statistiki dogodkov in dogodkih izven
vpliva podjetja.
27. člen
(letno poročanje)
SODO ali izvajalci nalog SODO poročajo o kazalnikih
kakovosti na nivoju posameznih SN izvodov RTP oziroma RP
ter NN izvodov TP. Enkrat letno posredujejo splošne podatke
o podjetju, značilnostih omrežja in meteorološko-korelacijskih
podatkih na letni ravni za preteklo koledarsko leto.
SOPO posreduje kazalnike kakovosti in splošne podatke,
podatke o značilnostih omrežja in meteorološko-korelacijske
podatke na letni ravni za preteklo koledarsko leto tako, da podatke uvozi ali ročno vnese v spletno aplikacijo agencije.
Izvajalci enkrat letno sočasno z ostalimi podatki o neprekinjenosti napajanja poročajo o pritožbah iz 22. člena tega
akta.
Izvajalci poročajo enkrat letno o izsledkih analiz kakovosti
oskrbe na podlagi posredovanih podatkov iz 26. člena tega
akta in podatkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena ter na podlagi morebitnih drugih podatkov, ki jih uporabljajo za izvajanje nadzora kakovosti oskrbe po posameznih
področjih, na način, ki ga določi agencija.
Navedeni kazalniki in podatki se izračunajo oziroma pripravijo za preteklo koledarsko leto.
28. člen
(roki za oddajo poročil)
Izvajalci agenciji posredujejo podatke vsak mesec za pretekli mesec in enkrat letno za preteklo koledarsko leto, odvisno
od vrste podatkov.
Izvajalci so zavezani v primeru mesečnega poročanja
agenciji podati zahtevo za spremembo podatkov o konfiguraciji omrežja najkasneje do 20. dne v mesecu, za katerega
bodo poročali. Podatke o spremembah konfiguracije omrežja
so izvajalci zavezani vnesti do 5. dne v tekočem mesecu.
Mesečna poročila se oddajo najkasneje do 15. v mesecu za
pretekli mesec.
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Mesečno poročanje za mesec januar tekočega leta se
izvede po oddaji letnega poročila za preteklo leto z upoštevanjem rokov, ki jih določi agencija tako, da omogoči mesečno
poročanje za naslednji mesec na način iz drugega odstavka
tega člena.
Letno poročilo se odda najkasneje do 15. februarja za
preteklo koledarsko leto. Agencija lahko na podlagi zahteve
izvajalca omogoči spremembe konfiguracije omrežja za preteklo leto po enakem postopku kot ga določa drugi odstavek
tega člena.
Če omenjeni dnevi niso delovni, se aktivnosti izvedejo
prvi delovni dan, ki sledi. Spreminjanje ali dopolnjevanje ter
verzioniranje poročil je omogočeno do roka oddaje. Poročilo
se lahko odda tudi pred zapisanimi roki oddaje, spreminja ali
dopolnjuje pa se lahko le do teh rokov.
Oddajo posameznega poročila omogoči skrbnik sistema
za poročanje in o tem obvesti odgovorne osebe za poročanje.
29. člen
(časovno razvrščanje prekinitev – mejni primeri)
Dolgotrajne in kratkotrajne prekinitve, ki se začnejo v nekem mesecu in končajo v enem izmed naslednjih mesecev, se
prištevajo kazalnikom neprekinjenosti v mesecu prenehanja
prekinitve.
30. člen
(lokacije spremljanja kazalnikov neprekinjenosti napajanja)
Izvajalci spremljajo kazalnike neprekinjenosti napajanja
na nivoju tistih postaj, ki imajo na svojih izvodih nameščeno
zaščito in naprave za daljinsko vodenje (SCADA).
Na postajah, ki nimajo nameščenih naprav za daljinsko
vodenje, se spremljajo kazalniki neprekinjenosti napajanja ločeno z upoštevanjem pravil 31. člena tega akta. Pri poročanju
o kazalnikih na elementih oziroma izvodih, ki nimajo nameščenih naprav za daljinsko vodenje, se taki izvodi v spletni aplikaciji
ustrezno označijo.
31. člen
(pravila za ročno beleženje dogodkov)
Na postajah, kjer ni nameščenih naprav za daljinsko
vodenje, se prekinitve beležijo lokalno tako, da se shranjujejo
v registre lokalno nameščenih naprav ali lokalne podatkovne
baze. Podatki se redno prenašajo v center in upoštevajo pri
izračunih kazalnikov. Omenjene postaje so v spletni aplikaciji
za poročanje agencije ustrezno označene. Če omenjene tehnološke rešitve na postajah ne obstajajo, pa vzdrževalno osebje
beleži obratovalno statistiko ročno. Na območju NN omrežja
se lahko v takih primerih beleženje prekinitev napajanja izvaja
na podlagi registracije in obdelave klicev uporabnikov v klicni
center centra vodenja.
Izvajalci zagotovijo, da se vse prekinitve, ki niso registrirane v SCADA in jih prek klicnega centra javljajo uporabniki,
ustrezno beležijo. Zapise je treba hraniti, kot to določa 21. člen
tega akta, in so prav tako predmet presoje agencije.
32. člen
(spremljanje kazalnikov neprekinjenosti napajanja na izvodih
RTP, ki napajajo odjemalce različnih distribucij)
V primeru, da izvod RTP ali RP nekega distribucijskega
podjetja napaja tudi odjemalce drugih distribucijskih podjetij in
se hkrati ne napaja tudi iz drugega RTP oziroma RP, ki je v lasti
teh podjetij (dvostransko napajanje), slednja spremljajo kazalnike neprekinjenosti napajanja na tem izvodu tako, da v podatke
o svoji konfiguraciji omrežja dodajo »virtualni« RTP oziroma RP
ter ustrezni »virtualni« izvod, kazalnike pa spremljajo le za svoj
delež odjemalcev. Distribucijsko podjetje, ki ima v lasti omenjen
RTP oziroma RP, spremlja kazalnike prav tako samo za svoj
delež odjemalcev.
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Če se takšen izvod stalno napaja tudi s strani RTP oziroma RP v lasti drugih distribucijskih podjetij, se kazalniki
spremljajo za delež odjemalcev naravno, torej na ustreznem
izvodu RTP oziroma RP določenega distribucijskega podjetja
po definicijah, ki jih določa ta akt.
33. člen
(spremljanje kazalnikov na nivoju razdelilnih postaj)
Kazalnike neprekinjenosti napajanja SODO in izvajalci nalog SODO spremljajo na razdelilnih postajah (RP) na enak način
kot za razdelilne transformatorske postaje (RTP), pri čemer se
vrednosti kazalnikov na posameznih tipih izvodov RP ne prištevajo k vrednostim tipov SN izvoda RTP, ki ta RP napaja. Na
povezovalno-napajalnem SN izvodu RTP (posebni SN izvodi) se
torej spremljajo le kazalniki neprekinjenosti napajanja le za tiste
odjemalce, ki so na ta napajalni vod priključeni pred RP-jem.
Pri tem se napajalni SN izvod (izvod iz RTP) razvršča
v skladu z veljavnimi definicijami za tipe SN izvodov, enako pa
velja tudi za izvode iz RP.
34. člen
(dogodki izven vpliva – višja sila)
Za vse prekinitve, ki jih izvajalci opredelijo kot posledica
»višje sile«, morajo voditi dokumentacijo, s katero lahko dokažejo, da:
a) so nastopili okoljski parametri izven mej, določenih:
– s stanjem tehnike ali
– s projektnimi pogoji,
b) so bile razglašene krizne razmere.
Izvajalci v spletni aplikaciji za vsako prekinitev navedejo
vzroke in dokumente, ki jim služijo kot dokaz.
Definicija višje sile in pravila za razvrščanje prekinitev po
vzrokih nastanka so opredeljena v prilogi 1.
35. člen
(dogodki izven vpliva – tuji vzroki)
Za vse prekinitve, ki jih izvajalci opredelijo kot posledica
»tujega vzroka«, morajo voditi dokumentacijo, s katero lahko
dokažejo, da jih je povzročilo dejanje tretje osebe.
Izvajalci v spletni aplikaciji za vsako prekinitev navedejo
vzroke in dokumente, ki jim služijo kot dokaz.
Pravila za razvrščanje prekinitev po vzroku nastanka »tuji
vzroki« so opredeljena v prilogi 1.
III KOMERCIALNA KAKOVOST
36. člen
(obveščanje in objava podatkov)
SODO ali izvajalci nalog SODO enkrat letno obvestijo
uporabnike električnega omrežja o ravni komercialne kakovosti
na način, da objavijo:
– na svojih spletnih straneh vrednosti parametrov za
zajamčene in sistemske standarde za komercialno kakovost,
ki jih določa agencija ali so zapisani v njihovih splošnih pogojih
za dobavo in odjem,
– na svojih spletnih straneh dejansko dosežene vrednosti
parametrov za sistemske standarde komercialne kakovosti.
Obveščanje po prvi alineji iz prvega odstavka tega člena
se izvede takoj, ko so na voljo razpoložljivi podatki v skladu
s podzakonskimi akti, ki urejajo zadevno področje. Obveščanje
po drugi alineji iz prvega odstavka tega člena pa se izvede
v petnajstih dneh po tem, ko SODO in izvajalci nalog SODO
poročajo iste podatke agenciji.
37. člen
(spletna aplikacija za komercialno kakovost)
Spletna aplikacija za komercialno kakovost omogoča poročanje SODO ali izvajalcem nalog SODO o:
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– splošnih podatkih in
– parametrih komercialne kakovosti.
Parametri komercialne kakovosti so definirani v prilogi 2,
ki je sestavni del tega akta.
Agencija določi nabor obveznih podatkov iz tega člena,
ki se lahko po potrebi spremeni skladno s 6. členom tega
akta.
Definicije za izračun parametrov in kazalnikov so opredeljene v prilogi (Priloga 2) tega akta.
38. člen
(splošni podatki)
Spletna aplikacija za komercialno kakovost omogoča poročanje o splošnih podatkih glede na posamezne izvajalce
storitev.
Splošni podatki, ki se posredujejo, obsegajo naslednje
podatke oziroma sklope podatkov:
– število vseh priključenih uporabnikov in prevzemnopredajnih mest po napetostnih nivojih in odjemnih skupinah
oziroma kategorijah;
– število novo priključenih prevzemno-predajnih mest
uporabnikov;
– število odklopljenih prevzemno-predajnih mest uporabnikov po napetostnih nivojih;
– število odjemalcev, ki jim izvajalec dobavlja energijo
s storitvijo zasilne oskrbe;
– število odjemalcev na nujni oskrbi in čas trajanja oskrbe.
Nabor podatkov posameznega sklopa iz drugega odstavka tega člena je natančneje opredeljen v spletni aplikaciji za
poročanje o komercialni kakovosti.
39. člen
(parametri komercialne kakovosti)
V spletno aplikacijo za komercialno kakovost SODO ali
izvajalci nalog SODO posredujejo naslednje parametre komercialne kakovosti:
– povprečni čas, potreben za odgovor na zahtevo novega
uporabnika za priključitev na omrežje;
– povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela;
– povprečni čas, potreben za priključitev novega uporabnika na NN omrežje;
– povprečni čas, potreben za aktiviranje priključka na
električno omrežje;
– povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov;
– povprečni čas zadržanja klica v klicnem centru;
– kazalnik ravni strežbe klicnega centra;
– povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka;
– delež neizvedenih ali zapoznelih vnaprej dogovorjenih
obiskov;
– povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi
s kakovostjo napetosti;
– povprečni čas, potreben za rešitev odstopanj nape
tosti;
– delež napačnih odklopov zaradi napake vzdrževalnega
osebja;
– delež pravočasno obveščenih uporabnikov o načrtovani
prekinitvi;
– povprečni čas, potreben za pregled in odpravo okvare
števca;
– število rednih odčitavanj števcev v enem letu s strani
pooblaščenega podjetja;
– povprečni čas do vzpostavitve ponovne oskrbe po izklopu zaradi zapoznelega plačila.
SODO ali izvajalci nalog SODO razen parametrov komercialne kakovosti iz tega člena posredujejo tudi druge
podatke:

Stran

13576 /

Št.

89 / 8. 11. 2010

– podatke, ki so potrebni za izračun deležev uporabnikov,
ki so deležni ustrezne ravni kakovosti posamezne storitve;
– število izplačanih kompenzacij zaradi nedoseganja zajamčenih standardov posameznih storitev.
Parameter »Povprečni čas, potreben za izdajo ocene
stroškov (predračuna) za enostavna dela«, se spremlja le za
tiste storitve, za katere sistemski operater ne objavi cenika.
Definicije za izračun parametrov in kazalnikov so opredeljene v prilogi 2. Posamezni podatki iz nabora so natančneje opredeljeni v spletni aplikaciji za poročanje o komercialni
kakovosti.
40. člen
(spremljanje in beleženje časov)
Čas prejetja pisnega vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnika je datum prejema elektronske pošte, oziroma datum
prispetja v elektronski predal izvajalca ali datum štampiljke
vhodne pošte.
Čas odgovora na pisno vprašanje, pritožbo ali zahtevo
uporabnika je datum odpošiljanja elektronske pošte na elektronski naslov prejemnika oziroma datum štampiljke izhodne
pošte.

Uradni list Republike Slovenije
Uporabnike omrežja na svojih spletnih straneh obveščajo tudi o veljavnih standardih, podzakonskih aktih, dobavnih
pogojih in drugih dokumentih, ki določajo minimalne tehnične
standarde za kakovost napetosti.
Obveščanje iz prvega odstavka tega člena se izvede
v petnajstih dneh po tem, ko izvajalci poročajo iste podatke
agenciji.
46. člen
(vodenje podatkov o kakovosti napetosti)
Izvajalci so zavezani voditi podatke o kakovosti na
petosti, ki so podlaga za poročanje agenciji. Podatki o kakovosti napetosti se zajemajo iz stalnega nadzora (stalni monitoring) kakovosti napetosti na prenosnem in distribucijskem
omrežju ter s pomočjo načrtovanih sistematičnih tedenskih
meritev.
Podatki o motnjah v zvezi s kakovostjo napetosti, ki jih
izvajalci pridobijo z izvajanjem stalnega in občasnega monitoring, se ne ločujejo po vzrokih nastankov na ravni posamezne
merilne točke: za potrebe poročanja se beležijo le dogodki, ki
jih je povzročila višja sila ali tuji vzrok in imajo posledice večjih
razsežnosti.

41. člen
(knjiga pritožb)

47. člen

V centrih za odjemalce se uvedejo knjige pritožb, da lahko stranke, ki so nezadovoljne s posamezno storitvijo (čakalna
doba, osebna obravnava itd.), opišejo svoja opažanja. Izvajalci
morajo zagotoviti redno analizo zapisov v knjigi pritožb. V letnem poročilu o kakovosti oskrbe z električno energijo izvajalec
objavi izsledke in izvedene ukrepe.

(spletna aplikacija za kakovost napetosti)

42. člen
(podatki o pritožbah)
Izvajalci vsako leto poročajo agenciji o številu upravičenih
in neupravičenih pritožb odjemalcev v zvezi z neskladnostjo
ravni kakovosti storitev, ki jih določajo zajamčeni standardi
komercialne kakovosti.

Spletna aplikacija za kakovost napetosti omogoča poročanje glavnih parametrov po slovenskem standardu SIST EN
50160:
– velikosti in odkloni napajalne napetosti,
– upadi in prehodne prenapetosti,
– hitre napetostne spremembe (velikost, jakost flikerja),
– harmonske in med-harmonske napetosti,
– neravnotežje napajalne napetosti,
– napetostni signali v omrežju,
– omrežna frekvenca,
– morebitne druge parametre, ki jih določa veljavni standard.

43. člen

48. člen

(letno poročanje)

(splošni podatki o kakovosti napetosti)

Izvajalci posredujejo vse podatke o komercialni kakovosti
za preteklo leto, ki jih določajo 38., 39. in 42. člen tega akta.
Poročanje izvedejo do 15. februarja v tekočem letu za preteklo
koledarsko leto.

O kakovosti napetosti izvajalci posredujejo naslednje
splošne podatke:
1. Podatki, pridobljeni s pomočjo stalnega monitoringa:
a) naziv merilnih točk in lokacija stalnega monitoringa v
RTP in/ali RP;
b) stanje opremljenosti omrežja s stalnim nadzorom kakovosti napetosti:
– skupno število merilnih točk VN omrežja,
– delež vzpostavitve stalnega monitoringa na VN omrežju
glede na načrtovani obseg,
– skupno število merilnih točk SN omrežja,
– skupno število merilnih točk celotnega omrežja;
2. Podatki, pridobljeni s pomočjo občasnega monito
ringa:
a) število sistematično izbranih merilnih točk,
b) rezultati procentualne analize izmerjenih vrednosti;
3. Pritožbe:
a) število pritožb zaradi odstopanj kakovosti napetosti,
b) stanje pritožb uporabnikov (ugotovljena skladnost oziroma neskladnost);
4. Kratka analiza stanja s komentarjem, ki vključuje opis
dogodkov, ki so bili posledica višje sile večjih področnih razsežnosti;
5. Drugi podatki.
Nabor podatkov posameznega sklopa tega člena natančneje določa spletna aplikacija za poročanje o kakovosti
napetosti.

44. člen
(višja sila in tuji vzroki)
Za vse parametre, katerih vrednost je presegala vrednost,
določeno z minimalnimi standardi komercialne kakovosti in so
jih izvajalci opredelili kot »višja sila« ali »tuji vzrok«, izvajalci
vodijo dokumentacijo, s katero lahko dokažejo:
– izredno stanje oziroma razmere, ki so preprečile izvedbo storitve v skladu s predpisano ravnijo kakovosti,
– da se je uporabnik strinjal s prekoračitvijo zajamčenih
standardov.
Izvajalci v ustreznem obrazcu v spletni aplikaciji za vsako
prekoračitev navedejo vzroke in dokumente, ki jim služijo kot
dokaz.

IV KAKOVOST NAPETOSTI
45. člen
(obveščanje in objava podatkov)
Izvajalci na svojih spletnih straneh enkrat letno obvestijo
uporabnike električnega omrežja o kakovosti napetosti.

Uradni list Republike Slovenije
Parametri kakovosti napetosti so določeni v prilogi 3, ki je
sestavni del tega akta.
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Pred iztekom prehodnega obdobja se izvajalcem omogoči
testna uporaba spletne aplikacije.

49. člen

54. člen

(podatki o kakovosti napetosti – stalni monitoring)

(prehodno obdobje za spremljanje komercialne kakovosti)

Iz meritev kakovosti napetosti, ki se izvajajo v skladu
s stanjem tehnike (po veljavnih tehničnih standardih), izvajalci
posredujejo naslednje podatke po napetostnih nivojih, po posameznih objektih oziroma točkah omrežja, kjer je bilo vzpostavljeno stalno spremljanje kakovosti napetosti:
a) število tednov pod merilnim nadzorom;
b) število neskladnih tednov (kakršna koli odstopanja od
standarda);
c) število skladnih tednov;
d) število tednov, v katerih so bila izmerjena odstopanja
od standarda pri:
– velikostih in odklonih napajalne napetosti,
– hitrih napetostnih spremembah (velikost, jakost flikerja),
– harmonskih in med-harmonskih napetostih,
– neravnotežju napajalne napetosti,
– napetostnih signalih v omrežju,
– omrežni frekvenci.
Iz meritev kakovosti napetosti izvajalci vsak za svoje napetostne nivoje izračunajo in poročajo agenciji:
– kazalnik stanja kakovosti napetosti na VN nivoju,
– kazalnik stanja kakovosti napetosti na SN nivoju,
– kazalnik stanja velikosti napetosti na VN nivoju,
– kazalnik stanja velikosti napetosti na SN nivoju,
– kazalnik stanja harmonskih napetosti na VN nivoju,
– kazalnik stanja harmonskih napetosti na SN nivoju,
– kazalnik stanja flikerja na VN nivoju,
– kazalnik stanja flikerja na SN nivoju.

Izvajalci zagotovijo pogoje za spremljanje komercialne
kakovosti po tem aktu najkasneje do 1. januarja 2011.
SODO ali izvajalci nalog SODO začnejo z letnim poročanjem o komercialni kakovosti z uporabo spletne aplikacije
z januarjem 2012 za preteklo leto.

50. člen
(podatki o kakovosti napetosti – občasni monitoring)
Poročanje o parametrih kakovosti napetosti, pridobljenih iz občasnega monitoringa napetosti, zajema sistematični
(načrtovani) monitoring ter monitoring ob pritožbah uporabnikov.
Izvajalci posredujejo podatke o skladnosti parametrov kakovosti napetosti iz 47. člena po različnih ravneh opazovanja:
– območje posamezne zaključene organizacijske enote
izvajalca in
– celotno območja napajanja izvajalca.
51. člen
(podatki o pritožbah)
Izvajalci posredujejo agenciji enkrat letno stanje pritožb
odjemalcev glede kakovosti napetosti v smislu ugotovljene
skladnosti oziroma neskladnosti.
Obveščanje se izvede v petnajstih dneh po tem, ko izvajalci poročajo iste podatke agenciji.
52. člen
(letno poročanje)
Do 15. februarja izvajalci posredujejo vse podatke o kakovosti napetosti, kot jih določa ta akt.
V PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
53. člen
(dostop do spletne aplikacije)
Agencija je zagotovila izvajalcem dostop in uporabo
spletne aplikacije za posredovanje podatkov o neprekinjenosti napajanja v distribucijskih omrežjih od 1. januarja
2008, za ostale aplikacije pa ga bo zagotovila najkasneje do
1. januarja 2012.

55. člen
(podaljšanje prehodnega obdobja)
Agencija na podlagi upravičene zahteve izvajalca temu
podaljša prehodno obdobje, v katerem mora le-ta zagotoviti
pogoje za posredovanje podatkov po tem aktu.
56. člen
(pisna letna poročila o kakovosti)
Izvajalci pripravljajo in oddajajo pisna letna poročila o kakovosti oskrbe na enak način kot pred uveljavitvijo tega akta,
vse dokler ni zagotovljen izvoz poročil v enakovredni obliki in
obsegu z uporabo spletne aplikacije.
57. člen
(kratkotrajne prekinitve)
Izvajalci so zavezani najkasneje do 1. januarja 2011 vzpostaviti pogoje za nadzor kratkotrajnih prekinitev na SN in VN
omrežju. Izvajalci agenciji začnejo v 2012 poročati vrednosti
kazalnika MAIFI v skladu s pravili letnega poročanja.
58. člen
(spremljanje kazalnikov kakovosti na NN nivoju)
SODO ali izvajalci nalog SODO do leta 2013 agenciji
ne posredujejo parametrov neprekinjenosti napajanja na NN
nivoju (raven spremljanja parametrov na TP in NN izvodih TP).
Izvajalci vzpostavijo pogoje za nadzor omenjenih parametrov
na NN nivoju do 1. januarja 2012.
59. člen
(neobvezni podatki)
Agencija opredeli, kateri vhodni podatki so obvezni in
kateri ne za vsakega izvajalca in obdobje poročanja. Na opredelitev vpliva tudi prehodno obdobje, ki ga določi agencija za
posamezni podatek in izvajalca.
60. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo
(Uradni list RS, št. 33/09).
61. člen
(končna določba)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 16-5/2010-2/EE-39
Maribor, dne 13. oktobra 2010
EVA 2010-2111-0114
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.
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Priloga 1
Neprekinjenost napajanja
1

OSNOVNI POJMI

1.1

Dogodek

Sprememba obratovalnega stanja omrežja ali naprave, ki jo zazna npr. dispečer v centru vodenja
bodisi s pomočjo javljanj ali na kateri koli drug način, ter vzpostavljanje prvotnega normalnega
stanja.
1.1.1

Načrtovani dogodek

Namenska sprememba konfiguracije omrežja pred vzdrževalnimi deli in po njih ali zaradi varnega
opravljanja del na sosednji napravi (varnostni izklop).
Opomba: Načrtovan dogodek ima lahko za posledico motnjo ali prekinitev dobave električne
energije.
1.1.2

Nenačrtovani dogodek

Naključna sprememba obratovalnega stanja omrežja ali naprave zaradi okvare, ki ima za posledico
motnjo ali prekinitev dobave električne energije. Po sanaciji okvare se z vklopom napajanja
vzpostavi normalno delovanje.
1.2

Prekinitev napajanja z električno energijo

1.2.1

Načrtovana prekinitev napajanja

Stanje, ko je napetost na predajnem mestu manjša od 1 % dogovorjene napetosti Uc in kadar so
odjemalci predhodno obveščeni, da se bodo izvajala načrtovana dela na razdelilnem omrežju.
Opomba: Posledice načrtovanih prekinitev oskrbe je mogoče pri odjemalcu zmanjšati z ustreznimi
ukrepi.
1.2.2

Nenačrtovana prekinitev napajanja

Stanje, ko je napetost na predajnem mestu manjša od 1 % dogovorjene napetosti Uc in jo
povzročijo trajne ali prehodne okvare, katerih vzrok so navadno zunanji dogodki, okvare opreme ali
motnje.
Opomba: Nenačrtovane prekinitve napajanja so nepredvidljivi, večinoma naključni dogodki.
1.2.2.1

Kratkotrajna prekinitev napajanja

Je prekinitev napajanja, krajša ali enaka trem minutam.
Opomba 1: Praviloma kratkotrajno prekinitev napajanja povzroči prehodna okvara.
Opomba 2: V izjemnih primerih je lahko vzrok za kratkotrajno prekinitev napajanja tudi trajna
okvara (npr. v manj kot treh minutah se uspešno izvedejo manipulacije za prenapajanje).
1.2.2.2

Dolgotrajna prekinitev napajanja

Je prekinitev napajanja, daljša od treh minut.
Opomba 1: Praviloma dolgotrajno prekinitev napajanja povzroči trajna okvara.
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Opomba 2: V izjemnih primerih je lahko vzrok za dolgotrajno prekinitev napajanja tudi prehodna
okvara (npr. pride do daljše »regeneracije« elementov omrežja (v trajanju več kot treh minut) po
prehodni okvari!).
1.3

Trajanje prekinitve napajanja

Časovno obdobje, šteto od trenutka prekinitve napajanja do vzpostavitve normalnega napajanja
uporabnika.
Opomba: Trajanje prekinitve napajanja: poročati je treba samo o tistih prekinitvah napajanja, pri
katerih so končni uporabniki ali distributerji ostali brez napetosti več kot tri minute. Merodajen je
čas do popolnega (celotnega) ponovnega napajanja vseh prizadetih končnih uporabnikov oziroma
distributerjev.
Trajanje prekinitve oskrbe zajema tudi vsa vmesna popolna ponovna napajanja, ki so trajale tri
minute ali manj. Trajanje prekinitve napajanja je treba navesti v minutah.
1.4

Čas razmejitve dogodkov

Dva dogodka obravnavamo v smislu dolgotrajne prekinitve napajanja istega izvora ločeno, če so od
konca trajanja prve prekinitve do nastopa naslednje prekinitve minile več kot tri minute. V tem
času so vsi odjemalci, ki jim je bilo ob prvem dogodku prekinjeno napajanje, neprekinjeno
napajani.
Opomba 1: Isti izvor prekinitve pomeni, da so pri nastopu druge prekinitve prizadeti delno ali v
celoti tisti odjemalci, ki so ostali brez oskrbe z električno energijo v času prve prekinitve.
Opomba 2: Pravilo združevanja dogodkov ne velja za primer kratkotrajnih prekinitev.
2

RAVNI OPAZOVANJA KAZALNIKOV NEPREKINJENOSTI NAPAJANJA

2.1

Vzrok nastanka prekinitve

2.1.1

Tuji vzroki

Med tuje vzroke štejemo tiste vzroke, ki jih je povzročila »tretja oseba« kot npr. posek drevja padec drevja, zemeljska dela, napačen priklop pri uporabniku, izklop na zahtevo tretje osebe, tuje
osebe, namerna poškodba naprav (vandalizem), živali, padec letečega predmeta, teroristično
dejanje, vzdrževanje na postrojih sistemskega operaterja, okvare na postrojih sistemskega
operaterja, razpad sistema, omejitve moči, omejitve energije in ostali tuji vzroki.
2.1.2

Višja sila

Višja sila je dogodek, v katerem nastopijo okoljski parametri izven mej, ki so določeni s stanjem
tehnike oziroma so bili podani v projektnih pogojih (nevihta, udar strele, vihar, sneg, led, snežni ali
zemeljski plaz, mraz, vročina, požar, vlaga, poplava, potres, padec skale ali druge naravne
nesreče, ob katerih so bile razglašene krizne razmere).
Višja sila je nepredvidljiv dogodek z zgoraj navedenimi posledicami, na katerega sistemski operater
ni mogel vplivati oziroma jih preprečiti.
2.1.3

Lastni vzroki

Med lastne vzroke štejemo vse tiste vzroke nastanka prekinitev, ki ne sodijo pod tuje vzroke (glej
2.1.1) kakor tudi ne pod višjo silo (glej 0).
Lastni vzroki so vzdrževanje (pregled, revizija, remont, obnova (rekonstrukcija)), novogradnje,
prenapajanje, preklop v normalno stanje, varnostni izklop, slaba montaža, pomanjkljivo
vzdrževanje, napačna stikalna manipulacija, slučajni dotik, nepravilno delovanje zaščite,
preobremenitev, obratovalna prenapetost, material (izdelava, obraba), staranje, povratni vplivi,
neznan vzrok in ostali lastni vzroki.
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Med lastne vzroke štejemo tudi atmosferske in elementarne vzroke, ki niso višja sila (glej 0), kot
npr. atmosferski toplotni vplivi, mraz, megla, rosa, kondenz, dež (vlaga), sol, umazanija, korozija,
ostali atmosferski vzroki.
2.2

Elektroenergetsko omrežje

2.2.1

Postaja

Postaja (elektroenergetskega sistema) je del elektroenergetskega sistema, ki je omejen na dano
območje in ki vsebuje priključke prenosnih oziroma razdelilnih vodov, stikalne naprave, poslopja in
transformatorje. Postaja po navadi vključuje varnostne naprave in naprave za vodenje (npr.
zaščito).
Opomba: Postajo opredeljuje označba omrežja, katerega del je, na primer prenosna postaja,
razdelilna postaja, 400 kV postaja ali 20 kV postaja.
2.2.1.1

Transformatorska postaja (TP, RTP)

Transformatorska postaja je postaja s transformatorji, ki povezujejo dve ali več omrežij z različnimi
napetostnimi nivoji.
2.2.1.2

Razdelilna postaja (RP)

Stikalna postaja/stikališče je postaja, ki vsebuje stikalne naprave in pogosto zbiralke, ne vsebuje
pa transformatorjev.
2.2.2

Opredelitev napajalnih območij omrežja

Napajalna območja elektroenergetskega omrežja so glede na poselitev (gostoto) opredeljena s
pomočjo kriterijev za določitev mestnih naselij in naselij mestnih območij za statistična
izkazovanja, ki jih uporablja Statistični urad Republike Slovenije. Kriteriji so opisani v dokumentu
»Mestna naselja v Republiki Sloveniji, 2003«.
2.2.2.1

Mestno območje

Je napajalno območje, ki ustreza prvim štirim kriterijem za določitev mestnih naselij in naselij
mestnih območij za statistična izkazovanja, ki jih uporablja Statistični Urad RS.
Opomba:
Prvi kriterij (67 mestnih naselij) - Med mestna naselja štejemo vsa naselja, ki so imela na presečni
datum 3000 prebivalcev in več. Ta kriterij odgovarja besedilu 15.a člena Zakona o lokalni
samoupravi, ki vsebuje definicijo mesta.
Drugi kriterij (16 mestnih naselij) - Po tem kriteriju štejemo med mestna naselja tista naselja, ki so
imela na presečni datum med 2000 in 2999 prebivalcev ter hkrati presežek delovnih mest nad
številom delovno aktivnega prebivalstva, stanujočega v tem naselju.
Tretji kriterij (21 mestnih naselij) - Med mestna naselja po tem kriteriju štejemo tista naselja, ki so
imela na presečni datum najmanj 1400 prebivalcev (spodnji prag, ki še prenese druge pogoje; pod
tem številom zelo naglo pada število delovnih mest, delež kmetij se veča) in so hkrati sedeži občin.
Imeti so morala tudi presežek delovnih mest nad številom delovno aktivnega prebivalstva.
Četrti kriterij (52 naselij) - Po četrtem kriteriju je neko naselje lahko uvrščeno med mestna naselja
na podlagi pripadnosti mestnemu območju. Vsako naselje, ki po svoji legi sodi v obmestje nekega
večjega naselja, je obravnavano na podlagi naslednjih kriterijev:
-

fiziognomsko-morfološki: sklenjena pozidava med mestom in obmestjem,
funkcijski: zaposlitvena navezanost na središčno, jedrno naselje,
delež kmetij v skupnem številu gospodinjstev.
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Podeželje

Je napajalno območje, ki ne zadosti nobenemu od štirih kriterijev za določitev mestnih naselij in
naselij mestnih območij za statistična izkazovanja, ki jih uporablja Statistični urad RS.
2.2.3

Mestni izvodi RTP/RP

Mestni SN izvod iz RTP je SN izvod, ki napaja vsaj 2/3 vseh odjemalcev na izvodu, ki so nanj
priključeni v mestnem območju (glej 2.2.2.1).
2.2.3.1

SN napajalni oziroma povezovalni vod brez odjemalcev

Če na napajalni oziroma povezovalni SN izvod RTP ni priključen razen enega ali več RP noben
odjemalec, se obravnava kot mestni SN izvod.
2.2.4

Podeželski izvodi RTP/RP

Podeželski SN izvod iz RTP je SN izvod, ki napaja vsaj 2/3 vseh odjemalcev na SN izvodu, ki so
nanj priključeni izven mestnega območja (glej 2.2.2.1).
2.2.5

Mešani izvodi RTP/RP

Mešani SN izvod iz RTP je SN izvod, ki ne ustreza kriterijema za mestni in podeželski izvod RTP/RP
(glej 2.2.3, 2.2.4).
2.2.6

Opredelitev tipa TP glede na napajalno območje

Pri razvrščanju TP po tipu glede na napajalno območje razlikujemo:
-

mestni TP, če le-ta leži na napajalnem območju mesta,
podeželski TP, če le-ta leži na napajalnem območju podeželja.

Pri razvrščanju po napajalnih območjih se smiselno uporabljajo definicije iz poglavja 2.2.2.
2.3

Mesto povzročitelja

2.3.1

Proizvodnja in prenos

Proizvodni objekti s priključki na omrežje, ki ga vzdržuje SOPO, in prenosno omrežje, ki ga
vzdržuje SOPO z nazivno napetostjo 110 kV, 220 kV in 400 kV .
2.3.2

Visokonapetostni (VN) nivo

Omrežje z nazivno napetostjo 110 kV, ki ga vzdržuje podjetje po koncesijski pogodbi oziroma
SODO.
2.3.3

Srednjenapetostni (SN) nivo

Omrežje z nazivno napetostjo več kot 1 kV do vključno 35 kV, ki ga vzdržuje podjetje po
koncesijski pogodbi oziroma SODO.
2.3.4

Nizkonapetostni (NN) nivo

Omrežje z nazivno napetostjo 0,4 kV, ki ga vzdržuje podjetje po koncesijski pogodbi oziroma
SODO.
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3

KAZALNIKI NEPREKINJENOSTI NAPAJANJA

3.1

Kazalnik povprečnega trajanja prekinitev napajanja v sistemu, SAIDI

Razmerje med vsoto trajanja prekinitev napajanja posameznih odjemalcev v določenem časovnem
intervalu in celotnim številom odjemalcev v sistemu za čas trajanja tega časovnega intervala.
Veličina se izračuna na naslednji način: če je tij trajanje i-te prekinitve napajanja j-temu odjemalcu
v izbranem časovnem intervalu T in NS celotno število odjemalcev, potem sledi

SAIDI =

∑ ∑t
i

j

ij

NS ⋅T

To veličino lahko uporabimo za opisovanje kakovosti v preteklosti ali za pričakovano kakovost v
prihodnosti.
Opomba 1: Upoštevane so le trajne prekinitve.
Opomba 2: Če je časovni interval izražen v letih, se veličina imenuje »Povprečni letni čas prekinitve
na oskrbovanega odjemalca«.
Opomba 3: Izraz odjemalec predstavlja končnega odjemalca in ne vmesnega distribucijskega
sistema ali podjetja.
Opomba 4: Če se kazalnik izračunava za prenosno omrežje, se izraz odjemalec nanaša na
posamezno prevzemno-predajno mesto.
3.1.1

Izražanje SAIDI

SAIDI izražamo v minutah na odjemalca glede na obdobje opazovanja oziroma poročanja
(mesečno, letno).
3.2

Kazalnik povprečne frekvence prekinitev napajanja v sistemu, SAIFI

Razmerje med celotnim številom prekinitev napajanja odjemalcev v določenem časovnem intervalu
in celotnim številom odjemalcev v sistemu za čas trajanja tega časovnega intervala.
Veličina se izračuna na naslednji način: če je oskrba z električno energijo v časovnem intervalu T
odjemalcu j prekinjena nj krat in predstavlja NS celotno število odjemalcev, potem sledi

SAIFI =

∑n
j

j

N S ⋅T

To veličino lahko uporabimo za opisovanje kakovosti v preteklosti ali za pričakovano kakovost v
prihodnosti.
Opomba 1: Običajno so upoštevane le dolgotrajne prekinitve.
Opomba 2: Izraz odjemalec predstavlja končnega odjemalca in ne vmesnega distribucijskega
sistema ali podjetje.
Opomba 3: Če se kazalnik izračunava za prenosno omrežje, se izraz odjemalec nanaša na
posamezno prevzemno-predajno mesto.
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Izražanje SAIFI

SAIFI izražamo s številom prekinitev na odjemalca glede na obdobje opazovanja oziroma poročanja
(mesečno, letno).
3.3

Kazalnik povprečne frekvence prekinitev napajanja odjemalca, CAIFI

Razmerje med celotnim številom prekinitev napajanja odjemalcev v določenem časovnem intervalu
in celotnim številom prizadetih odjemalcev z vsaj eno prekinitvijo v času trajanja tega časovnega
intervala.
Veličina se izračuna na naslednji način: če je N NS število prizadetih odjemalcev in je j-temu
odjemalcu v izbranem časovnem intervalu T prekinjeno napajanje

CAIFI =

∑n
j

n j krat, potem sledi:

j

N NS ⋅ T

Pri določevanju

N NS

se šteje vsak prizadeti odjemalec le enkrat, ne glede na to, kolikokrat mu je

bilo prekinjeno napajanje v izbranem časovnem intervalu T.
To veličino lahko uporabimo za opisovanje kakovosti v preteklosti ali za pričakovano kakovost v
prihodnosti.
Opomba 1: Upoštevane so le trajne prekinitve.
Opomba 2: Izraz odjemalec predstavlja končnega odjemalca in ne vmesnega distribucijskega
sistema ali podjetja.
3.4

Kazalnik povprečnega trajanja prekinitev napajanja odjemalca, CAIDI

Razmerje med vsoto trajanja prekinitev napajanja odjemalcev v določenem časovnem intervalu in
celotnim številom prekinitev napajanja odjemalcev z vsaj eno prekinitvijo v času trajanja tega
časovnega intervala.
Veličina se izračuna na naslednji način: če je tij trajanje i-te prekinitve napajanja j-temu odjemalcu
in je n j skupno število prekinitev j-tega odjemalca v izbranem časovnem intervalu T, potem sledi

CAIDI =

∑∑ t
i

j

∑n
j

j

ij

=

SAIDI
SAIFI

To veličino lahko uporabimo za opisovanje kakovosti v preteklosti ali za pričakovano kakovost v
prihodnosti.
Opomba 1: Kazalnik CAIDI lahko izračunamo tudi iz razmerja med kazalnikoma SAIDI in SAIFI,
izračunanima za isto obdobje opazovanja.
Opomba 2: Upoštevane so le trajne prekinitve.
Opomba 3: Izraz odjemalec predstavlja končnega odjemalca in ne vmesnega distribucijskega
sistema ali podjetja.
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Kazalnik trenutne povprečne frekvence prekinitev napajanja v sistemu, MAIFI

Razmerje med celotnim številom kratkotrajnih prekinitev napajanja odjemalcev v določenem
časovnem intervalu in celotnim številom odjemalcev v sistemu za čas trajanja tega časovnega
intervala.
Veličina se izračuna na naslednji način: če je oskrba z električno energijo v časovnem intervalu T
odjemalcu j prekinjena Uj krat in predstavlja Ncust celotno število odjemalcev, potem sledi

MAIFI =

∑U
j

j

N cust ⋅ T

Opomba: Če se kazalnik izračunava za prenosno omrežje, se izraz odjemalec nanaša na
posamezno prevzemno-predajno mesto.
3.5.1

Izražanje MAIFI

MAIFI izražamo s številom prekinitev na odjemalca glede na obdobje opazovanja oziroma
poročanja (mesečno, letno).
3.6

Nedobavljena energija, ENS

Energija, ki bi bila dobavljena iz sistema, če ne bi prišlo do prekinitve napajanja z električno
energijo.

ENS = ∑ Pk ⋅ Dk

[MWh]

k

ENS
Pk

Nedobavljena energija
Moč, pri kateri je bilo prekinjeno napajanje z električno energijo,
izražena v MW.
Čas, za katerega je prekinjeno napajanje z električno energijo,
izražen v urah.

Dk

Opomba 1:Upoštevajo se vse dolgotrajne in kratkotrajne prekinitve na posamezni prizadeti
priključni točki uporabnika na prenosnem vodu.
Opomba 2: Kot uporabnika na prenosnem omrežju razumemo prevzemno-predajno mesto in je
lahko:
3.7

RTP in/ali
TP.
Povprečni čas prekinitve, AIT

Povprečni čas prekinitve na prenosnem omrežju odraža časovno obdobje, ko je bila prekinjena
dobava električne energije na uporabnika in leto.

AIT =

60 ⋅ ∑ ENSi
i

PT

[min]

AIT
ENS i

Povprečni čas prekinitve

PT

Povprečna moč elektroenergetskega sistema v MW, ki se dobi iz
prenesene električne energije v enem letu deljene z 8760 urami.

Količina nedobavljene energije ob »i«-ti prekinitvi v MWh
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Opomba: Kot uporabnika na prenosnem omrežju razumemo prevzemno-predajno mesto in je
lahko:
3.8

RTP in/ali
TP.
Povprečna frekvenca prekinitev, AIF

Povprečna frekvenca prekinitev na prenosnem omrežju odraža povprečno število prekinitev dobave
električne energije na uporabnika v enem letu.

AIF =

∑P
i

i

PT

AIF
Pi

Moč, ki je prekinjena pri »i«-ti prekinitvi.

PT

Povprečna moč elektroenergetskega sistema v MW, ki se dobi iz
prenesene električne energije v enem letu deljene z 8760 urami.

Povprečna frekvenca prekinitev

Opomba: Kot uporabnika na prenosnem omrežju razumemo prevzemno-predajno mesto in je
lahko:
3.9

RTP in/ali
TP.
Povprečno trajanje prekinitve, AID

Je merilo za povprečno trajanje posamezne prekinitve in se izraža v minutah.

AID =

60 ⋅ ∑ ENSi
i

∑P
i

[min]

i

AID
ENS i
Pi

Povprečno trajanje prekinitve
Količina nedobavljene energije ob »i«-ti prekinitvi v MWh.
Moč, ki je prekinjena pri »i«-ti prekinitvi v MW.

Opomba: Kot uporabnika na prenosnem omrežju razumemo prevzemno-predajno mesto in je
lahko:
-

RTP in/ali
TP.

4

OSTALI PODATKI

4.1

Lastnosti omrežja

4.1.1

Ozemljitev nevtralne točke SN omrežja

Ozemljitev nevtralne točke SN omrežja je opredeljena kot električna povezava nevtralne točke z
zemljo. Glede na vrsto ozemljitve ločimo:
-

direktno ali neposredno ozemljitev,
shunt (posredna ozemljitev preko nizke oziroma visoke impedance) in
drugo vrsto ozemljitve.
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Vrsta vodov
Kabelsko – podzemno omrežje

Kabelsko – podzemno omrežje je v glavnem zgrajeno iz podzemnih kablov. To so električni vodi z
izoliranimi vodniki, ki so zakopani v zemljo oziroma ležijo v kabelskih jaških ali ceveh.
4.1.2.2

Kabelsko – nadzemno omrežje

Kabelsko – nadzemno omrežje je v glavnem sestavljeno iz nadzemnih vodov. To so električni vodi
z izoliranimi vodniki, ki potekajo nad zemljo.
4.1.2.3

Omrežje z golimi oziroma polizoliranimi vodniki

To omrežje sestavljajo goli oziroma polizolirani vodniki ali kabli nad zemljo, podprti z izolatorji ali
ustreznimi podporniki.
4.1.3

Omrežje, ki ustreza stanju tehnike

Je delež omrežja, ki ga določimo s primerjavo med projektnimi pogoji in standardi, po katerih je bil
obstoječi elektroenergetski objekt (RTP, RP, TP, vod itd.) zgrajen in je v obratovanju ter
projektnimi pogoji in zahtevami standardov, ki so sedaj veljavni za isti objekt. Če stanje tehnike
ustreza tedanjim projektnim pogojem in standardom, velja, da objekt šteje za skladnega.
Opomba: V primerjavi je treba upoštevati projektne pogoje in standarde, ki so veljali za zadnje
izvedene rekonstrukcije in obnove elektroenergetskih objektov.
4.1.4

Omrežje pod nadzorom SCADA

Je delež omrežja, kjer primarno in sekundarno opremo stikalnih naprav (progovni ločilniki,
progovne odklopne ločilnike, progovne odklopniki oziroma enostavne naprave z funkcijami
daljinskega vodenja in kompleksnejše naprave z vgrajenimi funkcijami zaščite, APV, kompleksnih
meritev, selektivnosti itd.) nadzorujemo ali krmilimo s centralnim nadzornim sistemom iz
daljinskega centra vodenja. Omenjene naprave so lahko vgrajene v celicah RTP oziroma RP, na
drogovih (t.i. »distribuiranih« RP) itd.
Delež izračunamo na podlagi dveh kriterijev:
1. Delež SN izvodov RTP oziroma RP opremljenih z daljinsko vodenimi stikalnimi napravami z
zaščito in APV v koncentrirani točki (celice RTP oziroma RP).
2. Delež SN izvodov RTP oziroma RP opremljenih z daljinsko vodenimi stikalnimi napravami z
zaščito in APV na drogovih oziroma izven RTP oziroma RP, na mestih kjer je njihov učinek
najbolj optimalen (mednje štejemo npr. daljinsko vodene naprave v odcepnih vodih, ki so
priključeni na osnovni (težki) izvod RTP oziroma RP, kakor tudi daljinsko vodene odklopne
ločilnike z avtomatom za izklop v breznapetostni pavzi, vključene na osnovni izvod ali v
odcepnih vodih). V delež prispeva vsak posamezni izvod SN, ki ima nameščeno vsaj eno
zgoraj navedeno napravo.
Oba deleža se izračunata glede na število vseh izvodov RTP in RP v SN omrežju.
4.1.5

Možnost podvojenega napajanja (na nivoju SN – delež odjemalcev) [%]

Odstotek odjemalcev, ki se lahko napajajo z električno energijo iz najmanj dveh tokokrogov, za
katera se predpostavlja, da sta za zanesljivost dobave med seboj neodvisna (dva ali več SN
izvodov iz ene ali več RTP oziroma RP s stikalnimi napravami v dovodih – mod IEC 601-02-19).
Opomba: Zanke navadno obratujejo razklenjene.
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Število udarov strel v določenem časovnem obdobju na kvadratni kilometer ozemlja, registriranih s
sistemom za avtomatsko lokalizacijo atmosferskih razelektritev.
4.2.2

Število koreliranih udarov strel

Število koreliranih udarov strel se pridobi z uporabo komercialnih storitev za koreliranje udarov
atmosferskih razelektritev z izpadi daljnovodov električnega omrežja.
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Priloga 2
Komercialna kakovost
1

SPLOŠNO

1.1

Višja sila

Višja sila je dogodek, v katerem nastopijo okoljski parametri izven mej, ki so določene s stanjem
tehnike oziroma so bili podani v projektnih pogojih (nevihta, udar strele, vihar, sneg, led, snežni ali
zemeljski plaz, mraz, vročina, požar, vlaga, poplava, potres, padec skale ali druge naravne
nesreče, ob katerih so bile razglašene krizne razmere).
Višja sila je nepredvidljiv dogodek z zgoraj navedenimi posledicami, na katerega sistemski operater
ni mogel vplivati oziroma jih preprečiti in preprečuje izvajanje storitev s kakovostjo, ki jo določajo
minimalni standardi komercialne kakovosti (npr. nedostopnost lokacije izvedbe storitve zaradi
plazu ipd.).
1.2

Tuji vzroki

Med tuje vzroke štejemo tiste vzroke, ki jih je povzročila »tretja oseba« kot npr. posek drevja padec drevja, zemeljska dela, izklop na zahtevo tretje osebe, tuje osebe, živali, padec letečega
predmeta, teroristično dejanje, vzdrževanje na postrojih sistemskega operaterja, okvare na
postrojih sistemskega operaterja, razpad sistema, omejitve moči, omejitve energije in ostali tuji
vzroki.
2
2.1
2.1.1

PARAMETRI KOMERCIALNE KAKOVOSTI
Priključevanje na omrežje
Čas, potreben za odgovor na zahtevo novega uporabnika za priključitev na
omrežje

Je čas, ki preteče od prejema popolne pisne vloge za izdajo soglasja za priključitev ali za povečanje
obstoječe priključne moči do izdaje soglasja za priključitev (SZP), ki ga izda SODO ali izvajalec
nalog SODO.
Povprečni »čas, potreben za odgovor na zahtevo novega uporabnika za priključitev na omrežje« se
izračuna na naslednji način:
n

T _ odgovora _ zaht _ priklj =

∑ T _ izdaje _ SZP
i =1

i

št _ v log_ odjemalcev _ SZP

[d ]

V enačbi pomenijo:

T _ odgovora_ zaht _ priklj

Povprečni čas za odgovor na zahtevo po priključitvi, izražen v
dnevih.

T _ izdaje _ SZPi

Čas, potreben za izdajo SZP »i-temu« novemu ali obstoječemu
uporabniku za povečanje priključne moči, ki ga izražamo v
dnevih.

št _ v log_ odjemalcev _ SZP

Število vseh popolnih vlog za izdajo SZP novemu uporabniku ali
obstoječemu odjemalcu za povečanje priključne moči.

Opomba 1: Na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) ta čas ne sme biti daljši od
30 dni, če se soglasje izda po skrajšanem postopku, in 60 dni, če se soglasje izda na podlagi
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ugotovitvenega postopka (kriteriji za vrsto postopka niso odvisni le od zahtevnosti priključka,
ampak tudi od števila strank, ki jih je po določbah ZUP-a treba vključiti v postopek).
Opomba 2: Poročanje o izdaji SZP po skrajšanem postopku in o izdaji SZP po ugotovitvenem
postopku se izvajata za oba postopka posebej. Izračuna pa se tudi skupen parameter za oba
postopka skupaj.
Opomba 3: Če se vloga v roku 30 oziroma 60 dni zavrže, se to šteje za tuji vzrok, da SZP ni bilo
izdano v zajamčenem roku.
2.1.2

Čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela

Je čas, izražen v dnevih, ki preteče od datuma prejema zahteve za izdajo predračuna za izvedbo
enostavnih del do datuma odpošiljanja ponudbe oziroma predračuna, ki ga je pripravil SODO ali
izvajalec nalog SODO.
Povprečni »čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela« se izračuna na
naslednji način:
n

T _ izdaje _ PR =

∑ T _ izdaje _ PR

i

i =1

št _ vseh _ zahtev _ odjem _ PR

[d ]

V enačbi pomenijo:

T _ izdaje _ PR

Povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov
(predračuna) za izvedbo enostavnih del, izražen v dnevih.

T _ izdaje _ PRi

Celoten čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna)
za izvedbo enostavnih del »i«-te zahteve uporabnika, izražen
v dnevih.

št _ vseh _ zahtev _ odjem _ PR

Število vseh uporabnikov, ki so podali zahtevo za izvedbo
enostavnih del.

Opomba 1: Enostavna dela obsegajo vsa dela, ki jih izvaja SODO ali izvajalec nalog SODO v skladu
s svojo dejavnostjo na NN prevzemno-predajnem mestu, namerilno, krmilnih napravah itd.
Opomba 2: Zahteva za izdajo ocene stroškov (predračuna) mora biti podana v pisni obliki ali na
drug način, ki omogoča sistemsko registriranje časa prejema zahteve (npr. klicni center ipd.).
Opomba 3: Parameter se spremlja le za tiste storitve, za katere sistemski operater ne objavi
cenika.
2.1.3

Čas, potreben za priključitev novega uporabnika na NN omrežje

Je čas, ki preteče od prejema popolne pisne vloge za izdajo pogodbe o priključitvi (PP) do izdaje s
strani SODO ali izvajalca nalog SODO podpisane pogodbe o priključitvi.
Opomba: Šteje se samo čas trajanja postopka, na katerega ima vpliv SODO ali izvajalec nalog
SODO.
Povprečni »čas, potreben za priključitev novega uporabnika na NN omrežje« se izračuna:
n

T _ priklj _ uporab _ NN =

∑ T _ izdaje _ PP
i =1

i

št _ v log_ uporab _ PP

[d ]
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V enačbi pomenijo:

T _ priklj _ uporab _ NN

Povprečni čas za priključitev novega uporabnika na NN omrežje,
izražen v dnevih.

T _ izdaje _ PPi

Čas, ki je potekel za izdajo pogodbe o priključitvi »i-temu«
novemu uporabniku ali obstoječemu uporabniku za povečanje
priključne moči, ki ga izražamo v dnevih.

št _ v log_ uporab _ PP

Število vseh vlog za izdajo pogodbe o priključitvi novemu
uporabniku ali obstoječemu uporabniku za povečanje priključne
moči.

2.1.4

Čas, potreben za aktiviranje priključka na električno omrežje

Je čas, ki preteče od prejema popolne pisne vloge uporabnika za priključitev in dostop, do fizične
priključitve uporabnika (obsega pregled priključka, merilnega mesta in fizično priključitev).
Opomba 1: Vsak naslednji pregled zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti pri predhodnem pregledu
priključka in merilnega mesta se šteje kot nova vloga (sporočilo o odpravi pomanjkljivosti).
Opomba 2: Pri izračunu tega parametra upoštevamo tudi vloge za povečanje priključne moči
obstoječega uporabnika.
Povprečni »čas, potreben za aktiviranje priključka na električno omrežje« se izračuna:
n

T _ prikljucitev =

∑ T _ prikljucitve

i

i =1

št _ v log_ prikljucitve

[d ]

V enačbi pomenijo:

T _ prikljucit ev

Povprečni čas za aktiviranje priključka na električno omrežje, izražen
v dnevih.

T _ prikljucit vei

Čas, ki je potekel za aktiviranje priključka na električno omrežje »itega« novega uporabnika, ki ga izražamo v dnevih.

št _ v log_ prikljucit ve

Število vseh vlog za priključitev in dostop, prejetih od novega
uporabnika ali obstoječega uporabnika v primeru povečanja priključne
moči.

2.2

Skrb za odjemalce

2.2.1

Čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov

Je čas, potreben za odgovor na pisno vprašanje (splošna vprašanja ali vprašanja, povezana z
računi, obrazložitvami računov, informacijami o cenah itd.) oziroma pisno pritožbo ali pisno
zahtevo uporabnika, ki se šteje od datuma prejetja dopisa do posredovanja pisnega odgovora.
Povprečni »čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov«, se
izračuna na naslednji način:
n

T _ odgovora =

∑ T _ odgovora
i =1

i

št _ povpraševanj

[d ]
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V enačbi pomenijo:

T _ odgovora

Povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja,
pritožbe ali zahteve odjemalcev, se izračuna na naslednji način.

T _ odgovora i

Odzivni čas za »i-ti« odgovor na vprašanje, pritožbo ali zahtevo
odjemalca (od datuma prejetja vprašanja, pritožbe ali zahteve
do datuma posredovanja odgovora), izražen v dnevih.

št _ povpraševa nj

Število vseh vprašanj, pritožb ali zahtev, ki so bile prejeta.

Opomba 1: Vprašanja v zvezi s stroški in plačilom storitev se nanašajo le na vprašanja, ki se
nanašajo na obračun omrežnine, prispevkov in dajatev.
Opomba 2: V dopisih, ki vsebujejo kakršno koli kombinacijo pisnih vprašanj, pisnih pritožb ali
pisnih zahtev uporabnika, se za posredovanje odgovora šteje najdaljši čas (čas za zadnji odgovor,
če je posredovanih več odgovorov), dopis pa šteje kot en sam.
Opomba 3: Pritožbe, ki so obravnavane v drugih kazalnikih komercialne kakovosti, se v tem
kazalniku ne upoštevajo.
2.2.2

Čas zadržanja klica v klicnem centru

Je čas zadržanja klica posameznega uporabnika (predvajanje informacije (glasba, govor)), ki sledi
glasovni menijski izbiri (z uporabo funkcij kot npr. Interactive Voice Response (IVR)), vse dokler
operater ne odgovori na klic.
Povprečni »čas zadržanja klica v klicnem centru« se izračuna na naslednji način:
n

T _ zadržanja _ klica =

∑ T _ zadržanja _ klica
i =1

i

št _ klicev

[ s]

V enačbi pomenijo:

T _ zadržanja _ klica

Povprečni čas zadržanja klica uporabnika

T _ zadržanja _ klicai

Čas zadržanja »i-tega« klica, izražen v sekundah.

št _ klicev

Število vseh zadržanih dohodnih klicev uporabnikov

2.2.3

Kazalnik ravni strežbe klicnega centra

Kazalnik ravni strežbe je odstotek dohodnih klicev, na katere je odgovoril operater.
Povprečna vrednost kazalnika nivoja strežbe se izračuna na naslednji način:
n

Idx _ nivoja _ strežbe =

∑ Id _ klica(t < t
i =1

št _ klicev

)

x i

× 100 [%]

V enačbi pomenijo:

Idx _ nivoja _ strežbe

Kazalnik ravni kakovosti strežbe klicnega centra
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t

Dejansko trajanje zadržanja klica

tx

Pričakovano trajanje zadržanja klica

Id _ klica(t < t x )

Telefonski klici, pri katerih je trajanje zadržanja klica manjše
kot pričakovano trajanje zadržanja klica.

št _ klicev

Število vseh zadržanih dohodnih klicev uporabnikov

Opomba: Če tx ni določen, se izračunava razmerje med številom klicev, na katere je odgovoril
operater, in celotnim številom dohodnih klicev, ki zahtevajo komunikacijo z operaterjem neodvisno
od dolžine zadržanja klica.

Idx _ nivoja _ strežbe =

Št _ odgov _ klicev
× 100 [%]
št _ klicev

V enačbi pomenijo:

št _ odgov_ klicev

Število klicev, na katere je odgovoril operater.

št _ klicev

Celotno številom dohodnih klicev, ki zahtevajo komunikacijo z
operaterjem neodvisno od dolžine zadržanja klica.

2.3

Tehnične storitve

2.3.1

Čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za
omejevanje toka

Je čas, ki je pretekel od prejetja obvestila odjemalca o napaki na napravi za omejevanje toka, ki je
pod nadzorom SODO ali izvajalca nalog SODO, do ponovne vzpostavitve napajanja.
Povprečni »čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje
toka« se izračuna na naslednji način:
n

T _ zam _ var =

∑ T _ zam _ var
i =1

i

št _ napak _ var

[ h]

V enačbi pomenijo:

T _ zam _ var

Povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru
napake na napravi za omejevanje toka, ki je pod nadzorom
SODO, ali izvajalca nalog SODO.

T _ zam _ vari

Čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na »iti« napravi za omejevanje toka, izražen v urah.

št _ napak _ var

Število vseh napak na napravah za omejevanje toka, ki so pod
nadzorom SODO ali izvajalca nalog SODO.

Opomba 1: Če se izkaže, da je po zamenjavi varovalke napajanje ponovno prekinjeno (napaka v
notranji instalaciji odjemalca), se nadaljnji čas odprave ne upošteva.
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Opomba 2: Če da se uporabnik odloči za kasnejši čas odprave napake na napravi za omejevanje toka
zaradi ugodnejšega cenika, se čas odprave napake ne evidentira. SODO ali izvajalec nalog SODO
mora hraniti dokazila o zahtevi uporabnika.
2.3.2

Delež neizvedenih ali zapoznelih v naprej dogovorjenih obiskov

Osnova za izračun kazalnikov je vnaprej predpisan ali dogovorjen časovni interval, v katerem
predstavnik izvajalca jamči obisk na dogovorjeni lokaciji.
Delež neopravljenih ali zamujenih obiskov se izračuna na naslednji način:

neskladnos t _ obiskov =

št _ neskladnih _ obiskov
× 100 [%]
št _ obiskov

V enačbi pomenijo:

neskladnos t _ obiskov

Delež obiskov, ki jih je predstavnik izvajalca izvedel v roku
določenem v zajamčenem standardu komercialne kakovosti.

št _ neskladnih_ obiskov

Število neopravljenih ali zamujenih obiskov pri uporabnikih, za
katere obstaja upravičena pritožba uporabnika.

št _ obiskov

Število vseh dogovorjenih obiskov

Opomba: Za opredelitev maksimalnega časovnega intervala obiska se smiselno uporabijo določbe
akta, ki urejajo minimalne standarde kakovosti oskrbe.
2.3.3

Čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti

V primeru pritožb v zvezi z napetostjo, se reševanje izvede v dveh korakih:
1. preverjanje na prizadetem mestu in odgovor na pritožbo in
2. rešitev problema.
Je čas, ki preteče od prejema pritožbe v zvezi s kakovostjo napetosti do odgovora nanjo.
Pri izračunu tega kazalnika se upoštevajo samo pritožbe, ki so tudi uradno zabeležene. Ustne
pritožbe zaposlenim se ne upoštevajo (pritožniku se v pogovoru pojasni, kako naj se pritoži). Pri
izračunu tega kazalnika se upoštevajo upravičene in neupravičene pritožbe.
Povprečni »čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti«, se izračuna na
naslednji način:
n

T _ odg _ VQ =

∑ T _ odgovora
i =1

i

št _ pritožb _ VQ

[d ]

V enačbi pomenijo:

T _ odg _ VQ

Povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s
kakovostjo napetosti.

T _ odgovorai

Čas, potreben za odgovor na »i-to« pritožbo (vključno z
izvajanjem meritev na prizadetem mestu in iskanjem rešitve),
izražen v dnevih.

št _ pritožb_ VQ

Število vseh prispelih pritožb v zvezi z odstopanji napetosti
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Čas, potreben za rešitev odstopanj napetosti

Je čas, ki preteče med odgovorom na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti in odpravo odstopanja
kakovosti napetosti. Za čas odprave odstopanja kakovosti napetosti se šteje datum, ko so razmere
v omrežju sanirane (tehnični pregled, začetek poskusnega obratovanja, preklop odcepa TP itd.).
Povprečni »čas, potreben za rešitev odstopanj napetosti« se izračuna na naslednji način:
n

T _ rešitev _ VQ _ odstopanj =

∑ T _ reševanja _ odstopanja
i =1

i

št _ posegov _ VQ

[d ]

V enačbi pomenijo:

T _ rešitev_ VQ _ odstopanj

Povprečni čas, potreben za sanacijo odstopanja napetosti.

T _ reševanja _ odstopanja

Čas trajanja »i-te« sanacije odstopanja kakovosti napetosti
(poseg v omrežje) v mesecih v obravnavanem letu

št _ posegov_ VQ

Število vseh sanacij odstopanj kakovosti napetosti v
obravnavanem letu

Opomba: Parametri se spremljajo posebej glede na napetostni nivo. Izračuna se tudi skupen
kazalnik, ki je povprečna vrednost vseh kazalnikov.
Opomba: Pri izračunu tega kazalnika se upoštevajo samo pritožbe glede odstopanj napetosti, ki so
tudi uradno zabeležene in v zadevnem letu rešene. Ustne pritožbe se ne upoštevajo (pritožniku se
v pogovoru pojasni, kako naj se pritoži). Pri izračunu tega kazalnika se upoštevajo samo
upravičene pritožbe.
2.3.5

Delež napačnih odklopov zaradi napake vzdrževalnega osebja

Osnova za izračun kazalnika je spremljanje števila odklopov, ki jih je izvajalec povzročil zaradi
napake vzdrževalnega osebja.
Delež neupravičenih odklopov, ki so bili povzročeni zaradi napake vzdrževalnega osebja, se
izračuna na naslednji način:

delež _ neuprav _ odklopi =

št _ neuprav _ odklopov
× 100 [%]
št _ odklopov

V enačbi pomenijo:

delež _ neuprav _ odklopi

Delež neupravičenih odklopov, ki so bili povzročeni zaradi
napake vzdrževalnega osebja izražen v odstotkih.

št _ neuprav_ odklopov

Število neupravičenih odklopov uporabnikov, ki so bili
povzročeni zaradi napake vzdrževalnega osebja, ki se ugotovi
na podlagi upravičenih pritožb uporabnika.

št _ odklopov

Število vseh odklopov

2.3.6

Delež pravočasno obveščenih uporabnikov o načrtovani prekinitvi

SODO in izvajalci nalog SODO so dolžni uporabnike obveščati o načrtovanih prekinitvah skladno z
določbami Energetskega zakona. Način obveščanja je odvisen od kategorije odjemalcev.
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Delež informacij o načrtovanih prekinitvah napajanja, poslanih v predpisanem času, se izračuna na
naslednji način:

št _ upr _ pritožb

m

delež _ obvešč _ uporab = (1 −

∑ št _ uporabnikov
j =1

j

j

) × 100 [%]

V enačbi pomenijo:

delež _ obvešč _ uporab

Delež uporabnikov deležnih ustrezne kakovosti storitve
obveščanja o načrtovani prekinitvi v odstotkih

št _ upr _ pritožb

Število upravičenih pritožb uporabnikov ob »j«-ti načrtovani
prekinitvi

št _ uporabniko v j

Število vseh uporabnikov, ki jim je bila načrtovana »j«-ta
prekinitev dobave električne energije (oziroma uporabnikov, ki
jih je bilo treba obvestiti).

j

Posamezno obveščanje

2.4

Merjenje in zaračunavanje

2.4.1

Čas, potreben za odpravo okvare števca

Je čas, ki je potreben za odpravo okvare merilne naprave (menjave merilne naprave in vključitve
njene funkcije v merilno mesto).
Povprečni »čas, potreben za odpravo okvare števca«, se izračuna na naslednji način:
n

T _ odprave _ ok var e _ števca =

∑ T _ odprave _ ok var e _ števca
i =1

i

št _ pregledov

[d ]

V enačbi pomenijo:

T _ odprave _ ok var e _ števca

Povprečni čas, potreben za pregled in odprave napake števca

T _ odprave _ ok var e _ števcai

Čas od prejetja zahteve do opravljenega pregleda in odprave
napake »i-tega« števca, izražen v dnevih.

št _ pregledov

Število vseh števcev, ki so bili pregledani na zahtevo (število
izvedenih inšpekcij).

Opomba 1: Kazalniki se spremljajo glede na napetostne nivoje in kategorijo odjema.
Opomba 2: Treba je upoštevati tako števce, kot krmilne in komunikacijske naprave.
2.4.2

Število rednih odčitavanj števcev v enem letu s strani pooblaščenega podjetja

Kazalnik temelji na zahtevanem rednem letnem oziroma mesečnem odčitavanju števcev, ki ga
opravi izvajalec.
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Povprečno število odčitavanj števcev v enem letu s strani pooblaščenega podjetja se izračuna na
naslednji način:

povpr _ št _ odbirkov _ števcev =

št _ odbirkov _ števcev
[# / leto]
št _ števcev

V enačbi pomenijo:

povpr _ št _ odbirkov _ števcev

Povprečno število odčitavanj števcev v enem letu s strani
pooblaščenega podjetja

št _ odbirkov_ števcev

Število vseh izvedenih rednih odčitavanj števcev na leto

št _ števcev

Število vseh števcev

Opomba 1: Odčitavanje števcev se izvaja na različne načine in z različno frekvenco. Pričakuje se,
da bo izvajalec redno odčitaval števce, saj je zaračunavanje na podlagi ocene največkrat vzrok
pritožb. Rešitev za ta problem je uporaba sistema za daljinsko odčitavanje merilnih naprav.
Opomba 2: Do kompenzacije ni upravičen odjemalec, ki ni omogočil odčitka števca na
nedostopnem merilnem mestu. Izvajalec hrani dokazni material.
2.4.3

Čas do vzpostavitve ponovnega napajanja po izklopu zaradi zapoznelega plačila

Je čas, ki preteče od trenutka, ko so izpolnjeni vsi pogoji za priključitev uporabnika (plačan dolg,
vključno s stroški odklopa in priklopa, podpisani pogodbi o dostopu in dobavi) do ponovne
vzpostavitve napajanja.
Povprečni »čas, potreben za vzpostavitev ponovne oskrbe zaradi zapoznelega plačila«, se izračuna
na naslednji način:
n

T _ ponov _ priključ =

∑T _ ponov _ priključ
i =1

št _ ponov _ priključ

i

[d ]

V enačbi pomenijo:

T _ ponov _ priključ

Povprečni čas, potreben za vzpostavitev ponovne oskrbe zaradi
zapoznelega plačila

T _ ponov _ priključ i

Čas od izpolnjenih »i«-tih pogojev za priključitev do ponovne
priključitve

št _ ponov _ priklju č

Število vseh ponovnih priključitev

2.5

Skladnost ravni kakovosti storitve

Za posamezne parametre komercialne kakovosti izračunamo ustrezni delež storitev, ki so
opravljene v skladu z minimalnimi standardi kakovosti na naslednji način:

skladnost _ ravni _ storitve _ CQ =

št _ skladnih _ storitev _ CQ
× 100 [%]
št _ vseh _ storitev _ CQ
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V enačbi pomenijo:

skladnost _ ravni _ storitve _ CQ

Delež storitev, ki so opravljene v skladu z
minimalnimi standardi kakovosti.

št _ skladnih_ storitev_ CQ

Število storitev, ki so opravljene v skladu z
minimalnimi standardi kakovosti.

št _ vseh _ storitev_ CQ

Število vseh opravljenih storitev

Deleži storitev, ki so opravljene v skladu z minimalnimi standardi kakovosti, se izračunajo za
naslednje parametre komercialne kakovosti:
-

čas, potreben za odgovor na zahtevo novega uporabnika za priključitev na omrežje;
čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela;
čas, potreben za priključitev novega uporabnika na NN omrežje;
čas, potreben za aktiviranje priključka na električno omrežje;
čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov;
čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka,
ki je pod nadzorom SODO;
čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti;
čas, potreben za rešitev odstopanj napetosti;
čas, potreben za pregled in odpravo okvare števca;
čas do vzpostavitve ponovnega napajanja po izklopu zaradi zapoznelega plačila.

Parameter se v spletni aplikaciji izračuna avtomatsko na podlagi vnosa ali uvoza potrebnih vhodnih
podatkov, ki so pomensko vezani na posamezno storitev.
2.6

Število izplačanih kompenzacij

V spletno aplikacijo izvajalci vnesejo število izplačanih kompenzacij zaradi nedoseganja zajamčenih
standardov posameznih storitev za naslednje parametre komercialne kakovosti:
-

čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela;
čas, potreben za aktiviranje priključka na električno omrežje;
čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov;
čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka;
delež pravočasno obveščenih uporabnikov o načrtovani prekinitvi;
čas, potreben za odpravo okvare števca;
število rednih odčitavanj števcev v enem letu s strani pooblaščenega podjetja;
čas do vzpostavitve ponovnega napajanja po izklopu zaradi zapoznelega plačila.
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Priloga 3
Kakovost napetosti
1

SPLOŠNO

1.1

Višja sila in tuji vzroki

V višjo silo in tuje vzroke se štejejo vsa nenormalna obratovalna stanja, ki so določena v standardu
SIST EN 50160.
2

PARAMETRI KAKOVOSTI NAPETOSTI

2.1

Definicije parametrov kakovosti napetosti

V spletni aplikaciji za kakovost napetosti se omogoča poročanje parametrov po slovenskem
standardu SIST EN 50160, Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih.
Minimalni parametri za kakovost napetosti so zapisani v tehničnem standardu SIST EN 50160,
Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih oziroma v pogodbah o kakovosti napetosti.
Prenosno podjetje in SODO ali izvajalec nalog SODO lahko predpišejo strožje parametre minimalnih
standardov kakovosti napetosti, kot so zahtevani v tehničnem standardu SIST EN 50160,
Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih.
2.2

Kazalnik stanja kakovosti napetosti

Je krovni kazalnik dosežene stopnje skladnosti značilnosti (parametrov) kakovosti napetosti z
zahtevami v tehničnem standardu.
Za različne napetostne nivoje se kazalnik izračuna na naslednji način:

I KEE

n
⎞
⎛
št _ neskladnih _ tednov ⎟
⎜
∑
⎟ ⋅ 100 [%]
= ⎜1 − n i =1
⎟
⎜
⎜ ∑ št _ tednov _ pod _ nadzorom ⎟
i =1
⎠
⎝

V enačbi pomenijo:

I KEE
št _ neskladnih _ tednov
št _ tednov _ pod _ nadzorom
I = 1 ...n

Kazalnik stanja kakovosti napetosti, ki se izraža v % po
posameznih napetostnih nivojih.
Število tednov, v katerih posamezni parametri kakovosti
napetosti niso v skladu z zahtevami standarda.
Število tednov v koledarskem letu, za katere so podatki o
kakovosti električne energije odčitani in verodostojni.
Število merilnih točk na posameznem napetostnem nivoju

Kazalnik stanja se izračuna posebej za:
-

velikost napajalne napetosti,
harmonske napetosti in
fliker.
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OBČINE
BOVEC
4756.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Bovec

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08
Odl. US, 79/09 in 14/10 Odl. US) in 16. člena Statuta Občine
Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec
na 1. redni seji dne 27. 10. 2010 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Bovec
1. člen
Prva alineja 34. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list
RS, št. 72/06) se spremeni tako, da se glasi:
»1. Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana
imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko
tudi razreši.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-003/2010
Bovec, dne 27. oktobra 2010
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje
volivca, ker sta bila obkrožena dva ali več kandidatov, je bilo
51 glasovnic neveljavnih, veljavnih pa je bilo 6.555 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število veljavnih
glasov:
KANDIDAT
1. Andrej FABJAN
2. Mojca ČEMAS STJEPANOVIČ
3. Stanislava MAJERLE
4. Samo KAVČIČ
5. Vinko PAPEŽ

4757.

Poročilo o izidu volitev župana v Občini
Črnomelj

POROČILO
o izidu volitev župana v Občini Črnomelj
Občinska volilna komisija Občine Črnomelj je skladno z
določbami 90. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08), na podlagi zapisnikov o delu
volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja na voliščih
ter na podlagi zapisnikov občinske volilne komisije o izidu glasovanja po pošti, ugotovila naslednji izid glasovanja na volitvah
župana Občine Črnomelj, ki so bile z odlokom predsednika
Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/10)
razpisane za 10. oktober 2010:
I.
IZID GLASOVANJA 10. OKOTOBRA 2010:
V volilne imenike je bilo vpisanih 12.175 volivcev.
S potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili
vpisani v volilni imenik, ni glasoval nobeden volivec.
Glasovalo je skupaj 6.606 volivcev ali 54,26% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od tega je:
a) 6.508 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih
b) 72 volivcev glasovalo predčasno
c) 26 volivcev glasovalo po pošti
d) 0 volivcev glasovalo s potrdilom.
Za volitve župana je bilo oddanih 6.606 glasovnic.

GLASOV
(%)
38,99
29,69
13,00
11,72
6,61

II.
RAZPIS DRUGEGA KROGA VOLITEV
Glede na določbo 107. člena Zakona o lokalnih volitvah je
občinska volilna komisija ugotovila, da nihče izmed kandidatov
ni dobil večine veljavnih glasov in da je potrebno opraviti drugi
krog volitev med kandidatoma, ki sta se po številu prejetih
glasov v prvem krogu uvrstila na prvi dve mesti.
Državna volilna komisija je na podlagi tretjega odstavka
107. člena Zakona o lokalnih volitvah razpisala drugi krog rednih volitev župana (Uradni list RS, št. 81/10).
Drugi krog glasovanja je bil opravljen 24. oktobra 2010.
Drugi krog glasovanja je bil opravljen med kandidatoma,
ki sta na glasovanju, ki je bilo 10. 10. 2010, dobila največ glasov. To sta bila:
1. ANDREJ FABJAN
2. MOJCA ČEMAS STJEPANOVIČ.

2010

ČRNOMELJ

GLASOV
(štev.)
2.556
1.946
852
768
433

III.
IZID DRUGEGA KROGA GLASOVANJA 24. OKOTBRA

V volilne imenike je bilo vpisanih 12.167 volivcev.
S potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili
vpisani v volilni imenik, je glasovalo 6 volivcev.
Glasovalo je skupaj 6.258 volivcev ali 51,41% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od tega je:
a) 6.139 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih
b) 90 volivcev glasovalo predčasno
c) 23 volivcev glasovalo po pošti
d) 6 volivcev glasovalo s potrdilom.
Za volitve župana je bilo oddanih 6.258 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje
volivca, ker sta bila obkrožena dva ali več kandidatov, je bilo 39
glasovnic neveljavnih, veljavnih pa je bilo 6.219 glasovnic.
Kandidata sta dobili naslednje število veljavnih glasov:
GLASOV
(štev.)
1. Mojca ČEMAS STJEPANOVIČ 3.209
2. Andrej FABJAN
3.010
KANDIDAT

GLASOV
(%)
51,60
48,40

IV.
IZID VOLITEV ŽUPANA
Občinska volilna komisija je skladno z določbami prvega
odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je
bila za županjo Občine Črnomelj izvoljena:
Mojca ČEMAS STJEPANOVIČ, ker je v drugem krogu
redih volitev 24. oktobra 2010 dobila večino veljavnih glasov.
Šifra: 041-1/2010
Črnomelj, dne 27. oktobra 2010
Predsednik
občinske volilne komisije
Anton Panjan l.r.
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Poročilo o izidu volitev za člana občinskega
sveta – predstavnika romske skupnosti
v Občini Črnomelj

POROČILO
o izidu volitev za člana občinskega sveta –
predstavnika romske skupnosti
v Občini Črnomelj
Posebna občinska volilna komisija Občine Črnomelj, je
na seji dne, 10. 10. 2010, na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja za člana občinskega
sveta predstavnika romske skupnosti na volitvah 10. 10. 2010
v Občini Črnomelj ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev
za člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti v
Občini Črnomelj.
I.
1. Na volitvah 10. 10. 2010 je imelo pravico voliti skupaj
186 volivcev:
a) 177 volivcev vpisanih v volilni imenik in
b) 9 volivcev, ki je glasovalo s potrdilom.
2. Glasovalo je skupaj 72 volivcev ali 38,71% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
Za volitve člana občinskega sveta – predstavnika
romske skupnosti, je bilo oddanih 72 glasovnic od tega
63 veljavnih.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje
volivcev, ker sta bila obkrožena dva ali več kandidatov je bilo
9 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število veljavnih
glasov:
1. JOŽEF BUTALA

27

2. SREČKO BREZAR

36.

III.
Posebna občinska volilna komisija je na podlagi
41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLV‑UPB3, 45/08 – ZVL‑H), ugotovila, da je za člana
občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v Občini Črnomelj izvoljen SREČKO BREZAR, ki je dobil večino
veljavnih glasov.
Št. 041-10/2010
Črnomelj, dne 10. oktobra 2010
Predsednik POVK
mag. Janez Kramarič l.r.

KOZJE
4759.

Poročilo o izidu volitev župana, članov
občinskega sveta ter članov svetov KS
v Občini Kozje na lokalnih volitvah 2010

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) in zapisnika o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida
volitev v Občini Kozje z dne 13. 10. 2010 je občinska volilna
komisija sestavila

Uradni list Republike Slovenije
POROČILO
o izidu volitev župana, članov občinskega sveta
ter članov svetov KS v Občini Kozje na lokalnih
volitvah 2010
I.
Občinska volilna komisija je na seji dne 13. 10. 2010 ugotovila izide glasovanja za volitve župana, članov občinskega
sveta ter članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Kozje.
II.
V Občini Kozje je od skupnega števila volivcev, 2880,
glasovalo 1735 volivcev, kar znaša 60,24% vseh volilnih upravičencev.
III.
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1735 glasovnic,
od tega je bilo 14 neveljavnih in 1721 veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Kandidat
Dušan Andrej Kocman
Darko Čebular
Danijel Štus

Število glasov
1506
117
98

%
87,51
6,80
5,69

Občinska volilna komisija je skladno z določbami
107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana izvoljen
DUŠAN ANDREJ KOCMAN, Lesično 69b, Lesično.
IV.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Kozje so
določene tri volilne enote, kjer se skupno voli 9 članov občinskega sveta.
V prvi volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Pri glasovanju za člane občinskega sveta v prvi volilni
enoti je bilo oddanih 599 glasovnic, od tega je bilo 13 neveljavnih in 586 veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Kandidat
MILAN ŠKRJANC
FRANC ŽLENDER
VERONIKA CVETKO
IVAN TURK
JERNEJ ŠKOBERNE
JANEZ OPREŠNIK
ANDREJ KOLAR
IVAN LUPŠE
SILVA BEVC JUG
DANIJELA ROMIH
ANDREJ TACER
FRANC PLAHUTA
MARTINA ČEPIN

Število glasov
104
189
65
41
71
80
93
60
41
63
82
253
56

%
17,75
32,25
11,09
7,00
12,12
13,65
15,87
10,24
7,00
10,75
13,99
43,17
9,56

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. FRANC PLAHUTA, Pilštanj 35, Lesično
2. FRANC ŽLENDER, Zagorje 61, Lesično
3. MILAN ŠKRJANC, Drensko rebro 6, Lesično.
V drugi volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Pri glasovanju za člane občinskega sveta v drugi volilni
enoti je bilo oddanih 607 glasovnic, od tega je bilo 14 neveljavnih in 593 veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Kandidat
JOŽICA RAJGL
ROMAN GRADIŠEK
ERVIN PERČIČ

Število glasov
52
238
125

%
8,77
40,13
21,08

Uradni list Republike Slovenije
Kandidat
URŠKA VRBEK
JOŽE PRESKAR
MILOŠ ČEPIN
IZTOK JOKAN
FILIP VOLAUŠEK
BOŠTJAN PREŠIČEK
EDITA LESKOVŠEK
VELJKO KOLAR
DANIJEL ŠTUS

Št.

Število glasov
41
95
127
66
173
109
60
181
84

%
6,91
16,02
21,42
11,13
29,17
18,38
10,12
30,52
14,17

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. ROMAN GRADIŠEK, Kozje 155, Kozje
2. VELJKO KOLAR Kozje 11, Kozje
3. FILIP VOLAUŠEK Kozje 100, Kozje.
V tretji volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Pri glasovanju za člane občinskega sveta v tretji volilni
enoti je bilo oddanih 527 glasovnic, od tega je bilo 10 neveljavnih in 517 veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Kandidat

Število glasov

%

JURIJ KRIVEC

112

21,66

LJUDMILA STRMECKI

80

15,47

JOŽEF SENICA

103

19,92

ROBERT PLEVNIK

48

9,28

MILENCA KRAJNC

153

29,59

MIRKO KUNST

125

24,18

DRAGO ULČNIK

45

8,70

JERNEJ JAGRIČ

128

24,76

IVANKA OSOJNIK

26

5,03

MARKO KUNEJ

201

38,88

SONJA GERZINA

36

6,96

DARJA GODLER

49

9,48

BRANKA DOBRAVC

57

11,03

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. MARKO KUNEJ, Gorjane 2, Podsreda
2. MILENCA KRAJNC, Vrenska gorca 44, Buče
3. JERNEJ JAGRIČ, Gorjane 17b, Podsreda.

Stran

13601

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LESIČNO
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Lesično je
določeno pet volilnih enot, v katerih se voli skupno 6 članov
sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
RENATA ZIDAR
MARKO ROMIH
ANDREJ TACER
JERNEJ ŠKOBERNE
IRENA POLUTNIK
FRANC PLAHUTA.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PODSREDA
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Podsreda je
določeno pet volilnih enot, v katerih se voli skupno 6 članov
sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
OLGA SIMONČIČ
RAJKO MOŠKON
JANEZ BRAČUN
MARKO KUNEJ
ANGELA NOVAK
MATEJ PEČNIK.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI OSREDEK
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Osredek je
določena ena volilna enota, v kateri se volijo 3 člani sveta
krajevne skupnosti.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
BORIS BEUC
SONJA HALER
BOJAN KUNEJ.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ZAGORJE
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zagorje so
določene tri volilne enote, v katerih se voli skupno 5 članov
sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
FRANC ŽLENDER
DANIEL ZALOKAR
MARKO ZALOKAR
SILVO POTOČNIK
VEKOSLAV BRILEJ.
Št. 041-0001/2010
Kozje, dne 13. oktobra 2010

V.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI BUČE
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Buče sta določeni dve volilni enoti, v katerih se voli skupno 5 članov sveta
krajevne skupnosti.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
BRANKO LUGARIČ
ALBIN PLEVNIK
ANA KOSTANJŠEK
DANIJEL ČEPIN
JOŽEF KAJBA.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KOZJE
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kozje je določeno pet volilnih enot, v katerih se skupno voli 7 članov sveta
krajevne skupnosti.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
VELJKO KOLAR
MILOŠ ČEPIN
ERVIN PERČIČ
DARIO KUKOVIČIČ
MILENA JAGRIČ
KAREL GORJUP
SREČKO KUKOVIČIČ.
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Predsednica
Občinske volilne Komisije
Občine Kozje
Andreja Reher l.r.

KRŠKO
4760.

Sklep o začetku priprave izdelave sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje
Zdole

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO‑1B in 108/09 – sprem. in dop.), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
ZLS‑UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) ter 35. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo, 5/03 in 57/06) je župan Občine Krško dne 29. 10.
2010 sprejel
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SKLEP
o začetku priprave izdelave sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta
za naselje Zdole
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Zdole (v nadaljevanju: SDUN Zdole)
Ureditveni načrt za naselje Zdole je bil sprejet v letu 2004
(Uradni list RS, št. 88/04); le‑ta je razdeljen na tri funkcionalna
območja: I. območje starega jedra naselja, ki se nahaja na slemenu Zdolskega hriba, neposredno v bližini cerkve Sv. Jurija;
II. območje novega jedra naselja – od starega jedra naselja do
kapelice v križišču in območje stanovanjske strukture, na levi
strani vzdolž lokalne ceste. Zdole so ruralno urbano naselje,
ki predstavlja lokalno oskrbno središče dnevne oskrbe, kjer je
možnost zaposlitve v neagrarnih dejavnostih (obrtniki in manjši proizvodni obrati), ravno tako pa je viden razvoj kmetijskih
gospodarstev.
Občina Krško načrtuje ureditev naselja, vključno s cesto
skozi naselje; na podlagi izraženih potreb in predlogov Krajevne skupnosti (nadomestni kulturni dom in dom duhovnih vaj
Zdole na območju župnišča, objekta Šoba, rekonstrukcije obstoječega podpornega zidu ob cerkvi …) ter tudi spremenjenih
predpisov s področja infrastrukture, je potrebno za realizacijo
načrtovanih ureditev predhodno izvesti spremembo in dopolnitev veljavnega načrta.
Predmet sprememb in dopolnitev UN je, na podlagi analize izdelanih gradiv, pobud ter predlogov KS, določitev urbanističnih, oblikovalskih, gradbeno tehničnih in drugih pogojev.
Sprememba in dopolnitev veljavnega dokumenta se izdela v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09).
2. Okvirno ureditveno območje SDUN
Spremembe in dopolnitve UN Zdole so predvidene na
območju starega jedra naselja (širše območje župnišča, vključno do cerkve), na delu območja novega jedra naselje (območje Šoba) ter na območju stanovanjske strukture ob kapelici.
Predvideno območje urejanja zajema zemljišča (v celoti ali
del) s parc. št.: *36, 257, 256, 255, *189, 1491/1, 288/3, 289/2,
1480/2, 1480/7, 1480/8 in 1480/9 (širše območje župnišča, velikosti cca 0,25 ha), *39, 307, 308/2, 1480/2, 1480/12, 1480/13 in
1480/24 (območje Šoba, velikosti cca 0,2 ha) ter 311/1, 311/2,
1482, 1480/27, 1480/28, 1480/2 in 1480/14 (del stanovanjske
strukture ob kapelici, velikosti cca 0,2 ha), vse k.o. Pleterje.
3. Dokumentacija, seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Strokovne rešitve za izdelavo SDUN Zdole bodo temeljile
na usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov občine, izdelanih idejnih zasnovah, dejanskega stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih
podlag ter razvojnih teženj oziroma izraženih potreb lastnikov
zemljišč:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Krško
za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list
RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97,
62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02,116/02
in 79/04),
– prostorske sestavine družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89, in
Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97,
68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02,
116/02 in 79/04),
– ureditveni načrt za naselje Zdole (Elite d.o.o. Krško;
Uradni list RS, št. 88/04),
– idejne zasnove za poslovno kulturni kompleks Zdole
ter objekt Šoba (MV BIRO, Marija Vlahušič s.p. Krško, marec
2010),
– predvidena rekonstrukcija glavne ceste skozi Zdole,
prikazana na UN (izdelal Gea consult d.o.o. Škofja Loka, september 2010),
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– strokovna gradiva in podatki nosilcev urejanja prostora
ter drugih udeležencev.
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati
dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
4. Roki za pripravo SDUN in njegovih posameznih
faz
Postopek priprave, izdelave in sprejema SDUN Zdole bo
potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza
Sprejem ter objava Sklepa o izdelavi SDUN
Izvedba javnega naročila, izbor načrtovalca
Osnutek SDUN za pridobitev smernic
Pridobitev smernic
Dopolnjen osnutek SDUN
Javno naznanilo o 30‑dnevni javni
razgrnitvi in javni obravnavi dop. osnutka
Javna obravnava z javno razgrnitvijo
Priprava in sprejem stališč do podanih
pripomb na dopolnjen osnutek SDUN
Predlog SDUN za pridobitev mnenj
Pridobitev mnenj
Usklajen predlog SDUN
Sprejem usklajenega predloga SDUN na
seji OS

Rok izdelave
Oktober 2010
November 2010
Januar 2011
Februar 2011
April 2011
Maj 2011
Maj, junij 2011
Julij 2011
Avgust 2011
September
2011
Oktober 2011
November 2011

5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave in izdelave SDUN Zdole sodelujejo z dajanjem smernic za načrtovanje,
strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj k predlogu SDUN,
so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje
Novo mesto, p.p. 630, 8104 Novo mesto,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško,
– Telekom Slovenije d.d, RE TK omrežja Zahod, Novi trg
7a, 8000 Novo mesto,
– Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško,
– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
in drugi udeleženec:
– KS Zdole, Zdole 29c, 8272 Zdole.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da so
potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
Nosilci urejanja prostora morajo, v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt, podati
smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta
v roku 30 dni.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem in načrtovanjem
SDUN
Naročnik, investitor in pripravljalec SDUN Zdole je Občina Krško. Načrtovalec bo izbran na osnovi Zakona o javnem
naročanju.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo
v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem
sklepom in projektno nalogo ter drugimi predpisi in zakonodajo
s posameznih področij.
Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine,
potrebne za izdelavo SDUN Zdole.
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Št.

Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve
k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javni in drugih obravnavah v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju
s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do
pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek.
Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi
končno gradivo v analogni in digitalni obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 3505-5/2010 O502
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
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Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Mirna Peč

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Mirna Peč
I.
Občinska volilna komisija Občine Mirna Peč je na seji dne
10. oktobra 2010, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
in zapisnikov volilnih odborov na voliščih o ugotavljanju izida
glasovanja za volitve župana Občine Mirna Peč na volitvah
10. oktobra 2010 in glasovanja po pošti
u g o t o v i l a:
1. Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico glasovati
skupaj 2291 volivcev, od tega:
a) 2291 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili ni bilo.
2. Za župana je glasovalo skupaj 1597 volivcev ali 69,71%
od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 1597 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) volivcev, ki bi glasovali po pošti ni bilo.
Za volitve župana je bilo oddanih skupaj 1597 glasovnic.
Od tega neveljavnih: 11
Veljavnih: 1586
3. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. ZVONKO LAH
2. LEOPOLD PUNGERČAR
3. PRIMOŽ NOVLJAN

746 glasov ali 47,04%
603 glasov ali 38,02%
237 glasov ali 14,94%.

Ker nihče izmed kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov, je Državna volilna komisija razpisala drugi krog volitev za
župana v nedeljo, 24. oktobra 2010, in sicer med kandidatoma,
ki sta v prvem krogu dobila največ glasov:
1. ZVONKO LAH, roj. 21. 1. 1958, Mirna Peč, Hrastje
pri Mirni Peči 12, predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska
stranka
2. LEOPOLD PUNGERČAR, roj. 27. 1. 1968, Mirna Peč,
Rožna ulica 24, predlagatelj: Domen Rajšelj in skupina volivcev.
II.
Občinska volilna komisija Občine Mirna Peč je na seji dne
24. oktobra 2010, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
in zapisnikov volilnih odborov na voliščih o ugotavljanju izida
glasovanja za volitve župana Občine Mirna Peč na volitvah
24. oktobra 2010 in glasovanja po pošti
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u g o t o v i l a:
1. Na volitvah župana v drugem krogu dne 24. oktobra
2010 je imelo pravico voliti župana, ki se voli na podlagi splošne
volilne pravice 2292 volivcev, od tega:
a) 2290 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) 2 volivca, ki sta glasovala s potrdilom.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je na volitvah župana dne 24. oktobra 2010 glasovalo skupaj 1620 volivcev ali
70,68% volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 2292 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) volivcev, ki bi glasovali po pošti ni bilo.
Oddanih je bilo 1620 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 8 glasovnic, ker so bile prazne ali ker
volja volivca ni bila jasno izražena.
Veljavnih glasovnic je bilo 1618.
3. Posamezna kandidata za župana sta po preveritvi in
ponovnem štetju glasov z dne 27. 10. 2010 dobila naslednje
število glasov:
1. ZVONKO LAH
2. LEOPOLD PUNGERČAR

MIRNA PEČ

Stran

807 glasov ali 50,06%
805 glasov ali 49,94%.

III.
Občinska volilna komisija Občine Mirna Peč je skladno z
navedenim in na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) ugotovila, da je za
župana Občine Mirna Peč izvoljen:
ZVONKO LAH, roj. 21. 1. 1958, Mirna Peč, Hrastje pri
Mirni Peči 12,
ker je na glasovanju 24. 10. 2010 prejel večino veljavnih
glasov volivcev, ki so glasovali.
Št. 040-038/2010-12
Mirna Peč, dne 27. oktobra 2010
Občinska volilna komisija
Občine Mirna Peč
Predsednica OVK
Zofija Redek l.r.
Tajnica
Vladimira Fabjan Barbo l.r.
Člani
Nina Mikec l.r.
Irena Mežan l.r.
Nataša Plavec Matko l.r.
Andrej Vovko l.r.
Marija Parkelj l.r.
Nataša Erpe l.r.
Silvester Barbo l.r.

4762.

Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega
sveta Občine Mirna Peč

POROČILO
o izidu volitev za člane Občinskega sveta
Občine Mirna Peč
Občinska volilna komisija Občine Mirna Peč je na seji
dne 10. oktobra 2010, na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida
glasovanja za volitve članov občinskega sveta, na volitvah
10. oktobra 2010,

Stran
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Št.
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ugotovila

I.
1. Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico glasovati
skupaj 2291 volivcev, od tega:
a) 2291 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 1597 volivcev ali 69,71% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 1597 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1597
glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih je volilo v
posamezni volilni enoti, je bilo 17 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 1580.
III.
Posamezni kandidati so po volilnih enotah dobili naslednje število glasov
1. Volilna enota: Mirna Peč – Ivanja vas, Češence, Prisojna pot, Rožna ulica, Vihre, Rogovila, Trg, Grč Vrh, Golobinjek,
Dolenji Podboršt, Gorenji Podboršt, Malenska vas
1. GREGOR PARKELJ
216 glasov
2. MARTINA ŽAGAR
117 glasov
3. mag. DOMEN RAJŠELJ
148 glasov
4. SONJA RAMOVŠ
81 glasov
5. JANEZ KRAMAR
86 glasov
6. LAMBERT PATE
38 glasov
7. MARKO FORTUNA
85 glasov
8. PRIMOŽ NOVLJAN
138 glasov
9. MARIJA STANIŠA
32 glasov
10. MARJAN GOLOB
105 glasov
11. RUDI POVŠE
156 glasov
12. SILVESTER PLAVEC
49 glasov.
2. Volilna enota: Mirna Peč – Postaja, Marof; Čemše,
Veliki Kal, Mali Kal, Orkljevec, Selo pri Zagorici, Globočdol,
Dolenja vas pri Mirni Peči, Šentjurij na Dolenjskem, Poljane pri
Mirni Peči, Hmeljčič, Hrastje pri Mirni Peči
1. DRAGO MUHIČ
216 glasov
2. MARJAN PRIMC
38 glasov
3. JOŽE BARBO
92 glasov
4. IRENA PUST
112 glasov
5. MILENA CESAR
172 glasov
6. TANJA ŠIŠKO BEVEC
121 glasov
7. DAMIJAN KREVS
112 glasov
8. ANTON REŽEK
196 glasov
9. SILVA BEVC
144 glasov
10. MARTIN KREVS
112 glasov
11. JELKA ANŽLIN
108 glasov.
3. Volilna enota: Jablan, Goriška vas, Vrhovo pri Mirni
Peči, Mali Vrh, Mirna Peč – Šranga
1. BOŠTJAN SLAK
34 glasov
2. MATEJ RAJŠEL
50 glasov
3. MARJAN RAJER
31 glasov
4. ANTON KLEMENČIČ
57 glasov
5. ANDREJ KASTELIC
108 glasov
6. ZVONKO PAPEŽ
76 glasov
7. FRANC UDOVČ
21 glasov
8. FRANC KOS
60 glasov.
4. Volilna enota: Gorenji Globodol, Srednji Globodol, Dolenji Globodol
1. PRIMOŽ BERUS
42 glasov
2. SANDI SLAK
4 glasov
3. JOŽE AVBAR
80 glasov.
5. Volilna enota: Jordankal, Biška vas, Jelše, Vrhpeč
1. FRANC BERUS
47 glasov
2. URŠKA ŠPENDAL
67 glasov
3. BRANKO ŠTAMCAR
46 glasov.
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V prvi volilni enoti so volili tri, v drugi tri, v tretji dva, v četrti
enega in v peti volilni enoti enega kandidata.
IV.
Glede na to in glede na navedeno število glasov, ki so jih
dobili posamezni kandidati, so bili v Občinski svet Občine Mirna
Peč izvoljeni naslednji kandidati:
1. GREGOR PARKELJ, predlagatelj: Primož Novljan in
skupina volivcev
2. RUDI POVŠE, predlagatelj: Janez Slak in skupina
volivcev
3. mag. DOMEN RAJŠELJ, predlagatelj: Milan Ovnik in
skupina volivcev
4. DRAGO MUHIČ, predlagatelj: Marko Vinko Kupljenik
in skupina volivcev
5. ANTON REŽEK, predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska stranka
6. MILENA CESAR, predlagatelj: Branko Pirnar in skupina
volivcev
7. ANDREJ KASTELIC, predlagatelj: SDS – Slovenska
demokratska stranka
8. ZVONKO PAPEŽ, predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska stranka
9. JOŽE AVBAR, predlagatelj: Karel Povše in skupina
volivcev
10. URŠKA ŠPENDAL, predlagatelj: Alojzij Špendal in
skupina volivcev.
V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu občine, Državni
volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur.
Št. 040-037/2010-2
Mirna Peč, dne 11. oktobra 2010
Občinska volilna komisija
Občine Mirna Peč
Predsednica OVK
Zofija Redek l.r.
Tajnica
Vladimira Fabjan Barbo l.r.
Člani
Nina Mikec l.r.
Irena Mežan l.r.
Nataša Plavec Matko l.r.
Andrej Vovko l.r.
Marija Parkelj l.r.
Nataša Erpe l.r.
Silvester Barbo l.r.

NOVA GORICA
4763.

Poročilo o izidu volitev župana II. krog –
24. 10. 2010

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLV‑UPB3 in 45/08) Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica objavlja

POROČILO
o izidu volitev župana II. krog – 24. 10. 2010
1.
Kandidata za župana sta v drugem krogu volitev – 24. 10.
2010 dobila naslednje število glasov:
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1. DARINKA KOZINC
2. MATEJ ARČON

Št.

3.778
6.750

35,89%
64,11%.

2.
Na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLV‑UPB3 in 45/08) je občinska volilna komisija, na seji dne 25. 10. 2010 sprejela naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP
Za župana Mestne občine Nova Gorica je bil na volitvah
24. 10. 2010 izvoljen MATEJ ARČON, roj. 4. 11. 1972 iz Nove
Gorice, Cankarjeva 2, kandidat predlagatelja – LDS – Liberalna
demokracija Slovenije.
Št. 041-1/2010-376
Nova Gorica, dne 25. oktobra 2010
Jernej Kovše l.r.
Namestnik predsednika ObVK

ŠKOFJA LOKA
4764.

Poročilo o izidu glasovanja na rednih lokalnih
volitvah, ki so bile 10. oktobra 2010

Občinska volilna komisija Občine Škofja Loka na podlagi
41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLV‑UPB3, 45/08) daje

POROČILO
o izidu glasovanja na rednih lokalnih volitvah,
ki so bile 10. oktobra 2010
I.
Na rednih volitvah župana, članov občinskega sveta in
članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Škofja
Loka, ki so bile dne 10. oktobra 2010, je bilo na območju Občine Škofja Loka v volilne imenike vpisanih 18195 volivcev. S
potrdilom ni glasoval noben volivec.
Od 18195 volilnih upravičencev se je volitev udeležilo
10212 volivcev, kar predstavlja 56,13% udeležbo.
II.
VOLITVE ŽUPANA
Za volitve župana je bilo oddanih 10.210 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk
ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje
volivca je bilo neveljavnih 131 glasovnic.
Posamezni kandidati za župana dobili naslednje število
glasov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TINKA TERŽAN
KLEMEN ŠTIBELJ
mag. BOJAN LUSKOVEC
MIHA JEŠE
KRIŠTOF RAMOVŠ
IGOR DRAKSLER
MILENKO ZIHERL

1709 glasov
366 glasov
1736 glasov
2405 glasov
198 glasov
2501 glasov
1164 glasov

oz. 16,96%
oz. 3,63%
oz. 17,22%
oz. 23,86%
oz. 1,96%
oz. 24,81%
oz. 11,55%.

Ker nihče od kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov,
se glede na določbe drugega odstavka 107. člena Zakona o
lokalnih volitvah opravi drugi krog volitev med kandidatoma,
ki s ta dobila največ glasov. Drugi krog volitev za župana se
opravi med kandidatoma:
1.

IGOR DRAKSLER
Predlagatelj: VOLILNI OBČNI ZBOR SLS SLOVENSKE
LJUDSKE STRANKE
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2.

MIHA JEŠE
Predlagatelj: LEONA MLAKAR IN SKUPINA VOLIVCEV
Drugi krog rednih volitev za župana, na podlagi tretjega
odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah razpiše državna
volilna komisija.
III.
VOLITVE V OBČINSKI SVET
VOLILNA ENOTA 01
V volilne imenike je bilo vpisanih 4992 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 2560 volivcev.
Oddanih je bilo 2560 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk
ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje
volivca je bilo neveljavnih 114 glasovnice.
Veljavnih je bilo 2446 glasovnic. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
Zap.
Ime liste
Št. glasov % glasov
št.
14
SDS – SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
475
19.42
1
MIHA JEŠE IN PRIJATELJI
LOKE
364
14.88
11
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
289
11.82
2
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
223
9.12
7
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
213
8.71
8
DESUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
197
8.05
6
GŽS – GLAS ŽENSK
SLOVENIJE
133
5.44
9
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
176
7.20
5
ZA NAPREDEK FRANKOVEGA
109
4.46
12
NIT LISTA ZA NAPREDEK IN
TRADICIJO
98
4.01
3
ZARES – NOVA POLITIKA
96
3.92
4
SNS – SLOVENSKA
NACIONALNA STRANKA
61
2.49
10
SLOVENSKA UNIJA
12
0.49
VOLILNA ENOTA 02
V volilne imenike je bilo vpisanih 3829 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 2191 volivcev.
Oddanih je bilo 2191 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk
ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje
volivca je bilo neveljavnih 93 glasovnice.
Veljavnih je bilo 2098 glasovnic. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
Zap.
Ime liste
Št. glasov % glasov
št.
14
SDS – SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
449
21.40
1
MIHA JEŠE IN PRIJATELJI
LOKE
416
19.83
11
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
322
15.35
9
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
145
6.91
7
LDS – LIBERALNA
DEMOKRACIJA SLOVENIJE
206
9.82
2
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
171
8.15
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Zap.
Ime liste
Št. glasov % glasov
št.
3
ZARES – NOVA POLITIKA
105
5.00
8
DESUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
96
4.58
6
GŽS – GLAS ŽENSK
SLOVENIJE
58
2.76
4
SNS – SLOVENSKA
NACIONALNA STRANKA
47
2.24
13
LISTA ZA BOLJŠO LOKO – LBL
42
2.00
12
NIT LISTA ZA NAPREDEK
IN TRADICIJO
39
1.86
10
SU – SLOVENSKA UNIJA
2
0.10

VOLILNA ENOTA 04
V volilne imenike je bilo vpisanih 4350 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 2596 volivcev.
Oddanih je bilo 2595 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk
ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje
volivca je bilo neveljavnih 89 glasovnice.
Veljavnih je bilo 2506 glasovnic. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:

1

MIHA JEŠE IN PRIJATELJI
LOKE

610

24.34

VOLILNA ENOTA 03
V volilne imenike je bilo vpisanih 5024 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 2865 volivcev.
Oddanih je bilo 2864 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk
ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje
volivca je bilo neveljavnih 107 glasovnice.
Veljavnih je bilo 2757 glasovnic. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:

14

SDS – SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA

439

17.52

11

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

283

11.29

2

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

228

9.10

8

DESUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

190

7.58

7

LDS – LIBERALNA
DEMOKRACIJA SLOVENIJE

217

8.66

3

ZARES – NOVA POLITIKA

145

5.79

9

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

142

5.67

6

GŽS – GLAS ŽENSK
SLOVENIJE

93

3.71

4

SNS – SLOVENSKA
NACIONALNA STRANKA

79

3.15

12

NIT LISTA ZA NAPREDEK
IN TRADICIJO

64

2.55

10

SU – SLOVENSKA UNIJA

16

0.64

Zap.
Ime liste
Št. glasov % glasov
št.
1
MIHA JEŠE IN PRIJATELJI
LOKE
611
22.16
14
SDS – SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA
597
21.65
11
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
286
10.37
2
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
242
8.78
9
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
241
8.74
7
LDS – LIBERALNA
DEMOKRACIJA SLOVENIJE
215
7.80
3
ZARES – NOVA POLITIKA
123
4.46
8
DESUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
178
6.46
6
GŽS – GLAS ŽENSK
SLOVENIJE
96
3.48
4
SNS – SLOVENSKA
NACIONALNA STRANKA
64
2.32
13
LISTA ZA BOLJŠO LOKO – LBL
53
1.92
12
NIT LISTA ZA NAPREDEK
IN TRADICIJO
41
1.49
10
SU – SLOVENSKA UNIJA
10
0.36

Zap.
Ime liste
št.

Št. glasov % glasov

Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo v
vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljenih 8 mandatov.
Število mandatov, ki jih dobi posamezna lista v volilni enoti, se ugotovi s količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno
število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti,
deli s številom članov občinskega sveta, ki se volijo v volilni
enoti.
Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov glede
na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni
enoti pripadli naslednji direktni mandati in so bili skladno z
84. členom Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:

1. VOLILNA ENOTA
količnik je: 305,75
Število glasov
364
223
96
61
109
133
213
197
176
12

Mand.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ostanek
0,19
0,73
0,31
0,20
0,36
0,43
0,70
0,64
0,58
0,04

Št. liste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ime liste
Miha Ješe in prijatelji Loke
SD – Socialni demokrati
ZARES – nova politika
SNS – Slovenska nacionalna stranka
Za napredek Frankovega
GŽS – Glas žensk Slovenije
LDS – Liberalna demokracije Slovenije
DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
NSI – Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka
Slovenska unija

Uradni list Republike Slovenije
Število glasov
289
98
475

Mand.
0
0
1

Št.

Ostanek
0,95
0,32
0,55

Št. liste
11
12
14
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Ime liste
SLS – Slovenska ljudska stranka
NIT Lista za napredek in tradicijo
SDS – Slovenska demokratska stranka

Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
Ime liste
Miha Ješe in prijatelji
Loke
SDS – Slovenska
demokratska stranka

Izvoljen je
Petra Cesar, roj. 19. 6. 1972, RETEČE, RETEČE 34 a
ANTON PERŠIN, roj. 1. 11. 1954,
ŠKOFJA LOKA, FRANKOVO
NASELJE 176

2. VOLILNA ENOTA
količnik je: 349,67
Število glasov

Mand.

Ostanek

Št. liste Ime liste

416

1

0,19

1 Miha Ješe in prijatelji Loke

171

0

0,49

2 SD – Socialni demokrati

105

0

0,30

3 ZARES – nova politika

47

0

0,13

4 SNS – Slovenska nacionalna stranka

58

0

0,17

6 GŽS – Glas žensk Slovenije

206

0

0,59

7 LDS – Liberalna demokracije Slovenije

96

0

0,27

8 DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slov

145

0

0,41

2

0

0,01

322

0

0,92

11 SLS – Slovenska ljudska stranka

39

0

0,11

13 Lista za boljšo Loko – LBL

42

0

0,12

12 NIT Lista za napredek in tradicijo

449

1

0,28

14 SDS – Slovenska demokratska stranka

9 NSI – Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka
10 Slovenska unija

Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
Ime liste
Miha Ješe in prijatelji
Loke
SDS – Slovenska
demokratska stranka

Izvoljen je
TINE RADINJA, roj. 11. 5. 1980,
PUŠTAL, PUŠTAL 119
MILENKO ZIHERL, roj. 2. 4. 1955,
ZMINEC, ZMINEC 40 a

3. VOLILNA ENOTA
količnik je: 344,63
Število glasov
611
242
123
64
96
215
178
241
10
286
41
53
597

Mand.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Ostanek
0,77
0,70
0,36
0,19
0,28
0,62
0,52
0,70
0,03
0,83
0,12
0,15
0,73

Št. liste
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
12
14

Ime liste
Miha Ješe in prijatelji Loke
SD – Socialni demokrati
ZARES – nova politika
SNS – Slovenska nacionalna stranka
GŽS – Glas žensk Slovenije
LDS – Liberalna demokracije Slovenije
DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slov
NSI – Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka
Slovenska unija
SLS – Slovenska ljudska stranka
Lista za boljšo Loko – LBL
NIT Lista za napredek in tradicijo
SDS – Slovenska demokratska stranka

Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
Ime liste
Miha Ješe in prijatelji
Loke
SDS – Slovenska
demokratska stranka

Izvoljen je
MARIJA BRATUŽ, roj. 14. 5. 1957,
ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 3
ROBERT STRAH, roj. 22. 4. 1976,
ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 238
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4. VOLILNA ENOTA
količnik je: 417,67
Število glasov

Mand.

Ostanek

Št. liste Ime liste

610

1

0,46

1 Miha Ješe in prijatelji Loke

228

0

0,55

2 SD – Socialni demokrati

145

0

0,35

3 ZARES – nova politika

79

0

0,19

4 SNS – Slovenska nacionalna stranka

93

0

0,22

6 GŽS – Glas žensk Slovenije

217

0

0,52

7 LDS – Liberalna demokracije Slovenije

190

0

0,45

8 DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

142

0

0,34

16

0

0,04

10 Slovenska unija

283

0

0,68

11 SLS – Slovenska ljudska stranka

64

0

0,15

12 NIT Lista za napredek in tradicijo

439

1

0,05

14 SDS – Slovenska demokratska stranka

Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
Ime liste

Izvoljen je

Miha Ješe in prijatelji
Loke

MIHA JEŠE, roj. 3. 7. 1954,
ŠKOFJA LOKA, POD PLEVNO 30

SDS – Slovenska
demokratska stranka

ALEŠ HABJAN, roj. 21. 6. 1972,
ŠKOFJA LOKA, Tavčarjeva ulica 27

V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se
preostalih 20 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah,
razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih
za istoimenske liste v vseh štirih volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske
liste v vseh štirih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 28
(d´Hontov sistem), je zaporedje najvišjih 28 količnikov naslednje:
Zap.
št.

Količnik Ime liste

1

2001.00 MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKE

2

1960.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3

1180.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

4

1000.50 MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKE

5

980.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

6

864.00

SOCIALNI DEMOKRATI

7

851.00

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

8

704.00

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA

9

667.00

MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKE

10

661.00

DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

11

653.33

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

12

590.00

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

13

500.25

MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKE

14

490.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

15

469.00

ZARES – NOVA POLITIKA

16

432.00

SOCIALNI DEMOKRATI

17

425.50

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

9 NSI – Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka

Zap.
št.

Količnik Ime liste

18

400.20

MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKE

19

393.33

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

20

392.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

21

380.00

GLAS ŽENSK SLOVENIJE

22

352.00

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA

23

333.50

MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKE

24

330.50

DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

25

326.67

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

26

295.00

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

27

288.00

SOCIALNI DEMOKRATI

28

285.86

MIHA JEŠE IN PRIJATELJI LOKE

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni
Občine Škofja Loka dodeli toliko mandatov, kolikor znaša
razlika med številom mandatov, izračunanih po zgoraj navedenem sistemu, in številom mandatov, ki so jih že dobile v
volilnih enotah. Ti mandati se v skladu s 17. členom zakona
o lokalnih volitvah dodelijo listam kandidatov v tistih volilnih
enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen,
če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni
kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov
po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor
število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega
10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo.
Po pregledu preferenčnih glasov je občinska volilna komisija ugotovila, da se preferenčni glas upošteva pri listi kandidatov SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA v 4. volilni enoti,
pri kateri je 25,80% volivcev oddalo preferenčni glas, kandidat
pod zap. št. 4 pa je prejel 34 preferenčnih glasov, kar predstavlja 12,01% vseh glasov, oddanih za to listo. Seznam skupnih
preferenčnih glasov kandidatov za občinski svet se kot priloga
tega poročila, objavi na spletni strani Občine Škofja Loka.
Na ta način so po posameznih volilnih enotah mandate prejele naslednje liste kandidatov in bili izvoljeni naslednji
kandidati:

Uradni list Republike Slovenije
Ime liste

Št.

89 / 8. 11. 2010 /

Stran

13609

Volilna enota Izvoljen je

SLS – Slovenska ljudska stranka

1.

IGOR DRAKSLER, roj. 18. 2. 1960,
ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 76

SD – Socialni demokrati

1.

LIDIJA GOLJAT PRELOGAR, roj. 14. 10. 1978,
ŠKOFJA LOKA, HAFNERJEVO NASELJE 47

LDS – Liberalna demokracije Slovenije

1.

JOŽE VALTER GALOF, roj. 7. 1. 1945,
HOSTA, HOSTA 12

NSI – Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka

3.

KLEMEN ŠTIBELJ, roj. 23. 11. 1976,
BUKOVICA, BUKOVICA 6 a

DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

1.

FRANC DOLINAR, roj. 12. 9. 1942,
ŠKOFJA LOKA, FRANKOVO NASELJE 139

SLS – Slovenska ljudska stranka

2.

MATEJ DEMŠAR, roj. 25. 8. 1967,
VISOKO PRI POLJANAH, VISOKO PRI POLJANAH 2

ZARES – nova politika

3.

KATJA GALOF, roj. 20. 10. 1947,
ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 158

SD – Socialni demokrati

3.

Mag. MIRJAM JAN BLAŽIĆ, roj. 29. 7. 1947,
STARA LOKA, STARA LOKA 110

LDS – Liberalna demokracije Slovenije

3.

JANEZ DEKLEVA, roj. 2. 11. 1962,
ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 152

Miha Ješe in prijatelji Loke

3.

MARKO MURN, roj. 27. 12. 1954,
ŠKOFJA LOKA, CESTA TALCEV 5b

SLS – Slovenska ljudska stranka

3.

JOŽEFA ŽNIDARŠIČ, roj. 12. 3. 1949,
ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 158

SDS – Slovenska demokratska stranka

1.

GREGOR HOSTNIK, roj. 12. 9. 1976,
SUHA, SUHA 28

GŽS – Glas žensk Slovenije

1.

ZORICA ŠKORC, roj. 23. 11. 1955,
ŠKOFJA LOKA, FRANKOVO NASELJE 41

NSI – Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka

2.

ŽIGA NASTRAN, roj. 13. 2. 1982,
BODOVLJE, BODOVLJE 44

Miha Ješe in prijatelji Loke

4.

LEONA MLAKAR, roj. 21. 2. 1958,
ŠKOFJA LOKA, PARTIZANSKA CESTA 6

DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

4.

JANEZ RADELJ, roj. 19. 4. 1940,
ŠKOFJA LOKA, SORŠKA CESTA 47

SDS – Slovenska demokratska stranka

2.

MARTIN HABJAN, roj. 13. 10. 1943,
GABRK, GABRK 6a

SLS – Slovenska ljudska stranka

4.

TOMAŽ PAULUS, roj. 16. 10. 1981,
ŠKOFJA LOKA, TAVČARJEVA ULICA 23

SD – Socialni demokrati

4.

Mag. BOJAN LUSKOVEC, roj. 28. 1. 1956,
ŠKOFJA LOKA, SORŠKA CESTA 34

Miha Ješe in prijatelji Loke

2.

MELITA REBIČ, roj. 27. 7. 1962,
ŠKOFJA LOKA, SPODNJI TRG 4

Člani Občinskega sveta Občine Škofja Loka, izvoljeni na
lokalnih volitvah 10. oktobra 2010, so:
VE

1

2

Ime in priimek

Ime liste

ANTON PERŠIN

SDS – Slovenska demokratska stranka

PETRA CESAR

Miha Ješe in prijatelji Loke

IGOR DRAKSLER

SLS – Slovenska ljudska stranka

LIDIJA GOLJAT PRELOGAR

SD – Socialni demokrati

JOŽE VALTER GALOF

LDS – Liberalna demokracije Slovenije

FRANC DOLINAR

DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

GREGOR HOSTNIK

SDS – Slovenska demokratska stranka

ZORICA ŠKORC

GŽS – Glas žensk Slovenije

MILENKO ZIHERL

SDS – Slovenska demokratska stranka

TINE RADINJA

Miha Ješe in prijatelji Loke

MATEJ DEMŠAR

SLS – Slovenska ljudska stranka

ŽIGA NASTRAN

NSI – Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka

MARTIN HABJAN

SDS – Slovenska demokratska stranka

MELITA REBIČ

Miha Ješe in prijatelji Loke

Stran
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Ime in priimek

Ime liste

MARIJA BRATUŽ

Miha Ješe in prijatelji Loke

ROBERT STRAH

SDS – Slovenska demokratska stranka

KLEMEN ŠTIBELJ

NSI – Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka

KATJA GALOF

ZARES – nova politika

Mag. MIRJAM JAN BLAŽIČ

SD – Socialni demokrati

JANEZ DEKLEVA

LDS – Liberalna demokracije Slovenije

MARKO MURN

Miha Ješe in prijatelji Loke

JOŽEFA ŽNIDARŠIČ

SLS – Slovenska ljudska stranka

MIHA JEŠE

Miha Ješe in prijatelji Loke

ALEŠ HABJAN

SDS – Slovenska demokratska stranka

LEONA MLAKAR

Miha Ješe in prijatelji Loke

JANEZ RADELJ

DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

TOMAŽ PAULUS

SLS – Slovenska ljudska stranka

Mag. BOJAN LUSKOVEC

SD – Socialni demokrati

IV.
VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
KRAJEVNA SKUPNOST BUKOVICA ‑ BUKOVŠČICA
V volilne imenike je bilo vpisanih 834 volivcev. S potrdilom
ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 505 volivcev
V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota 1, v kateri se voli 1 člana:
1. MIHAEL PINTAR, ROJ. 2. 10. 1968
SV. TOMAŽ, SV. TOMAŽ 15

18 glasov

Volilna enota 2, v kateri se voli 1 člana:
1. JANEZ ŠOLAR, ROJ. 19. 10. 1953
PRAPROTNO, PRAPROTNO 5

40 glasov

Volilna enota 3, v kateri se voli 1 člana:
1. JOŽE OMAN, ROJ. 24. 3. 1963
SPODNJA LUŠA, SPODNJA LUŠA 38

38 glasov

Volilna enota 4, v kateri se voli 1 člana:
1. BORUT LAVTAR, ROJ. 28. 2. 1976
STIRPNIK, STIRPNIK 2

33 glasov

Volilna enota 5, v kateri se voli 1 člana:
1. URBAN POTOČNIK, ROJ. 13. 1. 1978
BUKOVICA, BUKOVICA 24

46 glasov

Volilna enota 6, v kateri se voli 1 člana:
1. MIHA LOTRIČ, ROJ. 28. 8. 1984
ŠEVLJE, ŠEVLJE 49

73 glasov

Volilna enota 7, v kateri se voli 1 člana:
1. ANTON PODLIPNIK, ROJ. 19. 5. 1960
KNAPE, KNAPE 17

40 glasov

Volilna enota 8, v kateri se voli 1 člana:
1. STANISLAV MESEC, ROJ. 28. 10. 1973
POZIRNO, POZIRNO 4

5 glasov

Volilna enota 9, v kateri se voli 1 člana:
1. PAVEL KOŠIR, ROJ. 24. 2. 1978
BUKOVŠČICA, BUKOVŠČICA 6

62 glasov

Volilna enota 10, v kateri se voli 1 člana:
1. MARTINA OMERZEL, ROJ. 7. 11. 1974
STRMICA, STRMICA 5

34 glasov

KRAJEVNA SKUPNOST GODEŠIČ
V volilne imenike je bilo vpisanih 519 volivcev. S potrdilom
ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 300 volivcev

V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota 1, v kateri se voli 7 članov:
1. MATJAŽ KRAJNIK, ROJ. 23. 9. 1964
GODEŠIČ, GODEŠIČ 7
2. JOŽE HAFNER, ROJ. 17. 3. 1962
GODEŠIČ, GODEŠIČ 28
3. MATEJ NOVINEC, ROJ. 3. 5. 1989
GODEŠIČ, GODEŠIČ 22
4. ANA KRIŽAJ, ROJ. 4. 3. 1983
GODEŠIČ, GODEŠIČ 43
5. PIA DELALUT, ROJ. 31. 3. 1971
GODEŠIČ, GODEŠIČ 49
6. MARKO POLAJNAR, ROJ. 20. 10. 1959
GODEŠIČ, GODEŠIČ 35
7. BOJAN KRIŽNAR, ROJ. 5. 6. 1964
GODEŠIČ, GODEŠIČ 40

177 glasov
173 glasov
168 glasov
168 glasov
142 glasov
141 glasov
135 glasov

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNITNIK
V volilne imenike je bilo vpisanih 2578 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 1564 volivcev
V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota 1, v kateri se voli 3 člane:
1. FRANČIŠKA DEMŠAR – MESEC, ROJ.
21. 2. 1952
ŠKOFJA LOKA, PARTIZANSKA CESTA 41
81 glasov
2. ALOJZ KRIŽAJ, ROJ. 21. 8. 1949
ŠKOFJA LOKA, PARTIZANSKA CESTA 43
62 glasov
3. FRANC NOVINC, ROJ. 12. 10. 1970
ŠKOFJA LOKA, PARTIZANSKA CESTA 42
54 glasov
volilna enota 2, v kateri se voli 3 člane:
1. ZVONKO KORENJAK, ROJ. 25. 11. 1950
ŠKOFJA LOKA, PARTIZANSKA CESTA 47
115 glasov
2. RUDOLF GRABROVEC, ROJ. 1. 10. 1957
ŠKOFJA LOKA, PARTIZANSKA CESTA 46
109 glasov
3. DALIBOR KONDIĆ, ROJ. 28. 2. 1978
ŠKOFJA LOKA, PARTIZANSKA CESTA 44
76 glasov
Volilna enota 3, v kateri se voli 2 člana:
1. NEVENKA NOVAK, ROJ. 3. 4. 1968
ŠKOFJA LOKA, PARTIZANSKA CESTA 15
174 glasov
2. IVANKA PETERNEL, ROJ. 2. 7. 1948
ŠKOFJA LOKA, TAVČARJEVA ULICA 27
140 glasov
Volilna enota 4, v kateri se voli 3 člane:
1. FRANC GIDER, ROJ. 25. 6. 1952
ŠKOFJA LOKA, DEMŠARJEVA CESTA 22
312 glasov
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2. MARIJA KRAJNIK, ROJ. 10. 9. 1963
ŠKOFJA LOKA, POD PLEVNO 72
3. IVAN NARANĐA, ROJ. 28. 8. 1953
ŠKOFJA LOKA, SORŠKA CESTA 1

Št.

267 glasov
151 glasov

KRAJEVNA SKUPNOST SV. LENART ‑ LUŠA
V volilne imenike je bilo vpisanih 289 volivcev. S potrdilom
ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 153 volivcev
V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota 1, v kateri se voli 7 članov:
1. BORIS MESEC, ROJ. 26. 5. 1962
SV. LENART, SV. LENART 17
2. JANEZ MESEC, ROJ. 25. 3. 1957
ROVTE V SELŠKI DOLINI, ROVTE V SELŠKI
DOLINI 13
3. ERIKA DOLENC, ROJ. 27. 4. 1964
ZGORNJA LUŠA, ZGORNJA LUŠA 1a
4. ANTON BERNIK, ROJ. 25. 4. 1957
SPODNJA LUŠA, SPODNJA LUŠA 19
5. JANEZ POTOČNIK, ROJ. 19. 8. 1948
ROVTE V SELŠKI DOLINI, ROVTE V SELŠKI
DOLINI 9
6. PETER RANT, ROJ. 30. 6. 1955
SPODNJA LUŠA, SPODNJA LUŠA 28
7. JOŽICA VIDMAR, ROJ. 17. 3. 1963
ROVTE V SELŠKI DOLINI, ROVTE V SELŠKI
DOLINI 12

108 glasov
101 glasov
91 glasov
86 glasov
81 glasov
81 glasov
80 glasov

KRAJEVNA SKUPNOST LOG
V volilne imenike je bilo vpisanih 628 volivcev. S potrdilom
ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 349 volivcev
V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota 1, v kateri se voli 7 članov:
1. IVAN DEMŠAR, ROJ. 30. 4. 1967
VALTERSKI VRH, VALTERSKI VRH 1
2. DRAGICA KOŠIR, ROJ. 16. 4. 1965
VISOKO PRI POLJANAH,
VISOKO PRI POLJANAH 4a
3. ANTON RUPAR, ROJ. 20. 5. 1965
BUKOV VRH NAD VISOKIM, BUKOV VRH
NAD VISOKIM 2
4. LEOPOLD PREVODNIK, ROJ. 14. 11. 1970
BRODE, BRODE 3
5. LEOPOLD KOS, ROJ. 10. 11. 1955
GABRK, GABRK 5
2. PAVEL HABJAN, ROJ. 21. 5. 1969
GABRŠKA GORA, GABRŠKA GORA 4
7. MARTINA JELOVČAN, ROJ. 5. 2. 1983
NA LOGU, NA LOGU 15

158 glasov
131 glasov
126 glasov
123 glasov
122 glasov
118 glasov
116 glasov

KRAJEVNA SKUPNOST RETEČE ‑ GORENJA VAS
V volilne imenike je bilo vpisanih 816 volivcev. S potrdilom
ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 419 volivcev
V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota 1, v kateri se voli 7 članov:
1. POLONA KRIŽAJ KRAJNIK, ROJ. 12. 12.
1969
GORENJA VAS ‑ RETEČE, GORENJA VAS ‑
RETEČE 8
2. ALEŠ KERMELJ, ROJ. 21. 7. 1986
RETEČE, RETEČE 2

219 glasov
217 glasov
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3. NUŠKA AVGUŠTIN, ROJ. 11. 8. 1979
RETEČE, RETEČE 113
4. MIHA JENKO, ROJ. 27. 9. 1956
GORENJA VAS ‑ RETEČE, GORENJA VAS ‑
RETEČE 40
5. MILAN GARTNER, ROJ. 9. 10. 1945
GORENJA VAS ‑ RETEČE, GORENJA VAS ‑
RETEČE 10
6. ALFONZ ŠNUDERL, ROJ. 7. 11. 1967
GORENJA VAS ‑ RETEČE, GORENJA VAS ‑
RETEČE 33
7. STANISLAV PRAPROTNIK, ROJ. 29. 7.
1949
GORENJA VAS ‑ RETEČE, GORENJA VAS ‑
RETEČE 84
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198 glasov
198 glasov
198 glasov
193 glasov

183 glasov

KRAJEVNA SKUPNOST STARA LOKA - PODLUBNIK
V volilne imenike je bilo vpisanih 3901 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 2207 volivcev
V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota 1, v kateri se voli 2 člana:
1. BORJANA VARJA KOŽELJ, ROJ. 10. 9.
1946
ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 329
2. JERNEJ PODOBNIK, ROJ. 3. 3. 1980
VEŠTER, VEŠTER 17a
Volilna enota 2, v kateri se voli 3 člane:
1. MIJA GANTAR, ROJ. 12. 7. 1938
ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 158
2. MARCEL KOKELJ, ROJ. 24. 1. 1974
ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 152
3. JOŽEFA ŽNIDARŠIČ, ROJ. 12. 3. 1949
ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 158
Volilna enota 3, v kateri se voli 2 člana:
1. MARIJA OMEJC, ROJ. 25. 8. 1947
ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 105
2. ROBERT STRAH, ROJ. 22. 4. 1976
ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 238
Volilna enota 4, v kateri se voli 2 člana:
1. FRANCI PIRC, ROJ. 18. 3. 1953
STARA LOKA, STARA LOKA 80
2. ŠTEFAN ČADEŽ, ROJ. 21. 12. 1951
VIRLOG, VIRLOG 13
Volilna enota 5, v kateri se voli 2 člana:
1. BOJAN KRVINA, ROJ. 7. 6. 1961
ŠKOFJA LOKA, GROHARJEVO NASELJE 8
2. MATEVŽ TRILAR, ROJ. 11. 10. 1934
ŠKOFJA LOKA, GROHARJEVO NASELJE 34

143 glasov
140 glasov

182 glasov
138 glasov
128 glasov

278 glasov
194 glasov

161 glasov
161 glasov

165 glasov
142 glasov

KRAJEVNA SKUPNOST SV. DUH
V volilne imenike je bilo vpisanih 1772 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 1050 volivcev
V svet Krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota 1, v kateri se voli 3 člane:
1. JURE JENKO, ROJ. 11. 11. 1979
VIRMAŠE, VIRMAŠE 41
224 glasov
2. KRISTINA KOVAČ, ROJ. 13. 11. 1956
VIRMAŠE, VIRMAŠE 151
216 glasov
3. TEA TOMŠIČ, ROJ. 26. 2. 1978
VIRMAŠE, VIRMAŠE 14
166 glasov
Volilna enota 2, v kateri se voli 3 člane:
1. GORAZD PORENTA, ROJ. 14. 7. 1975
SVETI DUH, SVETI DUH 112
307 glasov
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2. MARKO KEMPERLE, ROJ. 22. 5. 1980
SVETI DUH, SVETI DUH 273

239 glasov

3. JOŽEF SEMEN, ROJ. 3. 5. 1934
SVETI DUH, SVETI DUH 227

180 glasov

Volilna enota 3, v kateri se voli 3 člane:
1. PRIMOŽ JUGOVIC, ROJ. 10. 6. 1972
FORME, FORME 2

65 glasov

2. JANEZ TRILLER, ROJ. 23. 9. 1964
DORFARJE, DORFARJE 43

54 glasov

3. PETER ŠKERJANC, ROJ. 8. 7. 1956
DORFARJE, DORFARJE 31

51 glasov

KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFJA LOKA – MESTO – 5.
IN 6. VOLILNA ENOTA
Volitve v 1., 2., 3. in 4. volilno enoto na volitvah 10. oktobra 2010 niso bile izvedene, ker ni bilo vloženo vsaj toliko
kandidatur, kot se voli članov sveta krajevne skupnosti v posamezni volilni enoti.
V volilne imenike za 5. in 6. volilno enoto je bilo vpisanih
786 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 457 volivcev.
V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota 5, v kateri se voli 2 člana:
1. ANDRAŽ ŠINK, ROJ. 12. 12. 1967
PUŠTAL, PUŠTAL 23

179 glasov

2. VALENTIN JESENOVEC, ROJ. 11. 12.
1947
PUŠTAL, PUŠTAL 16

128 glasov

Volilna enota 6, v kateri se voli 1 člana:
1. ANTON NARTNIK, ROJ. 5. 4. 1979
SV. BARBARA, SV. BARBARA 7

Volilna enota 4, v kateri se voli 1 člana:
1. MARIJA GOLOB, ROJ. 16. 11. 1954
SUHA, SUHA 24

62 glasov

Volilna enota 5, v kateri se voli 1 člana:
1. BLAŽ JESENKO, ROJ. 1. 9. 1960
TRATA, TRATA 28

61 glasov

Volilna enota 6, v kateri se voli 1 člana:
1. JANEZ OMAN, ROJ. 8. 6. 1947
LIPICA, LIPICA 6

9 glasov

Volilna enota 7, v kateri se voli 1 člana:
1. MIRAN ŠTUCIN, ROJ. 15. 7. 1950
HOSTA, HOSTA 12

45 glasov

Volilna enota 8, v kateri se voli 1 člana:
1. ANDREJ SVOLJŠAK, ROJ. 4. 11. 1961
DRAGA, DRAGA 3a

26 glasov

Volilna enota 9, v kateri se voli 1 člana:
1. DARKO BRDNIK, ROJ. 29. 9. 1958
PUNGERT, PUNGERT 25

49 glasov

Volilna enota 10, v kateri se voli 1 člana:
1. STANE JELOVČAN, ROJ. 4. 11. 1967
GOSTEČE, GOSTEČE 7

25 glasov

KRAJEVNA SKUPNOST ZMINEC
V volilne imenike je bilo vpisanih 643 volivcev. S potrdilom
ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 408 volivcev
V svet Krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota 1, v kateri se voli 7 članov:

134 glasov

KRAJEVNA SKUPNOST TRATA
V volilne imenike je bilo vpisanih 3657 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
Glasovalo je 1841 volivcev
V svet Krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota 1, v kateri se voli 3 člane:

1. JANEZ PREVODNIK, ROJ. 22. 12. 1957
ZMINEC, ZMINEC 5

167 glasov

2. JANEZ KOŽUH, ROJ. 18. 8. 1973
SVETI FLORIJAN NAD ŠK. LOKO, SVETI
FLORIJAN NAD ŠK. LOKO 2

149 glasov

3. ANA ZIHERL, ROJ. 30. 7. 1938
BODOVLJE, BODOVLJE 11

131 glasov

4. STANISLAV FERLE, ROJ. 8. 5. 1938
ZMINEC, ZMINEC 1a

129 glasov
122 glasov

1. MARJETA TRILER, ROJ. 24. 4. 1970
ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 46

364 glasov

2. NEVENKA MANDIČ OREHEK, ROJ. 5. 8.
1948
ŠKOFJA LOKA, FRANKOVO NASELJE 67

5. RUDOLF TOMINEC, ROJ. 3. 10. 1956
STANIŠE, STANIŠE 2

169 glasov

3. ANICA MRAK, ROJ. 12. 2. 1951
ŠKOFJA LOKA, FRANKOVO NASELJE 159

153 glasov

6. ZDENKA KRIŽNAR BOGATAJ, ROJ. 16. 3.
1967
BREZNICA POD LUBNIKOM, BREZNICA
POD LUBNIKOM 4

106 glasov

7. MIRAN PIVK, ROJ. 14. 4. 1955
SOPOTNICA, SOPOTNICA 16

103 glasov

Volilna enota 2, v kateri se voli 3 člane:
1. MATEJ KOŠIR, ROJ. 10. 8. 1973
ŠKOFJA LOKA, FRANKOVO NASELJE 91

261 glasov

2. ZVONKA KOŠIR, ROJ. 14. 5. 1962
ŠKOFJA LOKA, FRANKOVO NASELJE 99

191 glasov

Člani/namestniki

3. PRIMOŽ KRAJNIK, ROJ. 20. 5. 1962
ŠKOFJA LOKA, FRANKOVO NASELJE 5

151 glasov

Mihaela Novak Kolenko l.r.
Anton Bogataj l.r.
Mara Jelovšek l.r.
Blaž Karlin l.r.
Janez Likar l.r.
Uroš Krek l.r.
Matjaž Klobovs l.r.

Volilna enota 3, v kateri se voli 2 člana:
1. ŠTEFAN KALAMAR, ROJ. 17. 11. 1941
ŠKOFJA LOKA, HAFNARJEVO NASELJE 74

210 glasov

2. AVGUST HARTMAN, ROJ. 9. 9. 1943
ŠKOFJA LOKA, HAFNARJEVO NASELJE 89

192 glasov

Št. 041-0001/2010
Škofja Loka, dne 14. oktobra 2010
Predsednica občinske volilne
komisije
Zdenka Podobnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije
4765.

Št.

Poročilo o izidu glasovanja v drugem krogu
volitev župana in o izidu glasovanja v Svet
Krajevne skupnosti Škofja Loka – mesto,
ki so bile 24. oktobra 2010

Občinska volilna komisija Občine Škofja Loka na podlagi
41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLV‑UPB3, 45/08) daje

POROČILO
o izdu glasovanja v drugem krogu volitev
župana in o izidu glasovanja v Svet Krajevne
skupnosti Škofja Loka – mesto, ki so bile
24. oktobra 2010
I.
VOLITVE ŽUPANA
1. V drugem krogu volitev župana Občine Škofja Loka, ki
so bile dne 24. oktobra 2010, je bilo:
– v volilne imenike vpisanih 18.191 volivcev
– s potrdilom sta glasovala 2 volivca.
skupaj število volivcev: 18.193.
2. Glasovalo je:
– po volilnem imeniku 9.902 volivca
– s potrdilom sta glasovala 2 volivca.
skupaj je glasovalo 9.904 volivcev, kar predstavlja 54,44%
udeležbo.
3. Za volitve župana je bilo oddanih 9.904 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več številk
ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje
volivca je bilo neveljavnih 93 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 9.811.
Kandidata sta v drugem krogu županskih volitev prejela
naslednje število glasov:
1. IGOR DRAKSLER

4.126 glasov oziroma 42,05%

2. MIHA JEŠE

5.685 glasov oziroma 57,95%.

4. Občinska volilna komisija je skladno z določbo
107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo in 45/08) ugotovila, da je za župana Občine Škofja Loka izvoljen naslednji kandidat:
MIHA JEŠE, roj. 3. 7. 1954, Škofja Loka, Pod Plevno 30.
II.
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Volilna enota 2, v kateri se voli 3 člane:
1. LJUBA DEMŠAR, roj. 3. 7. 1950
Škofja Loka, Kopališka ulica 22

151 glasov

2. IVAN KOŽUH, roj. 11. 10. 1928
Škofja Loka, Kopališka ulica 8

129 glasov

3. EDO KALAN, roj. 25. 9. 1938
Škofja Loka, Poljanska cesta 54

116 glasov

Volilna enota 3, v kateri se voli 3 člane:
1. ROK KOKALJ, roj. 20. 10. 1978
Škofja Loka, Mestni trg 14

128 glasov

2. MARIJA TAVČAR, roj. 2. 6. 1940
Škofja Loka, Cankarjev trg 11

105 glasov

3. DRAGICA KREK, roj. 4. 11. 1950
Škofja Loka, Klobovsova ulica 12

96 glasov

Volilna enota 4, v kateri se voli 3 člane:
1. JANKA PRIMOŽIČ TAVČAR, roj. 13. 8. 1947
Škofja Loka, Spodnji trg 8

60 glasov

2. MAJA DEBELJAK, roj. 19. 11. 1984
Škofja Loka, Cankarjev trg 8

46 glasov

3. ANŽE DEBELJAK, roj. 26. 7. 1981
Škofja Loka, Cankarjev trg 8

41 glasov

Št. 041-0001/2010
Škofja Loka, dne 26. oktobra 2010
Člani/namestniki
Mihaela Novak Kolenko l.r.
Anton Bogataj l.r.
Mara Jelovšek l.r.
Blaž Karlin l.r.
Janez Likar l.r.
Uroš Krek l.r.
Matjaž Klobovs l.r.

Predsednica občinske volilne
komisije
Zdenka Podobnik l.r.

VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠKOFJA LOKA
– MESTO – 1. 2. 3. in 4. volilna enota
1. V splošne volilne imenike je bilo vpisanih 1766 volivcev
S potrdilom je glasovalo 0 volivcev
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE KRAJEVNE SKUPNOSTI – 1. 2. 3. in 4. volilna enota: 1766
2. GLASOVALO JE:
– Po volilnem imeniku je glasovalo 944 volivcev
– S potrdilom je glasovalo 0 volivcev
SKUPAJ JE GLASOVALO 944 VOLIVCEV
2. V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni naslednji
kandidati:
Volilna enota 1, v kateri se voli 3 člane:
1. JANEZ DEMŠAR (ST.), roj. 3. 7. 1934
Vincarje, Vincarje 15

138 glasov

2. EMA OBLAK, roj. 11. 4. 1968
Vincarje, Vincarje

128 glasov

3. MAJA CANKAR, roj. 30. 4. 1976
Škofja Loka, Novi svet 6

121 glasov

VERŽEJ
4766.

Poročilo o izidu volitev za člane sveta
in župana Občine Veržej

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah
(ZLV‑UPB3; Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08) Občinska volilna
komisija Občine Veržej objavlja

POROČILO
o izidu volitev za člane sveta in župana
Občine Veržej
Na volitvah za župana Občine Veržej dne 10. 10. 2010
je bilo vpisanih v volilni imenik 1108 volivcev. Vseh oddanih
glasovnic je bilo 617. Neveljavnih je bilo 29 glasovnic. Veljavnih
glasovnic je bilo 588 glasovnic. Rezultati:
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Kandidat
SLAVKO PETOVAR
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Št. glasov

% glasov

Predlagatelj

588

100,00

SLS – Slovenska ljudska stranka

Na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Veržej
dne 10. 10. 2010 je Občinska volilna komisija Občine Veržej
ugotovila naslednje rezultate:
Volilna enota 1 – Banovci
Vpisanih v volilni imenik: 166
Oddanih gl.: 91
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 91
Zap.
št.

Kandidat

Št. glasov

% glasov

Predlagatelj

1

DEJAN KOLARIČ

69

75,82

Filip Špur in skupina volivcev

2

JOŽEF ŠALAMUN

39

42,86

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev

3

BRANKO SERŠEN

45

49,45

SLS – Slovenska ljudska stranka

Št. glasov

% glasov

Volilna enota 2 – Bunčani
Vpisanih v volilni imenik: 154
Oddanih gl.: 111
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 109
Zap.
št.

Kandidat

Predlagatelj

1

VEKOSLAV JUREŠ

93

85,32

SLS – Slovenska ljudska stranka

2

BRANKO GREGORINČIČ

92

84,17

Stanka Gregorinčič in skupina volivcev

Št. glasov

% glasov

Volilna enota 3 – Veržej
Vpisanih v volilni imenik: 313
Oddanih gl.: 165
Neveljavnih gl.: 4
Veljavnih gl.: 161
Zap.
št.

Kandidat

Predlagatelj

1

BORUT KAPUN

73

45,34

Štefan Maučec in skupina volivcev

2

DEJAN ŠKRGET

47

29,19

SD – Socialni demokrati

3

NADA BUNDERL RUS

73

45,34

Daniela Belec in skupina volivcev

4

JANEZ SUNKO

83

51,55

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev

Št. glasov

% glasov

Volilna enota 4 – Veržej
Vpisanih v volilni imenik: 475
Oddanih gl.: 250
Neveljavnih gl.: 3
Veljavnih gl.: 247
Zap.
št.

Kandidat

Predlagatelj

1

ANDREJ SRAKA

91

36,84

Marija Rauter in skupina volivcev

2

MATIJA GALUNDER

74

29,96

SLS – Slovenska ljudska stranka

3

EMIL MOVRIN

66

26,72

Stanko Puhar in skupina volivcev

4

BETKA GABERC

39

15,79

SD – Socialni demokrati

5

BOGOMIL SERŠEN

134

54,25

Ksenija Seršen in skupina volivcev

6

STANISLAV CIGLAR

61

24,70

LDS – Liberalna demokracija Slovenije

7

ZLATKO ARVAJ

69

27,94

SDS – Slovenska demokratska stranka

Uradni list Republike Slovenije

Št.

V volilni enoti 2 sta kandidata Borut Kapun in Nada
Bunderl Rus dobila enako število glasov. V skladu z drugim
odstavkom 12. člena Zakona o lokalnih volitvah, je o odločitvi
o izvolitvi med njima odločil žreb.
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. Dejan Kolarič, roj. 5. 1. 1984,
Banovci 12 a, 9241 Veržej

I. volilna enota

2. Branko Novak, roj. 20. 12. 1949,
Banovci 15, 9241 Veržej

I. volilna enota

3. Vekoslav Jureš, roj. 22. 6. 1956,
Bunčani 5, 9241 Veržej

II. volilna enota

4. Branko Gregorinčič, roj. 3. 12. 1972,
Bunčani 48a, 9241 Veržej

II. volilna enota

5. Janez Sunko, roj. 25. 8. 1945,
Mladinska ulica 28, 9241 Veržej

III. volilna enota

6. Nada Bunderl Rus, roj. 7. 4. 1956,
Mladinska ulica 3, 9241 Veržej

III. volilna enota

7. Bogomil Seršen, roj. 8. 6. 1952,
Ulica Frana Kovačiča 17, 9241 Veržej

IV. volilna enota

8. Andrej Sraka, roj. 28. 10. 1956,
Mlinska cesta 21, 9241 Veržej

IV. volilna enota

9. Matija Galunder, roj. 14. 1. 1958,
Ulica Frana Kovačiča 5, 9241 Veržej

IV. volilna enota.

Št. 041-03/2010-130
Veržej, dne 18. oktobra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije Veržej
Boris Kolmanič l.r.

Št. 041-0002/2010-33
Zreče, dne 27. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Zreče
Zdenka Košir l.r.

ŽELEZNIKI
4768.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (UPB‑3;
Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08)
je Občinska volilna komisija Občine Zreče na 9. redni seji dne
27. 10. 2010 sprejela naslednji

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu
Občine Železniki za leto 2010
1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 8/10, 25/10) se v 2. členu spremeni tako, da se
glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2010 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v EUR
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun leta
2010

Skupina/Podskupina kontov/Konto
I.

70

UGOTOVITVENI SKLEP
1. člen
Ker je Borisu Podvršniku, rojenemu 7. 2. 1963, stanujočemu Cesta talcev 6, 3214 Zreče dne 27. 10. 2010 prenehal
mandat člana Občinskega sveta Občine Zreče na podlagi
Ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Zreče,
številka 011‑0005/2010‑28 z dne 27. 10. 2010, Občinska
volilna komisija Občine Zreče ugotavlja, da mandat člana
Občinskega sveta Občine Zreče preide na naslednjo kandidatko pod zaporedno številko 8 z liste SDS: Marijo Kovačič,
rojeno 21. 8. 1944, stanujočo Ulica Pohorskega bataljona
19, 3214 Zreče.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Železniki za leto 2010

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09) in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list
RS, št. 46/09) je Občinski svet Občine Železniki na 14. izredni
seji dne 1. 11. 2010 sprejel

ZREČE
Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
Občine Zreče

13615

Stran

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

A.

4767.
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SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

10.390.116

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.792.425

DAVČNI PRIHODKI

5.205.402

700 Davki na dohodek in dobiček

4.702.359

703 Davki na premoženje

344.033

704 Domači davki na blago in storitve

159.010

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI

587.023

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

142.410

711 Takse in pristojbine

2.000

712 Denarne kazni

2.600

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

140.000

714 Drugi nedavčni prihodki

300.013

Stran
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KAPITALSKI PRIHODKI

Št.
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720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

Uradni list Republike Slovenije
181.380

75

51.094

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

130.286

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

TRANSFERNI PRIHODKI

4.416.311

740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij

2.409.339

741 Prejeta sredstva iz državnega pror.
iz sred. proračuna EU

2.006.972

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
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
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

12.918,308
1.701.902
378.378
60.006
1.095.958
47.000
120.560
2.128.380
116.296
1.320.389

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

234.825

413 Drugi tekoči domači transferi

456.870

414 Tekoči transferi v tujino
42

43

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.895.743

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.895.743

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

III.

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

44

731 Prejete donacije iz tujine
74

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

192.283

50.790
141.493
2.528.192

VI.

C.

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

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

0

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.000.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.000.000

500 Domače zadolževanje

1.000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

108.700

55

ODPLAČILA DOLGA

108.700

550 Odplačila domačega dolga

108.700

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.) –ali 0 ali +

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.‑VIII.)

XI.

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

2.528.192

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

1.636.892

9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

1.636.892

891.300

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena
na programe in podprograme ter proračunske postavke, te
pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt
razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Železniki.«
2. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 015-7/2010-003
Železniki, dne 1. novembra 2010

0

1.636.892

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

VLADA
4769.

Sklep o preklicu odpovedi kolektivne
pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb
dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem
pogodbam

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) v povezavi s 7. točko Sporazuma o reševanju stavkovnih zahtev stavkovnega
odbora reprezentativnih sindikatov JSS z dne 13. oktobra
2010 in Zahtevami Konfederacije sindikatov javnega sektorja
Slovenije z dne 3. novembra 2010 je Vlada Republike Slovenije sprejela

Stran
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– Sklepom o odpovedi Kolektivne pogodbe za dejavnost
okolja in prostora (Uradni list RS, št. 83/10).
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati sklepi iz prejšnjega odstavka.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00714-30/2010
Ljubljana, dne 4. novembra 2010
EVA 2010-3111-0054
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

SKLEP
o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe
za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti
in poklicev ter aneksov k tem pogodbam
I.
S tem sklepom Vlada Republike Slovenije preklicuje odpovedi kolektivnih pogodb, sprejetih s:
– Sklepom o odpovedi Kolektivne pogodbe za javni sektor
(Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Aneksa h Kolektivni pogodbi za
raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Aneksa h Kolektivni pogodbi za
dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Aneksa h Kolektivni pogodbi za
dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št.
83/10),
– Sklepom o odpovedi Kolektivne pogodbe za dejavnost
obvezne socialne varnosti (Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Kolektivne pogodbe za državno
upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Kolektivne pogodbe za dejavnost
poklicnega gasilstva (Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Kolektivne pogodbe javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Kolektivne pogodbe za gozdarsko
dejavnost (Uradni list RS, št. 83/2010),
– Sklepom o odpovedi Kolektivne pogodbe za kmetijsko
dejavnost (Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Aneksa h Kolektivni pogodbi za
kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
83/10),
– Sklepom o odpovedi Aneks h Kolektivni pogodbi za
zaposlene v zdravstveni negi v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 83/10) in
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MINISTRSTVA
4770.

Odredba o določitvi višine nadomestila za
kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih
objektih in napravah na melioracijskih
območjih

Na podlagi prvega odstavka 95. člena Zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov
za vzdrževalna dela na skupnih objektih
in napravah na melioracijskih območjih
1. člen
Ta odredba določa višino nadomestila za kritje stroškov
za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih.
2. člen
Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela
na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih je
razvidna iz priloge, ki je sestavni del te odredbe.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-366/2010
Ljubljana, dne 20. oktobra 2010
EVA 2010-2311-0074
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priloga: Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah po melioracijskih obmo-

čjih

Zap.
št.

Ime upravne enote

Šifra
sistema

Melioracijsko območje

Višina
obveznosti
[EUR/ha]

1

AJDOVŠČINA

01012

Melioracija na Ajdovskem polju

30,00

2

AJDOVŠČINA

01022

Melioracija Vipavsko polje

30,00

3

AJDOVŠČINA

01032

Melioracija Lozice

25,00

Stran
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Ime upravne enote

Šifra
sistema
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Melioracijsko območje

Višina
obveznosti
[EUR/ha]

4

AJDOVŠČINA

01042

Melioracija Vipavski Križ - Male Žablje

30,00

5

AJDOVŠČINA

01052

Melioracija Lokavec

30,00

6

AJDOVŠČINA

01062

Melioracija Vrtovin

30,00

7

AJDOVŠČINA

01072

Melioracija Selo - Batuje

30,00

8

AJDOVŠČINA

01092

Melioracija Log - Zemono

30,00

9

AJDOVŠČINA

01122

Melioracija Manče - Podnanos

30,00

10

AJDOVŠČINA

01132

Melioracija Dolenje - Ustje

25,00

11

AJDOVŠČINA

01142

Melioracija Brje - Žablje

30,00

12

AJDOVŠČINA

01162

Melioracija Slap I

30,00

13

AJDOVŠČINA

01172

Melioracija Slap II

30,00

14

BREŽICE

02022

Melioracijsko območje Brežiško polje - BUKOŠEK

15,00

15

BREŽICE

02032

Melioracijsko območje ob Gabernici

18,00

16

BREŽICE

02042

Melioracijsko območje Krško polje - Gazice

25,00

17

BREŽICE

02051

Namakanje sadovnjakov na območju Brežic, Arnovo selo

30,00

18

BREŽICE

02142

Melioracijsko območje ob Sromljici

20,00

19

CELJE

03022

Melioracijsko območje Ostrožno - Lopata

23,00

20

CELJE

03032

Melioracija Žepine I,II

22,00

21

CELJE

03042

Melioracija na območju Ljubečne

23,00

22

CELJE

03062

Melioracija na območju naselja Zadobrava

24,00

23

CELJE

03072

Osušitev zemljišč Ivenci

25,00

24

CELJE

03082

Melioracija na območju Zg. Trnovelj

25,00

25

CELJE

03092

Melioracijsko območje Medlog - Babno

24,00

26

DOMŽALE

06012

Melioracija Jable

15,00

27

DOMŽALE

06042

Melioracija Čudna

18,00

28

DOMŽALE

06052

Melioracija Rača

18,00

29

DOMŽALE

06062

Melioracija Trzin

18,00

30

DOMŽALE

06072

Melioracija Radomlja področje 4

15,00

31

DOMŽALE

06082

Melioracija Radomlja področje 3

18,00

32

DOMŽALE

06102

Melioracija Radomlja področje 1

18,00

33

DOMŽALE

06112

Melioracija Radomlja področje 2

18,00

34

GORNJA RADGONA

08022

Melioracijsko območje Slaptinci

25,00

35

GORNJA RADGONA

08032

Melioracija Apaške doline – območje Plitvice

25,00

36

GORNJA RADGONA

08062

Melioracijsko območje Lomanoše

25,00

37

GORNJA RADGONA

08082

Melioracijsko območje Žihlava - Biserjane

25,00

38

GORNJA RADGONA

08092

Melioracijsko območje Plitvica II.

25,00

39

GORNJA RADGONA

08102

HMS Ščavnica - Sp. Ivanjci-Sp. Ščavnica

25,00

40

GORNJA RADGONA

08112

HMS Ščavnica - Grabonoš-Sp. Ivanjci

25,00

41

GORNJA RADGONA

08122

Melioracijsko območje Boračeva - Črešnjevci

25,00

42

GORNJA RADGONA

08132

HMS Ščavnica - Sp. Ščavnica-Lešane

25,00

43

GORNJA RADGONA

08172

HMS Ščavnica, Biserjane - Grabonoš

25,00

44

IZOLA

13011

Namakalni sistem Pivol

41,00

45

IZOLA

13022

Hidromelioracija Rikorvo

31,00

46

KAMNIK

15012

Melioracija površin med Mostami, Komendo in Križem

20,00
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47

KOPER

17021

Namakanje Sermin hrib

41,00

48

KOPER

17052

Melioracija Sermin - Valmarin

31,00

49

KOPER

17072

Melioracija doline Badaševice

31,00

50

KOPER

17082

Hidromelioracija Tomaž

31,00

51

KOPER

17092

Melioracija Ankaranske Bonifike - Purisima

31,00

52

KOPER

17122

Melioracija doline Pradisiol

31,00

53

KOPER

17132

Hidromelioracija Ankaranska bonifika - osuševanje

31,00

54

KOPER

17171

Namakanje Ankaranska Bonifika - Purisima

41,00

55

KOPER

17201

Namakalni kompleks Zontarji

41,00

56

KRŠKO

19012

Melioracijsko območje ob Lokvanjskem potoku

20,00

57

KRŠKO

19042

Melioracijsko območje Kolarica

20,00

58

KRŠKO

19052

Melioracijsko območje Krško polje I

20,00

59

KRŠKO

19102

Melioracijsko področje Kalce - Naklo

20,00

60

KRŠKO

19301

Velik namakalni sistem Kalce-Naklo

30,00

61

LENART

21042

HMS Pesnica - Melioracijsko območje Zg. Senarska

10,00

62

LENART

21052

HMS Pesnica - Melioracija na območju Globovnice I.

19,00

63

LENART

21062

HMS Pesnica - MO Velka - Žice

20,00

64

LENART

21082

HMS Pesnica - Melioracijsko območje Polena

16,00

65

LENART

21092

HMS Pesnica - MO Gočova

19,00

66

LENART

21122

HMS Pesnica - območje Drvanja - Trotkova

20,00

67

LENART

21132

HMS Pesnica - Melioracijsko območje Zamarkova-Voličina

20,00

68

LENART

21152

HMS Pesnica - MO Spodnji Porčič

20,00

69

LENART

21172

HMS Pesnica - Melioracija na območju Drvanje in Ročice

20,00

70

LENART

21182

HMS Pesnica - Melioracijsko območje Šetarovska gmajna

19,00

71

LENART

21202

HMS Pesnica - Melioracijsko območje Vinička vas

22,00

72

LENART

21212

Melioracija Pesniške doline - območje Šetarova

22,00

73

LENDAVA

22062

HMS Ledava Melioracija Turnišče II

21,00

74

LENDAVA

22252

Melioracijsko območje Strehovci - Dobrovnik

24,00

75

LJUBLJANA

24012

Melioracija ob Gameljščici

18,00

76

LJUBLJANA

24112

Melioracija Poljšak

15,00

77

LJUBLJANA

24152

Melioracija Dobrunjščica

18,00

78

LJUTOMER

29012

Melioracija Kozarica - Virje I

18,00

79

LJUTOMER

29042

Melioracija Ščavniške doline - območje Cezanjevci II

19,00

80

LJUTOMER

29092

HMS Ščavnica MO ob Turji

18,00

81

LJUTOMER

29102

Melioracija območja Bolehnečici - Berkovci

18,00

82

LJUTOMER

29112

Melioracijsko področje Virje - Vučja vas

20,00

83

LJUTOMER

29132

Melioracija Ščavniške doline - območje Cezanjevci I

19,00

84

MARIBOR

64051

Namakalni sistem Miklavž

8,00

85

MARIBOR

64062

Melioracija Pesniške doline na področju AK Maribor - območje
MOČNA

10,00

86

MARIBOR

64112

HMS Polskava - Požeg - Ješenca

17,00

87

MARIBOR

64142

Melioracija Rače-Ješenica

20,00

88

MARIBOR

64162

HMS Pesnica, območje ob Jakobskem potoku (spodnji del)

18,00

Stran

13620 /

Zap.
št.

Št.

89 / 8. 11. 2010

Ime upravne enote

Šifra
sistema

Uradni list Republike Slovenije

Melioracijsko območje

Višina
obveznosti
[EUR/ha]

89

MARIBOR

64182

HMS PESNICA - MO Dragučova-Vosek, Dragučova, Pernica

10,00

90

MOZIRJE

35012

Melioracija Pobrežje

45,00

91

MURSKA SOBOTA

36062

HMS Velika Krka

26,00

92

MURSKA SOBOTA

36082

HMS Ledava nad jezerom

26,00

93

MURSKA SOBOTA

36092

Površinska ureditev odvodnje območja Zenkovci-Beznovci-Vadarci-Lemerje-Bodonci

24,00

94

MURSKA SOBOTA

36122

Melioracijsko območje Domajinci-Mlinišče

20,00

95

MURSKA SOBOTA

36132

Melioracija zemljišča ob potoku Gruba pri Gorici

15,00

96

MURSKA SOBOTA

36152

Melioracija Mala Krka - Domanjševci

26,00

97

MURSKA SOBOTA

36162

Melioracijsko območje Tešanovci

11,00

98

MURSKA SOBOTA

36192

HMS Ob Krki, območje Hodoš - Krplivnik

26,00

99

MURSKA SOBOTA

36212

Melioracijsko območje Noršinci - Nemčavci

26,00

100

MURSKA SOBOTA

36222

Melioracijsko območje Markišavci - Nemčavci

26,00

101

MURSKA SOBOTA

36251

Namakalni sistem Ivanci

35,00

102

MURSKA SOBOTA

36302

Levi breg Ledave

20,00

103

MURSKA SOBOTA

36362

Melioracije Moravci

24,00

104

MURSKA SOBOTA

36392

Hidromelioracije Gerlinci - Fikšinci

24,00

105

MURSKA SOBOTA

36422

Melioracija Cankova - Korovci

25,00

106

MURSKA SOBOTA

36452

Melioracija med železniškim nasipom in potokom Velika Krka
od Šalovec do meje z Madžarsko

26,00

107

MURSKA SOBOTA

36462

Melioracijsko območje Filovci

20,00

108

NOVA GORICA

37082

Melioracija Lijak

30,00

109

NOVA GORICA

37091

Namakalni sistem polja Replje

40,00

110

NOVA GORICA

37111

Oroševalni in namakalni sistem MIREN pri Gorici

40,00

111

NOVA GORICA

37131

Namakalni sistem polja Šempeter

40,00

112

NOVA GORICA

37141

Namakalni sistem polja Črniče-Perovlek

20,00

113

NOVA GORICA

37162

Melioracija ob Lijaku - Ajševica

30,00

114

NOVA GORICA

37181

Namakalni sistem polja Prvačina I in II

40,00

115

NOVA GORICA

37201

Stabilni oroševalni sistem Jugovega polja

40,00

116

NOVA GORICA

37211

Namakalni sistem polja Orehovlje-Bilje

40,00

117

NOVA GORICA

37252

Melioracija Črniče - Dolenje

30,00

118

NOVA GORICA

37261

Namakalni sistem Vrtojba polje

40,00

119

NOVA GORICA

37281

Namakalni sistem polja Dornberk in polja Kobate

40,00

120

NOVA GORICA

37301

Namakalni sistem polja Bukovica

40,00

121

NOVA GORICA

37352

Melioracija Šempasko polje

35,00

122

NOVA GORICA

37362

Melioracija Podkraj

30,00

123

NOVA GORICA

37372

Melioracija Lepenje

30,00

124

NOVA GORICA

37392

Melioracija Mrljaki

30,00

125

NOVA GORICA

37411

Namakalni sistem polja Okroglica I, II

40,00

126

NOVA GORICA

37422

Melioracije polja pod Lokami

20,00

127

NOVA GORICA

37442

Melioracija Renče

30,00

128

NOVA GORICA

37471

Oroševalni sistem Križ-Cijanov

40,00

129

NOVA GORICA

37501

Namakanje polja Podvogrsko

40,00
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130

NOVA GORICA

37511

NS Orehovlje-Britof

40,00

131

NOVA GORICA

37531

Namakanje Šempaske gmajne

40,00

132

NOVA GORICA

37541

Namakalni sistem Karavlja-Gramoznica

40,00

133

NOVO MESTO

38042

Melioracijsko območje - DOBRUŠKA GMAJNA

20,00

134

NOVO MESTO

38062

Melioracija Mokrega polja

15,00

135

NOVO MESTO

38072

Melioracijsko območje Draškovec

16,00

136

ORMOŽ

39021

Namakalni sistem Ormož Osluševci II

25,00

137

ORMOŽ

39052

Melioracijsko območje Lešnica

18,00

138

ORMOŽ

39082

Melioracijsko področje južno od ceste Ormož - Ptuj

17,00

139

ORMOŽ

39092

Melioracija Sejanske doline

18,00

140

ORMOŽ

39132

Melioracija v Sejanski dolini - območje Savci

18,00

141

ORMOŽ

39142

Melioracijsko območje Rucmanci - Savci

18,00

142

ORMOŽ

39222

Melioracijsko območje Ključarovci

18,00

143

PESNICA

65032

HMS PESNICA - melioracijsko področje DRAGUČOVA

18,00

144

PESNICA

65052

Melioracija Pesniške doline ob Jareninskem potoku

15,00

145

PESNICA

65132

HMS Pesnica, območje ob Jakobskem potoku (zgornji del)

16,00

146

PESNICA

65142

HMS Pesnica - VAJGEN

18,00

147

PESNICA

65152

HMS Pesnica, območje Ogriskovo

18,00

148

PESNICA

65162

HMS PESNICA - Melioracije ob potoku Cirknica

18,00

149

PESNICA

65172

HMS PESNICA - Pernica - Močna, Škofijsko, Grošetovo - Lepi
dol

10,00

150

PIRAN

40022

Melioracija Jernejske doline

31,00

151

PIRAN

40032

Melioracija doline Drnice

31,00

152

PIRAN

40081

Namakalni sistem v Sečoveljski dolini

41,00

153

PTUJ

42022

Melioracija na zemljišču Gajevci

8,00

154

PTUJ

42032

HMS Pesnica-Melioracijsko območje Žamenci

15,00

155

PTUJ

42042

MO Janežovci pri Placarju

22,00

156

PTUJ

42092

HMS Pesnica-Melioracijsko območje »Tibolci-Zamušani«

12,00

157

PTUJ

42102

Melioracija Pesniške doline - Območje IX/a

20,00

158

PTUJ

42132

Melioracija Pesniške doline-MO 12- STREJANCI

18,00

159

PTUJ

42162

Melioracija Pesniške doline- območje XV.

10,00

160

PTUJ

42172

HMS PESNICA - Mužjak (območje XVI)

10,00

161

PTUJ

42192

Melioracija Lovrenc na Dravskem polju, Apače 3

20,00

162

PTUJ

42232

HMS Polskava - Od Župečje vasi do Mihovcev

22,00

163

PTUJ

42382

Melioracija Pesniške doline- območje Drbetinci

20,00

164

PTUJ

42412

Melioracija Polehnik, Meniško, Placar in Janežovci

15,00

165

PTUJ

42432

HMS Pesnica - MO Levanjci (območje 7a)

10,00

166

PTUJ

42462

HMS PESNICA - MO 9 - ob Krki (Mostje - Gabernik - Juršinci)

20,00

167

PTUJ

42472

HMS PESNICA - območje Žrebečjak (XIX.)

10,00

168

PTUJ

42482

HMS Pesnica - območje Svetinci (območje 6)

10,00

169

PTUJ

42502

HMS Pesnica - Velovlak II. (območje 7)

22,00

170

PTUJ

42522

HMS PESNICA - MO 3 - Ločič II

20,00
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171

PTUJ

42552

HMS Pesnica - območje Formin 1 in 2

12,00

172

PTUJ

42562

HMS PESNICA - Melioracijsko območje Dornava-Mezgovci

18,00

173

PTUJ

42572

HMS PESNICA - Melioracijsko območje Podvinci-Pacinje, Desenci-Velovlek

20,00

174

PTUJ

42592

HMS Pesnica-območje Velovlak

10,00

175

PTUJ

42621

Namakalni sistem Gajevci

8,00

176

PTUJ

42631

Namakalni sistem Formin - Zamušani

22,00

177

PTUJ

42662

HMS PESNICA - MO 10 - Mostje III

20,00

178

SLOVENJ GRADEC

49012

Melioracijsko območje Mislinjska dobrava - Dobrovski grad II.

20,00

179

SLOVENJ GRADEC

49032

Melioracijsko območje Mislinjska dobrava - Dovže

19,00

180

SLOVENJ GRADEC

49042

Melioracijsko območje Mislinjska dobrava - Dobrovski grad I.

20,00

181

SLOVENSKA BISTRICA

50062

Melioracija ob Ložnici

20,00

182

SLOVENSKA BISTRICA

50092

HMS Polskava - Črete in Stari log

15,00

183

SLOVENSKA BISTRICA

50132

Melioracija Ložnica - Sp. Pečke

20,00

184

SLOVENSKA BISTRICA

50142

HMS Polskava - Zg. Polskava

15,00

185

SLOVENSKA BISTRICA

50162

Melioracijsko območje Čadram - Pobrež

20,00

186

SLOVENSKA BISTRICA

50172

HMS Polskava - Marof

22,00

187

SLOVENSKA BISTRICA

50182

Melioracija Oplotnica - Dobrova

18,00

188

SLOVENSKA BISTRICA

50192

Melioracija ob Ložnici in Bistrici

22,00

189

SLOVENSKA BISTRICA

50202

Melioracija Cigonca

20,00

190

SLOVENSKE KONJICE

51012

Melioracija ob Dravinji od Slovenskih Konjic do avtoceste

20,00

191

SLOVENSKE KONJICE

51022

Dravinjska dolina-Melioracijsko območje Spodnja Pristava

18,00

192

SLOVENSKE KONJICE

51032

Melioracijsko območje Tepanje - Sp. Grušovje

20,00

193

ŠMARJE PRI JELŠAH

54032

Melioracije Kunšperskega polja

22,00

194

ŠMARJE PRI JELŠAH

54042

Melioracije zemljišč v območju Podčetrtek - Olimje

22,00

195

ŠMARJE PRI JELŠAH

54072

Melioracija na Imenskem polju

22,00

196

ŠMARJE PRI JELŠAH

54082

Melioracije Pristavškega polja

22,00

197

ŠMARJE PRI JELŠAH

54092

Melioracija polja Sedlarjevo - Buče

22,00

198

ŠMARJE PRI JELŠAH

54122

Osušitev doline Bodrišnice in Sevškega potoka

26,00

199

TREBNJE

57022

Melioracija Rakovniško polje

20,00

200

TREBNJE

57032

Melioracijsko območje Jeseniščica

15,00

201

TREBNJE

57042

Melioracijsko območje Volčje Njive

22,00

202

VELENJE

59042

Šentilj

25,00

203

ŽALEC

62012

Melioracije Šmatevž

25,00

204

ŽALEC

62042

Melioracije ob Bolski

25,00

205

ŽALEC

62062

Melioracije na območju Pirešice

23,00

206

ŽALEC

62152

Melioracija pri Mlinarici, Žovnek, Polzela, Slatina II

23,00

207

ŽALEC

62162

Osušitev zemljišč Stebovnik, Črnova, Galicija, Virte, Kaplja vas

23,00

208

ŽALEC

62192

Melioracija Gotovlje - Arja vas

23,00

209

ŽALEC

62202

Melioracija kompleksa Grajska vas - Latkova vas

22,00

210

ŽALEC

62212

Osuševalni sistem Arja vas - Drešinja vas

23,00

211

ŽALEC

62222

Melioracije Drago polje

22,00

212

ŽALEC

62312

Melioracija zemljišč Čmakovo

25,00

Melioracijsko območje
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Ugotovitveni sklep Ministrstva za javno upravo

Na podlagi četrtega odstavka 42. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10 in 58/10)
Ministrstvo za javno upravo izdaja naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
1. Ministrstvo za javno upravo ugotavlja, da so izpolnjeni
pogoji za sklenitev Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni
sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09) v skladu z
drugim odstavkom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
s tem:
– da so Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
(Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09) dne 5. 11. 2010 podpisali Vlada Republike Slovenije in naslednji reprezentativni
sindikati javnega sektorja:
– Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije,
– Policijski sindikat Slovenije,
– Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
– Sindikat delavcev v zdravstveni negi,
– Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze,
– Sindikat delavcev pravosodja Slovenije,
– da so reprezentativni sindikati javnega sektorja, ki so
5. 11. 2010 podpisali Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni
sektor, reprezentativni sindikati petih različnih dejavnosti javnega sektorja, upoštevaje dejavnosti, za katere so določene
plačne skupine v 7. členu ZSPJS, in sicer: vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva, socialnega varstva in javne
uprave (uprava pravosodnih organov),
– da je na podlagi podatkov iz 38. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju in evidenc o zaposlenih delavcih, ki se
vodijo na podlagi zakona, ki ureja evidence na področju dela,
za mesec avgust 2010, ki predstavlja zadnji mesec, za katerega so znani podatki pred podpisom Aneksa št. 3 h kolektivni
pogodbi za javni sektor, število zaposlenih v javnem sektorju,
za katere velja kolektivna pogodba za javni sektor, 163.708
javnih uslužbencev,
– da imajo reprezentativni sindikati javnega sektorja, ki
so podpisniki Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
glede na dne 5. 11. 2010 predložene izjave o številu članstva
ter predloženih pristopnih izjav članov reprezentativnih sindikatov, 72.413 članov,
– da ugotovljeno število članov reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki so podpisniki Aneksa št. 3 h Kolektivni
pogodbi za javni sektor predstavlja več kot 40% zaposlenih v
javnem sektorju, za katere velja Kolektivna pogodba za javni
sektor.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
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Ugotovitveni sklep Ministrstva za javno upravo

Na podlagi četrtega odstavka 42. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10 in 58/10)
Ministrstvo za javno upravo izdaja naslednji
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UGOTOVITVENI SKLEP
1. Ministrstvo za javno upravo ugotavlja, da so izpolnjeni
pogoji za sklenitev Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni
sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09) v skladu z
drugim odstavkom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
s tem:
– da so Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
(Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09) dne 5. 11. 2010 podpisali Vlada Republike Slovenije in naslednji reprezentativni
sindikati javnega sektorja:
– Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije,
– Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije,
– Policijski sindikat Slovenije,
– Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
– Sindikat delavcev v zdravstveni negi,
– Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze
– Sindikat delavcev pravosodja Slovenije,
– da so reprezentativni sindikati javnega sektorja, ki so
5. 11. 2010 podpisali Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni
sektor, reprezentativni sindikati petih različnih dejavnosti javnega sektorja, upoštevaje dejavnosti, za katere so določene
plačne skupine v 7. členu ZSPJS, in sicer: vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva, socialnega varstva in javne
uprave (uprava pravosodnih organov),
– da je na podlagi podatkov iz 38. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju in evidenc o zaposlenih delavcih, ki se
vodijo na podlagi zakona, ki ureja evidence na področju dela,
za mesec avgust 2010, ki predstavlja zadnji mesec, za katerega so znani podatki pred podpisom Aneksa št. 4 h kolektivni
pogodbi za javni sektor, število zaposlenih v javnem sektorju,
za katere velja kolektivna pogodba za javni sektor, 163.708
javnih uslužbencev,
– da imajo reprezentativni sindikati javnega sektorja, ki
so podpisniki Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
glede na dne 5. 11. 2010 predložene izjave o številu članstva
ter predloženih pristopnih izjav članov reprezentativnih sindikatov, 75.675 članov,
– da ugotovljeno število članov reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki so podpisniki Aneksa št. 4 h Kolektivni
pogodbi za javni sektor predstavlja več kot 40% zaposlenih v
javnem sektorju, za katere velja Kolektivna pogodba za javni
sektor.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-704/2010/101
Ljubljana, dne 8. novembra 2010
EVA 2010-3111-0069
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo

Št. 0100-704/2010/100
Ljubljana, dne 8. novembra 2010
EVA 2010-3111-0070
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo
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Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni
sektor

Na podlagi določil 4. člena Kolektivne pogodbe za javni
sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09, v nadaljnjem
besedilu: KPJS)
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Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani deloda-

in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na
strani javnih uslužbencev
sklenejo

A N E K S š t. 3
h Kolektivni pogodbi za javni sektor
1. člen
39. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni liste
RS, št. št. 57/08, 23/09 in 91/09, v nadaljnjem besedilu: KPJS)
se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(dodatki za nevarnost in posebne obremenitve)
Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve so:
1. Dodatek za čas neposrednega usposabljanja za delo
v posebni policijski enoti v višini 30% urne postavke osnovne
plače javnega uslužbenca.
2. Dodatek za čas neposrednega izvajanja nalog v posebni policijski enoti v višini 65% urne postavke osnovne plače
javnega uslužbenca.
3. Dodatek za čas potapljanja potapljača v okviru usposabljanja v višini 30% urne postavke osnovne plače javnega
uslužbenca.
4. Dodatek za čas potapljanja potapljača v primeru intervencije v višini 65% urne postavke osnovne plače javnega
uslužbenca.
5. Dodatek za usposobljenost in poučevanje treh ali več
po vsebini različnih predmetov v višini 3% urne postavke javnega uslužbenca.
6. Dodatek za ure razredništva, določene v skladu z
normativnimi kriteriji v višini 7% urne postavke osnovne plače
javnega uslužbenca v:
– oddelkih osnovne šole, ki štejejo do 22 učencev;
– oddelkih nižjega poklicnega izobraževanja, ki štejejo
do19 dijakov;
– oddelkih srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja, ki štejejo do 25 dijakov oziroma vajencev.
7. Dodatek za ure razredništva, določene v skladu z
normativnimi kriteriji v višini 13% urne postavke osnovne plače
javnega uslužbenca v:
– oddelkih osnovne šole, ki štejejo 23 in več učencev;
– oddelkih nižjega poklicnega izobraževanja, ki štejejo
20 in več dijakov;
– oddelkih srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja, ki štejejo 26 in več dijakov oziroma
vajencev.
8. Dodatek za poučevanje v kombiniranih oddelkih v šolah
oziroma zavodih za:
– poučevanje v oddelkih kombiniranih iz dveh razredov v
višini 7% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;
– poučevanje v oddelkih kombiniranih iz treh oziroma več
razredov v višini 10% urne postavke osnovne plače javnega
uslužbenca.
9. Dodatek za delo učiteljev, vzgojiteljev, pomočnikov
vzgojiteljev v bolnišničnih oddelkih vrtcev in šol v višini 7% urne
postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
10. Dodatek za izvajanje prilagojenega programa in za
drugo neposredno delo v vrtcu in izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa in za drugo neposredno delo
v šoli oziroma zavodu za:
– delo z osebami z lažjo motnjo v duševnem razvoju, z
motnjami vida, sluha, govora ter motnjami v telesnem in gibalnem razvoju, v višini 8% urne postavke osnovne plače javnega
uslužbenca;
– delo z osebami z motnjami vedenja in osebnosti (s
čustveno vedenjskimi težavami) v višini 10% urne postavke
osnovne plače javnega uslužbenca;
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– delo z osebami z zmerno motnjo v duševnem in telesnem razvoju v višini 12% urne postavke osnovne plače
javnega uslužbenca;
– delo z osebami s težjo motnjo v duševnem in telesnem
razvoju v višini 15% urne postavke osnovne plače javnega
uslužbenca;
– delo z osebami s težko motnjo v duševnem in telesnem
razvoju v višini 18% urne postavke osnovne plače javnega
uslužbenca.
Delovna mesta v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
na katerih javnemu uslužbencu pripada dodatek iz prve do
pete alineje, s sklepom določi minister, pristojen za šolstvo, v
soglasju z reprezentativnimi sindikati.
11. Dodatek za neposredno delo z osebami z duševno,
telesno ali senzorno motnjo v zdravstvenih zavodih, v posebnih
in splošnih socialnih zavodih, varstveno-delovnih centrih in
zavodih za usposabljanje za:
– delo z osebami z lažjo motnjo v duševnem razvoju in
telesno ali senzorno motnjo v višini 8% urne postavke osnovne
plače javnega uslužbenca;
– delo z osebami z zmerno motnjo v duševnem razvoju
ali zmerno telesno motnjo v višini 12% urne postavke osnovne
plače javnega uslužbenca;
– delo z osebami s težjo motnjo v duševnem razvoju ali
težjo telesno motnjo v višini 15% urne postavke osnovne plače
javnega uslužbenca;
– delo z osebami s težko motnjo v duševnem razvoju ali
težko telesno motnjo v višini 18% urne postavke osnovne plače
javnega uslužbenca;
– delo z osebami z demenco, za katere je potreben povečan nadzor, v višini 12% urne postavke osnovne plače javnega
uslužbenca.
Dodatek po peti alinei se izključuje z dodatki po alineah od
ena do štiri prejšnjega odstavka. Dodatki iz prve, druge, tretje
in četrte alinee se ne seštevajo.
Pri določitvi višine dodatka po prvi, drugi, tretji in četrti alinei
iz prvega odstavka te točke se upošteva strukturo uporabnikov
oziroma pacientov po vrstah prizadetosti, kar se lahko natančneje določi s sklepom ministra iz petega odstavka te točke.
Dodatek po peti alinei iz prvega odstavka te točke pripada
javnemu uslužbencu, če povprečni mesečni obseg neposrednega dela javnega uslužbenca z osebami z demenco presega
23% delovnega časa javnega uslužbenca.
Zavodi in delovna mesta, na katerih javnemu uslužbencu
pripada dodatek, če izpolnjuje pogoje iz 11. točke, se določi s
sklepom ministrov, pristojnih za zdravstvo in socialno varstvo, s
soglasjem reprezentativnih sindikatov za te dejavnosti.
12. Dodatek za delo na višini oziroma v globini za:
– delo na višini od 2 m do 4 m, v višini 20% urne postavke
osnovne plače javnega uslužbenca;
– delo na višini nad 4 m do 20 m, v višini 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;
– delo na višini nad 20 m, v višini 50% urne postavke
osnovne plače javnega uslužbenca;
– delo v alpinistični opremi ali v jamarski oziroma jamski
opremi, v višini 100% urne postavke osnovne plače javnega
uslužbenca.
13. Dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne
nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) v višini
65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
14. Dodatek za opravljanje storitev v primerih, ko se kot
prevozno sredstvo uporablja helikopter v višini 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
Dodatek pripada javnemu uslužbencu samo za čas, ko
dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami.
Dodatek javnemu uslužbencu ne pripada, v kolikor so
nevarnost in posebne obremenitve že upoštevane v okviru
vrednotenja osnovne plače delovnega mesta. Šteje se, da so
nevarnost in posebne obremenitve že upoštevane, če je bil pri
prevedbi osnovne plače delovnega mesta v prevedbo vključen
dodatek za nevarnost in posebne obremenitve.«
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2. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0100-704/2010/68
Ljubljana, dne 5. novembra 2010
EVA 2010-3111-0037
Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikati
javnega sektorja

Irma Pavlinič Krebs l.r. SINDIKAT VZGOJE,
Ministrica
IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI
za javno upravo
IN KULTURE SLOVENIJE
Branimir Štrukelj l.r.
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

SINDIKAT VETERINARJEV
SLOVENIJE – PERGAM
Milan Štimec
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV V
VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN
RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI
SLOVENIJE
Bojan Hribar
NI PODPISAL
GLOSA – SINDIKAT KULTURE
SLOVENIJE
Doro Hvalica
NI PODPISAL
SINDIKAT DRŽAVNIH
ORGANOV SLOVENIJE
Drago Ščernjavič
NI PODPISAL
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NEODVISNI SINDIKAT
DELAVCEV LJUBLJANSKE
UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
SINDIKAT KULTURNIH IN
UMETNIŠKIH USTVARJALCEV
RTV
Peter Kosmač
NI PODPISAL
SIFARM – SINDIKAT
FARMACEVTOV SLOVENIJE
Dragana Žitnik
NI PODPISAL
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA SKRBSTVA
SLOVENIJE
Darinka Avguštiner
NI PODPISAL
SIDIKATI V ZDRAVSTVU
SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc
NI PODPISAL
SVAS – SINDIKAT VLADNE
AGENCIJE SLOVENIJE
Jurij Por
NI PODPISAL
SINDIKAT SLOVENSKIH
DIPLOMATOV
Matjaž Kovačič
NI PODPISAL

POLICIJSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
Branko Prah l.r.

SINDIKAT DELAVCEV
RADIODIFUZIJE SLOVENIJE
Tom Zalaznik
NI PODPISAL

SINDIKAT CARINIKOV
SLOVENIJE
Dušan Pečnik
NI PODPISAL

SINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Stanislav Košir
NI PODPISAL

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA
SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.

SILMES – SINDIKAT
LABORATORIJSKE MEDICINE
SLOVENIJE
Stane Tomšič
NI PODPISAL

FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV
IN ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL

SINDIKAT MINISTRSTVA ZA
OBRAMBO
Darko Milenkovič
NI PODPISAL

SINDIKAT DELAVCEV
V ZDRAVSTVENI NEGI
SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.

SINDIKAT NOVINARJEV
SLOVENIJE
Iztok Jurančič
NI PODPISAL

KONFEDERACIJA SINDIKATOV
90 SLOVENIJE
Boris Mazalin
NI PODPISAL

SINDIKAT DELAVCEV
PRAVOSODJA SLOVENIJE
Tomaž Virnik l.r.

SINDIKAT POKLICNEGA
GASILSTVA SLOVENIJE
Zoran Kejžar
NI PODPISAL

SINDIKAT CENTROV ZA
SOCIALNO DELO – SINCE 07 –
KSS PERGAM
Perica Radonjič
NI PODPISAL
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SINDIKAT SEVALCEV
SLOVENIJE PERGAM
Robert Kokovnik
NI PODPISAL
SINDIKAT KAPITANIJE
SLOVENIJE
Loredano Cetin
NI PODPISAL
SINDIKAT POLICISTOV
SLOVENIJE
Zoran Petrovič
NI PODPISAL
DENS – SINDIKAT
ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Alenka Krabonja
NI PODPISAL

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
8. 11. 2010 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-15 o tem, da je
Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno
številko 30/3.

4774.

Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni
sektor

Na podlagi določil 4. člena Kolektivne pogodbe za javni
sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09; v nadaljnjem
besedilu: KPJS)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na
strani javnih uslužbencev
sklenejo

A N E K S š t. 4
h Kolektivni pogodbi za javni sektor
1. člen
V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št.
57/08, 23/09 in 91/09) se v tretjem odstavku 50. člena za besedilom »se odpravijo« črta besedilo »v obdobju od leta 2008
do leta 2010«.
Četrti odstavek se nadomesti z novim četrtim, petim in
šestim odstavkom tako, da se glasi:
»Javni uslužbenec doseže osnovno plačo, ki pripada
višjemu plačnemu razredu zaradi odprave nesorazmerij s 1. oktobrom 2010.
Ne glede na prejšnji odstavek se višja osnovna plača, ki
pripada javnemu uslužbencu zaradi odprave nesorazmerja,
začne izplačevati za mesec oktober v dveh zaporednih letih,
ki sledita letu, v katerem realna rast bruto družbenega proizvoda preseže 2,5% tako, da se v prvem letu do tedaj dosežena osnovna plača javnega uslužbenca poviša za vrednost
tretje četrtine odprave nesorazmerja v osnovni plači javnega
uslužbenca, in v drugem letu pa še za vrednost četrte četrtine
odprave nesorazmerja.
V obdobju iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, ki imajo sklenjeno delovno razmerje v javnem sektorju
pred 1. oktobrom 2010, obračuna in določi osnovna plača
na način, kot se jim je določila za mesec september 2010.
Javnim uslužbencem, ki se zaposlijo po 1. oktobru 2010 ali so
po tem datumu premeščeni na drugo delovno mesto oziroma
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sklenejo pogodbo o zaposlitvi za drugo delovno mesto, so
imenovani v naziv oziroma višji naziv ali napredujejo v višji
plačni razred, se v obdobju ne izplačevanja plač, doseženih
v skladu s prvim odstavkom tega člena, določi osnovna plača
na način, kot bi se jim v enakih primerih določila za mesec
september 2010.«
Črta se dosedanji peti odstavek.
2. člen
V Aneksu št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni
list RS, št. 91/09) se črta drugi odstavek 3. člena.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Splošna uskladitev osnovnih plač se v letu 2011 ne izvede. Če dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki
Sloveniji od decembra 2010 do decembra 2011 preseže 2%,
se osnovne plače v januarju 2012 uskladijo za nastalo razliko
nad 2%.«.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Splošna uskladitev osnovnih plač za leto 2012 se določi
v roku iz 5. člena ZSPJS.«.
3. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0100-704/2010/67
Ljubljana, dne 5. novembra 2010
EVA 2010-3111-0039
Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikati
javnega sektorja

Irma Pavlinič Krebs l.r. SINDIKAT VZGOJE,
Ministrica
IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI
za javno upravo
IN KULTURE SLOVENIJE
Branimir Štrukelj l.r.
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

SINDIKAT VETERINARJEV
SLOVENIJE – PERGAM
Milan Štimec
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV V
VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN
RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
GLOSA – SINDIKAT KULTURE
SLOVENIJE
Doro Hvalica
NI PODPISAL
SINDIKAT DRŽAVNIH
ORGANOV SLOVENIJE
Drago Ščernjavič
NI PODPISAL
POLICIJSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
Branko Prah l.r.
SINDIKAT CARINIKOV
SLOVENIJE
Dušan Pečnik
NI PODPISAL
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA
SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.
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SINDIKAT DELAVCEV
PRAVOSODJA SLOVENIJE
Tomaž Virnik l.r.

KONFEDERACIJA SINDIKATOV
90 SLOVENIJE
Boris Mazalin
NI PODPISAL

SINDIKAT CENTROV ZA
SOCIALNO DELO – SINCE 07 –
KSS PERGAM
Perica Radonjič
NI PODPISAL

SINDIKAT POKLICNEGA
GASILSTVA SLOVENIJE
Zoran Kejžar
NI PODPISAL

SINDIKAT SEVALCEV
SLOVENIJE PERGAM
Robert Kokovnik
NI PODPISAL

NEODVISNI SINDIKAT
DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.

SINDIKAT KAPITANIJE
SLOVENIJE
Loredano Cetin
NI PODPISAL

SINDIKAT KULTURNIH IN
UMETNIŠKIH USTVARJALCEV
RTV
Peter Kosmač
NI PODPISAL

SINDIKAT POLICISTOV
SLOVENIJE
Zoran Petrovič
NI PODPISAL

SIFARM – SINDIKAT
FARMACEVTOV SLOVENIJE
Dragana Žitnik
NI PODPISAL

SVAS – SINDIKAT VLADNE
AGENCIJE SLOVENIJE
Jurij Por
NI PODPISAL
SINDIKAT SLOVENSKIH
DIPLOMATOV
Matjaž Kovačič
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV
RADIODIFUZIJE SLOVENIJE
Tom Zalaznik
NI PODPISAL
SINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Stanislav Košir
NI PODPISAL
SILMES – SINDIKAT
LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stane Tomšič
NI PODPISAL
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SINDIKAT NOVINARJEV
SLOVENIJE
Iztok Jurančič
NI PODPISAL

SINDIKAT DELAVCEV
V ZDRAVSTVENI NEGI
SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.

SIDIKATI V ZDRAVSTVU
SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc
NI PODPISAL

Stran

SINDIKAT MINISTRSTVA ZA
OBRAMBO
Darko Milenkovič
NI PODPISAL

FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV
IN ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA SKRBSTVA
SLOVENIJE
Darinka Avguštiner
NI PODPISAL
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DENS – SINDIKAT
ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Alenka Krabonja
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
8. 11. 2010 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-16 o tem, da je
Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno
številko 30/4.

4775.

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih
prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in
2012

DOGOVOR
o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov
v javnem sektorju za leti 2011 in 2012
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo:
1. Javni uslužbenci začasno v letu 2011 ne napredujejo v
višji plačni razred. Glede na ne napredovanje v višji plačni razred v letu 2011, se leto 2011 ne šteje v napredovalno obdobje
za napredovanje v višji plačni razred, se pa tudi za leto 2011
izvaja ocenjevanje delovne uspešnosti.
Javni uslužbenci, ki v letu 2011 napredujejo v naziv ali
višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu s pridobljenim
nazivom ali višjim nazivom s 1. 1. 2012. Javni uslužbenci pa
napredujejo v višji naziv in pridobijo plačilo v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom tudi v letu 2011 v primerih,
ko je pridobitev višjega naziva pogoj za opravljanje dela na
delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča
oziroma, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi.
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Enak ukrep Vlada Republike Slovenije načrtuje tudi za
pravosodne funkcionarje.
O ukrepih na področju napredovanja v višji plačni razred v
letu 2012 se pogodbeni stranki dogovorita v okviru sprememb
sistema napredovanj v plačne razrede.
2. Obdobje, v katerem javnim uslužbencem ne pripada
del plače za redno delovno uspešnost, se od novembra 2011
podaljša do novembra 2012.
3. Omejitev višine izplačila delovne uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela, ki velja za obdobje od decembra
2009 do decembra 2011, velja tudi za obdobje od decembra
2011 do novembra 2012.
4. Javni uslužbenec doseže osnovno plačo, ki pripada
višjemu plačnemu razredu zaradi odprave nesorazmerij s 1. oktobrom 2010.
Ne glede na prejšnji odstavek se višja osnovna plača, ki
pripada javnemu uslužbencu zaradi odprave nesorazmerja,
začne izplačevati za mesec oktober v dveh zaporednih letih,
ki sledita letu, v katerem realna rast bruto družbenega proizvoda preseže 2,5% tako, da se v prvem letu do tedaj dosežena osnovna plača javnega uslužbenca poviša za vrednost
tretje četrtine odprave nesorazmerja v osnovni plači javnega
uslužbenca, in v drugem letu pa še za vrednost četrte četrtine
odprave nesorazmerja.
V obdobju iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, ki imajo sklenjeno delovno razmerje v javnem sektorju
pred 1. oktobrom 2010, obračuna in določi osnovna plača
na način, kot se jim je določila za mesec september 2010.
Javnim uslužbencem, ki se zaposlijo po 1. oktobru 2010 ali so
po tem datumu premeščeni na drugo delovno mesto oziroma
sklenejo pogodbo o zaposlitvi za drugo delovno mesto, so
imenovani v naziv oziroma višji naziv ali napredujejo v višji
plačni razred, se v obdobju ne izplačevanja plač, doseženih
v skladu s prvim odstavkom tega člena, določi osnovna plača
na način, kot bi se jim v enakih primerih določila za mesec
september 2010.
Črta se dosedanji peti odstavek 50. člena Kolektivne
pogodbe za javni sektor.
5. Črta se drugi odstavek 3. člena Aneksa št. 2 h KPJS, ki
določa uskladitev osnovnih plač v januarju 2011.
6. Splošna uskladitev osnovnih plač se v letu 2011 ne
izvede. Če dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki
Sloveniji od decembra 2010 do decembra 2011 preseže 2%,
se osnovne plače v januarju 2012 uskladijo za nastalo razliko
nad 2%.
7. Vlada RS se zavezuje, da v kolikor bo v parlamentarni obravnavi predloga zakona o interventnih ukrepih zaradi
gospodarske krize prišlo do kakršnih koli sprememb določb
glede usklajevanja z inflacijo v letu 2011 pokojnin ali transferov
posameznikom in gospodinjstvom enak način usklajevanja zagotovila tudi za plače v javnem sektorju.
8. Splošna uskladitev osnovnih plač za leto 2012 se določi
v roku iz 5. člena ZSPJS.
9. Regres za letni dopust se v letih 2011 in 2012 izplača
v višini 692 EUR in se izplača pri plači za mesec april 2011 in
april 2012. Vlada Republike Slovenije se zaveže, da bo predlagala zakonsko rešitev, ki bi zagotovila, da funkcionarji v letih
2011 in 2012 glede regresa ne bodo v ugodnejšem položaju
kot javni uslužbenci.
10. Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju do vključno leta 2013
ne bo preseglo 1% na letni ravni od skupnega števila zaposlenih v javnem sektorju.
11. Vlada RS kot ustanoviteljica javnih zavodov ne bo
zmanjševala števila zaposlenih v javnem sektorju na način, da
bi se iz javnih zavodov izločali deli dejavnosti in na teh delih
zaposleni delavci.
12. Do konca leta 2011 se zaključijo pogajanja in usklajevanja o odpravi pomanjkljivosti novega plačnega sistema, in
sicer usklajevanja sprememb zakonodaje, ki se nanašajo zlasti
na napredovanje, delovno uspešnost in nedoseganje zahteva-
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ne izobrazbe ter pogajanja o spremembah uvrstitev delovnih
mest in nazivov v plačne razrede v KPJS in panožnih kolektivnih pogodbah, vključno z odpravo pomanjkljivosti, dogovorjene
v Dogovoru o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi
spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009 in
2010 z dne 24. 2. 2009.
13. Vlada RS se zavezuje, da za leto 2011 ne bo enostransko posegala v politiko plač dogovorjeno z Aneksom št. 4
h KPJS in tem dogovorom.
13. Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-704/2010/86
Ljubljana, dne 5. novembra 2010
EVA 2010-3111-0070
Vlada Republike Slovenije
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo

dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

Reprezentativni sindikati
javnega sektorja
SINDIKAT VZGOJE,
IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE
SLOVENIJE
Branimir Štrukelj l.r.
SINDIKAT VETERINARJEV
SLOVENIJE – PERGAM
Milan Štimec
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV V
VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI
IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
GLOSA – SINDIKAT
KULTURE SLOVENIJE
Doro Hvalica
NI PODPISAL
SINDIKAT DRŽAVNIH
ORGANOV
SLOVENIJE
Drago Ščernjavič
NI PODPISAL
POLICIJSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
Branko Prah l.r.
SINDIKAT CARINIKOV
SLOVENIJE
Dušan Pečnik
NI PODPISAL
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA
SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.
FIDES, SINDIKAT
ZDRAVNIKOV IN
ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV
V ZDRAVSTVENI NEGI
SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
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KONFEDERACIJA
SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Boris Mazalin
NI PODPISAL

SINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Stanislav Košir
NI PODPISAL

SINDIKAT POKLICNEGA
GASILSTVA SLOVENIJE
Zoran Kejžar
NI PODPISAL

SILMES – SINDIKAT
LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stane Tomšič
NI PODPISAL

NEODVISNI SINDIKAT
DELAVCEV LJUBLJANSKE
UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
SINDIKAT KULTURNIH
IN UMETNIŠKIH
USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač
NI PODPISAL
SIFARM – SINDIKAT
FARMACEVTOV SLOVENIJE
Dragana Žitnik
NI PODPISAL
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA SKRBSTVA
SLOVENIJE
Darinka Avguštiner
NI PODPISAL
SIDIKATI V ZDRAVSTVU
SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc
NI PODPISAL
SVAS – SINDIKAT VLADNE
AGENCIJE SLOVENIJE
Jurij Por
NI PODPISAL
SINDIKAT SLOVENSKIH
DIPLOMATOV
Matjaž Kovačič
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV
RADIODIFUZIJE SLOVENIJE
Tom Zalaznik
NI PODPISAL

SINDIKAT MINISTRSTVA ZA
OBRAMBO
Darko Milenkovič
NI PODPISAL
SINDIKAT NOVINARJEV
SLOVENIJE
Iztok Jurančič
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV
PRAVOSODJA SLOVENIJE
Tomaž Virnik l.r.
SINDIKAT CENTROV ZA
SOCIALNO DELO – SINCE
07 – KSS PERGAM
Perica Radonjič
NI PODPISAL
SINDIKAT SEVALCEV
SLOVENIJE PERGAM
Robert Kokovnik
NI PODPISAL
SINDIKAT KAPITANIJE
SLOVENIJE
Loredano Cetin
NI PODPISAL
SINDIKAT POLICISTOV
SLOVENIJE
Zoran Petrovič
NI PODPISAL
DENS – SINDIKAT
ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Alenka Krabonja
NI PODPISAL
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VSEBINA
4752.
4769.

4770.
4771.
4772.
4753.
4754.

4755.
4773.
4774.
4775.

VLADA

Uredba o primerih in pogojih, v katerih pooblaščene uradne osebe carinske službe opravljajo naloge
službe v civilni obleki
13569
Sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za
javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in
poklicev ter aneksov k tem pogodbam
13617

MINISTRSTVA

Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje
stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih
in napravah na melioracijskih območjih
Ugotovitveni sklep Ministrstva za javno upravo
Ugotovitveni sklep Ministrstva za javno upravo
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec oktober 2010
Odločba o izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Moya fundacija

13617
13623
13623
13569

13570
13623
13626
13627

KRŠKO

4761.
4762.

MIRNA PEČ

Poročilo o izidu volitev za župana Občine Mirna
Peč
13603
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta
Občine Mirna Peč
13603

NOVA GORICA

4763.

Poročilo o izidu volitev župana II. krog – 24. 10.
2010
13604

4764.

Poročilo o izidu glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 10. oktobra 2010
13605
Poročilo o izidu glasovanja v drugem krogu volitev
župana in o izidu glasovanja v Svet Krajevne skupnosti Škofja Loka – mesto, ki so bile 24. oktobra
2010
13613

4765.

ŠKOFJA LOKA

VERŽEJ

4766.

Poročilo o izidu volitev za člane sveta in župana Občine Veržej
13613
Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Zreče
13615

OBČINE
BOVEC

KOZJE

Poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega
sveta ter članov svetov KS v Občini Kozje na lokalnih volitvah 2010
13600

4760. Sklep o začetku priprave izdelave sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Zdole
13601

13569

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z
električno energijo
Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012

4759.

4756.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bovec

13599

4767.

4757.
4758.

Poročilo o izidu volitev župana v Občini Črnomelj 13599
Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta –
predstavnika romske skupnosti v Občini Črnomelj 13600

4768.

ČRNOMELJ

ZREČE

ŽELEZNIKI

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Železniki za leto 2010
13615
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