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PREDSEDNIK REPUBLIKE
4776.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Helenski
republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91‑I, 42/97, 66/00, 24/03 in
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zu‑
nanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Helenski republiki
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Helenski republiki postavim Roberta Baseja.
Št. 501-03-27/10-2
Ljubljana, dne 8. novembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ISSN 1318-0576

Leto XX

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na
podlagi Sklepa o začetku priprave državnega
prostorskega načrta za izvennivojsko križanje
glavne in magistralne železniške proge z glavno
cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi
Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za
izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške pro‑
ge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem (Uradni list
RS, št. 76/08).
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-40/2010
Ljubljana, dne 4. novembra 2010
EVA 2010-2511-0104
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

VLADA
4777.

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o
začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Sklepa o začetku
priprave državnega prostorskega načrta za
izvennivojsko križanje glavne in magistralne
železniške proge z glavno cesto Šentjur–
Mestinje v Grobelnem

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK‑1,
33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO‑1C in 80/10 – ZUPUDPP) iz‑
daja Vlada Republike Slovenije

4778.

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica
Univerze v Ljubljani

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS
– stari, št. 12/91, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 66/93,
45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 31/00 – ZP‑L, 36/00
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči‑
ščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) je Vlada Republike
Slovenije sprejela
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SKLEP
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Centralna tehniška knjižnica
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška
knjižnica Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 60/03 in 44/07)
se besedilo 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod kot javno službo opravlja naslednje dejav‑
nosti:
– podpora študijskemu in raziskovalnemu procesu z iz‑
vajanjem knjižnične dejavnosti predvsem za študente, viso‑
košolske učitelje in visokošolske sodelavce ter z izvajanjem
konzorcijske nabave elektronskih informacijskih virov za vi‑
sokošolske, raziskovalne in druge organizacije v Republiki
Sloveniji in upravljanjem konzorcijev,
– sistematično zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posre‑
dovanje knjižničnega gradiva (knjige, revije, disertacije, razi‑
skovalne naloge, standardi, patenti, zbirke podatkov) v tiskani
in elektronski obliki,
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elek‑
tronskih informacijskih virov,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in
drugih informacijskih virov,
– posredovanje informacij s tehniškega in naravoslovnega
področja,
– pridobivanje, usposabljanje in informacijsko opismenje‑
vanje uporabnikov,
– sodelovanje v programih informacijskega opismenjeva‑
nja visokošolskih zavodov,
– organiziranje seminarjev in strokovnega izpopolnjevanja
knjižničarjev, študentov ter drugih uporabnikov,
– medknjižnična izposoja ter posredovanje dokumentov,
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko
delo.
Poleg javne službe opravlja javni zavod še druge dejav‑
nosti:
– raziskovalno in razvojno delo na področju bibliotekar‑
stva in informacijske znanosti,
– opravlja druge informacijske storitve,
– zalaga, izdaja, tiska ter prodaja knjige in druge publika‑
cije s področja svoje dejavnosti,
– organizira posvetovanja,
– fotokopira in opravlja druge oblike razmnoževanja,
– nudi zainteresiranim storitve v okviru svoje dejavnosti.«.
2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod po standardni klasifikaciji dejavnosti opra‑
vlja naslednje dejavnosti:
C 18.1
C 18.2
G 47.9
J 58.1
J 58.2
J 63.1
K 62.0
M 72.20
N 82.1
N 82.19
N 82.3
P 85.5

Tiskarstvo in z njim povezane storitve,
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic,
Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo,
Izdajanje programja,
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavno‑
sti; obratovanje spletnih portalov,
Računalniško programiranje, svetovanje in druge
s tem povezane dejavnosti,
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike,
Pisarniške dejavnosti,
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposa‑
bljanje,

Uradni list Republike Slovenije
R 91.0
R 91.011

Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge
kulturne dejavnosti in
Dejavnost knjižnic.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Javni zavod mora uskladiti statut s tem sklepom v 90 dneh
po njegovi uveljavitvi.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00723-6/2010
Ljubljana, dne 4. novembra 2010
EVA 2010-3211-0052
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

MINISTRSTVA
4779.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju
uporabe določenih nevarnih snovi v električni
in elektronski opremi

Na podlagi 49. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ,
61/06 – ZBioP in 16/08) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe
določenih nevarnih snovi v električni
in elektronski opremi
1. člen
V Pravilniku o omejevanju uporabe določenih ne‑
varnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list
RS, št. 87/09 in 32/10) se v 1. členu besedilo »z Sklepom
Komisije z dne 25. februarja 2010 o spremembi Priloge
k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta
glede izjeme pri uporabi kadmija zaradi prilagoditve znan‑
stvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 49 z dne 26. 2.
2010, str. 32)« nadomesti z besedilom »s Sklepom Komisije
z dne 24. septembra 2010 o spremembi Priloge k Direktivi
2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem v
zvezi z uporabo svinca, živega srebra, kadmija, šestvalen‑
tnega kroma, polibromiranih bifenilov ali polibromiranih dife‑
nilov etrov zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu
napredku (UL L št. 251 z dne 25. 9. 2010, str. 28)«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-86/2010
Ljubljana, dne 22. oktobra 2010
EVA 2010-2711-0063
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

Uradni list Republike Slovenije
4780.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih,
ki jih mora izpolnjevati kadilnica

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o ome‑
jevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 93/07 –
uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o pogojih, ki jih mora
izpolnjevati kadilnica
1. člen
V Pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica
(Uradni list RS, št. 80/07) se v prvem stavku prvega odstavka
2. člena črta beseda »drsnimi«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-82/2010/7
Ljubljana, dne 20. oktobra 2010
EVA 2010-2711-0061
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

4781.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o delovanju
mreže za zbiranje računovodskih podatkov
o dohodkih in poslovanju kmetijskih
gospodarstev

Na podlagi sedmega odstavka ter za izvajanje četrtega
in osmega odstavka 171. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o delovanju mreže
za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih
in poslovanju kmetijskih gospodarstev
1. člen
V Pravilniku o delovanju mreže za zbiranje računovodskih
podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev
(Uradni list RS, št. 11/10) se za drugim odstavkom 25. člena
doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Do izbora računovodskih pisarn v skladu z 20. členom
tega pravilnika opravlja naloge računovodskih pisarn Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-443/2010
Ljubljana, dne 27. oktobra 2010
EVA 2010-2311-0204
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi
cen

Na podlagi 9. točke 9. člena ter šestega, sedmega in
osmega odstavka 10. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica
za gospodarstvo

ODREDBO
o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1. člen
Ta odredba določa obveznosti gospodarskih družb, sa‑
mostojnih podjetnikov posameznikov in režijskih obratov, ki
proizvajajo blago in opravljajo storitve, navedene v 3. členu te
odredbe (v nadaljnjem besedilu: podjetja), da ministrstvu, pri‑
stojnemu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
pošiljajo obvestila o spremembi cen.
2. člen
(1) Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o
spremembi cen pred uvedbo spremembe ali najpozneje drugi
delovni dan po spremembi cen.
(2) Proizvodna podjetja morajo sporočiti proizvajalčeve
prodajne cene brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem
besedilu: DDV). Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s
prodajo na debelo ali na drobno, morajo sporočiti tudi cene v
prodaji na debelo z DDV ali cene v prodaji na drobno z DDV.
Storitvena podjetja morajo za vse storitve, navedene v 3. členu
te odredbe, razen za komunalne storitve, sporočiti cene na
drobno z DDV. Če se storitvena podjetja ukvarjajo s prodajo
posameznih izdelkov izključno na debelo, morajo sporočiti cene
v prodaji na debelo z DDV.
(3) Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen
zaradi akcijskega ali drugega promocijskega znižanja.
3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za
naslednje blago in storitve:
1. OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN
PARO
1.a električna energija za gospodinjske odjemalce –
osnovna oskrba (I., II., III., IV. stopnja) za različne tarife (ET,
VT in MT) ter prispevek za moč,
1.b povprečna cena zemeljskega plina iz prenosnega
omrežja,
1.c uparjeni utekočinjeni naftni plin (odvzem prek števca)
iz distribucijskega omrežja za gospodinjske odjemalce po odje‑
mnih skupinah,
1.d para in topla voda za daljinsko ogrevanje;
2. KOMUNALNE STORITVE
2.a oskrba s pitno vodo,
2.b odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in
storitve, vezane na nepretočne greznice,
2.c čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
2.d storitve, vezane na obstoječe greznice in male komu‑
nalne čistilne naprave,
2.e zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
2.f odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja ko‑
munalnih odpadkov;
3. PRODAJA GORIVA
3.a motorni bencin (NMB‑95, NMB‑98),
3.b plinsko olje (D‑2),
3.c kurilno olje – ekstra lahko (KOEL),
3.d kurilno olje – srednje (mazut),
3.e letalsko gorivo,
3.f utekočinjeni naftni plin v jeklenkah in plinohramih za
pogon in ogrevanje;
4. KOPENSKI PROMET
4.a prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu,
4.b prevoz potnikov v mestnem, primestnem in javnem
rednem linijskem cestnem potniškem prometu.
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4. člen
Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen za
blago in storitve iz prejšnjega člena, če so zajeta že z dru‑
gim ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena Zakona
o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo).
5. člen
(1) Podjetja morajo pošiljati obvestila o spremembi cen
ministrstvu na obrazcih, določenih v Prilogi 1, Prilogi 2, Prilogi
3, Prilogi 4 in Prilogi 5, ki so kot priloge sestavni del te odred‑
be.
(2) Na obrazcu v Prilogi 1 te odredbe podjetja pošiljajo
obvestila o spremembi cen za vse blago in storitve, razen za
storitve, navedene v Prilogi 2 te odredbe, Prilogi 3 te odredbe,
Prilogi 4 te odredbe ter Prilogi 5 te odredbe. Obvestilo o spre‑
membi cene za storitev oskrbe s pitno vodo, storitev odvajanja
komunalne in padavinske odpadne vode in storitve, vezane na
nepretočne greznice ter storitev čiščenja komunalne in pada‑
vinske odpadne vode, podjetja pošiljajo na obrazcu v Prilogi 2
te odredbe, na obrazcu v Prilogi 3 te odredbe podjetja pošiljajo
obvestilo o spremembi cene za storitve vezane na obstoječe
greznice in male komunalne čistilne naprave, na obrazcu v
Prilogi 4 te odredbe podjetja pošiljajo obvestilo o spremembi
cene za storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, na
obrazcu v Prilogi 5 te odredbe pa podjetja pošiljajo obvestilo o
spremembi cene za storitev odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(3) Obrazci se objavijo tudi na spletni strani ministrstva.
Obvestila pošljejo podjetja po pošti na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Sektor za preskrbo, nadzor cen in trgovino,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov:
gp.mg@gov.si.
6. člen
Obvestilo o spremembi cen mora vsebovati vse podatke,
zahtevane v obrazcu. Če v obvestilu ni vseh podatkov, ministr‑
stvo zahteva njegovo dopolnitev.
7. člen
Ta odredba začne veljati 20. novembra 2010 in velja šest
mesecev.
Št. 007-183/2010-6
Ljubljana, dne 3. novembra 2010
EVA 2010-2111-0020
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica
za gospodarstvo
Priloga
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Priloga 1

Št.

90 / 12. 11. 2010 /

Stran

13635

OBVESTILO O SPREMEMBI CEN

Ime in sedež podjetja:
________________________________________________________________________________________

Sprememba cene v občini:
_________________________________________________________________________________________________________________________

Blago ali storitev

ME*

Vrsta cene
**

Cena na dan
1. 1. tekočega
leta v EUR

Trenutno
veljavna
cena v EUR

Nova cena
v EUR

* ME je merska enota.
** Vrsta cene: A – proizvajalčeva prodajna cena brez DDV, B – veleprodajna cena z DDV, C – maloprodajna cena z DDV.

Glavni razlogi za spremembo cene:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Datum začetka uporabe nove cene: _______________________________________
Kraj in datum: _________________________________________________________
Odgovorna oseba: ______________________________________________________
Obrazec izpolnil: ime in priimek __________________________________ telefon: ________________
elektronska pošta: __________________

prispevek ob
ceni ali
občinska
taksa v
EUR/m3
omrežnina za
DN13 v
EUR/mesec

vodna
povračila oz.
okoljska
dajatev v
EUR/m3

Nova cena
stroški
izvajanja
storitve v
EUR/m3

prispevek ob
ceni ali
občinska
taksa v
EUR/m3

_______________________________________________________________________________________________________________________________

90 / 12. 11. 2010

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Glavni razlogi za spremembo cene:

Čiščenje komunalne in padavinske vode

Odvajanje komunalne in padavinske vode in
storitve, vezane na nepretočne greznice

Oskrba s pitno vodo

Vrsta storitve

omrežnina za
DN13 v
EUR/mesec

vodna
povračila oz.
okoljska
dajatev v
EUR/m3

Veljavna cena
stroški
izvajanja
storitve v
EUR/m3

Št.

Sprememba cene v občini: _______________________________________________________________________________________________________

13636 /
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OBVESTILO O SPREMEMBI CENE ZA STORITEV OSKRBE S PITNO VODO, STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE
ODPADNE VODE IN STORITVE, VEZANE NA NEPRETOČNE GREZNICE TER STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE
ODPADNE VODE

Priloga 2
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Stopnja pokritja
stroškov nove cene
v%

Razmerje med
stroški omrežnine
in stroški izvajanja
storitve pri veljavni
ceni
Razmerje med
stroški omrežnine
in stroški izvajanja
storitve pri novi
ceni

Telefon: _____________________ Elektronska pošta: ________________________

Odgovorna oseba: ______________________________ Obrazec izpolnil (ime in priimek):_______________________

Kraj in datum: ____________________

Čiščenje komunalne in padavinske vode

Odvajanje komunalne in padavinske vode in
storitve, vezane na nepretočne greznice

Oskrba s pitno vodo

Vrsta storitve

Stopnja pokritja
stroškov veljavne
cene v %
Datum zadnje
spremembe cene

Datum začetka
uporabe nove cene

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga 3

OBVESTILO O SPREMEMBI CENE ZA STORITVE VEZANE NA
NEPRETOČNE GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE
NAPRAVE

Ime in sedež podjetja:

__________________________________________________________________________________
Sprememba cene v občini:
__________________________________________________________________________________

Veljavna cena

Nova cena

Omrežnina za DN13 v EUR/mesec
Prevzem blata iz obstoječih greznic ali MKČN* v EUR/m3
Ravnanje z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN v EUR/m3
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
komunalne in padavinske vode v EUR/m3
Obratovalni monitoring MKČN do 50 PE v EUR
Obratovalni monitoring MKČN od 50 PE do 2000 PE v EUR
Obratovalni monitoring MKČN nad 2000 PE v EUR
* MKČN – mala komunalna čistilna naprava
Glavni razlogi za spremembo cene:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Datum zadnje spremembe cene: ______________
Datum začetka uporabe nove cene: ________________________
Kraj in datum: __________________________
Odgovorna oseba: ______________________________
Obrazec izpolnil (ime in priimek):_______________________ telefon: _______________
Elektronska pošta: __________________

OBVESTILO O SPREMEMBI CENE ZA STORITEV ZBIRANJA IN PREVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV

stroški izvajanja
storitve v EUR/kg

Veljavna cena
prispevki ob ceni
v EUR/kg

stroški javne
infrastrukture v
EUR/kg

stroški izvajanja
storitve v EUR/kg

Nova cena
prispevki ob ceni
v EUR/kg

Stran

Elektronska pošta: ____________________

90 / 12. 11. 2010 /

Odgovorna oseba: ______________________________ Obrazec izpolnil (ime in priimek):_______________________ Telefon: ___________________

Datum zadnje spremembe cene: ______________ Datum začetka uporabe nove cene: _____________ Kraj in datum: ____________________

Navedite stopnjo pokritja stroškov veljavne cene (v %):__________in nove cene (v %): ____________

Št.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Glavni razlogi za spremembo cene:

SKUPAJ

Prevoz preostankov po obdelavi komunalnih
odpadkov na regijsko odlagališče

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov

Zbiranje in prevoz mešanih komunalnih
odpadkov

Zbiranje in prevoz bioloških odpadkov

Cena storitve vključuje:

stroški javne
infrastrukture v
EUR/kg

Sprememba cene v občini: _____________________________________________________________________________________________

Ime in sedež podjetja:__________________________________________________________________________________________________________

Priloga 4
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stroški javne
infrastrukture v
EUR/kg
stroški izvajanja
storitve v EUR/kg

prispevki ob ceni v
EUR/kg

stroški javne
infrastrukture v
EUR/kg

stroški izvajanja
storitve v EUR/kg

Nova cena
prispevki ob ceni
v EUR/kg

Elektronska pošta: ___________________

Odgovorna oseba: ______________________________ Obrazec izpolnil (ime in priimek):_______________________ Telefon: ___________________

Datum zadnje spremembe cene: ______________ Datum začetka uporabe nove cene: _____________ Kraj in datum: ____________________

Navedite stopnjo pokritja stroškov veljavne cene (v %):__________in nove cene (v %): ____________

90 / 12. 11. 2010

Glavni razlogi za spremembo cene:
______________________________________________________________________________________________________________________________

SKUPAJ

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov
Finančno jamstvo za zaprtje odlagališča in
izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča
Prevoz preostankov po obdelavi komunalnih
odpadkov na regijsko odlagališče

Odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov

Cena storitve vključuje:

Veljavna cena

Št.

Sprememba cene v občini: _____________________________________________________________________________________________

13640 /

Ime in sedež podjetja:__________________________________________________________________________________________________________

OBVESTILO O SPREMEMBI CENE ZA STORITEV ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA
KOMUNALNIH ODPADKOV

Priloga 5
Stran

Uradni list Republike Slovenije

Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o Seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji

CHORUS 50 WG

CORAGEN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

43a

53a

61a

76a

80a

121a

125a

187a

187b

204a

223a

227a

260a

272a

330a

ZATO PLUS

trifloksistrobin (4,00%), kaptan (60,00%)

metsulfuron-metil (20,00%)

Xn, N

N

/

Xn, N

Xn, N

Xn, N

Xi

Xn, N

Xn, N

/

N

N

Xi, N

N

PINUS TKI d.d.

Syngenta Agro d.o.o.

Syngenta Agro d.o.o.

PSI (UK) Ltd

BIOTEH d.o.o., Ljubljana

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

BAYER D.O.O.

Zastopnik,
distributer

BAYER CS

ROTAM AGROCHEMICAL
EUROPE LTD.UK

ISAGRO

LODI SRL

UPL

NUFARM

BAYER CS

BAYER CS

BASF SE

BAYER D.O.O.

VELOX d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

DDD, d.o.o. Koper

PINUS TKI d.d.

PINUS TKI d.d.

BAYER D.O.O.

BAYER D.O.O.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

INTRACHEM Bio Italia S.p.A., KARSIA, Dutovlje, d.o.o.
Grassobbio (BG), Italija

DU PONT

SYNGENTA Crop Protection
AG, Basel

SYNGENTA Crop Protection
AG, Basel

PINUS TKI d.d.

COPYR

BASF SE

BAYER CS

Proizvajalec

reg.

reg.

reg.nuj.

reg.

reg.

reg.

reg.

reg.

reg.

reg.

reg.

reg.

reg.

par.

reg.

reg.

reg.

Vrsta
odločbe***

10.5.2010

16.4.2010

20.4.2010

4.5.2010

17.5.2010

20.5.2010

17.8.2010

11.5.2010

3433-635/08/7

3433-581/09/5

3433-110/10/3

3433-5/08/9

34330-4/10/4

3433-401/07/7

3433-566/09/4

3433-625/08/8

11.5.2010

17.8.2010

23.7.2010

20.4.2010

17.8.2010

30.4.2010

11.6.2010

13.5.2010

11.5.2020

17.8.2020

23.7.2013

20.4.2020

17.8.2020

30.4.2015

11.6.2020

13.5.2020

20.4.2020

10.5.2020

16.4.2013

20.4.2020

4.5.2020

17.5.2011

13.7.2017

17.8.2020

11.5.2020

Datum izdaje Datum prenehanja
odločbe
veljavnosti

327-02-523/05/13 20.4.2010

3433-582/09/4

3433-147/09/10

3433-487/09/5

3433-571/08/9

34330-3/10/3

3433-63/10/2

3433-421/07/12

3433-637/08/11

Številka
odločbe

Stran

SAVVY

Trichoderma asperellum (2,00%), Trichoderma
gamsii, soj ICC080 (2,00%)

piretrini (2,00%)

mankozeb (75,00%)

tebukonazol (25,00%)

demetilirano repično olje (73,30%)

izoksaflutol (24,00%)

/

Xn, N

Xi, N

Skupina
nevarnosti

90 / 12. 11. 2010 /

REMEDIER

PHOBI GRAINS

PENNCOZEB 75 DG

MYSTIC 250 EC

MERO

MERLIN FLEXX

alfa-cipermetrin (10,00%)

E,E 8,10-dodekadien-1-ol (codlemone) (0,101%)

klorantraniliprol (20,00%)

ciprodinil (50,00%)

S-metolaklor (40,00%), mezotrion (4,00%)

38083027 glifosat v obliki izopropilamino soli
(48,00%)

piretrini (1,82%)

boskalid (25,20%), piraklostrobin (12,80%)

diflufenikan (18,00%), jodosulfuron-metil natrij
(4,50%), mezosulfuron (6,00%)

Carinska oznaka**, aktivna snov
in vsebnost (%)

Št.

FASTAC 100 EC

EXOSEX

CAMIX

BUMERANG

BIOTIP FLORAL

BELLIS

1

39a

ALISTER GRANDE

1

Ime sredstva

10a

Zap. Mesto
št. prodaje*

1. člen
V Odredbi o Seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/10) se v Prilogi Seznam za posameznimi obstoječimi zaporednimi številkami
dopolni z naslednjimi fitofarmacevtskimi sredstvi, za katera je bila v času od 13. aprila 2010 do 24. avgusta 2010 izdana odločba o registraciji, odločba o uvrstitvi fitofarmacevtskega sredstva
na seznam nujno potrebnih fitofarmacevtskih sredstev za zagotavljanje zdravstvenega varstva kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji ali dovoljenje za promet identičnih fitofarmacevtskih
sredstev iz drugih držav članic Evropske unije:

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah Odredbe
o Seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji

Na podlagi 28. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4783.

Uradni list Republike Slovenije

13641

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

29

48

50

62

72

75

76

79

94

98

101

102

105

116

125

FASTAC 10 % SC

EMINENT 125 EW

DOMARK 100 EC

DITHANE M-45

DITHANE DG Neotec

DEVRINOL 45 FL

38081010 alfa-cipermetrin (10,00%)

38082050 tetrakonazol (12,50%)

38082050 tetrakonazol (10,00%)

38082030 mankozeb (80,00%)

38082030 mankozeb (75,00%)

38083015 napropamid (45,00%)

38082080 ditianon (70,00%)

38082080 boskalid (20,00%)
38082080 krezoksim - metil (10,00%)

38082080 ciprodinil (75,00%)

38081090 pimetrozin (50,00%)

38083027 klomazon (36,00%)

38082080 boskalid (50,00%)

38083017 prosulfokarb (80,00%)

38082010 baker v obliki bak.sulfata (20,00%)

38081090 tiametoksam (1,20%)

38081090 tiametoksam (1,20%)

3

/

N, Xn

N, Xn

N, Xn

4

N, Xn

N, Xn

N

Xn

Xi

N

N, Xn

Xi

/

/

Skupina
nevarnosti

BASF SE

ISAGRO

ISAGRO

DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES

UPL

BASF SE

BASF SE

SYNGENTA

SYNGENTA

FMC Chemical sprl, Belgija

BASF SE

SYNGENTA

ISAGRO

COMPO GmbH&Co. KG

COMPO GmbH&Co. KG

Proizvajalec

BASF SLOVENIJA, d.o.o.,
CINKARNA Celje, d.d.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.,
METROB, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KZ KRKA z.o.o.

COMPO GmbH&Co. KG,
METROB, d.o.o.

COMPO GmbH&Co. KG,
METROB, d.o.o.

Zastopnik,
distributer

pren.

reg.
spr.
spr.
zač.

pren.

pod.

pod.

zač.

reg.
spr.
raz.

pod.

pren.

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.nuj.

pod.

reg.
spr.
reg.nuj.

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.

reg.
spr.

reg.
spr.

Vrsta
odločbe***

21.06.2000
17.05.2002
24.07.2003
16.03.2004
27.11.2009
15.06.2010

05.03.2009
11.06.2010

05.03.2009
11.06.2010

4.5.2010

06.06.2003
07.05.2004
27.11.2009
20.04.2010

2.6.2010

09.10.2000
24.07.2003
27.11.2009
24.05.2010

4.6.2010

17.8.2010

17.8.2010

28.5.2010

327-02-523/05/17 3.6.2010

327-02-26/00
327-02-223/03
327-02-133/01/12
327-02-26/00/8

3433-377/06/15

327-02-162/01/5

3433-60/07/6

327-02-80/00/23

327-02-356/04/13 20.06.2006
327-02-155/05/8 27.11.2009
343-3/10/4
14.07.2010

327-02-351/02/28 21.7.2010

327-02-136/02/4

327-02-336/02
327-02-336/02/2
327-02-284/01/5
327-02-336/02/9

3433-422/07/9

327-02-352/02/25 11.6.2010

3.6.2010

30.6.2014

30.6.2010

17.8.2020

17.8.2020

28.5.2012

20.6.2016

21.7.2020

4.5.2010

31.10.2011

31.12.2012

11.6.2020

29.5.2017

31.5.2014

5.3.2019

5.3.2019

Datum izdaje Datum prenehanja
odločbe
veljavnosti

327-02-473/05/12 29.05.2007
327-02-176/02/14 27.11.2009
327-02-473/05/19 13.05.2010

327-02-53/00
327-02-40/02
327-02-225/03
327-02-53/00/2
327-02-53/00/8
327-02-53/00/9

3433-14/08/4
3433-14/08/6

3433-12/08/4
3433-12/08/11

Številka
odločbe

90 / 12. 11. 2010

DELAN 700 WG

COLLIS

CHORUS 75 WG

CHESS 50 WG

CENTIUM 36 CS

CANTUS

BOXER

BORDOJSKA BROZGA
CAFFARO

AXORIS PALČKE

AXORIS GRANULAT

Carinska oznaka**, aktivna snov
in vsebnost (%)

Št.

28

Ime sredstva

13642 /

Zap. Mesto
št. prodaje*

2. člen
V Prilogi se pri fitofarmacevtskih sredstvih, vpisanih v seznam pod zaporednimi številkami 28, 29, 48, 50, 62, 72, 75, 76, 79, 94, 98, 101, 102, 105, 116, 125, 134, 152, 157, 178, 180,
195, 199, 202, 209, 211, 237, 242, 243, 248, 259, 262, 274, 285, 291, 293, 296, 299, 321 in 325, za katera je bila v času 13. aprila 2010 do 24. avgusta 2010 izdana odločba o spremembi,
razširitvi uporabe, podaljšanju registracije, začasnem podaljšanju registracije, uvrstitvi fitofarmacevtskega sredstva na seznam nujno potrebnih fitofarmacevtskih sredstev za zagotavljanje
zdravstvenega varstva kmetijskih rastlin ali prenehanju registracije v Republiki Sloveniji, pripadajoče besedilo nadomesti z novim pripadajočim besedilom, kot sledi:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

3
3
1

1

155

157

178

180

195

199
202

209
211

237

242
243
248

259

N, T

/
/
N, Xi

N, Xi

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA

UNICHEM d.o.o.
UNICHEM d.o.o.
MAKHTESHIM-AGAN

BASF SE

AGRIPHAR S.A.
NIPPON

SYNGENTA
NIPPON

SYNGENTA AGRO d.o.o.

UNICHEM d.o.o.
UNICHEM d.o.o.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

UNICHEM d.o.o.
AGRORUŠE d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.
AGRORUŠE d.o.o.

Valent BioSciences CorpoPINUS TKI d.d.
ration
MITSUI CHEMICALS AGRO, AGRORUŠE d.o.o.
INC.

SYNGENTA

SYNGENTA

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

reg.
spr.
spr.
spr.
pod.
reg.
spr.
reg.nuj.
pod.
reg.
spr.
raz.
reg.nuj.
pod.
pren.
pren.
reg.
spr.
zač.
pod.
reg.nuj.

Vrsta
odločbe***
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.
raz.
reg.
spr.
spr.
reg.
spr.
spr.
pod.
raz.
reg.nuj.
spr.
raz.
reg.
spr.
spr.
zač.
spr.
spr.
reg.nuj.
3433-432/07/5
3433-432/07/9
3433-432/07/11
3433-432/07/16
327-02-22/01/5
327-02-567/05/5
327-02-281/03/16
34330-6/10/3
327-02-211/01/14
327-02-150/04/7
327-02-281/03/16
343-3/10/4
327-02-223/04/10
327-02-223/04/15
327-02-242/00/8
327-02-242/00/8
327-02-21/03/13
327-02-406/04/14
327-02-21/03/24
327-02-402/04/9
327-02-402/04/13

Številka
odločbe
327-02-233/99
327-02-223/03
327-02-223/03/7
327-02-223/03/11
327-02-133/01/12
327-02-245/04/4
343-3/10/4
327-02-475/05/8
327-02-329/04/19
327-02-475/05/11
3433-423/06/8
327-02-329/04/19
3433-423/06/20
327-02-315/02/36
327-02-187/04/9
3433-541/09/3
327-02-176/02/14
343-3/10/4
327-02-167/99
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-167/99/5
327-02-284/01/5
327-02-167/99/7
3433-124/07/7
11.02.2008
26.06.2009
21.01.2010
17.08.2010
21.7.2010
21.12.2006
27.11.2009
13.04.2010
13.5.2010
10.03.2006
27.11.2009
14.07.2010
14.01.2010
17.08.2010
17.8.2010
17.8.2010
17.06.2005
27.11.2008
15.06.2010
24.11.2009
04.05.2010

Datum izdaje
odločbe
19.04.2000
24.07.2003
05.07.2006
09.01.2007
27.11.2009
16.04.2010
14.07.2010
09.02.2007
27.11.2009
20.04.2010
16.10.2007
27.11.2009
15.07.2010
30.03.2007
09.07.2007
14.08.2009
27.11.2009
14.07.2010
13.06.2001
09.08.2001
24.07.2003
27.05.2008
27.11.2009
30.06.2010
18.8.2010

24.11.2019

17.8.2010
17.8.2010
15.6.2012

17.8.2020

13.5.2020
10.3.2016

21.7.2020
21.12.2016

11.2.2018

31.12.2011

27.5.2011

30.3.2017

15.10.2010

9.2.2017

Datum prenehanja
veljavnosti
30.9.2011

Stran

38083027 dikvat (20,00%)

38081090 olje navadne ogrščice (75,00%)
38081090 olje navadne ogrščice (0,940%)
38081040 klorpirifos (25,00%)

38082030 metiram (70,00%)

Xn
N

N, Xi
Xn

N, Xn

/

Xn

N, Xn

BAYER CS

BAYER CS

Zastopnik,
distributer
KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

90 / 12. 11. 2010 /

REGLONE 200 SL

PRIMA
PRIMA - R
PYRINEX 25 CS

POLYRAM DF

38083017 klorprofam (1,000%)
38081090 heksitiazoks (10,00%)

38083090 trineksapak-etil (25,00%)
38081090 acetamiprid (20,00%)

38081090 milbemektin (0,931%)

38089090 6-benziladenin (2,00%)

38081090 lufenuron (5,00%)

38081010 lambda-cihalotrin (5,00%)

N, Xi

N, Xn

Skupina
nevarnosti
Proizvajalec
Xn
MAKHTESHIM-AGAN

Št.

NEO - STOP
NISSORUN 10 WP

MODDUS 250 EC
MOSPILAN 20 SG

MILBEKNOCK

MAXCEL

MATCH 050 EC

KARATE ZEON 5 CS

INFINITO

38082080 propamokarb (62,50%)
38082080 fluopikolid (6,25%)

38083023 jodosulfuron-metil natrij (10,00%)

1

152

HUSSAR OD

Carinska oznaka**, aktivna snov
in vsebnost (%)
38082080 folpet (80,00%)

Zap. Mesto
št. prodaje*
Ime sredstva
134
1
FOLPAN 80 WDG

Uradni list Republike Slovenije

13643

1

1
1
1

1

3
1

285

291
293
296

299

321
325

38083015 dimetaklor (50,00%)

38082050 miklobutanil (12,50%)
38083023 rimsulfuron (25,00%)
38081090 flonikamid (50,00%)

/
N, Xn

N, Xi

N, Xn
N
/

Št. 007-319/2010
Ljubljana, dne 22. oktobra 2010
EVA 2010-2311-0031

3. člen

GUABER
SYNGENTA

SYNGENTA

DOW AGROSCIENCES
DU PONT
ISK BIOSCIENCE

BASF SE

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VAPE GARDEN - insekticid 38081010 piretrin (0,500%)
VERTIMEC 1,8 % EC
38081090 abamektin (1,80%)

TERIDOX 500 EC

SYSTHANE 12-E
TAROT 25 WG
TEPPEKI

N

BAYER CS

Vrsta
odločbe***
reg.
spr.
raz.
reg.
spr.
spr.
reg.
raz.
spr.
raz.
pren.
pod.
reg.
spr.
zač.
reg.
spr.
spr.
pren.
pod.
spr.
spr.
zač.
raz.

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

BILKA d.o.o. Bilje
SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.
PINUS TKI d.d.
ISK BIOSCIENCE

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

Zastopnik,
distributer
SYNGENTA AGRO d.o.o.

Številka
odločbe
327-02-331/04/19
327-02-331/04/22
343-3/10/4
327-02-431/05/8
327-02-329/04/19
327-02-431/05/14
327-02-235/00/14
3433-639/08/5
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38083021 pendimetalin (40,00%)

38083023 amidosulfuron (10,00%)
38083023 jodosulfuron-metil natrij (2,50%)

1
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SEKATOR OD

Carinska oznaka**, aktivna snov
in vsebnost (%)
38082080 metalaksil-M (5,00%)
38082080 folpet (40,00%)

Zap. Mesto
št. prodaje*
Ime sredstva
262
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USTAVNO SODIŠČE
4784.

Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek
26. člena Zakona o medijih v neskladju z
Ustavo, ter o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča, sodbe Višjega sodišča v Kopru in
sodbe Okrajnega sodišča v Kopru

Številka: U-I-95/09-14
Up-419/09-15
Datum: 21. 10. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopkih odločanja o pobudi in
ustavni pritožbi Viktorja Markežiča, Koper, ki ga zastopa Zoran
Korenčan, odvetnik v Ljubljani, na seji 21. oktobra 2010

o d l o č i l o:
1. Drugi odstavek 26. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) je v neskladju z
Ustavo.
2. Državni zbor Republike Slovenije mora ugotovljeno
neskladje odpraviti v roku šestih mesecev po objavi te odločbe
v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Do odprave ugotovljenega neskladja se objava poprav‑
ka lahko zahteva v tridesetih dneh od dneva, ko je zainteresi‑
rana oseba izvedela za objavo obvestila, vendar najkasneje v
treh mesecih od objave obvestila.
4. Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 1240/2008
z dne 15. 1. 2009, sodba Višjega sodišča v Kopru št. Cp
996/2008 z dne 21. 10. 2008 in sodba Okrajnega sodišča v
Kopru št. P 209/2008 z dne 9. 9. 2008 se razveljavijo in zadeva
se vrne Okrajnemu sodišču v Kopru v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. V pravdnem postopku je sodišče zavrnilo tožbeni zahte‑
vek, s katerim je pritožnik (v pravdi tožnik) od toženke zahteval,
naj v svoji mesečni publikaciji objavi besedilo z oznako »prikaz
nasprotnih dejstev« in naslovom »Lepo za izbrance, slabo za
večino« ter več strani dolgo vsebino. Odločitev sodišč temelji
na stališču, da je pritožnik glede na drugi odstavek 26. člena
Zakona o medijih (v nadaljevanju: ZMed) zamudil prekluzivni
30‑dnevni rok za vložitev zahteve za objavo popravka. Po
stališču sodišč bi moral pritožnik objavo popravka pri toženki
zahtevati najkasneje trideseti dan od objave spornega obvesti‑
la, in sicer ne glede na to, kako ali iz kakšnih razlogov in kdaj
v okviru danega roka je zanjo izvedel.
2. V ustavni pritožbi pritožnik zatrjuje kršitve pravic iz 22.,
23. in 40. člena Ustave. Meni, da so sodišča z zavrnitvijo tož‑
benega zahtevka napačno uporabila drugi odstavek 26. člena
ZMed. Pritožnik je prepričan, da je treba navedeno zakonsko
določbo razlagati tako, da 30‑dnevni rok za vložitev zahteve
za objavo popravka začne teči od trenutka, ko je posameznik
za objavo izvedel. Pritožniku se zdi nesprejemljiva razlaga, po
kateri bi morala oseba, ki je za objavo izvedela trideseti dan
od objave, še isti dan zahtevati objavo popravka. Tako bi bila v
bistveno slabšem položaju od osebe, ki je za objavo izvedela
po preteku tridesetih dni od objave in ki ji rok začne teči od
trenutka, ko je za objavo izvedela. Pritožnik meni, da mu je bilo
z izpodbijano odločitvijo sodišča onemogočeno uveljavljanje
ustavno varovane pravice do popravka oziroma prikaza na‑
sprotnih dejstev. Poleg tega naj bi bil neenako obravnavan in
naj bi mu bila odvzeta možnost sodnega varstva.
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3. Hkrati z ustavno pritožbo je pritožnik vložil pobudo
za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstav‑
ka 26. člena ZMed. Meni, da so zainteresirane osebe, ki
za sporno obvestilo izvedo v okviru 30‑dnevnega roka od
njegove objave, neenako obravnavane v primerjavi s tistimi,
ki za sporno objavo izvedo zunaj navedenega roka in iz
objektivnih razlogov niso mogli izvedeti za objavo znotraj
tega roka. Prva kategorija oseb mora zahtevati popravek v
roku, ki je preostal do izteka 30‑dnevnega roka od objave
sporne informacije, medtem ko lahko druga kategorija oseb
popravek zahteva v roku tridesetih dni od trenutka, ko so za
sporno objavo izvedele. Glede na to pritožnik zatrjuje nee‑
nako obravnavo obeh kategorij upravičencev, zaradi katere
naj bi bil prikrajšan za pravico do popravka.
4. Ustavno sodišče je s sklepom št. U‑I‑95/09 in
Up‑419/09 z dne 23. 6. 2010 pobudo in ustavno pritožbo
sprejelo v obravnavo. V skladu s prvim odstavkom 56. člena
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 –
uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju: ZUstS) je
o sprejemu ustavne pritožbe obvestilo Vrhovno sodišče.
Na podlagi drugega odstavka 56. člena ZUstS je ustavno
pritožbo poslalo v odgovor nasprotni stranki iz pravdnega
postopka. Ustavno sodišče je prejelo njeno vlogo, vloženo
po pooblaščencu. Ker kljub izrecnemu opozorilu v pozivu
na odgovor, da mora stranka v primeru, da jo bo v postopku
pred Ustavnim sodiščem zastopal pooblaščenec, predložiti
ustrezno pooblastilo, vlogi ni bilo priloženo posebno poo‑
blastilo za zastopanje pred Ustavnim sodiščem, Ustavno
sodišče te vloge pri odločanju ni upoštevalo.
5. Sklep o sprejemu pobude s priloženima pobudo in
ustavno pritožbo je Ustavno sodišče poslalo tudi Državnemu
zboru Republike Slovenije. Ta nanjo ni odgovoril. Svoje mnenje
v zvezi z navedbami v pobudi pa je podala Vlada Republike
Slovenije. Po njenem mnenju zakonodajalec pri določitvi roka
iz drugega odstavka 26. člena ZMed ni ravnal v nasprotju z
Ustavo. Vlada poudarja namen 30‑dnevnega roka, ki teče od
objave obvestila dalje in je določen zaradi same narave pra‑
vice do popravka. Ta pravica zagotavlja učinkovito in aktualno
sodelovanje v javni razpravi, ki mora biti hitro in odzivno, zato
morebitni daljši roki ne bi bili primerni in z njimi ne bi bil dose‑
žen namen pravice do popravka. Zakon določa izjemo le, če
prizadeta oseba izkaže objektivne razloge za to, da za sporno
objavo ni izvedela znotraj 30‑dnevnega roka od objave. Glede
na to Vlada zavrača očitke pritožnika o neenaki obravnavi kot
neutemeljene in ocenjuje, da izpodbijana zakonska določba ni
v neskladju z Ustavo.
B. – I.
Presoja skladnosti drugega odstavka 26. člena ZMed
s 40. členom Ustave
6. Drugi odstavek 26. člena ZMed se glasi: »Objava
popravka se lahko zahteva v tridesetih (30) dneh od objave
obvestila oziroma od dneva, ko je zainteresirana oseba zvedela
za objavo, če zanjo iz objektivnih razlogov ni mogla zvedeti v
okviru danega roka.« Pritožnik zatrjuje, da so zainteresirane
osebe, ki za sporno obvestilo izvedo v okviru 30‑dnevnega
roka od njegove objave, glede možnosti za uveljavitev ustavno
zagotovljene pravice do popravka v bistveno slabšem položaju
kot osebe, ki za sporno objavo izvedo zunaj navedenega roka.
Pritožnik naj bi bil zaradi izpodbijane ureditve prikrajšan za
pravico do popravka. Glede na takšne trditve mora Ustavno
sodišče v nadaljevanju presoditi, ali je izpodbijana zakonska
ureditev skladna s pravico do popravka (40. člen Ustave).
7. Pravica do popravka je ustavno varovana pravica.
Zaradi same narave te pravice ter njene vsebinske neopre‑
deljenosti na ustavni ravni te človekove pravice ni mogoče
uresničevati brez ustrezne zakonske opredelitve. Gre torej za
pravico pozitivnega statusa, ki državi nalaga obveznost spreje‑
tja ustreznih ukrepov, ki prizadetemu posamezniku omogočajo
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učinkovito uresničevanje te človekove pravice.1 V vsakem kon‑
kretnem primeru je treba ugotoviti, do kod je pri opredeljevanju
vsebine in obsega te človekove pravice zakonodajalec vezan
s samim ustavno varovanim jedrom ali bistvom človekove
pravice in od kod naprej gre za njegovo lastno presojo, kjer je
ustavno vezan le z drugimi določbami Ustave. Če bi zakonska
ureditev posegla v samo bistvo pravice do popravka, bi šlo za
poseg v 40. člen Ustave, ki ga mora Ustavno sodišče presojati
z vidika skladnosti s tretjim odstavkom 15. člena in z 2. členom
Ustave po t. i. strogem testu sorazmernosti. Če ne gre za poseg
v samo bistvo človekove pravice, potem je ureditev stvar proste
presoje zakonodajalca, njena pravilna uporaba v posamičnih
postopkih pa naloga pristojnih sodišč in Vrhovnega sodišča
kot najvišjega sodišča v državi (127. člen Ustave), ko odločajo
o pravicah.
8. Pri zakonskem opredeljevanju vsebine in obsega pra‑
vice do popravka mora zakonodajalec opraviti tehtanje pravic
in interesov, ki prihajajo v kolizijo. Pri tem tehtanju je treba
upoštevati, da pravica do popravka omejuje svobodo izraža‑
nja (39. člen Ustave) pa tudi pravico lastnikov in izdajateljev
medijev do svobodne gospodarske pobude (74. člen Ustave).
Dolžnost zakonodajalca je, da najde pravo ravnovesje med
navedenimi pravicami in interesi.2 Vsake zakonske določitve
vsebine in obsega pravice iz 40. člena Ustave ni mogoče šteti
za poseg v smislu tretjega odstavka 15. člena Ustave. Ustavno
sodišče v posameznem primeru presodi, ali izpodbijana zakon‑
ska ureditev pomeni poseg v pravico iz 40. člena Ustave, in če
je odgovor pritrdilen, ali ta poseg prestane presojo na podlagi
t. i. strogega testa sorazmernosti.
9. Ustavno besedilo pravico do popravka veže na prizade‑
tost pravice tistega, ki popravek zahteva. Bistvo pravice do po‑
pravka je v tem, da ima vsakdo pravico odzvati se na obvestilo,
objavljeno v medijih, ki prikazuje netočna dejstva o njem in so z
njim prizadete njegove pravice ali koristi. Pravica do popravka
je primarno namenjena varstvu zasebnega interesa prizadete‑
ga posameznika, ki lahko v odgovoru na objavljeno obvestilo
zatrjuje netočno prikazovanje dejstev in ščiti svoje osebnostne
pravice (čast, dobro ime, ugled, zasebnost ali dostojanstvo).
Hkrati se z njo varuje tudi interes javnosti po uravnoteženi,
celoviti in objektivni informiranosti. Gre za način, na katerega
lahko posameznik s sredstvi medijskega prava brani svojo čast
ali dobro ime z učinkovitim sodelovanjem v javni razpravi, ki ga
zadeva. S tem ko ima prizadeti možnost objave popravka, je
njegov položaj nasproti medijem bolj uravnotežen, ustvarjeno
je neko ravnotežje, varovano je načelo enakosti orožij.3
10. Namen pravice do popravka se lahko doseže le s hi‑
trim odzivom na objavljeno obvestilo. S sprejetjem izpodbijane
zakonske določbe je zakonodajalec nedvomno sledil temu cilju.
Izhajal je iz predpostavke, da prizadeti posameznik za objavo
obvestila izve takoj oziroma v najkrajšem času po objavi. Zato
je kot pravilo določil 30‑dnevni objektivni rok: če zainteresirana
oseba za sporno vsebino izve znotraj 30‑dnevnega roka od
1 Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadalje‑
vanju: ESČP) države pogodbenice pogosto opozarja na njihove
pozitivne dolžnosti pri zagotavljanju varstva pravice do svobode
izražanja iz 10. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v na‑
daljevanju: EKČP). Ko gre za pravico do popravka, ki jo je ESČP
priznalo ob razlagi drugega odstavka 10. člena EKČP, to sodišče
poudarja, da je država prizadetemu posamezniku dolžna omogočiti
razumno možnost, da uveljavi pravico do popravka, s katero se
lahko odzove na neresnične ali žaljive trditve, objavljene v medijih,
in to v istem mediju na enakovreden način, kot so bile objavljene
trditve; poleg tega mu mora biti zagotovljeno ustrezno pravno var‑
stvo zoper odločitev o zavrnitvi zahteve za objavo popravka (prim.
zadevo Melnychuk proti Ukrajini, odločitev z dne 5. 7. 2005).
2 F. Testen v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije,
Ljubljana 2002, str. 438.
3 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-124/05 z dne
15. 2. 2007 (Uradni list RS, št. 18/07, in OdlUS XVI, 43).
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objave, mora objavo popravka zahtevati do izteka tega roka.
Zakonodajalec je dopustil izjemo v primeru, če zainteresirana
oseba iz objektivnih razlogov ni izvedela za obvestilo znotraj
30‑dnevnega roka od objave; tedaj lahko objavo popravka zah‑
teva v roku tridesetih dni od dneva, ko je za objavo izvedela.
11. Ustavno sodišče ugotavlja, da so na podlagi izpodbija‑
ne ureditve zainteresirane osebe lahko postavljene v bistveno
različne položaje glede možnosti za uresničevanje pravice do
popravka. Zakonodajalec je namreč za uveljavitev pravice do
popravka postavil objektivni 30‑dnevni rok od objave obvestila,
ni pa določil subjektivnega roka. Prizadeti posameznik je lahko
bistveno prikrajšan glede možnosti za uresničevanje pravice
do popravka zlasti v primeru, če za objavljeno obvestilo izve
zadnje dni (ali celo zadnji dan) pred iztekom 30‑dnevnega roka
od objave in mora pravico do popravka uveljaviti do izteka tega
roka (ne glede na razloge, ki so privedli do takšne zamude).
Rok, ki ga je zakonodajalec omogočil zainteresirani osebi, ki iz
objektivnih razlogov ni izvedela za obvestilo znotraj 30‑dnevne‑
ga roka od objave, je določen alternativno in povsem neodvisno
od objektivnega roka ter kot tak ne opravlja funkcije subjektiv‑
nega roka. Ustavno sodišče ocenjuje, da je zakonodajalec s
takšno določitvijo roka za uresničevanje pravice do popravka
posegel v jedro pravice, varovane v 40. členu Ustave.
12. Poseg v človekove pravice je ustavno dopusten samo,
če temelji na ustavno dopustnem, tj. stvarno upravičenem cilju
(tretji odstavek 15. člena Ustave) in je v skladu s splošnim
načelom sorazmernosti kot enim izmed načel pravne drža‑
ve (2. člen Ustave). Oceno skladnosti izpodbijane ureditve s
splošnim načelom sorazmernosti opravi Ustavno sodišče na
podlagi t. i. strogega testa sorazmernosti, ki obsega presojo
treh vidikov posega, tj. presojo nujnosti, primernosti in so‑
razmernosti posega v ožjem pomenu, če pred tem ugotovi,
da omejitev temelji na ustavno dopustnem cilju (glej odločbo
Ustavnega sodišča št. U‑I‑18/02 z dne 24. 10. 2003, Uradni list
RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86, 25. točka obrazložitve).
13. Ker se pravica do popravka lahko učinkovito uresni‑
čuje in doseže svoj namen le s hitrim in ažurnim odzivom na
objavljeno obvestilo, je zakonodajalec po presoji Ustavnega
sodišča z določitvijo roka za uveljavitev te pravice zasledoval
ustavno dopusten, legitimen cilj. Vendar pa Ustavno sodišče,
ne da bi se spuščalo tudi v presojo primernosti in nujnosti ta‑
kšnega ukrepa, ugotavlja, da izpodbijana ureditev ni sorazmer‑
na v ožjem pomenu. Pri presoji sorazmernosti posega v ožjem
pomenu Ustavno sodišče presoja, ali je teža posledic ocenje‑
vanega posega v prizadeto človekovo pravico proporcionalna
koristim, ki bodo zaradi posega nastale. Morebitne koristi, ki
bi jih lahko imela izpodbijana ureditev z vidika ažurnosti pri
obveščanju javnosti ter aktualnosti objavljenega popravka, po
oceni Ustavnega sodišča ne morejo odtehtati teže posledic, ki
jih ima takšna ureditev za prizadetega posameznika, ki je lahko
v določenih primerih bistveno prikrajšan glede možnosti za ure‑
sničevanje pravice do popravka. Pri presoji je treba izhajati iz
primarnega namena pravice do popravka, ki je v varstvu zaseb‑
nega interesa prizadetega posameznika. Subjektivni interes je
torej postavljen pred interes javnosti (po uravnoteženi, celoviti
in objektivni informiranosti). To bistvo oziroma jedro pravice do
popravka je treba upoštevati tudi pri določitvi rokov za njeno
uresničevanje. Pri uveljavljanju pravic, ki so vezane na rok,
zakonodajalec praviloma določi tako subjektivni kot objektivni
rok.4 Z določitvijo subjektivnega roka lahko omili morebitno
trdoto objektivnega roka. Za uresničitev pravice do popravka
zakonodajalec kljub poudarjenemu varstvu zasebnega intere‑
sa posameznika ni določil subjektivnega roka, temveč je kot
4 V korist pravne varnosti je določen objektivni rok, ki teče
ne glede na okoliščine v subjektivni sferi upravičenca in določa
skrajni časovni okvir za uveljavljanje pravice. Subjektivni rok pa
je določen v interesu upravičenca; začetek in potek tega roka sta
vezana na subjektivne okoliščine na njegovi strani. Prim. roki za
vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje (117. člen Zakona o
pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 45/08 – ZPP).
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pravilo postavil objektivni rok. Tudi izjemo, ki jo je dopustil (ta
zainteresirani osebi omogoča, da za vložitev zahteve za obja‑
vo popravka izkoristi 30‑dnevni rok od dneva, ko je za objavo
izvedela), je vezal na obstoj objektivnih razlogov. Po presoji
Ustavnega sodišča je zakonodajalec s takšno določitvijo roka
upravičenim osebam v določenih primerih nesorazmerno otežil
možnosti za uresničevanje pravice do popravka. Izpodbijana
ureditev zato ni sorazmerna v ožjem pomenu.
14. Ustavno sodišče zato ocenjuje, da je drugi odstavek
26. člena ZMed v neskladju s pravico iz 40. člena Ustave. Na
podlagi prvega odstavka 48. člena ZUstS je Ustavno sodišče o
tem sprejelo ugotovitveno odločbo (1. točka izreka). Razveljavi‑
tev izpodbijane določbe namreč nomotehnično ni mogoča. Na
podlagi drugega odstavka 48. člena ZUstS je Ustavno sodišče
zakonodajalcu naložilo, naj ugotovljeno neskladje odpravi v
roku šestih mesecev po objavi odločbe v Uradnem listu Repu‑
blike Slovenije (2. točka izreka).
15. Ustavno sodišče lahko na podlagi drugega odstavka
40. člena ZUstS določi način izvršitve svoje odločbe. Da bi bilo
v času do odprave ugotovljenega neskladja z Ustavo zagoto‑
vljeno učinkovito uresničevanje pravice do popravka, je Ustavno
sodišče odločilo, da se do odprave ugotovljenega neskladja
objava popravka lahko zahteva v tridesetih dneh od dneva, ko je
zainteresirana oseba izvedela za objavo obvestila, vendar naj‑
kasneje v treh mesecih od objave obvestila (3. točka izreka).
B. – II.
Odločitev o ustavni pritožbi
16. Ker izpodbijana odločitev sodišč temelji na določbi
ZMed, za katero je Ustavno sodišče presodilo, da ni v skladu s
40. členom Ustave, je Ustavno sodišče ugodilo tudi ustavni pri‑
tožbi ter razveljavilo sodbe Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča
v Kopru in Okrajnega sodišča v Kopru. Zadevo je vrnilo Okraj‑
nemu sodišču v Kopru v novo odločanje (4. točka izreka).
C.
17. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena, drugega odstavka 40. člena in prvega odstavka 59. čle‑
na ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki
dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič ‑ Horvat, mag. Miroslav Mozetič,
dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan
Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

SODNI SVET
4785.

Spremembe in dopolnitve Akta o določitvi
števila sodnikov porotnikov na okrožnih
sodiščih v Republiki Sloveniji

Na podlagi 49. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami), je Sodni svet
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za pravo‑
sodje, na 27. seji 2. novembra 2010 sprejel

Št.
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Stran

13647

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
AKTA
o določitvi števila sodnikov porotnikov
na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji
1. člen
Akt o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih
sodiščih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 68/05 z dne
18. 7. 2005) se v I. točki spremeni tako, da se:
– število sodnikov porotnikov na Okrožnem sodišču v
Ljubljani zmanjša s 700 na 500;
– število sodnikov porotnikov na Okrožnem sodišču v
Kranju zmanjša z 280 na 150.
2. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4/2010-11
Ljubljana, dne 2. novembra 2010
Predsednik
Branko Masleša l.r.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
4786.

Sklep o razrešitvi in imenovanju v 7. okrajni
volilni komisiji II. volilne enote

Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 109/06, ZVDZ‑UPB1 in 54/07 – odloč‑
ba US) je Državna volilna komisija na 41. seji dne 9. 11. 2010
sprejela

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju v 7. okrajni volilni
komisiji II. volilne enote
razreši se:
– dolžnosti predsednika:
Miroslav Urbančič
– dolžnosti namestnika predsednika:
Mitja Škerlevaj
imenuje se:
– za predsednika:
Mitja Škerlevaj, Pod Stražico 13, Ilirska Bistrica
– za namestnika predsednika:
Miroslav Urbančič, Bazoviška cesta 32, Ilirska Bistrica.
Št. 1-1/00-01/2-7/10
Ljubljana, dne 9. novembra 2010
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik DVK

Stran
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OBČINE
BREŽICE
4787.

Odlok o spremembah Odloka o zagotovitvi
sredstev za najnujnejšo odpravo posledic
poplav v času od 17. do 20. 9. 2010
v Občini Brežice

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT,
56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09
in 38/10 – ZUKN), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 –
odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10), 10. in 19. člena Statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) in tretjega odstavka
4. člena Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2010
(Uradni list RS, št. 5/10, 31/10, 56/10 in 77/10) je Občinski svet
Občine Brežice na 1. dopisni seji dne 8. 11. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o zagotovitvi sredstev
za najnujnejšo odpravo posledic poplav v času
od 17. do 20. 9. 2010 v Občini Brežice
1. člen
V 5. členu Odloka o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo
odpravo posledic poplav v času od 17. do 20. 9. 2010 v Občini
Brežice (Uradni list RS, št. 76/10) se drugi odstavek spremeni
tako, da sedaj glasi:
»Za posamezen stanovanjski objekt, namenjen stalnemu
prebivališču, je pod pogoji, ki jih določa ta odlok, možno prido‑
biti v vsakem primeru največ do vključno 40% škode, ki jo je
verificirala Občinska Komisija Za oceno škode po elementarnih
in drugih nesrečah.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 901-13/2010
Brežice, dne 8. novembra 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
Po pooblastilu župana
Podžupanja
Občine Brežice
Patricia Čular l.r.

4788.

Sklep o imenovanju podžupanje
Občine Brežice

Na podlagi 33.a in 34.a. člena Zakona o lokalni samou‑
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10) in 37. člena Statuta Ob‑
čine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10), izdajam

SKLEP
o imenovanju podžupanje Občine Brežice
1. člen
Za podžupanjo Občine Brežice imenujem Patricio Čular,
roj. 21. 1. 1973, stanujočo Trg izgnancev 8, Brežice.

2. člen
Podžupanja bo svojo funkcijo opravljala poklicno.
3. člen
Podžupanja bo pomagala županu pri njegovem delu ter
opravljala posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere
jo župan pooblasti.
4. člen
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove od‑
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podž‑
upanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za
katere jo župan pooblasti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana,
podžupanja opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo
izvoljenega župana.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od pod‑
pisa sklepa dalje.
Št. 108-12/2010
Brežice, dne 2. novembra 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

ČRENŠOVCI
4789.

Poročilo o izidu volitev za župana
Občine Črenšovci

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Črenšovci
Občinska volilna komisija Občine Črenšovci je na seji, dne
11. 10. 2010, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na
voliščih v Črenšovcih I., Črenšovcih II., Žižkih in Trnju (VE 1) in
voliščih na Gornji Bistrici, Srednji Bistrici in Dolnji Bistrici (VE
2), pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah dne 10. 10.
2010 za volitve župana, ugotovila rezultat glasovanja ter izid
volitev za župana.
I.
1. Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo pravico voliti
3.580 volivcev, od tega:
a) 3.580 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) s potrdili ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 2022 ali 56,48% od vseh volivcev,
ki so imeli pravico glasovati, od tega:
a) 2020 volivcev je glasovalo na voliščih po volilnih ime‑
nikih;
b) 2 volivca sta glasovala po pošti.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 2022 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic, iz katerih ni bilo mogoče ugotoviti
volje volivca je bilo 15, veljavnih torej 2007 glasovnic.

Uradni list Republike Slovenije
sov:

Št.

Posamezna kandidata sta dobila naslednje število gla‑
1. ANTON TÖRNAR 1293 glasov ali 64,42%
2. JOŽEF HORVAT 714 glasov ali 35,58%.

III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Za‑
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 ZLV‑UPB2
in 70/06 – odločba US) ugotovila, da je za župana Občine
Črenšovci izvoljen ANTON TÖRNAR, roj. 14. 1. 1961, sta‑
nujoč v Črenšovcih, Prekmurske čete 64, ki je dobil večino
veljavnih glasov.
Št. 24/OVK-2010
Črenšovci, dne 11. oktobra 2010
Predsednik
OVK Črenšovci
Ignac Horvat l.r.
Marija Ternar, nam. predsednika, l.r.
Občinska volilna komisija
Gregor Törnar, član, l.r.
Monika Krapec Raj, nam. člana, l.r.
Igor Kreslin, član, l.r.
Matejka Horvat, nam. člana, l.r.
Sven Sarjaš, član, l.r.
Katja Stanko, nam. člana, l.r.

Glasov
217
174
234
337
153
24
302
14
36
187
284

%
11,06
8,86
11,92
17,17
7,79
1,22
15,39
0,71
1,83
9,53
14,47

Št. liste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Poročilo o izidu rednih volitev članov
Občinskega sveta Občine Črenšovci

POROČILO
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta
Občine Črenšovci
Občinska volilna komisija Občine Črenšovci je na seji, dne
11. 10. 2010, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na
voliščih v Črenšovcih I, Črenšovcih II, Žižkih in Trnju (VE 1) in
voliščih na Gornji Bistrici, Srednji Bistrici in Dolnji Bistrici (VE 2),
pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega
sveta na volitvah dne 10. 10. 2010 ugotovila:
I.
1. Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo pravico voliti
3.580 volivcev, od tega:
a) 3.580 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) s potrdili ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 2022 ali 56,48% od vseh volivcev,
ki so imeli pravico glasovati, od tega:
a) 2020 volivcev je glasovalo na voliščih po volilnih imenikih;
b) 2 volivca sta glasovala po pošti.
II.
Za volitve občinskega sveta je bilo oddanih 2022 gla‑
sovnic.
Volje volivca ni bilo možno ugotoviti, ker je bilo obkrože‑
nih več list ali drugih nepravilnosti iz 60 glasovnic in je tako to
število glasovnic bilo neveljavno.
Veljavnih je bilo 1962 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:

Ime liste
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
NEODVISNA LISTA
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
ZANAS.SI
ZA RAZVOJ
SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ZDRUŽENA LISTA JOŽEFA NERADA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

III.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripa‑
dlo listam skupaj 5 mandatov, od tega:
a) v volilni enoti 1 (Črenšovci, Žižki, Trnje): 4 mandati (od
skupnega števila 8 za to volilno enoto), od tega:
Mandat
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1

Stran

Ime liste
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
NEODVISNA LISTA
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
ZANAS.SI
ZA RAZVOJ
SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ZDRUŽENA LISTA JOŽEFA NERADA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Po navedenem določilu so bili izvoljeni:
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – Šte‑
fan Gyurica
ZANAS.SI – Bojan Kerčmar
SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Anton Törnar

Stran
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NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRAN‑
KA – Jožef Horvat.
Zaradi izvolitve Antona Törnarja za župana je dobil man‑
dat na listi SLS. SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE naslednji
kandidat Anton Horvat.
b) v volilni enoti 2 (Gornja Bistrica, Srednja Bistrica in
Dolnja Bistrica): 1 mandat (od skupnega števila 6 za to volilno
enoto), od tega:
Mandat
0
0
0
1
0
0
0

Ime liste
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
NEODVISNA LISTA
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Po navedenem določilu so bili izvoljeni:
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – An‑
ton Radman.
IV.
Preostalih 9 mandatov se razdeli na ravni občine
(16. člen Zakona o lokalnih volitvah). Istoimenske liste, ki so
bile vložene v obeh volilnih enotah so:

Mandat
2
1
2
1
1
1
1

Ime liste
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
NEODVISNA LISTA
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Na podlagi člena 16/I Zakona o lokalnih volitvah se pri
delitvi mandatov na ravni občine ne upošteva lista: ZANAS.SI,
ZA RAZVOJ, SD – SOCIALNI DEMOKRATI in ZDRUŽENA
LISTA JOŽEFA NERADA, ker ni bila vložena v obeh volilnih
enotah, temveč samo v VE 1.
Izhajajoč iz seštevka glasov, ki so jih dobile istoimen‑
ske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do
14 (d Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih 14 količnikov
naslednje:

Zap.
št.

Količnik

Ime liste

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

337,00
302,00
284,00
234,00
217,00
187,00
174,00
168,50
151,00
142,00
117,00
112,33
108,50
100,67

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA
NEODVISNA LISTA
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE SLS. SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
Glede na člen 16/III Zakona o lokalnih volitvah istoi‑
menskim listam pri delitvi ostanka mandatov na ravni občine
pripada razlika med mandati podeljenimi po 15. členu Zakona
o lokalnih volitvah (ZLV) in pripadlimi mandati po členu 16/II
ZLV kar je:

Uradni list Republike Slovenije
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DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
NEODVISNA LISTA
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
ZANAS.SI
ZA RAZVOJ
SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ZDRUŽENA LISTA JOŽEFA NERADA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

2
1
2
3
1
0
2
0
0
1
2

Stran

13651

Mand. razd.
po 15. čl. ZLV
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
1

Ostanki na
ravni občine
2
1
2
1
0
0
1
0
0
1
1

VE 1
77,33
73,33
75,33
28,67
2,00
16,00
32,67
9,33
24,00
42,67
18,67

VE 2
79,53
50,39
95,28
13,39
/
/
81,10
/
/
96,85
83,46

VE 1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

VE 2
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1

Na podlagi 17. člena Zakona o lokalnih volitvah se
9 nepodeljenih mandatov dodeli istoimenskim listam, kjer
imajo največje ostanke do količnika iz 15. člena Zakona o
lokalnih volitvah.
Do zgoraj navedenega količnika imajo posamezne liste
naslednje ostanke v %:
Lista
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
NEODVISNA LISTA
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
ZANAS.SI
ZA RAZVOJ
SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ZDRUŽENA LISTA JOŽEFA NERADA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Preostalim posameznim listam se nepodeljeni mandati
dodelijo tako:
Lista
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
NEODVISNA LISTA
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
ZANAS.SI
ZA RAZVOJ
SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ZDRUŽENA LISTA JOŽEFA NERADA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Tako so bili izvoljeni na podlagi % ostanka glasov liste še:
a) VE 1 Črenšovci
Mirko Šernek – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV
Vladimir Žalik – NEODVISNA LISTA
Drago Dervarič – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLO‑
VENIJE
Marija Sever – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
b) VE 2 Bistrica
Štefan Krampač – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV
Dušan Dervarič – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE
Ivan Raj – SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Stanko Bohnec – NSP – NEODVISNA STRANKA PO‑
MURJA
mag. Marija Horvat – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA.
VI.
Preferenčni glasovi so vplivali na spremembo vrstnega
reda na posameznih listah kandidatov, in sicer na listi LDS

Nerazdeljeni
2
1
2
1
0
0
1
0
0
1
1

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, kjer je na tej pod‑
lagi mandat v VE 2 pridobil Dušan Dervarič in na listi NOVA
SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, kjer je na
tej podlagi mandat v VE 2 pridobila mag. Marija Horvat.
Št. 25/OVK-2010
Črenšovci, dne 11. oktobra 2010
Predsednik
OVK Črenšovci
Ignac Horvat l.r.
Marija Ternar, nam. predsednika, l.r.
Občinska volilna komisija
Gregor Törnar, član, l.r.
Monika Krapec Raj, nam. člana, l.r.
Igor Kreslin, član, l.r.
Matejka Horvat, nam. člana, l.r.
Sven Sarjaš, član, l.r.
Katja Stanko, nam. člana, l.r.

Stran
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Občine Črenšovci

POROČILO
o izidu volitev za člana občinskega sveta –
predstavnika romske skupnosti
Občine Črenšovci
Posebna občinska volilna komisija Občine Črenšovci je
na seji, dne 11. 10. 2010, na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov na volišču v Črenšovcih II. in Trnju pri ugotavljanju
izida glasovanja na volitvah dne 10. 10. 2010 za volitve člana
občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, ugotovila
rezultat ter izid volitev za člana občinskega sveta – predstav‑
nika romske skupnosti.
I.
1. Na volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo pravico voliti 87
volivcev – predstavnikov romske skupnosti, od tega:
a) 87 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) s potrdili ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 46 ali 52,87% od vseh volivcev, ki
so imeli pravico glasovati.
II.
Za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske
skupnosti je bilo oddanih 46 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število gla‑
sov:
1. ŠTEFAN ŠARKEZI 29 glasov ali 63,04%
2. JOŽE HORVAT 17 glasov ali 36,96%.
III.
Posebna občinska volilna komisija je ugotovila, da je za
člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti izvo‑
ljen ŠTEFAN ŠARKEZI, roj. 18. 8. 1987, stanujoč v Črenšovcih,
Prekmurske čete 140, ki je dobil večino veljavnih glasov.

Predsednik POVK
Črenšovci
Ignac Horvat l.r.
Nam. predsednika
Marija Ternar l.r.

Monika Krapec Raj, član, l.r.
Matejka Horvat, nam. člana, l.r.
Igor Kreslin, član, l.r.
Sven Sarjaš, nam. člana, l.r.

DOBJE
4792.

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Dobje,
izvedenih dne 24. 10. 2010
I.
Skupaj je glasovalo 569 volivcev, od tega je bilo oddanih
567 veljavnih glasovnic in 2 neveljavni glasovnici.
II.
Posamezni kandidati za župana Občine Dobje so dobili
naslednje št. glasov:
1. FRANC LESKOVŠEK: 306 glasov, kar je 53,97% gla‑
sov volivcev, ki so glasovali.
2. NATALIJA PLEMENITAŠ FUCHS 261 glasov, kar je
46,03% glasov volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08) je bil v
Občini Dobje za župana izvoljen naslednji kandidat:
Franc Leskovšek, roj. 22. 12. 1950; stanujoč: Brezje pri
Dobjem 16a, 3224 Dobje pri Planini.
Št. 040-0002/2010
Dobje, dne 26. oktobra 2010
Predsednik občinske volilne komisije
Bogomir Brložnik l.r.
Namestnica predsednika
Irena Tovornik l.r.
Člani
Tovornik Mateja l.r. – član
Marijana Brumec l.r. – namestnica člana
Olga Jager l.r. – član
Jožica Voga l.r. – namestnica člana
Silvestra Uduč l.r. – član
Suzana Plemenitaš Centrih l.r.

DOBRNA
4793.

Št. 14/POVK-2010
Črenšovci, dne 11. oktobra 2010
Posebna občinska volilna
komisija
Ludvik Horvat, član, l.r.
Jožef Horvat, nam. člana, l.r.
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Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Dobje, izvedenih dne 24. 10. 2010

Občinska volilna komisija Občine Dobje je na temelju
prvega odstavka 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08) na seji
dne 26. 10. 2010 sestavila

Poročilo o izidu rednih volitev občinskega
sveta in župana v Občini Dobrna
z dne 10. 10. 2010

POROČILO
o izidu rednih volitev občinskega sveta
in župana v Občini Dobrna z dne 10. 10. 2010
I. Občinska volilna komisija Občine Dobrna je na 6. seji,
dne 10. 10. 2010, na podlagi Zapisnikov o delu volilnih odborov
pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za člane Občinske‑
ga sveta v Občini Dobrna z dne 10. 10. 2010 ugotovila:
1. V volilne imenike na območju Občine Dobrna je vpisa‑
nih 1809 volilnih upravičencev.
2. Svoj glas je na glasovanju oddalo 1177 volivcev ali
65,06% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, in sicer vsi
na voliščih, nihče po pošti.
3. Oddanih je bilo 1177 glasovnic, od tega je bilo 1165
veljavnih glasovnic in neveljavnih 12 glasovnic.
4. Posamezni kandidati za člane Občinskega sveta Obči‑
ne Dobrna so dobili naslednje število glasov:
Volilna enota št. 1 – Dobrna
1. Viktor Rožanc
2. Branka Gal
3. Danijel Šibanc
4. Štefka Oberstar

21 glasov
112 glasov
86 glasov
46 glasov

4,49%
23,93%
18,38%
9,83%
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5. Bojan Felicijan
6. Andreja Stopar
7. Andrej Kravos
8. Stanislav Pečnik

Št.

42 glasov
31 glasov
64 glasov
66 glasov

8,97%
6,62%
13,68%
14,10%

Volilna enota št. 2 – Lokovina in Loka pri Dobrni
1. Drago Pungartnik
52 glasov 35,14%
2. Štefan Pohajač
32 glasov 21,62%
3. Jože Lugarič
64 glasov 43,24%
Volilna enota št. 3 – Vinska Gorica in Pristova
1. Marija Ocvirk
48 glasov
2. Robert Blazinšek
11 glasov
3. Tatjana Podpečan
25 glasov
4. Danijel Koštomaj
67 glasov

31,79%
7,28%
16,56%
44,37%

Volilna enota št. 4 – Klanc
1. Primož Slakan
2. Branko Dobovičnik
3. Štefan Miheljak
4. Stanka Repas

7,00%
44,03%
30,86%
18,11%

17 glasov
107 glasov
75 glasov
44 glasov

Volilna enota št. 5 – Zavrh nad Dobrno in Brdce nad
Dobrno
1. Ivan Žerjav
37 glasov 19,58%
2. Sandi Podpčan
55 glasov 29,10%
3. Branko Brecl
81 glasov 42,86%
4. Helena Župnek
16 glasov
8,47%
Volilna enota št. 6 – Vrba
1. Nataša Krajnc Zakrajšek
20 glasov 25,00%
2. Stanislav Božnik
45 glasov 56,25%
3. Vida Pinter
15 glasov 18,75%
Volilna enota št. 7 – Parož in Strmec nad Dobrno
1. Viktor Žužek
6 glasov
6,00%
2. Marta Javornik
48 glasov 48,00%
3. Branko Ramšak
31 glasov 31,00%
4. Jelka Rek
15 glasov 15,00%.
5. Na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah je
Občinska volilna komisija Občine Dobrna ugotovila, da so bili
v Občini Dobrna izvoljeni naslednji člani Občinskega sveta
Občine Dobrna:
v volilni enoti št. 1: Branka Gal, Dobrna 12B, Dobrna, roj.
1. 7. 1964,
in Danijel Šibanc, Dobrna 32, Dobrna, roj. 18. 4. 1979;
v volilni enoti št. 2: Jože Lugarič, Lokovina 20B, Dobrna,
roj. 17. 3. 1979;
v volilni enoti št. 3: Danijel Koštomaj, Vinska Gorica 14,
Dobrna, roj 25. 5. 1965;
v volilni enoti št. 4: Branko Dobovičnik, Klanc 40, Dobrna,
roj. 26. 9. 1955;
v volilni enoti št. 5: Branko Brecl, Brdce nad Dobrno 2A,
Dobrna, roj. 13. 12. 1953;
v volilni enoti št. 6: Stanislav Božnik, Vrba 13, Dobrna,
4. 2. 1959;
v volilni enoti št. 7: Marta Javornik, Strmec nad Dobr‑
no 14, Dobrna, roj. 4. 5. 1967.
II. Občinska volilna komisija Občine Dobrna je na 6. seji,
dne 10. 10. 2010, na podlagi Zapisnikov o delu volilnih odborov
pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za župana v Občini
Dobrna z dne 10. 10. 2010 ugotovila:
1. V volilne imenike na območju Občine Dobrna je vpisa‑
nih 1809 volilnih upravičencev.
2. Svoj glas je na glasovanju oddalo 1177 volivcev ali
65,06% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, in sicer vsi
na voliščih, nihče po pošti.
3. Oddanih je bilo 1177 glasovnic, od tega je bilo 1160
veljavnih glasovnic in neveljavnih 17 glasovnic.
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4. Posamezna kandidata za župana Občine Dobrna sta
dobila naslednje število glasov:
1. Štefan Pohajač 314 glasov
27,07%
2. Martin Brecl
846 glasov
72,93%.
5. Na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah je
Občinska volilna komisija Občine Dobrna ugotovila, da je bil v
Občini Dobrna za župana izvoljen naslednji kandidat:
Martin Brecl, Zavrh nad Dobrno 3D, Dobrna, roj. 15. 10.
1957.
Občinska volilna komisija Občine Dobrna
Predsednik
Mitja Podpečan l.r.

DOBROVA - POLHOV GRADEC
4794.

Odlok o varstvu javnega reda in miru

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS
UPB‑2 Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine
Dobrova ‑ Polhov Gradec Naš časopis, št. 252/99, 351/08) je
Občinski svet Občine Dobrova ‑ Polhov Gradec na 18. redni
seji dne 7. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o varstvu javnega reda in miru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
S tem Odlokom se ureja varstvo javnega reda in miru,
določajo ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru,
kršitev varstva občanov in premoženja, zunanjega videza na‑
selij, in javnih površin na območju občine, ter sankcije za taka
ravnanja.
Namen tega odloka je uresničevanje pravice ljudi do var‑
nosti in dostojanstva z varovanjem pred dejanji, ki posegajo v
telesno in duševno celovitost posameznika ali posameznice (v
nadaljnjem besedilu: posameznik), ovirajo izvrševanje pravic in
dolžnosti ljudi, državnih organov, organov samoupravnih lokal‑
nih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ali z drugimi dejanji
posegajo v pravne pravice lokalne skupnosti.
Osebe na območju Občine Dobrava ‑ Polhov Gradec so
dolžne urediti svoje življenje in delo tako, da ne vznemirjajo
ali motijo drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo
njihovega zdravja in počutja, da skrbijo za urejen videz svojega
kraja in da ne opuščajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna.
2. člen
(opredelitev izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo nasle‑
dnji pomen:
1. javni red in mir pomeni stanje, v katerem je zagoto‑
vljeno neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in
zakonih;
2. javni kraj je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod do‑
ločenimi pogoji dostopen vsakomur;
3. zasebni prostor je prostor, ki je v zasebni lasti ali pose‑
sti in je dostop vanj dovoljen le s soglasjem lastnika ali lastnice
(v nadaljnjem besedilu: lastnik), posestnika ali posestnice (v
nadaljnjem besedilu: posestnika), ali druge upravičene osebe;
4. pretep je medsebojno izmenjavanje udarcev, brc ali
podobna uporaba fizične sile med dvema ali več osebami;
5. nedostojno vedenje je vedenje posameznika ali skupi‑
ne, s katerim povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje
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posameznika ali skupine ali kadar z žaljivimi besedami in de‑
janji škoduje ugledu posameznika ali skupine ali uradne osebe
pri uradnem poslovanju;
6. prireditev ali javni shod je vnaprej organizirano zbiranje
občanov, ki traja več kot eno uro;
7. poseganje na zemljišča last občine ali javnega dobra
je postavljanje predmetov, ograj, materiala, barak, nasipanje,
objektov (ki niso gradbeni objekti) …;
8. prosto gibanje živali je prosto spuščena žival v naselju
brez neposrednega nadzora lastnika, vodnika ali skrbnika.
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način poškoduje ali odstrani uradno objavljeno odločbo (odloč‑
be, sklepi) teh organov v času, ko takšna odločba učinkuje, se
kaznuje z globo 105 evrov.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo od 420 evrov.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost se
za prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo
210 evrov.

3. člen

9. člen

(vzdrževanje javnega reda in miru)

(pisanje po objektih)

(1) Vzdrževanje javnega reda in miru je delovanje skupno‑
sti, ki s predpisi in ukrepi državnih in drugih organov zagotavlja,
da se prepreči ravnanja in nevarnosti, ki ogrožajo varnost ter
javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti ali posamezniku.
(2) Za red v objektu ali na določenem območju skrbi tisti,
ki je odgovoren za njegovo zagotavljanje v okviru svojih pristoj‑
nosti ali predpisov.

Kdor piše ali riše po zidovih, ograjah ali drugih javno do‑
stopnih krajih, razen na krajih, kjer je to dovoljeno, se kaznuje
z globo 210 evrov.

II. PREKRŠKI ZOPER JAVNI RED IN MIR
4. člen
(nedostojno vedenje)
(1) Kdor se na javnem kraju prepira, vpije ali se nedostoj‑
no vede na način, opisan v 5. točki 2. člena tega odloka, se
kaznuje z globo 105 evrov.
(2) Kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne
osebe pri uradnem poslovanju, se kaznuje z globo 420 evrov.
(3) Kdor na javnem kraju spolno občuje, razkazuje spolne
organe ali na vsiljiv način ponuja spolne usluge in s tem koga
moti, povzroči vznemirjenje ali zgražanje ljudi, se kaznuje z
globo 210 evrov.
5. člen
(beračenje na javnem kraju)
(1) Kdor na vsiljiv ali žaljiv način koga nadleguje z bera‑
čenjem za denar ali druge materialne dobrine, se kaznuje z
globo 42 evrov.
(2) Občinski redar, osebo iz prvega odstavka zadrži na
kraju in o tem obvesti policijo, če oseba po izreku globe ali
opozorilu, nadaljuje s kršitvijo.
6. člen
(prenočevanje na javnem kraju)
(1) Kdor prenočuje ali spi na javnih površinah ali v javnih
objektih, ki za to niso namenjeni, in s takšnim ravnanjem koga
vznemirja, se kaznuje z globo 85 evrov.
(2) Osebo iz prvega odstavka se odstrani iz javne povr‑
šine ali objekta, v primeru ponovitve prekrška se osebo zadrži
na kraju in o tem obvesti policijo.
7. člen
(uporaba nevarnih predmetov)
(1) Kdor uporablja acetilen (karbid) ali druge plinske zmesi
za pokanje, in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogrože‑
nosti, se kaznuje z globo 105 evrov.
(2) Pokanje z naštetimi sredstvi se izjemoma dovoljuje v
času določenih praznikov, vendar se morajo upoštevati varno‑
stna navodila, ki jih predvideva Zakon o eksplozivih.

10. člen
(vandalizem)
Kdor namenoma poškoduje, prevrne, odstrani ali kako
drugače v nasprotju z namenom uporabe ravna s spominskimi
obeležji in z objekti javne infrastrukture, kot so: komunalna in‑
frastruktura, javna razsvetljava, cestnoprometni znaki, priprave
in naprave na rekreativnih površinah, igrala na otroških površi‑
nah in podobne javne naprave, se kaznuje z globo 210 evrov.
11. člen
(kampiranje)
(1) Kdor kampira na javnem kraju, ki za to ni določen, ali
na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika, se
kaznuje z globo 85 evrov.
(2) Kampiranje je dovoljeno samo na mestih za kam‑
piranje, ki so določena v prostorskih aktih občine. Pogoje in
red kampiranja na območju določenem za kampiranje določi
samoupravna lokalna skupnost.
(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in stori prekršek
iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 1.000 evrov.
(4) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost se
za prekršek iz drugega odstavka tega člena kaznuje z globo
500 evrov.
12. člen
(uporaba živali)
(1) Lastnik, vodnik ali skrbnik mora žival, s katerim se
giblje v naselju, imeti na povodcu.
(2) Lastnik, vodnik ali skrbnik ne sme spuščati žival, v
naselju, da se prosto gibajo.
(3) Lastnik, vodnik ali skrbnik živali, ne sme voditi ali
spuščati po javnih površinah ali javnih objektih. V primeru, da
je to izrecno dovoljeno mora lastnik javne površine ali objekta
predpisati način uporabe živali (javne površine).
(4) Lastnik, vodnik ali skrbnik mora za živaljo počistiti
iztrebke.
(5) Živali razen rejnih živali ni dovoljeno peljati brez povod‑
ca na kmetijskih površinah kjer se pridelujeta krma in hrana.
(6) Lastnik, vodnik ali skrbnik živali, ki krši prvi, drugi, tretji,
četrti ali peti odstavek tega člena se kaznuje z globo 100 evrov.
(7) Kdor pri posamezniku s ščuvanjem ali razkazovanjem
živali namenoma povzroči občutek strahu ali ogroženosti, se
kaznuje z globo 210 evrov.

8. člen

13. člen

(poškodovanje uradnega napisa,
oznake ali odločbe)

(poseganje na zemljišča v lasti občine
ali javnega dobra)

(1) Kdor namerno poškoduje napis ali oznako državnega
organa, organa samoupravne lokalne skupnosti ali nosilca
javnih pooblastil ali kdor namerno raztrga, zamaže ali na drug

(1) Kdor brez predhodnega pisnega soglasja upravnega
organa občine posega na zemljišče last občine ali javnega
dobra, se kaznuje z globo 500 evrov.
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(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 2.000 evrov.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost se
za prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo
500 evrov.
(4) Odstranitev posega iz zemljišč iz prvega odstavka
tega člena na podlagi inšpekcijske odločbe, odstrani javno
komunalno podjetje na stroške povzročitelja. V primeru, da
povzročitelj ni znan nosi stroške odstranitve lastnik zemljišča,
predmete poseganja se odloži na deponiji komunalnega pod‑
jetja, kjer se hranijo 30 dni, po preteku tega roka jih podjetje
lahko uniči ali proda na dražbi.
14. člen
(pustiti, voziti, prati, popravljati vozila
na javnih površinah)
(1) Na vseh javnih površinah, ki niso javne prometne
površine ali niso določene za popravila ali pranje vozil ali vo‑
žnjo (zelenicah, trgih …) je prepovedano pustiti, prati, voziti ali
popravljati vozila, kršitelj se kaznuje z globo 250 evrov.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 1.000 evrov.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost se
za prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo
500 evrov.
(4) Vozilo, ki ga lastnik ali uporabnik pusti na javni površini
iz prvega odstavka tega člena in ga kljub odredbi ne odstrani
v roku 3 dni, ga na podlagi inšpekcijske odredbe o odstrani‑
tvi, odstrani javno komunalno podjetje. Stroške odstranitve
in hrambe vozila nosi lastnik vozila. Vozilo se po 3 mesecih
hrambe lahko predela skladno z zakonodajo, stroške predelave
nosi lastnik vozila.
15. člen
(poškodovanje drevja, okrasnega grmičevja
ali cvetja na javnih površinah)
(1) Kdor poškoduje drevje, okrasno grmičevje ali cvetje na
javnih površinah se kaznuje z globo 250 evrov.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 1.000 evrov.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost se
za prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo
500 evrov.
16. člen
(prireditve, javni shodi)
(1) Organizator prireditve ali shoda si za prireditev pridobi
soglasje upravnega organa. Vlogo za soglasje mora organi‑
zator podati na upravni organ najmanj osem dni pred izvedbo
prireditve ali shoda.
(2) Organizator prireditve ali javnega shoda mora na pri‑
reditvenem prostoru zagotoviti:
– ustrezno število rediteljev,
– red in čistočo,
– da v času prireditve niso presežene dovoljene ravni
hrupa,
– da zaključi prireditev v dovoljenem času,
– da se parkiranje izvaja skladu z zakonom,
– dodatna parkirna mesta oziroma prostore,
– da je prireditveni prostor opremljen z ustreznimi poso‑
dami za komunalne odpadke,
– da v roku 24 ur po zaključku prireditve ali javnega
shoda, ki ga določa upravni akt, očisti in odstrani postavljene
objekte in ostale naprave in prireditveni prostor zapusti kot je
bil pred izvedbo,
– in druge pogoje iz upravnega dovoljena ali soglasja.
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(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek
iz prvega in drugega odstavka tega člena, se kaznuje z globo
1.000 evrov.
(4) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali
posameznik se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega
člena, se kaznuje z globo 500 evrov.
17. člen
(plakatiranje)
(1) Kdor oglašuje ali postavlja reklamne panoje izven za
to določenih mest, se kaznuje z globo 250 evrov.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 1.000 evrov.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost se
za prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo
500 evrov.
18. člen
(postavljanje letnih vrtov
ali drugih izdelkov iz dejavnosti)
(1) Kdor brez predhodnega soglasja upravnega organa
občine, na javno površino ali del ceste, postavi letni vrt ali iz‑
delke iz dejavnosti, se kaznuje z globo 250 evrov.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 1.000 evrov.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost se
za prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo
500 evrov.
(4) Inšpektor odredi povzročitelju odstranitev posega iz
prvega odstavka tega člena. V primeru neupoštevanja odredbe
inšpektorja, odstranitev izvede javno komunalno podjetje, na
stroške povzročitelja.
19. člen
(sežiganje komunalnih odpadkov
ali drugih odpadkov)
(1) Kdor sežiga komunalne odpadke ali druge odpadke se
kaznuje z globo 400 evrov.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 1.000 evrov.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posa‑
meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost se
za prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo
500 evrov.
(4) Inšpektor odredi sanacijo kurišča in odvoz komunalnih
odpadkov ali drugih odpadkov na deponijo javnega komunal‑
nega podjetja. Neupoštevanje te odredbe ima za posledico,
da sanacijo izvede javno komunalno podjetje na stroške pov‑
zročitelja.
20. člen
(vzbujanje nestrpnosti)
Če so dejanja iz 4., 8., 9. člena tega odloka storjena z na‑
menom vzbujanja narodnostne, rasne, spolne, etnične, verske,
politične nestrpnosti ali nestrpnosti glede spolne usmerjenosti,
se storilec kaznuje z globo 835 evrov.
21. člen
(neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb)
(1) Kdor ne upošteva na kraju samem odrejenega zako‑
nitega ukrepa ali odredbe uradne osebe, se kaznuje z globo
od 335 evrov.
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(2) Kdor se brez razlogov ali po njihovem preteku za‑
držuje v prostorih državnega organa, prostorih samoupravne
lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil in jih na opozorilo
pristojnih oseb ne zapusti, se kaznuje z globo 42 evrov ter se
ga iz zgoraj omenjenih prostorov odstrani.
22. člen
(lažna naznanitev prekrška)
Kdor z obvestilom o kršitvi javnega reda po tem odloku
povzroči interveniranje občinskih redarjev, inšpektorjev, reše‑
valcev ali gasilcev, čeprav ve, da take kršitve ni bilo, se kaznuje
z globo 85 evrov.
23. člen
(pooblastilo redarju za zaseg predmetov)
(1) Občinski redar ali redarka brez predhodne odločbe pri‑
stojnega organa zaseže predmete prekrška iz prvega odstavka
7. člena tega odloka.
(2) Za prekrške iz prejšnjega odstavka se lahko izreče
stranska sankcija odvzem predmetov.
III. NADZOR
24. člen

Uradni list Republike Slovenije
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Ig
1. člen
Črta se 25. člen Statuta Občine Ig (Uradni list RS,
št. 129/06) in se ga nadomesti z novim, ki se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– Odbor za družbene dejavnosti
– Odbor za komunalo, infrastrukturo, varstvo okolja in
urejanje prostora
– Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
– Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo
– Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje
– Statutarno‑pravna komisija.
Odbori in komisija štejejo od 5 do 9 članov. Delovno po‑
dročje in število članov posameznega delovnega telesa občin‑
skega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta.«
2. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702/002/2010
Ig, dne 4. novembra 2010

(pristojnost)

Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen Med‑
občinski inšpektorat in redarstvo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(pristojnost samoupravne lokalne skupnosti)

4796.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Ig

Določbe drugega odstavka 11. člena tega odloka (kam‑
piranje) se začnejo uporabljati, ko samoupravna lokalna sku‑
pnost v svojih prostorskih aktih določi pogoje, red in območja
za kampiranje.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list
RS, št. 129/06, 124/07 in 18/08) je Občinski svet Občine Ig na
konstitutivni seji dne 3. 11. 2010 sprejel

26. člen
Določbe 17. člena se začnejo uporabljati po sprejetju
ustreznega akta.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Ig

27. člen

1. člen
Črta se 61. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig
(Uradni list RS, št. 129/06) in se ga nadomesti z novim, ki se
glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s
statutom občine so naslednji odbori in komisija:
– Odbor za družbene dejavnosti
– Odbor za komunalo, infrastrukturo, varstvo okolja in
urejanje prostora
– Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
– Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo
– Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje
– Statutarno‑pravna komisija.«

(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2010-1
Dobrova, dne 7. aprila 2010
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

IG
4795.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ig

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 27/08 – odločba US, 76/08 –
ZLS‑O, 79/09 – ZLS‑P, 14/10 – odločba US, 51/10 – ZLS‑R) in
16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07
in 18/08) je Občinski svet Občine Ig na konstitutivni seji dne
3. 11. 2010 sprejel

2. člen
Črtata se 62. in 63. člen in se ju nadomesti z novim, ki
se glasi:
»(1) Odbor za družbene dejavnosti ima 9 (devet) članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odlo‑
čitev iz pristojnosti občine na področju zdravstvenega varstva,
nevladnih organizacij, izobraževanja in socialnega varstva,
športa in kulture, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem,
oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališča
s predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje v tri
dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega

Uradni list Republike Slovenije
sveta, ter svoje mnenje, stališča in predlog pisno predložiti žu‑
panu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje
od začetka obravnave predloga splošnega akta.
(4) Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
področju dela.«
3. člen
Črtata se 64. in 65. člen in se ju nadomesti z novim, ki
se glasi:
»(1) Odbor za komunalo, infrastrukturo, varstvo okolja in
urejanje prostora ima 9 (devet) članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odlo‑
čitev iz pristojnosti občine na področju cestnega prometa in
infrastrukture, zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpa‑
dno vodo, upravljanje in nadzor vodnih virov ter prostorskega
načrtovanja, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem,
oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališča
s predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje v tri
dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta, ter svoje mnenje, stališča in predlog pisno predložiti žu‑
panu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje
od začetka obravnave predloga splošnega akta.
(4) Odbor za komunalo, infrastrukturo, varstvo okolja in
urejanje prostora predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke
in druge akte iz njegove pristojnosti na področju dela.«
4. člen
Spremeni se prva alineja 66. člena in se glasi:
»(1) Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo ima 9 (devet)
članov.«
5. člen
Črtata se 67. in 68. člen in se ju nadomesti z novim, ki
se glasi:
»(1) Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo ima
9 (devet) članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči‑
tev iz pristojnosti občine na področju pospeševanja ter podpore
malega gospodarstva in varstva potrošnikov, turizma, gostin‑
stva ter razvoja obstoječih in načrtovanja novih zmogljivosti,
ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih
svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališča s predlogom
odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje v tri
dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta, ter svoje mnenje, stališča in predlog pisno predložiti žu‑
panu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje
od začetka obravnave predloga splošnega akta.
(4) Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo predlaga
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti na področju dela.«
6. člen
Spremeni se prva alineja 69. člena in se glasi:
»(1) Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje
ima 9 (devet) članov.«
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702/003/2010
Ig, dne 4. novembra 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.
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JESENICE
4797.

Poročilo o izidu volitev za župana

POROČILO
o izidu volitev za župana
Občinska volilna komisija Občine Jesenice je na 6. seji
dne 14. oktobra 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida
glasovanja za volitve župana, na volitvah v dneh od 5.–7. ok‑
tobra 2010, ter v nedeljo, 10. oktobra 2010, ugotovila rezultate
glasovanja ter izid volitev za župana.
I.
Na volitvah 10. oktobra 2010 je bilo vpisanih v volilne
imenike 18.108 volivcev.
Skupaj je glasovalo 6.085 volivcev, od tega jih je 9 gla‑
sovalo po pošti.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 6.084 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz dru‑
gih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je
bilo 138 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 5.946.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
Kandidat
št.
1
JANKO PIRC
2
TOMAŽ STARE
3
EGON KEPIC
4
ROMAN SAVINŠEK
5
TOMAŽ TOM MENCINGER
6
ANDREJ ČERNE
7
DARJA LENARDIČ

Št.
glasov
598
299
401
696
3522
357
73

%
glasov
10.06
5.03
6.74
11.71
59.23
6.00
1.23

Občinska volilna komisija Občine Jesenice je ugotovila,
da je dobil večino oddanih glasov TOMAŽ TOM MENCINGER
ter odločila, da je za župana Občine Jesenice izvoljen
TOMAŽ TOM MENCINGER
rojen. 29. 3. 1956
naslov: UKOVA 5 JESENICE
poklic: ELEKTROTEHNIK
delo: SAMOSTOJNI PODJETNIK.
Št. 040-4/2010
Jesenice, dne 14. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Jesenice
Martina Hrovat l.r.

4798.

Poročilo o izidu volitev članov občinskega
sveta

POROČILO
o izidu volitev članov občinskega sveta
Občinska volilna komisija Občine Jesenice je na 6. seji dne
14. oktobra 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in
zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za
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volitve članov občinskega sveta, na volitvah v dneh od 5.–7. ok‑
tobra 2010, ter v nedeljo, 10. oktobra 2010, ugotovila rezultate
glasovanja ter izid volitev članov občinskega sveta.
I.
Na volitvah 10. oktobra 2010 je bilo vpisanih v volilne
imenike 18.108 volivcev.
Skupaj je glasovalo je 6.873 volivcev, od tega jih je
10 glasovalo po pošti.

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

II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 6.083
glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz dru‑
gih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je
bilo 273 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 5.810.
Posamezne liste kandidatov so prejele v Občini Jesenice
naslednje število glasov:

Ime liste/predlagatelja
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NARCISA – STRANKA RDEČEGA PRAHU
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
SDAS – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE
ZELENI SLOVENIJE
Skupaj

Št. glasov
2004
849
660

Odstotek
glasov
34,49%
14,61%
11,36%

Št.
mandatov
11
5
3

558
446
294
243
234

9,60%
7,68%
5,06%
4,18%
4,03%

3
2
1
1
1

209
164
115
34
5810

3,60%
2,82%
1,98%
0,59%
100,00%

1
0
0
0
28

III.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je bilo v
vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno pode‑
ljeno 10 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov
glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količ‑
nik v volilni enoti pripadali naslednji mandati in bili skladno
s 84. členom Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji
kandidati:
Mandati za OS/ČS – po VE – ostanki po Harejevem
količniku.
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 6
Glasov
23
35
58
453
48
96
258
49
157
115
55

% gl.
1.71
2.60
4.31
33.63
3.56
7.13
19.15
3.64
11.66
8.54
4.08

Mand.
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0

VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 7
Glasov
83
43
483
45

% gl.
6.45
3.34
37.53
3.50

količnik: 224.50
% ostan.
10.24
15.59
25.84
1.78
21.38
42.76
14.92
21.83
69.93
51.22
24.50

Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12

Ime liste
SDAS – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE
SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE
ZARES – NOVA POLITIKA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
NARCISA – STRANKA RDEČEGA PRAHU
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Št.
1
3
4
5

Ime liste
SDAS – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

količnik: 183.86

Mand.
0
0
2
0

% ostan.
45.14
23.39
62.70
24.48
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Glasov
108
172
52
133
151
17

% gl.
8.39
13.36
4.04
10.33
11.73
1.32

Mand.
0
0
0
0
0
0

VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 7
Glasov
103
42
72
511
51
80
179
59
169
145
24

% gl.
7.18
2.93
5.02
35.61
3.55
5.57
12.47
4.11
11.78
10.10
1.67

Glasov
34
38
61
557
65
162
240
134
201
147
34
68

% gl.
1.95
2.18
3.50
31.99
3.73
9.30
13.79
7.70
11.55
8.44
1.95
3.91

% ostan.
58.74
93.55
28.28
72.34
82.13
9.25
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Ime liste
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
NARCISA – STRANKA RDEČEGA PRAHU
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

% ostan.
50.24
20.49
35.12
49.27
24.88
39.02
87.32
28.78
82.44
70.73
11.71

Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12

Ime liste
SDAS – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE
SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE
ZARES – NOVA POLITIKA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
NARCISA – STRANKA RDEČEGA PRAHU
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ime liste
SDAS – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE
SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE
ZARES – NOVA POLITIKA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
NARCISA – STRANKA RDEČEGA PRAHU
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
ZELENI SLOVENIJE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

količnik: 217.63

Mand.
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0

% ostan.
15.62
17.46
28.03
55.94
29.87
74.44
10.28
61.57
92.36
67.55
15.62
31.25

Količnik po d'Hondtu na glasovih list
Število mandatov v občini: 28
Količnik
2004.00
1002.00
849.00
668.00
660.00
558.00
501.00
446.00
424.50
400.80
334.00

13659

Št.
6
7
8
9
10
12

V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se
preostalih 18 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah
razdeli na ravni občine na podlagi seštevka glasov, oddanih
za istoimenske liste v vseh 4 volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimen‑
ske liste v vseh štirih volilnih enotah, po d’Hontovem sistemu,
je zaporedje najvišjih 33 količnikov naslednje:

Zap. št
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Stran

količnik: 205.00

Mand.
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

VOLILNA ENOTA 04
Št. mandatov: 8

Št.

Ime liste
SOCIALNI DEMOKRATI
SOCIALNI DEMOKRATI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SOCIALNI DEMOKRATI
NARCISA – STRANKA RDEČEGA PRAHU
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SOCIALNI DEMOKRATI
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SOCIALNI DEMOKRATI
SOCIALNI DEMOKRATI

Stran

13660 /

Zap. št
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Št.
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Količnik
330.00
294.00
286.29
283.00
279.00
250.50
243.00
234.00
223.00
222.67
220.00
212.25
209.00
200.40
186.00
182.18
169.80
167.00
165.00
164.00
154.15
148.67
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Ime liste
NARCISA – STRANKA RDEČEGA PRAHU
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
SOCIALNI DEMOKRATI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SOCIALNI DEMOKRATI
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE
ZARES – NOVA POLITIKA
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SOCIALNI DEMOKRATI
NARCISA – STRANKA RDEČEGA PRAHU
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
SOCIALNI DEMOKRATI
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SOCIALNI DEMOKRATI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SOCIALNI DEMOKRATI
NARCISA – STRANKA RDEČEGA PRAHU
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SOCIALNI DEMOKRATI
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni obči‑
ne Jesenice dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med
številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu
in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v
volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki
imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni
enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posa‑
meznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
PREGLED MANDATOV ZA OBČINSKI SVET V VOLILNI
ENOTI
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 6
Lista: 4 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 453 % glasov: 33.63% Št. izvoljenih: 3
Lista: 7 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
Skupno št. glasov: 258 % glasov: 19.15% Št. izvoljenih: 2
Lista: 10 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRAN‑
KA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov:115 % glasov: 8.54% Št. izvoljenih: 1
VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 7
Lista: 4 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 483 % glasov: 37.53% Št. izvoljenih: 3
Lista: 6 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLO‑
VENIJE
Skupno št. glasov: 108 % glasov: 8.39% Št. izvoljenih: 1
Lista: 7 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
Skupno št. glasov: 172 % glasov: 13.36% Št. izvoljenih: 1

Lista: 9 – NARCISA – STRANKA RDEČEGA PRAHU
Skupno št. glasov: 133 % glasov: 10.33% Št. izvoljenih: 1
Lista: 10 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRAN‑
KA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 151 % glasov: 11.73% Št. izvoljenih: 1
VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 7
Lista: 1 – SDAS – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 103 % glasov: 7.18% Št. izvoljenih: 1
Lista: 3 – ZARES – NOVA POLITIKA
Skupno št. glasov: 72 % glasov: 5.02%

Št. izvoljenih: 1

Lista: 4 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 511 % glasov: 35.61% Št. izvoljenih: 2
Lista: 7 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
Skupno št. glasov: 179 % glasov: 12.47% Št. izvoljenih: 1
Lista: 9 – NARCISA – STRANKA RDEČEGA PRAHU
Skupno št. glasov: 169 % glasov: 11.78% Št. izvoljenih: 1
Lista: 10 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRAN‑
KA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 145 % glasov: 10.10% Št. izvoljenih: 1
VOLILNA ENOTA 04
Skupno število mandatov: 8
Lista: 4 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 557 % glasov: 31.99% Št. izvoljenih: 3
Lista: 5 – SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
Skupno št. glasov: 65 % glasov: 3.73% Št. izvoljenih: 1
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Lista: 6 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLO‑
VENIJE
Skupno št. glasov: 162 % glasov: 9.30% Št. izvoljenih: 1
Lista: 7 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
Skupno št. glasov: 240 % glasov: 13.79% Št. izvoljenih: 1
Lista: 8 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUD‑
SKA STRANKA
Skupno št. glasov: 134 % glasov: 7.70% Št. izvoljenih: 1
Lista: 9 – NARCISA – STRANKA RDEČEGA PRAHU
Skupno št. glasov: 201 % glasov: 11.55% Št. izvoljenih: 1
Člani Občinskega sveta Občine Jesenice, izvoljeni na
volitvah 10. oktobra 2010 so:
1. SDAS – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLO‑
VENIJE
HAMDIJA MULAHMETOVIĆ, 5. 5. 1970, CESTA 1. MAJA 26A,
METALURŠKI TEHNIK, DELOVODJA
3. ZARES – NOVA POLITIKA
TOMAŽ STARE, 2. 3. 1965, CESTA BRATOV STRAŽIŠAR‑
JEV 26A, DIPL. EKONOMIST, SAMOSTOJNI PODJETNIK
4. SD – SOCIALNI DEMOKRATI
IGOR ARH, 20. 9. 1957, BLEJSKA DOBRAVA 58, EKO‑
NOMSKI TEHNIK, NEZAPOSLEN
BORIS JANEZ BREGANT, 23. 7. 1940, HRUŠICA 136,
UNIV. DIPL. INŽ. STR., UPOKOJENEC
LJUDMILAILENIČ, 16. 9. 1940, ULICASTANETABOKALA13,
UČITELJICA SLOVENSKEGA JEZIKA, UPOKOJENKA
OTO KELIH, 11. 1. 1940, C. M. TITA 22, ORGANIZATOR
DELA, UPOKOJENEC
ZORAN KRAMAR, 14. 5. 1957, HRUŠICA 120, DIPL.
ING. STROJNIŠTVA, DIREKTOR
VINKO LAVTIŽAR, 24. 4. 1951, MUROVA 24, GRADBENI
TEHNIK, VODJA ZBIRNEGA CENTRA
TOMAŽ TOM MENCINGER, 29. 3. 1956, UKOVA 5, ELE‑
KTROTEHNIK, POSLANEC DRŽAVNEGA ZBORA RS
MAJA OTOVIČ, 11. 11. 1955, PIONIRSKA ULICA 8,
PREDMETNA UČITELJICA, PREDMETNA UČITELJICA SLO‑
VENŠČINE
VERA PINTAR, 5. 3. 1949, CESTA CIRILA TAVČARJA 1A,
VIŠJA SOCIALNA DELAVKA, UPOKOJENKA
BOŽIDAR POGAČAR, 5. 5. 1945, BLEJSKA DOBRAVA
38A, UNIV. DIPL. SOCIOLOG, DIREKTOR
IVANKA ZUPANČIČ, 31. 3. 1949, CESTA REVOLUCIJE 2B,
UNIV. DIPL. ORGANIZATORKA, UPOKOJENKA
5. SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
VEJSIL HORVEJ HOROZOVIĆ, 16. 2. 1955, CESTA BO‑
RISA KIDRIČA 26, ORGANIZATOR DELA, UPOKOJENEC
6. LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
PETER MIRC, 31. 10. 1955, CESTA REVOLUCIJE 3,
GIMNAZIJSKI MATURANT, NADZORNIK INVESTICIJ
JANKO PIRC, 20. 1. 1966, CESTA ALOJZA TRAVNA 1A,
DIPL. ORG. MENEDŽER, VIŠJI SVETOVALEC III
7. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
BORIS DOLŽAN, 23. 7. 1960, HRUŠICA 63B, STROJE‑
VODJA, UPOKOJENEC
MATJAŽ KORBAR, 12. 10. 1961, C. M. TITA 41, DIPL.
INŽ. VARSTVA PRI DELU, POVELJNIK OPERAT. GASILSKE
ENOTE
ALEŠ NAGODE, 27. 5. 1966, POD GOZDOM 9, INŽENIR
ELEKTROENERGETIKE, VODJA SKUPINE
ROBERT PAJK, 20. 7. 1963, BLEJSKA DOBRAVA 26A,
UNIV. DIPL. INŽ. STR., VODJA SEKTORJA
ROMAN SAVINŠEK, 1. 6. 1939, PLANINA POD GOLI‑
CO 55A, AKADEMSKI SLIKAR, UPOKOJENEC
8. NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA
ANDREJ ČERNE, 10. 9. 1953, BLEJSKA DOBRAVA 32,
UNIV. DIPL. INŽ. GEODEZIJE, VIŠJI SVETOVALEC
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Stran
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9. NARCISA – STRANKA RDEČEGA PRAHU
MIHA REBOLJ, 22. 9. 1977, C. M. TITA 41, GIMNAZIJSKI
MATURANT, PROFESIONALNI ŠPORTNIK
BOŠTJAN SMUKAVEC, 23. 9. 1975, ULICA BRATOV
RUPAR 8, VIŠJI UPRAVNI DELAVEC, INŠPEKTOR IGRALNIH
AVTOMATOV
BOŠTJAN ŽIGON, 24. 2. 1977, CESTA ALOJZA TRAV‑
NA 22, STROJNI TEHNIK, VODJA PRODAJE
10. DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN‑
CEV SLOVENIJE
ZVONIMIR JURKOVIČ, 23. 11. 1950, HRUŠICA 211,
PRAVNIK, UPOKOJENEC
STANISLAV PEM, 23. 7. 1947, C. M. TITA 41, EKONO‑
MIST, UPOKOJENEC
ANTON STRAŽIŠAR, 12. 6. 1937, RAZGLEDNA POT 10B,
UNIV. DIPL. INŽ. STR., UPOKOJENEC.
Št. 040-4/2010
Jesenice, dne 14. oktobra 2010
Predsednica Občinske volilne komisije
Občine Jesenice
Martina Hrovat l.r.

4799.

Poročilo o ugotovitvi končnega izida
glasovanja za svetovalni referendum
o združitvi krajevnih skupnosti Staneta Bokala,
Mirka Roglja Petka in Cirila Tavčarja v novo
Krajevno skupnost Plavž 10. oktober 2010

POROČILO
o ugotovitvi končnega izida glasovanja
za svetovalni referendum o združitvi krajevnih
skupnosti Staneta Bokala, Mirka Roglja Petka
in Cirila Tavčarja v novo Krajevno skupnost
Plavž 10. oktober 2010
Občinska volilna komisija Občine Jesenice je na 6. seji
dne 14. oktobra 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida
glasovanja za svetovalni referendum o združitvi krajevnih sku‑
pnosti Staneta Bokala, Mirka Roglja Petka in Cirila Tavčarja v
novo Krajevno skupnost Plavž, v dneh od 5.–7. oktobra 2010,
ter v nedeljo, 10. oktobra 2010, ugotovila naslednje rezultate
in izid glasovanja.
I.
Za glasovanje dne 10. oktobra 2010 je bilo vpisanih v
volilne imenike 6284 volivcev.
Skupaj je glasovalo 1956 volivcev.
II.
Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz dru‑
gih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je
bilo 62 neveljavnih glasovnic.
A)
KS MIRKA ROGLJA ‑ PETKA
Glasovalo 448, ZA 337, PROTI 97, Neveljavnih 14
Kar predstavlja 75,22% ZA združitev krajevnih skupnosti
Staneta Bokala, Cirila Tavčarja in Mirka Roglja ‑ Petka v eno
KS na Plavžu.
KS STANETA BOKALA
Glasovalo 559, ZA 457, PROTI 82, Neveljavnih 20
Kar predstavlja 81,75% ZA združitev krajevnih skupnosti
Staneta Bokala, Cirila Tavčarja in Mirka Roglja ‑ Petka v eno
KS na Plavžu.

Stran
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Št.

90 / 12. 11. 2010

Uradni list Republike Slovenije

KS CIRILA TAVČARJA
Glasovalo 820, ZA 696, PROTI 96, Neveljavnih 28
Kar predstavlja 84,87% ZA združitev krajevnih skupnosti
Staneta Bokala, Cirila Tavčarja in Mirka Roglja ‑ Petka v eno
KS na Plavžu.
B)
SKUPNI IZID GLASOVANJA REFERENDUMA ZA KS
MIRKA ROGLJA ‑ PETKA, STANETA BOKALA IN CIRILA
TAVČARJA
Glasovalo
ZA
PROTI
Neveljavnih

Na volišču
1827
1490
275
62

Predčasno
129
117
12
0

Po pošti
0
0
0
0

Skupaj
1956
1607
287
62

Kar predstavlja 82,15% ZA združitev krajevnih skupnosti
Staneta Bokala, Cirila Tavčarja in Mirka Roglja ‑ Petka v eno
KS na Plavž.
Št. 040-4/2010
Jesenice, dne 14. oktobra 2010
Predsednica Občinske volilne komisije
Občine Jesenice
Martina Hrovat l.r.

4800.

Poročilo o izidu volitev članov svetov
krajevnih skupnosti na območju Občine
Jesenice v nedeljo dne 10. oktobra 2010

Občinska volilna komisija Občine Jesenice skladno
s 85. in 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02) na podlagi za‑
pisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti na območju Občine
Jesenice podaja

POROČILO
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Jesenice
v nedeljo dne 10. oktobra 2010
I.
Občinska volilna komisija Občine Jesenice je na 6. seji
dne 14. oktobra 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida
glasovanja za volitve članov svetov krajevnih skupnosti, na
volitvah v dneh od 5.–7. oktobra 2010, ter v nedeljo, 10. okto‑
bra 2010, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev članov
svetov krajevnih skupnosti.
II.
Na podlagi preštetih glasov je izid volitev po krajevnih
skupnostih naslednji:
BLEJSKA DOBRAVA – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 187 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 187
Zap.
št.
1
2

Kandidat
RINA BERAVS ZOR
RUDOLF KARLIN

Št.
glasov
70
45

% gla‑
sov
37.43
24.06

BLEJSKA DOBRAVA – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 236 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 236
Zap.
št.
2
3

Kandidat
IVAN BERLOT
IGOR ARH

Št.
glasov
83
70

% gla‑
sov
35.17
29.66

BLEJSKA DOBRAVA – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 78
Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 78
Zap.
št.
1

Kandidat
BOJAN DORNIK

Št.
glasov
78

% gla‑
sov
100.00

BLEJSKA DOBRAVA – VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 99
Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 99
Zap.
št.
1
2

2830

Kandidat
ŠTEFANIJA MUHAR
ANDREJ MUHAR

Št.
glasov
40
38

% gla‑
sov
40.40
38.38

HRUŠICA – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 2830
Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.:

Zap.
št.

Kandidat

Št.
glasov

% gla‑
sov

1

ROBERT KEJŽAR

254

8.98

2

JANEZ MARINČIČ

212

7.49

3

PETER POPOVIĆ

179

6.33

4

BORIS DOLŽAN

169

5.97

5

BRIGITA GOLOB

160

5.65

6

FRANCI SINTIČ

159

5.62

7

JAKA ŠTRAVS

150

5.30

SLOVENSKI JAVORNIK ‑ KOROŠKA BELA – VOLILNA
ENOTA 01
Oddanih gl.: 88
Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 88
Zap.
št.
1

Kandidat
MARKO ZUPANČIČ

Št.
glasov
88

% gla‑
sov
100.00

SLOVENSKI JAVORNIK ‑ KOROŠKA BELA – VOLILNA
ENOTA 02
Oddanih gl.: 41
Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 41
Zap.
št.
1

Kandidat
MAJA RAZINGER

Št.
glasov
25

% gla‑
sov
60.98

SLOVENSKI JAVORNIK ‑ KOROŠKA BELA – VOLILNA
ENOTA 03
Oddanih gl.: 803 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 803
Zap.
št.

Kandidat

Št.
glasov

% gla‑
sov

1

BRANKO NOČ

188

23.41

2

JOŽE ANDERLE

167

20.80

SLOVENSKI JAVORNIK ‑ KOROŠKA BELA – VOLILNA
ENOTA 04
Oddanih gl.: 636 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 636
Zap.
št.

Kandidat

Št.
glasov

% gla‑
sov

1

MAJA OTOVIČ

173

27.20

2

BRANKO JERŠIN

138

21.70

SLOVENSKI JAVORNIK ‑ KOROŠKA BELA – VOLILNA
ENOTA 05
Oddanih gl.: 104 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 104
Zap.
št.
1

Kandidat
CVETKO ERMAN

Št.
glasov

% gla‑
sov

79

75.96
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Št.

PLANINA POD GOLICO – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 341 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 341
Zap.
št.
1
2
3

Kandidat
BORIS KITEK
NEVENKA KLINAR
BORIS PODLOGAR

Št.
glasov
45
33
32

% gla‑
sov
13.20
9.68
9.38

PLANINA POD GOLICO – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 75
Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 75
Zap.
št.
1
2

Kandidat
JANEZ TRPIN
BARBARA LIPOVEC

Št.
glasov
27
16

% gla‑
sov
36.00
21.33

PLANINA POD GOLICO – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 69
Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 69
Zap.
št.
1
2

Kandidat
KLEMEN KLINAR
MARTINA KLINAR

Št.
glasov
33
27

% gla‑
sov
47.83
39.13

PODMEŽAKLA ‑ JESENICE – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 1454 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 1454
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7

Kandidat
MARIJA KALAN
STEVO ŠČAVNIČAR
ALJOŠA ULČAR
ALEKSANDER JERNEJC
TOMAŽ JEKLER
ALOJZIJ TOMAŽ KALAN
MARTA URŠIČ ČELESNIK

Št.
glasov
155
150
145
144
116
103
99

% gla‑
sov
10.66
10.32
9.97
9.90
7.98
7.08
6.81

SAVA ‑ JESENICE – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 4288 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 4288
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7

Kandidat
MAJDA GOMILŠEK
MARIJA MULEJ
ERIKA REPOVŽ
MIROSLAVA BOLTE
ALEŠ NAGODE
BOŠTJAN SMUKAVEC
FRANC GOMILŠEK

Št.
glasov
345
334
308
271
268
268
251

% gla‑
sov
8.05
7.79
7.18
6.32
6.25
6.25
5.85

CIRILA TAVČARJA – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 3257 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 3257
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7

Kandidat
VERA PINTAR
IVANKA ZUPANČIČ
ALBINA SERŠEN
MOJCA ČEBULJ
MIROSLAV HAREJ
MOJCA ROZMAN
KLEMEN DROBIČ

Št.
glasov
368
304
301
296
240
230
178

% gla‑
sov
11.30
9.33
9.24
9.09
7.37
7.06
5.47

MIRKA ROGLJA ‑ PETKA – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 1377 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 1377
Zap.
št.
1
2

Kandidat
ANA MARIJA KOROŠEC
JERNEJ KLINAR

Št.
glasov
215
187

% gla‑
sov
15.61
13.58

Zap.
št.
3
4
5
6
7
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VINKO LAVTIŽAR
STANKO KOLAC
BARBARA SODJA
IVANA PRETNAR
MR.SC.ŽELJKO JAKELIĆ

Stran

Št.
glasov
165
152
151
140
121

13663
% gla‑
sov
11.98
11.04
10.97
10.17
8.79

STANETA BOKALA – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 2311 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 2311
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7

Kandidat
LJUDMILA ILENIČ
MARJANCA AMBROŽ
ROBERT PESJAK
SONJA LOTRIČ
DANIJEL KLEMENC
MARJAN ČEBOKLI
NEVENKA RAJHMAN

Št.
glasov
214
164
158
158
156
144
143

% gla‑
sov
9.26
7.10
6.84
6.84
6.75
6.23
6.19

Št. 040-4/2010
Jesenice, dne 14. oktobra 2010
Predsednica Občinske volilne komisije
Občine Jesenice
Martina Hrovat l.r.

KANAL
4801.

Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal
ob Soči na rednih volitvah 10. oktobra 2010
in 24. oktobra 2010

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) Občinska volilna komisija
Občine Kanal ob Soči objavlja

POROČILO
o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih
volitvah 10. oktobra 2010 in 24. oktobra 2010
Občinska volilna komisija se je sestala dne 25. 10. 2010
na sedežu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal in
ugotovila izid glasovanja za volitve župana Občine Kanal ob
Soči z dne 24. 10. 2010.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilnem
imeniku za volitve župana Občine Kanal ob Soči vpisanih 5026
volivcev. Od teh jih je glasovalo 2837 (s potrdilom upravne eno‑
te ni glasoval nihče) in to vključno na predčasnih volitvah, na
dan glasovanja 24. 10. 2010 in po pošti. Neveljavnih glasovnic
je bilo 13, po pošti je glasovalo 17 volivcev, na predčasnem
glasovanju pa je glasovalo 54 volivcev. Procent udeležbe v
občini je znašal 56,45%.
Posamezna kandidata za župana Občine Kanal ob Soči
sta prejela naslednje število glasov:
1. ANDREJ MAFFI 1419 glasov oziroma 50,25%,
2. DAVID VALENTINČIČ 1405 glasov oziroma 49,75%.
Za župana Občine Kanal ob Soči je bil izvoljen Andrej
Maffi, roj. 4. 3. 1961, stanujoč Močila 7, Močila.
Občinska volilna komisija se je sestala dne 11. in 13. 10.
2010 na sedežu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal
in ugotovila izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta
Občine Kanal ob Soči in članov svetov krajevnih skupnosti na
območju Občine Kanal ob Soči z dne 10. 10. 2010.
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Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilne
imenike za volitve članov Občinskega sveta Občine Kanal
ob Soči vpisanih 5035 volivcev, od katerih je glasovalo 3013
volivcev; s potrdilom upravne enote ni glasoval nihče. Procent
udeležbe v občini je znašal 59,84%. Od tega je po pošti glaso‑
valo 18 volivcev, na predčasnem glasovanju pa je glasovalo 24
volivcev. Neveljavnih je bilo 125 glasovnic.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Kanal ob
Soči dobile naslednje število glasov:
GLASOV

% GLASOV

ŠTEVILO MANDATOV IME LISTE

113

3,91%

0

ZZP – ZVEZA ZA PRIMORSKO

596

20,64%

4

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

151

5,23%

1

ZARES – NOVA POLITIKA

353

12,22%

2

SDS‑SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

24

0,83%

0

ANDREJ VUGA IN SKUPINA VOLIVCEV

348

12,05%

2

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

303

10,49%

2

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

463

16,03%

3

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

537

18,59%

3

DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

2888

SKUPAJ
Upoštevaje določila členov 13., 15., 16., 17. in 18. člena
ZLV, ki urejajo proporcionalni sistem glasovanja ter z upošte‑
vanjem oddanih preferenčnih glasov so bili v Občinski svet
Občine Kanal ob Soči izvoljeni sledeči kandidati:

Ime liste
SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Volilna enota Izvoljen je (ime, priimek, roj., prebivališče)
01
BRUNO KONCUT, roj. 31. 3. 1969
naslov: Vojkova ulica 31B, Plave
ZARES – NOVA POLITIKA
01
HASIB BRDAR, roj. 27. 6. 1962
naslov: Ulica talcev 12, Deskle
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
01
KLEMEN STANIČ, roj. 17. 11. 1962
naslov: Gorenje Polje 31, Gorenje Polje
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
01
MARKO MAFFI, roj. 1. 2. 1968
naslov: Gorenje Polje 24, Gorenje Polje
SOCIALNI DEMOKRATI
01
MIRA BANDELJ, roj. 5. 9. 1970
naslov: Ložice 5, Ložice
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
01
VANDA COLJA, roj. 15. 7. 1953
naslov: Ulica Črnce 3, Deskle
SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
02
FRANCE PIRIH, roj. 22. 5. 1972
naslov: Bodrež 2, Bodrež
SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
02
IVAN KRIŽNIČ, roj. 23. 8. 1961
naslov: Krstenica 5, Krstenica
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
02
ANDRAŽ GREGORČIČ, roj. 26. 6. 1990
naslov: Grajska cesta 45, Kanal
N.Si NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
02
SLAVKO JEREB, roj. 9. 4. 1952
naslov: Čolnica 8, Čolnica
SOCIALNI DEMOKRATI
02
MILENKA PAVLIN, roj. 22. 8. 1950
naslov: Partizanska ulica 5, Kanal
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
02
MARKO BUCIK, roj. 10. 3. 1961
naslov: Bodrež 4, Bodrež
SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
03
BRUNO COLAVINI, roj. 21. 6. 1955
naslov: Kal nad Kanalom 135, Kal nad
Kanalom
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
03
JOŽE VALENTINČIČ, roj. 7. 3. 1957
naslov: Lig 24, Lig
N.Si NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
03
IVAN HUMAR, roj. 25. 6. 1957
naslov: Seniški Breg 21, Seniški Breg
SOCIALNI DEMOKRATI
03
VILJEM URBANČIČ, roj. 1. 4. 1968
naslov: Ukanje 5, Ukanje
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
03
JOŽEF LEVPUŠČEK, roj. 17. 3. 1949
naslov: Avče 47C, Avče

Uradni list Republike Slovenije
V svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob
Soči so bili izvoljeni:
I. KS ANHOVO ‑ DESKLE:
Volilna enota št. 1:
1. KLARA MEDVEŠČEK, roj. 7. 8. 1956, Anhovo 75,
Anhovo
Volilna enota št. 2:
1. KLEMEN STANIČ, roj. 17. 11. 1962, Gorenje Polje 31,
Gorenje Polje
Volilna enota št. 3:
1. ALENKA MAVRIČ ČEFARIN, roj. 27. 3. 1973, Loži‑
ce 84, Ložice
Volilna enota št. 4:
1. MARTINA KOBAL, roj. 13. 2. 1976, Vojkova ulica 1,
Plave
Volilna enota št. 5:
1. VILMA NININ, roj. 19. 4. 1967, Prilesje pri Plavah 9,
Prilesje pri Plavah
Volilna enota št. 6:
1. RAJKO BREZIGAR, roj. 1. 5. 1957, Globno 16, Deskle
Volilna enota št. 7:
1. RAJKO BREŠČAK, roj. 6. 1. 1955, Paljevo 6, Paljevo
Volilna enota št. 8:
1. METKO GOLJEVŠČEK, roj. 1. 3. 1951, Gregorčičeva
ulica 40, Deskle
2. PETRA DRNOVŠČEK, roj. 1. 3. 1975, Gregorčičeva
ulica 22A, Deskle
Volilna enota št. 9:
1. JOŽE VALENTINČIČ, roj. 16. 2. 1956, Bevkova uli‑
ca 59, Deskle
Volilna enota št. 10:
1. EDI KONJEDIC, roj. 7. 9. 1956, Rodež 6, Deskle.
II. KS AVČE:
Volilna enota št. 1:
1. ALBERT JAKOPIČ, roj. 2. 3. 1968, Avče 16, Avče
2. JOŽEF GORJUP, roj. 23. 2. 1956, Avče 35, Avče
3. LJUBOMIRA BOLTAR, roj. 1. 11. 1951, Avče 23, Avče
4. GREGOR LANGO, roj. 30. 4. 1983, Avče 93, Avče
5. MIHA JAKOPIČ, roj. 2. 10. 1984, Avče 47/B, Avče
6. MIRA HVALICA, roj. 23. 1. 1948, Avče 34/A, Avče
7. TATJANA ŽABAR, roj. 8. 6. 1976, Avče 86, Avče.
III. KS KAL NAD KANALOM:
Volilna enota št. 1:
1. BRUNO COLAVINI, roj. 21. 6. 1955, Kal nad Kanalom
135, Kal nad Kanalom
2. ROBERT LIPIČAR, roj. 14. 5. 1960, Kal nad Kana‑
lom 151, Kal nad Kanalom
3. ANTON LEVPUŠČEK, roj. 23. 5. 1968, Kal nad Kana‑
lom 146/a, Kal nad Kanalom
Volilna enota št. 2:
1. STANISLAV KOFOL, roj. 11. 11. 1938, Kal nad Kana‑
lom 171, Kal nad Kanalom
Volilna enota št. 3:
1. PETRA PIRIH KODELJA, roj. 4. 10. 1979, Kal nad
Kanalom 73, Kal nad Kanalom
Volilna enota št. 4:
1. MIRO RIJAVEC, roj. 21. 5. 1957, Kal nad Kanalom 55b,
Kal nad Kanalom
2. AGATA VIDMAR, roj. 3. 10. 1975, Kal nad Kana‑
lom 58/A, Kal nad Kanalom
Volilna enota št. 5:
1. DAVID IPAVEC, roj. 8. 1. 1975, Kal nad Kanalom 28,
Kal nad Kanalom
Volilna enota št. 6:
1. RADOVAN KONJEDIC, roj. 14. 1. 1951, Kal nad Kana‑
lom 12, Kal nad Kanalom
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Volilna enota št. 7:
1. VOJKO LIPIČAR, roj. 13. 5. 1954, Kal nad Kanalom 78,
Kal nad Kanalom
Volilna enota št. 8:
1. KAROL LIPIČAR, roj. 13. 4. 1954, Kal nad Kana‑
lom 109, Kal nad Kanalom.
IV. KS KAMBREŠKO
Volilna enota št. 1:
1. NEVA PETERNEL, roj. 5. 2. 1953, Kambreško 3, Kam‑
breško
2. ZVONKO PIRIH, roj. 15. 3. 1956, Kambreško 21, Kam‑
breško
3. ZDENKO BERNIK, roj. 3. 7. 1959, Kambreško 13,
Kambreško
Volilna enota št. 2:
1. DENIS HVALICA, roj. 10. 3. 1976, Srednje 11, Kam‑
breško
2. TINA GERBEC, roj. 4. 4. 1979, Srednje 2, Kambreško
Volilna enota št. 3:
1. ANTON KLEMENČIČ, roj. 14. 1. 1948, Avško 8, Kam‑
breško
Volilna enota št. 4:
1. ANTON MELINK, roj. 15. 4. 1970, Humarji 1, Kam‑
breško.
V. KS KANAL
Volilna enota št. 1a:
1. VINKO KOLMANČIČ, roj. 24. 4. 1957, Grajska ce‑
sta 42, Kanal
2. BRANKO ŽNIDARČIČ, roj.28. 2. 1948, Trg svobode 12,
Kanal
3. BORIS JAKONČIČ, roj. 15. 11. 1945, Gregorčičeva
ulica 15, Kanal
Volilna enota št. 1b:
1. VALENTINA DUGAR, roj. 13. 5. 1967, Gradnikova ulica 18,
Kanal
2. IVO KODERMAC, roj. 20. 1. 1950, Gradnikova ulica 24,
Kanal
3. BORIS ČUFER, roj. 25. 3. 1966, Gradnikova ulica 12,
Kanal
Volilna enota št. 2:
1. ALEKSANDER GRM, roj. 24. 12. 1972, Ajba 22, Ajba
Volilna enota št. 3:
1. STOJAN LAZAR, roj. 25. 1. 1958, Čolnica 7, Čolnica
Volilna enota št. 4:
1. ANDI SIMČIČ, roj. 25. 9. 1988, Gorenja vas 26, Go‑
renja vas
Volilna enota št. 5:
1. IVAN KRIŽNIČ, roj. 23.08..1961, Krstenica 5, Krste‑
nica
Volilna enota št. 6:
1. RADENKO SIMIĆ, roj. 12. 11. 1958, Morsko 1, Kanal
Volilna enota št. 7:
1. IVAN POŽAR, roj. 27. 11. 1957, Kanalski vrh 15, Ka‑
nalski vrh
Volilna enota št. 8:
1. MARKO BUCIK, roj. 10. 3. 1961, Bodrež 4, Kanal.

Lig

VI. KS LIG
Volilna enota št. 1:
1. LIDIJA JERONČIČ, roj. 9. 9. 1953, Lig 34, Lig
2. BOGDAN MARKIČ, roj. 4. 5. 1959, Lig 15, Lig
3. DUŠAN ŽNIDARČIČ, roj. 10. 9. 1972, Lig 32, Lig
Volilna enota št. 2:
1. MATEJ VELIŠČEK, roj. 31. 7. 1974, Kostanjevica 23,

2. ZDENKA JERONČIČ, roj. 11. 12. 1964, Kostanjevi‑
ca 12, Lig
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KOBARID

Volilna enota št. 3:
1. NIKO LOVIŠČEK, roj. 11. 12. 1984, Lovišče 3, Lig
2. URŠKA HUMAR BAJT, roj. 8. 6. 1982, Britof 2, Ukanje
Volilna enota št. 4:
1. FRANC URBANČIČ, roj. 14. 4. 1940, Ukanje 5, Ukanje
2. ZORAN ŽNIDARČIČ, roj. 19. 5. 1952, Markiči 10,
Ukanje.
VII. KS LEVPA
Volilna enota št. 1:
1. ALEKSANDER SKRT, roj. 30. 8. 1967, Levpa 3, Levpa
2. ROBERT HUMAR, roj. 11. 7. 1969, Levpa 42, Levpa
3. EKTOR SKRT, roj. 30. 6. 1955, Levpa 34, Levpa
Volilna enota št. 2:
1. ALEKSANDER ŠTRUKELJ, roj. 21. 9. 1971, Levpa 92,
Levpa
2. MATEJA BREZAVŠČEK, roj. 5. 8. 1979, Levpa 70,
Levpa
Volilna enota št. 3:
1. EVGEN JUG, roj. 4. 7. 1965, Seniški Breg 23a, Seniški
Breg
2. ALBIN LEVPUŠČEK, roj. 10. 9. 1954, Seniški Breg 3,
Seniški Breg
3. MARIJA MAVRI, roj. 8. 3. 1947, Seniški Breg 27, Se‑
niški Breg.

4802.

POROČILO
o izidu glasovanja na volitvah za župana
Občine Kobarid dne 24. oktobra 2010
A.
OVK Kobarid je ugotovila, da je imel na dan glasovanja v
Občini Kobarid 3701 volivec. Skupno je glasovalo 2408 voliv‑
cev, od katerih je bilo neveljavnih 32 glasovnic, veljavnih pa je
bilo 2376. Volilna udeležba je bila 65,06%.
Izid glasovanja za župana:
Kandidat
1. Darja Hauptman
2. Robert Kavčič
Skupaj

Št. glasov
1197
1179
2376

% glasov
50.38
49.62

Občinska volilna komisija je skladno z določbami
107/1. člena ZLV ugotovila, da je za županjo izvoljena: Darja
Hauptman, 31. 1. 1968, Pri malnih 61, 5222 Kobarid.
Št. 041-1/10
Kobarid, dne 25. oktobra 2010

VIII. KS ROČINJ ‑ DOBLAR
Volilna enota št. 1:
1. DAMIJAN FON, roj. 2. 4. 1969, Ročinj 18, Ročinj
2. BOJAN MALNIČ, roj. 11. 7. 1979, Ročinj 4, Ročinj
3. MOJCA DUGAR, roj. 13. 1. 1979, Ročinj 47, Ročinj
Volilna enota št. 2:
1. SIMON PRINČIČ, roj. 16. 4. 1976, Ročinj 111, Ročinj
2. BORUT MUGERLI, roj. 24. 4. 1973, Ročinj 126, Ročinj
3. PRIMOŽ KOREN, roj. 28. 11. 1976, Ročinj 71E, Ročinj
Volilna enota št. 3:
1. BOŠTJAN GERBEC, roj. 18. 9. 1981, Doblar 1, Doblar
2. VLADIMIR MOČILNIK, roj. 11. 5. 1980, Doblar 18A,
Doblar
3. DIMITRIJ DROLE, roj. 8. 7. 1974, Doblar 6, Doblar.
Št. 041-0017/2010
Kanal, dne 25. oktobra 2010

Poročilo o izidu glasovanja na volitvah
za župana Občine Kobarid dne 24. oktobra 2010

Predsednica OVK
Vesna Štih l.r.

4803.

Poročilo Občinske volilne komisije Občine
Kobarid o izvoljenih kandidatih v Občinski svet
Občine Kobarid na volitvah dne 10. 10. 2010

POROČILO
Občinske volilne komisije Občine Kobarid
o izvoljenih kandidatih v Občinski svet Občine
Kobarid na volitvah dne 10. 10. 2010
Občinska volilne komisija Občine Kobarid je na seji dne
11. 10. 2010 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve čla‑
nov Občinskega sveta Občine Kobarid.
I. Posamezne liste kandidatov v Občini Kobarid so dobile
naslednje število glasov:

Občinska volilna komisija
Predsednica
Zdenka Gustinčič l.r.

Liste

ZZP

SLS

N.Si

SDS

Lista R.
Kavčiča

LDS

SMS

SD+DeSUS

Neodvisni
kandidati
Darko
SmrekarSmrk …

SEM-Si

Skupaj

V.E. 1
v.k.177,8

79

36

42

210

143

31

62

153

126

7

889

V.E. 2
v.k.124,6

43

73

54

93

92

33

104

64

67

/

623

V.E.3
v.k.178,6

101

45

142

293

83

36

31

60

281

/

1072

SKUPAJ

223

154

238

596

318

100

197

277

474

7

2584

%

8,63

5,96

9,21

23,06

12,31

3,87

7,62

10,72

18,35

0,27

100

v.k. – volilni količnik
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II. Komisija je nato v skladu s 15. členom Zakona o lo‑
kalnih volitvah (ZLV) Uradni list RS, št. 94/07 in ZLV‑H 45/08)
ugotovila število mandatov (direkten mandat), ki so jih posa‑
mezne liste dobile na ravni volilne enote. Število mandatov se
je ugotovilo z volilnim količnikom, ki se izračuna tako, da se
skupno število glasov oddanih za vse liste kandidatov v V.E.
deli s številom članov občinskega sveta, ki se volijo v V.E. S
tem količnikom se deli število glasov za listo.
Liste

ZZP

SLS

N.Si

SDS

Lista R.
Kavčiča

LDS

SMS

SD+DeSUS

Neodvisni
kandidati
Darko
SmrekarSmrk …

SEM-Si

Skupaj

V.E. 1

/

/

/

1

/

/

/

/

/

/

1

V.E. 2

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0

V.E.3

/

/

/

1

/

/

/

/

1

/

2

SKUPAJ

/

/

/

2

/

/

/

/

1

/

3

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 kandi‑
date z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so
dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju najve‑
čjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih
glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila
vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih
toliko kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi,
se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu
kandidatov na listi.
Direkten mandat so dobili sledeči kandidati:
SDS
1. Darja Hauptman
1. V.E. – 1. na listi
2. Jernej Bric
3. V.E. – 1. na listi
Neodvisni kandidati Darko Smrekar – Smrk in prijatelji
1. Marko Miklavič
3 V.E. – 2. na listi
III. V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se je
preostalih 12 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah
razdelilo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov oddanih
za istoimenske liste v vseh volilnih enotah.
Za razdelitev teh mandatov se najprej ugotovi, koliko
mandatov bi pripadalo istoimenskim listam, sorazmerno številu
glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To se ugotovi na
podlagi zaporedja najvišjih količnikov, ki se izračunajo tako,
da se seštevki glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh
volilnih enotah, delijo z vsemi števili od ena do skupnega števila
mandatov.

Zap. št. Količnik Ime liste

Zap. št. Količnik Ime liste

3.

318,00

LISTA ROBERTA KAVČIČA; Vojko Rot in
skupina volivcev

4.

298,00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

5.

277,00

SKUPNA LISTA SD + DeSUS

6.

238,00

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUD‑
SKA STRANKA

7.

237,00

NEODVISNI KANDIDATI DARKO SMRE‑
KAR – SMRK IN PRIJATELJI; Danica Vo‑
larič in skupina volivcev

8.

223,00

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP

9.

198,67

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

10.

197,00

STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE

11.

159,00

LISTA ROBERTA KAVČIČA; Vojko Rot in
skupina volivcev

12.

158,00

NEODVISNI KANDIDATI DARKO SMRE‑
KAR – SMRK IN PRIJATELJI; Danica Vo‑
larič in skupina volivcev

13.

154,00

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

14

149,00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1.

596,00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

15.

138,50

SKUPNA LISTA SD + DeSUS

2.

474,00

NEODVISNI KANDIDATI DARKO SMRE‑
KAR – SMRK IN PRIJATELJI; Danica Vo‑
larič in skupina volivcev

16.

119,20

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Tako se je ugotovilo, da pripada v občini posameznim
listam naslednje število mandatov:

ZZP

SLS

N.Si

SDS

Lista
Roberta
Kavčiča

LDS

SMS

SD+DeSUS

Neodvisni kan‑
didati Darko
Smrekar –Smrk in
prijatelji

SEM-Si

SKUPAJ

1

1

1

5

2

0

1

2

3

0

16
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Na ravni občine se je dodelilo istoimenskim listam toliko
mandatov, kolikor je znašala razlika med številom mandatov,
ki jim pripadajo po členu 16/2 ZLV in številom mandatov, ki so
jih že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati so se jim v skladu s 17. členom ZLV dodelili
tako, da so jih dobile liste v volilnih enotah, ki so imele največje
ostanke v razmerju do volilnih količnikov in glede na to, ali je v
volilni enoti še prostor, to je, če še niso razdeljeni vsi mandati
kot se voli članov OS v volilni enoti.
Način dodeljevanja mandatov je določen v 17. členu
ZLV. Za vsak količnik izračunan po d’Hondtu se ugotovi ka‑

-------------------

1. volina enota

Uradni list Republike Slovenije
teri listi pripada, v kateri V.E. ima lista največji delež ostanka
glasov in ali je v V.E. še prostor, tj., da še niso razdeljeni vsi
mandati.
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu navedenem na listi,
razen če je ta spremenjen zaradi preferenčnih glasov skladno
z 18. členom ZLV.
Razdelitev preferenčnih glasov je razvidna iz priloge tega
poročila.
Na ta način so dobile mandate naslednje liste po posame‑
znih volilnih enotah in so bili izvoljeni naslednji kandidati

2. volilna enota

3. volilna enota

ZZP

Pavel Gregorčič

SLS

Božica Špolad Žuber

N.Si

Pavel Sivec

SDS

Darja Hauptman, Marjan Stres Darko Rosič

Lista Roberta Kavčiča

Ivan Ručna

SMS

Jernej Bric, Bruno Grosar

Marijan Čebokli
Danica Hrast

SD+DeSUS

Branko Velišček

Neodvisni kandidati Darko Smrekar –
Smrk in prijatelji

Aleks Volarič

Pavel Tonkli
Marko Miklavič, Darko Smrekar

Člani Občinskega sveta Občine Kobarid, izvoljeni na vo‑
litvah 10. 10. 2010 so:
1. volilna enota
SDS
1. Darja Hauptman, roj. 31. 1. 1968, Pri malnih 61, Kobarid
2. Marijan Stres, roj. 10. 8. 1950, Mučeniška 9, Kobarid.
Lista Roberta Kavčiča
1. Ivan Ručna, roj. 15. 8. 1964, Svino 13, Kobarid.
SD+DeSUS
1. Branko Velišček, roj. 7. 1. 1959, Šarfova 13, Kobarid.
Neodvisni kandidati Darko Smrekar – Smrk in prijatelji
1. Aleks Volarič, roj. 5. 9. 1977, Stresova 11, Kobarid
2. volilna enota
SLS
1. Božica Špolad Žuber, roj. 22. 2. 1963, Kred 42, Kobarid.
SDS
1. Darko Rosič, roj. 24. 9. 1961, Logje 37, Breginj.
Lista Roberta Kavčiča
1. Marijan Čebokli, roj. 30. 6. 1953, Sedlo 1, Breginj.
SMS – Zeleni Evrope
1. Danica Hrast, roj. 19. 4. 1951, Podbela 19, Breginj.
SD+DeSUS
1. Pavel Tonkli, 12. 5. 1954, Breginj 119, Breginj.
3. volilna enota
ZZP
1. Pavel Gregorčič, roj. 19. 1. 1942, Vrsno 27a, Kobarid.
N.Si
1. Pavel Sivec, 26. 1. 1947, Mlinsko 4, Kobarid.
SDS
1. Jernej Bric, roj. 25. 4. 1978, Drežnica 27, Kobarid
2. Bruno Grosar, roj. 2. 10. 1963, Perati 11, Kobarid.
Neodvisni kandidati Darko Smrekar – Smrk in prijatelji
1. Marko Miklavič, roj. 12. 7. 1972, Idrsko 3, Kobarid
2. Darko Smrekar, roj. 21. 8. 1961, Smast 30, Kobarid.
Predsednica OVK
Vesna Štih l.r.

KOPER
4804.

Odlok o uporabi sredstev proračunske
rezervacije Mestne občine Koper
za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih nesreč, ki so posledica obilnega
deževja v septembru 2010

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura‑
dne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05,
67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezervacije
Mestne občine Koper za financiranje izdatkov
za odpravo posledic naravnih nesreč, ki so
posledica obilnega deževja v septembru 2010
Št. 410‑248/2010
Koper, dne 5. novembra 2010
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08 79/09 in 51/10), 29. člena Zako‑
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05,
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67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji
dne 4. novembra 2010 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezervacije
Mestne občine Koper za financiranje izdatkov
za odpravo posledic naravnih nesreč,
ki so posledica obilnega deževja
v septembru 2010
1. člen
Za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
nesreč, ki so posledica obilnega deževja v septembru 2010, se
uporabijo sredstva proračunske rezerve Mestne občine Koper
v višini 483.800,00 €.
2. člen
Sredstva iz 1. člen a se namenijo za realizacijo naslednje‑
ga programa intervencij:
– Intervencija nujna za vzpostavitev prevoznosti cest in
zaščito pred poplavo 66.200,00 €
– Sanacija bankin, odvodnjavanja, vozišča in podpornih
zidov naslednjih lokalnih cest in javnih poti:
– LC 177170 Vanganel, Potok 20.000,00 €
– LC 177150 Trsek 29.000,00 €
– LC 177170Triban 7.600,00 €
– LC 177260 Gradin 29.000,00 €
– LC 177150 cesta za Truške 30.100,00 €
– JP 677350 Grinjan 14.100,00 €
– LC 177240 dolina Dragonje 25.000,00 €
– JP 677560 za Topolovec 24.700,00 €
– LC 177270 Pregara 9.400,00 €
– LC 177250 za Hrvoje 17.700,00 €
– LC 177150 za Truške 33.200,00 €
– na LC 177140 za Boršt 8.700,00 €
– LC 177230 za Sveti Maver 8.600,00 €
– JP 677180 za Montinjan 6.700,00 €
– JP 677810 za Rokavce 2.400,00 €
– JP 677120 za Puče 5.900,00 €
– JP 677870 za Škriljevec 2.400,00 €
– JP 677130 za Krkavče 2.800,00 €
– Ceste po Markovem hribu: 40.000,00 €
– cesta za Paštoran: 30.000,00 €
– kolesarsa pot Markovec–Gažon: 20.000,00 €
–
cesta
Markovec–Gažon
(asfaltni
odsek):
20.000,00 €
– stroški nastanitve in oskrbe evakuiranih prebivalcev:
20.000,00 €
– stroški ocenjevanja škode na stvareh: 17.000,00 €.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-248/2010
Koper, dne 4. novembra 2010
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/01 e 29/03 e la G.U.
della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
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PROMULGO
IL DECRETO
sul prelievo dal fondo di riserva del bilancio
del Comune città di Capodistria delle somme
occorrenti al finanziamento delle spese relative
agli interventi per danni causati da calamità
naturali ovvero dalle abbondanti piogge nel
mese di settembre 2010
N. 410‑248/2010
Capodistria, il 5 novembre 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia lo‑
cale (G. U. della RS, n. 94/07‑ UPB, 76/08 79/09 e 51/10),
in virtù dell’articolo 29 della Legge sulle finanze pubbliche
(G. U. della RS, n. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU e
110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP in 14/07 ‑ZSPDPO), per effetto
dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria
(Boll. uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della RS, n.90/05,
67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Ca‑
podistria, nella seduta del 4 novembre 2010, ha accolto il

DECRETO
sul prelievo dal fondo di riserva del bilancio
del Comune città di Capodistria delle somme
occorrenti al finanziamento delle spese relative
agli interventi per danni causati da calamità
naturali ovvero dalle abbondanti piogge nel
mese di settembre 2010
Articolo 1
Ai fini di assicurare il finanziamento delle spese relative
agli interventi per danni causati dalle abbondanti piogge nel
mese di settembre 2010 viene deliberato il prelievo dal fondo
di riserva del bilancio del Comune città di Capodistria pari a
Euro 483.800,00.
Articolo 2
I fondi di cui all’articolo 1 vengono stanziati per coprire le
spese dei seguenti interventi:
– intervento di somma urgenza finalizzato al ripristino
delle condizioni di percorribilitŕ delle strade ed alla protezione
da inondazioni – Euro 66.200,00
– riparazione delle banchine, del drenaggio, della ca‑
rreggiata e dei muri di sostegno delle seguenti strade e dei
sentieri pubblici:
– LC 177170 Vanganel, Potok 20.000,00 €
– LC 177150 Trsek 29.000,00 €
– LC 177170 Triban 7.600,00 €
– LC 177260 Gradin 29.000,00 €
– LC 177150 strada per Truške 30.100,00 €
– JP 677350 Grinjan 14.100,00 €
– LC 177240 valle del Dragogna 25.000,00 €
– JP 677560 per Topolovec 24.700,00 €
– LC 177270 Pregara 9.400,00 €
– LC 177250 per Hrvoji 17.700,00 €
– LC 177150 per Truške 33.200,00 €
– na LC 177140 per Boršt 8.700,00 €
– LC 177230 per Sveti Maver 8.600,00 €
– JP 677180 per Montinjan 6.700,00 €
– JP 677810 per Rokavce 2.400,00 €
– JP 677120 per Puče 5.900,00 €
– JP 677870 per Škriljevec 2.400,00 €
– JP 677130 per Krkavče 2.800,00 €
– Strade su Monte Marco: 40.000,00 €
– Strada per Paštoran: 30.000,00 €
– Pista ciclabile Monte Marco–Gažon: 20.000,00 €
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– Strada Monte Marco–Gažon (tratto asfaltato):
20.000,00 €
– Spese di vitto e alloggio delle persone evacuate:
20.000,00 €
– Spese di valutazione dei danni patrimoniali:
17.000,00 €.
Articolo 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 410‑248/2010
Capodistria, il 4 novembre 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

4805.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za širše
območje Muzejskega trga v Kopru

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 – ZPNačrt‑A ter 58/03 –
ZZK‑1, 45/08 – ZZK‑1‑A, 28/09 – ZZK‑1B) in 42. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Me‑
stne občine Koper sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za širše območje
Muzejskega trga v Kopru
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za širše ob‑
močje Muzejskega trga v Kopru je predvidena ureditev na ob‑
močju Muzejskega trga v Kopru, deloma tudi na mestu poruše‑
ne Osnovne šole Janka Premrla ‑ Vojka. Obravnavano območje
se ureja na podlagi Dolgoročnega plana občine Koper (Uradne
objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98),
Družbenega plana občine Koper (Uradne objave, št. 36/86,
11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje‑
ročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99
in 33/01, Uradni list RS, št. 96/04, 97/04), ter Odloka o pro‑
storskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju
mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne
objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 – obvezna razlaga,
39/07 – obvezna razlaga, 65/10 – spremembe in dopolnitve).
Območje se nahaja znotraj planske prostorske enote KC‑44,
ureditvenega območja za poselitev s podrobnejšo namensko
rabo »območje za centralne dejavnosti«. Ureditveno območje
je namenjeno razvoju oskrbnih in storitvenih (terciarnih in kvar‑
tarnih) dejavnosti, kakor tudi mešani rabi (mestno središče). Na
severni strani posega območje občinskega podrobnega pro‑
storskega načrta (v nadaljevanju OPPN) na območje urejanja
z ureditvenim načrtom skladno z določili Odloka o ureditvenem
načrtu Severna obvoznica (Uradne objave, št. 2/1994, Uradni
list RS, št. 61/04, 10/05, 58/07).
Prostor je trenutno neurejen in zahteva temeljito prenovo
ob upoštevanju varstvenih režimov starega mestnega jedra Ko‑
pra in arhitekturno novejše oblikovanih bližnjih objektov. Zaradi
kompleksnosti predvidene ureditve in programske obsežnosti je
predvidena priprava OPPN, ki bo širše povzel značilnosti lokacije
in predvidenih vplivov na obstoječe stanje prostora. Zaradi zgo‑
dovinskega ozadja predmetne lokacije je nujno povzeti lastnosti
spreminjanja obstoječih struktur, jih ovrednotiti ter navezati na
načrtovano umestitev objektov ter zunanje ureditve.
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2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno
območje
Predmet in programska izhodišča
Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta bo
potekala po predpisanem postopku skladno z določili Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 –
ZPNačrt‑A; v nadaljevanju ZPNačrt) ter Pravilnika o vsebini, obliki
in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07, v nadaljevanju pravilnik).
V ureditvenem območju so predvideni naslednji posegi:
– gradnja objektov,
– urejanje prometnih površin,
– urejanje energetske in komunalne infrastrukture,
– urejanje zelenih in drugih javnih površin.
Programsko in oblikovno se ureditev obravnavanega pro‑
stora znotraj OPPN deli na:
– podzemno parkirno hišo,
– stanovanjsko vilo s pritličjem za poslovno dejavnost
(poslovno‑trgovsko‑gostinski lokali),
– ureditev Muzejskega trga.
Ureditev Muzejskega trga Koper se predvideva delno
na obstoječem stavbnem zemljišču porušenega objekta in na
nezazidanem stavbnem zemljišču trga. Zemljišča za pozidavo
v naravi zajemajo porušen objekt šole, ploščad mestnega trga,
dovozne poti in dostope ter ostali del kot zelenice.
Parkirna hiša je umeščena pod odprti del sedanjega trga
in deloma pod porušen objekt osnovne šole. Skrajni robovi po‑
sega v podzemlju so predvideni tako, da gradnja ne bo ovirala
dostopa do sosednjih objektov.
Stanovanjska vila je locirana na severno‑vzhodnem voga‑
lu muzejskega trga in na porušenem mestu objekta osnovne
šole z oddaljenostjo od obale morja ca. 100 m.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati značaj območja
in temu prilagoditi tipologijo zazidave. Z načrtovano prostorsko
ureditvijo je potrebno zagotoviti optimalno vključenost pozidave
v obstoječe prometno in komunalno omrežje.
Okvirno območje
Območje podrobnega načrta (ureditveno območje) se naha‑
ja na severni strani preko ulice Belveder do Severne obvoznice
(uvoz/izvoz v kletne garažne prostore), na južni strani do Pokra‑
jinskega muzeja v Kopru, na zahodni strani do obstoječe pošte in
stanovanjskega bloka »Tomos« ter na vzhodni strani do Mladinske
ulice. Ureditveno območje obsega parcele in dele parcel št. 69/1,
66, 86, 85/1, 20, 19/1, 19/2 in 17/2, vse k.o. Koper. Velikost uredi‑
tvenega območja je okvirno 5375,10 m2 oziroma ca. 0,6 ha.
Območje obravnave se lahko spremeni, če se v okviru
izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi
okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
3. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
1. Strokovne podlage glede naravnih in ustvarjenih da‑
nosti. Izdelane strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi
smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora. Če nosilci ure‑
janja prostora zahtevajo izdelavo dodatnih strokovnih podlag,
jih zagotovi pobudnik.
2. Analiza smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora.
3. Idejna zasnova predlagane prostorske ureditve, ki se
izdela kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev.
Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini
kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino
projektne dokumentacije. V fazi izdelave strokovnih podlag naj se
preveri vse možne variantne rešitve. Strokovna rešitev vključu‑
je tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst
vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s
predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
4. Idejna zasnova prometnih, energetskih, vodovodnih
in komunalnih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter idejna
zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na
okolje, naravo in kulturno dediščino.
5. Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor izde‑
lati okoljsko poročilo. V okviru okoljskega poročila je potrebno
ugotoviti pričakovane vplive izvedbe OPPN (oz. plana skladno
s terminologijo okoljske zakonodaje) in oceniti njihovo spreje‑
mljivost, kar vključuje oceno morebitnih alternativnih rešitev in v
primeru ugotovljenih pričakovanih škodljivih vplivov tudi predlog
in oceno ustreznih omilitvenih ukrepov.
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6. Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz
smernic nosilcev urejanja prostora.
7. Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere po‑
budnik občinskega podrobnega prostorskega načrta. Pobudnik
občinskega podrobnega prostorskega načrta zagotovi tudi ustre‑
zne geodetske podlage (geodetski načrt s katastrom komunalnih
naprav in vrisom parcelnega stanja) za izdelavo dokumenta.
Morebitne dodatne strokovne podlage, ki jih zahtevajo nosilci
urejanja prostora, lahko pripravljavec naroči tudi drugim pristoj‑
nim organizacijam ali posameznikom.
4. Faze in roki za pripravo OPPN
Faza
Sklep o začetku priprave
OPPN
Objava sklepa v uradnem glasi‑
lu in svetovnem spletu
Priprava osnutka OPPN
Poziv nosilcem urejanja pro‑
stora za pridobitev smernic in
pridobitev obvestila MOP za
varstvo okolja o izvedbi celovite
presoje vplivov na okolje
Analiza smernic, izdelava
strokovnih podlag in dopolnitev
osnutka OPPN
Izdelava okoljskega poročila
na osnutek OPPN – na podlagi
obvestila MOP o izvedbi CPVO
– Poziv MOP, pristojno za
varstvo okolja za presojo
kakovosti in skladnosti okolj‑
skega poročila in dopolnjenega
osnutka OPPN
Javno naznanilo o javni
razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka OPPN;
objava v svetovnem spletu in
na krajevno običajen način
Javna razgrnitev in obravnava
dopolnjenega predloga OPPN
z evidentiranjem vseh pisnih
pripomb
Priprava in sprejem stališč do
pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in javne obravnave
Objava stališč do pripomb na
krajevno običajen način, pisna
seznanitev lastnikov parcel na
območju OPPN
Oblikovanje dopolnjenega
predloga OPPN na podlagi
stališč do pripomb ter predlo‑
gov javnosti
Pridobitev mnenj od nosilcev
urejanja prostora na dopolnjen
predlog OPPN in opredelitev
pristojnih ministrstev o spre‑
jemljivosti OPPN, v kolikor
je potrebna celovita presoja
vplivov na okolje
– Pridobitev potrdila od mini‑
strstva, pristojno za okolje o
sprejemljivosti OPPN
– Priprava usklajenega predlo‑
ga OPPN
– Prva in druga obravnava in
sprejem odloka na občinskem
svetu
Objava odloka v Uradnem listu

Nosilec
Rok
UOP, župan, Oktober 2010
župan
načrtovalec
UOP

30 dni

načrtovalec
izdelovalec,
UOP,
načrtovalec
UOP, MOP,
izdelovalec,
načrtovalec

15 dni

župan, UOP 7 dni pred pri‑
četkom javne
razgrnitve
UOP,
načrtovalec

30 dni

načrtovalec, 15 dni po za‑
UOP, župan ključku javne
obravnave
UOP

načrtovalec

15 dni po po‑
trditvi stališč

UOP,
načrtovalec

30 dni
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5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izde‑
lave lokacijskega načrta podati smernice za njihovo pripravo,
k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upra‑
vljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja,
Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12,
Koper;
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota
Piran, Trg bratstva 2, Piran;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran,
Tartinijev trg 12, Piran;
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper;
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Ko‑
per;
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper;
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in pro‑
met, Verdijeva 10, Koper;
– MO Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva 10,
Koper;
– druge gospodarske javne službe ter drugi organi in
organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene
v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenje k
prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pobudnik izdelave, naročnik in investitor OPPN je
MONS d.o.o., Zaloška cesta 1, 1000 Ljubljana, ki financira
izdelavo dokumenta.
Pripravljavec načrta je Mestna občina Koper.
Izdelovalca OPPN (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec)
izbere naročnik in investitor OPPN.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in pro‑
stor Mestne občine Koper.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi
od 156. do 160. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK‑1). OPPN mora
izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon (od 55. do
61. ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in ustrezni podzakonski
akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni
obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja
OPPN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči ozi‑
roma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja pro‑
storskega načrtovanja.
6. Obveznosti financiranja priprave
Pobudnik financira izdelavo vseh strokovnih podlag in
OPPN.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu, veljati pa začne
takoj.
Št. 3505-6/2010
Koper, dne 30. oktobra 2010

UOP,
60 dni
načrtovalec,
MOP
načrtovalec
župan,
občinski svet

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 46 della Legge sulla pianificazione
del territorio (G.U. della RS, n. 33/07, 108/09 – ZPNačrt‑A e
58/03 – ZZK‑1, 45/08 – ZZK‑1‑A, 28/09 – ZZK‑1B), per effetto
dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria
(Bollettino uff. n. 40/2000, 30/01, 29/03 e G. U. della RS, n.
90/05, 67/06 e 39/08), il Sindaco del Comune città di Capodi‑
stria ha accolto
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LA DELIBERA
sull’avvio della predisposizione del piano
regolatore particolareggiato comunale riferito
all’area più ampia della Piazza del Museo a
Capodistria
1. Stato di cose presenti, finalità e basi giuridiche
Il piano regolatore particolareggiato comunale riferito all’area
più ampia della Piazza del Museo prevede la sistemazione di
una porzione della suddetta piazza e della zona corrispondente
al sedime del demolito edificio della Scuola elementare Janko
Premrl ‑ Vojko. L’intervento previsto è compatibile con le norme
sovraordinate contenute nel Piano a lungo termine del comune
di Capodistria (Boll. uff., n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94,
14/95, 11/98), nel piano sociale del comune di Capodistria (Boll.
uff., n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), nel Decreto
sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano
a lungo termine ed di quello a medio termine del Comune città di
Capodistria (Boll. uff., n. 16/99 e 33/01 e G.U. della RS, n. 96/04,
97/04), come pure nel Decreto sulle norme tecniche di attuazione
degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva
zona d’influenza (Boll. uff., n. 29/1991, G. U. della RS, n. 16/07
– interpretazione autentica, 39/07 – interpretazione autentica,
65/10 – interpretazione autentica). L’area ricade nel comparto di
pianificazione KC‑44 con la destinazione d’uso residenziale che
si distingue in quella dei “servizi di interesse generale” quali quelli
commerciali e di servizi vari (terziari e quaternari), come pure
in uso promiscuo (centro storico). Sul versante settentrionale, il
piano regolatore particolareggiato comunale (nel seguito: PRPC)
interessa l’area contemplata dal piano regolatore comunale di cui
al Decreto sul piano regolatore della Bretella nord (Bollettino uff.
n. 2/1994, G.U. della RS, n. 61/04, 10/05, 58/07).
Al momento, l’area si presenta disordinata e richiede
un’importante ristrutturazione nel rispetto dei regimi di tutela pre‑
visti per il centro storico di Capodistria, oltre che dei fabbricati
adiacenti di recente fabbricazione. Visti da un alto la complessità,
e dall’altro i contenuti dell’intervento previsto, si rende necessaria
la predisposizione di un PRPC che contempli tutte le caratteristi‑
che del sito oltre che il suo impatto sul territorio. Tenendo conto
delle premesse storiche del sito occorre riassumere le proprietà
delle modifiche apportate alle strutture preesistenti, valutandole e
ricollegandole all’intervento in oggetto.
2. Oggetto, basi programmatiche e zona d’intervento
Oggetto e basi programmatiche
La predisposizione dello strumento urbanistico avverrà
secondo la procedura prevista dalla Legge sulla pianificazione
del territorio (G. U. della RS, n. 33/07 e 108/09 – ZPNačrt‑A; nel
seguito: ZPNačrt) e del Regolamento disciplinante i contenuti,
la forma e le modalità di elaborazione del piano regolatore par‑
ticolareggiato comunale (G. U. della RS, n. 99/07, nel seguito:
regolamento).
Sono previsti i seguenti interventi:
– costruzione di fabbricati,
– sistemazione delle superfici adibite al traffico,
– realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria,
– allestimento del verde e di altri spazi pubblici.
Dal punto di vista architettonico e dei contenuti, l’intervento
si suddivide in:
– parcheggio sotterraneo,
– villa residenziale con piano terreno adibito ad attività
direzionali‑commerciali‑di ristorazione),
– sistemazione della Piazza del Museo.
L’intervento che consiste nella sistemazione della Piazza
del Museo interesserà parte del terreno fabbricabile già sito
del demolito edificio scolastico ed il terreno fabbricabile non
edificato della piazza ovvero il sedime del suddetto edificio
demolito, il piazzale, le vie di accesso e le superfici rimanenti
da destinarsi ad aree verdi.
Il parcheggio sotterraneo sarà realizzato sotto l’area
sgombra dell’attuale piazza ed in parte sotto il sedime del de‑
molito edificio scolastico. I lavori sotto terra saranno attuati in
maniera da non ostacolare l’accesso agli edifici contermini.
La villa residenziale occuperà la parte nord‑orientale della
Piazza del Museo nonché il sedime del demolito edificio scola‑
stico e distando circa 100 m dalla costa.
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Lo strumento urbanistico deve tenere conto del carattere
della zona adeguandovi la tipologia dell’edificato. Il previsto
intervento deve garantire il massimo inserimento dell’edificato
nell’infrastruttura urbana preesistente.
Zona d’intervento
A nord, la zona contemplata dal PRPC (zona d’intervento)
interessa l’area di Belvedere fino alla Bretella nord (accesso al
parcheggio sotterraneo), a sud essa si estende fino al Museo
regionale di Capodistria, ad ovest fino all’attuale edificio postale
e quello condominiale della “Tomos”, e ad est fino alla Via della
Gioventù. La zona comprende la totalità od una parte delle par‑
ticelle catastali n. 69/1, 66, 86, 85/1, 20, 19/1, 19/2 e 17/2, c.c.
di Capodistria. La superficie interessata equivale a 5375,10 m2
ovvero a 0,6 ettari circa.
La zona d’intervento potrà subire modifiche qualora ciò
sia dettato da motivi di carattere ambientale o funzionale asso‑
dati all’atto di elaborazione degli approfondimenti tecnici.
3. Approfondimenti tecnici e modalità della loro acquisizione
1. Approfondimenti tecnici riguardanti i beni naturalistici e
culturali. Gli approfondimenti tecnici esistenti vanno integrati in
base alle linee guida ed alle condizioni di sito poste dagli enti
preposti alla pianificazione territoriale. Nel caso in cui questi
ultimi richiedano la compilazione di ulteriori approfondimenti
tecnici, gli stessi sono a cura del promotore dell’intervento.
2. Analisi delle linee guida e delle condizioni di sito degli
enti preposti alla pianificazione territoriale.
3. Il progetto di massima, riguardante la sistemazione
territoriale proposta, ha carattere di una soluzione d’insieme
architettonica, paesaggistica ed urbanistica. I contenuti del
progetto di massima per la sistemazione territoriale in ogget‑
to, sono quelli previsti dalla vigente normativa disciplinante
la formazione della documentazione progettuale, comprese
le rispettive varianti. Le soluzioni tecniche proposte devono
comprendere anche la rappresentazione della zona d’influenza
e della valutazione dell’impatto ambientale dell’intervento, da
compilarsi nel rispetto della normativa in vigore.
4. Il progetto di massima, riferito ai raccordi stradali, agli
impianti energetici, alle condotte idriche ed a quelle fognarie,
come pure il progetto di massima riguardante le soluzioni ed i
provvedimenti volti ad obliare all’impatto negativo sull’ambiente,
sui beni naturalistici e sul patrimonio culturale.
5. In ottemperanza dell’Ordinanza del Ministero
dell’ambiente e del territorio si richiede la redazione della
relazione ambientale contenente la valutazione dell’impatto
provocato dall’intervento (ossia del piano, in conformità con
la terminologia della legislazione ambientale) e della rispettiva
accettabilità, compresa la valutazione di eventuali varianti ed,
in caso di accertato impatto negativo, anche la proposta e la
valutazione dei necessari interventi mitigatori.
6. Eventuali approfondimenti tecnici aggiuntivi richiesti
dagli enti preposti alla pianificazione territoriale.
7. Gli approfondimenti tecnici sono attuati dal progettista
designato dal promotore del PRPC. Questi provvede anche alle
basi geodetiche (rilevamento geodetico completo del catasto
delle opere d’urbanizzazione e della lottizzazione preesisten‑
te) necessarie per l’elaborazione dello strumento urbanistico.
Eventuali approfondimenti tecnici richiesti dagli enti preposti
alla pianificazione territoriale possono essere commissionati ad
altre organizzazioni o soggetti singoli competenti.
4. Fasi e tempi di predisposizione del PRCP
Fase

Ammini‑
Termine
strazione
previsto
procedente
UAT,
Ottobre 2010
Sindaco

Delibera sull’avvio del pro‑
gramma di predisposizione
del PRPC
Pubblicazione del programma Sindaco
di predisposizione nel bolletti‑
no ufficiale e sul sito web
Predisposizione della bozza Progettista
del PRPC
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Invito agli enti preposti alla
pianificazione territoriale per
l’ acquisizione delle direttrici
e l’avviso del MAT in materia
della valutazione dell’impatto
ambientale
Analisi delle direttrici, realiz‑
zazione degli approfondimenti
tecnici e della proposta del
PRPC
Stesura della relazione ambi‑
entale riferita alla bozza del
PRPC – in base all’avviso del
MAT circa la VIA
– Invito del MAT, competente
per la tutela dell’ambiente,
a valutare la qualità e le
conformità della relazione
ambientale e della bozza
integrata del PRPC
Deliberazione sull’esposizione
al pubblico e sul dibattito
pubblico in merito alla bozza
integrata del PRPC; pubblica‑
zione sul sito web e secondo
le modalità localmente in uso
Esposizione al pubblico e
discussione della proposta
integrata del PRPC con
l’indicazione di tutte le perve‑
nute osservazioni scritte
Discussione in sede del Con‑
siglio comunale
Prese di posizione nei
confronti delle osservazioni
scaturite dall’esposizione
al pubblico e dal dibattito
pubblico
Pubblicazione, secondo le
modalità localmente in uso,
delle prese di posizione nei
confronti delle osservazio‑
ni, informazione scritta dei
proprietari dei lotti nella zona
interessata dal PRPC
Compilazione della proposta
integrata del PRPC con il
recepimento delle prese di
posizione nei confronti delle
osservazioni e proposte degli
interessati
Acquisizione dei pareri degli
enti preposti alla pianifica‑
zione territoriale in materia
della bozza integrata del
PRPC e decisione dei mi‑
nisteri competenti riguardo
all’accettabilità del PRPC,
qualora si richieda la VIA
– acquisizione
dell’approvazione del ministe‑
ro competente per l’ambiente
circa l’accettabilità del PRPC
– predisposizione della bozza
integrata del PRPC
Discussione in sede del Con‑
siglio comunale ed approvazi‑
one dell’atto urbanistico
Pubblicazione del decreto
nella Gazzetta ufficiale

UAT

Št.

30 giorni

Progettista

Compilatore
della RA,
UAT,
progettista
UAT, MAT, 15 giorni
compilatore
della RA,
progettista
Sindaco,
UAT

7 gironi
precedenti
l’esposizione al
pubblico

UAT,
progettista

30 giorni

Progettista, 15 giorni dalla
UAT,
conclusione
Sindaco
del dibattito
pubblico
UAT

Progettista

15 giorni
successivi
all’approvazione
delle prese di
posizione

UAT,
progettista

30 giorni

UAT,
progettista,
MAT

60 giorni

Progettista
Sindaco,
Consiglio
comunale
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5. Enti preposti alla sistemazione del territorio ed altri
partecipanti alla formazione del PRPC
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa
l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del PRPC previa
formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri pareri
riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per
l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto am‑
bientale, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Ufficio ge‑
stione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento
per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino
idrografico, Strada del porto 12, Capodistria;
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Ljubljana;
– Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di
Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano;
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per la
protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; set‑
tore protezione e soccorso;
– L’Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO
Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano;
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13;
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria;
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15,
Capodistria;
– Istrabenz plini, Sermin 8 a), Capodistria;
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Sta‑
zione 9, Capodistria;
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di
Capodistria, Via Verdi 6, Capodistria;
– L’Ufficio ambiente e territorio del CC di Capodistria, Via
Verdi 6, Capodistria;
– Altri servizi pubblici economici ed altri organi ed organiz‑
zazioni se lo richiedono le necessità appurate nel corso della
procedura di predisposizione del PRPC.
Entro 30 giorni dalla notifica della domanda, i soggetti
sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri in
merito all’atto territoriale.
Il promotore, il committente e investitore dell’intervento
contemplato dal PRCP è la società MONS d.o.o., Zaloška cesta 1,
1000 Ljubljana, la quale finanzia la compilazione del progetto.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria.
Il compilatore del PRPC (nel seguito: progettista) viene
scelto dal committente ed investitore del medesimo.
La conduzione della procedura di predisposizione del do‑
cumento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC
di Capodistria.
Il progettista deve possedere i requisiti previsti dagli articoli
da 156 a 160 della Legge sulla pianificazione del territorio (G.U.
della RS, n. 110/02, 8/03 – rett. e 53/03 – ZK‑1). Il PRCP deve es‑
sere elaborato in ossequio alla legge (articoli 55 a 61 del ZPNačrt
– G.U. della RS, n. 33/07) ed ai rispettivi decreti attuativi, come
pure in conformità al presente programma di predisposizione.
Il PRPC è compilato anche in forma digitale che ne consente
l’inserimento del GIS comunale.
Nel corso della procedura di predisposizione e
dell’approvazione del PRPC (nella fase della bozza o della pro‑
posta integrata), l’ente procedente può commissionare la verifica
di un esperto della pianificazione territoriale.
6. Obblighi di finanziamento della predisposizione
Il promotore provvede al finanziamento dell’elaborazione
degli approfondimenti tecnici e del PRPC.
7. Pubblicazione della delibera sulla predisposizione
La delibera sulla predisposizione è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
N. 3505‑6/2010
Capodistria, 30. ottobre 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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KRANJSKA GORA
4806.

Interes Občine Kranjska Gora je, da se s sprejetjem
OPPN za del območja DM SK 6 omogoči ureditev zemljišč in
gradnja novega stanovanjskega bloka in ureditev sosednjega
stanovanjskega objekta.

Sklep o pripravi delnega občinskega
podrobnega prostorskega načrta – OPPN
Mojstrana – fabrka (DM SK 6)

Na podlagi 46., 57. in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 108/09)
ter 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS,
št. 55/07, 122/08) je župan Občine Kranjska Gora sprejel

SKLEP
o pripravi delnega občinskega
podrobnega prostorskega načrta
– OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK 6)

2. člen
Območje OPPN
OPPN se izdela za del območja urejanja Mojstrana –
fabrka, ki je v prostorskem planu določeno kot območje DM
SK 6.
Območje zajema naslednja zemljišča s parc. št. 1364,
1361/1 (del), 1365, 1369 (del), 1370/1, 1367, 1370/2, 1366,
1368/5, 1368/4, 1368/2, 1375/32, 1375/28 (del), vse k.o.
Dovje. Ocenjena velikost obdelave je tako 8200 m2.
3. člen

1. člen

Način pridobitve strokovnih rešitev

Ocena stanja in razlog za pripravo OPPN

Za OPPN se izdelajo strokovne podlage z idejno rešitvijo
ureditve območja. Na podlagi strokovnih podlag in idejnih re‑
šitev ureditve se uskladijo interesi lastnikov zemljišč in Občine
Kranjska Gora.

S tem sklepom župan Občine Kranjska Gora določa, da
se pripravi delni občinski podrobni prostorski načrt – OPPN
Mojstrana – fabrka (DM SK 6) po postopku in na način, ki ga
določa Zakon o prostorskem načrtovanju in ta sklep.
S prostorskim planom Občine Kranjska Gora je določeno,
da je območje Mojstrana – fabrka (DM SK 6) namenjeno za sta‑
novanja in kmetije (SK) in, da se območje ureja z ureditvenim
načrtom (v skladu s termini današnje zakonodaje OPPN).

meseci

4. člen
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Okvirni terminski plan priprave in sprejema OPPN je na‑
slednji:

1

2

3

4

5

6

7

8

opravila v postopku

akterji

sklep o pripravi

občina

X

strok. podlage + idejne rešitve

načrtovalec

XXXX XX

izdelava osnutka OPPN

načrtovalec

pridob. smernic – 30 dni in uskl.

nos. urej.

dopolnitev osnutka OPPN

načrtovalec

javna razgrnitev OPPN – 30 dni

občina

javna obravnava

občina

X

1. obravnava dop. osn. OPPN

OS

X

zapisnik o prip. in predlogih

občina

strokovna stališča

načrtovalec

stališča do prip. in predlogov

župan

dopolnitev predloga OPPN

načrtovalec

mnenja k predl. OPPN – 30 dni

nosilci urej.

2. obravnava OPPN – sprejem

OS

objava v uradnem glasilu

občina

X

končni elaborat (po objavi)

načrtovalec

X

XXXX
XXXX XX
XX
XXXX

XX
XX
X
XX
XX XX
X
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5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje v
roku 30 dni od prejema vloge, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO
2. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upra‑
vljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save
3. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Ljubljana (na‑
rava)
4. Ministrstvo za kulturo
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševa‑
nje
6. Občina Kranjska Gora (za lokalne ceste in javno raz‑
svetljavo)
7. Komunala Kranjska Gora d.o.o., (za vodovod, odpadne
vode in odpadke)
8. Elektro Gorenjske d.d., (za električno energijo)
9. Telekom Slovenije, d.d., Enota Kranj (za telekomuni‑
kacije)
10. UPC Telemach d.o.o. (za kabelsko komunikacijo)
11. drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku
priprave OPPN izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno
področje, kar se določi z dodatnim dopolnilnim sklepom.
6. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu ter velja z dnem objave. Občina Kranjska
Gora pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505/8-1/2010-BP
Kranjska Gora, dne 4. novembra 2010
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

LENDAVA
4807.

Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih
skupnosti Občine Lendava na naknadnih
volitvah 24. oktobra 2010

Občinska volilna komisija Lendava je skladno s 85. in na
podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07 UPB3 in 45/08) sestavila

POROČILO
o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti
Občine Lendava na naknadnih volitvah
24. oktobra 2010
I.
Na naknadnih volitvah za volitve članov svetov krajev‑
nih skupnosti Pince, Petišovci, Mostje Banuta in Genterovci
(VE – 1 Genterovci) dne 24. oktobra 2010 je bilo:
– skupaj vpisanih 1545 volivcev,
– oddanih 413 glasovnic oziroma 26,73%,
– od tega 3 neveljavne glasovnice in
– 410 veljavnih glasovnic.
S potrdili ni glasoval nihče.
II.
Rezultati glasovanja na naknadnih volitvah članov sveta
krajevnih skupnosti Občine Lendava
1. KRAJEVNA SKUPNOST PINCE
a) Skupaj volivcev 185
b) Skupaj glasovalo 67 oziroma 36,21%

Št.
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c) Število oddanih glasovnic 67
– neveljavnih glasovnic 1
– veljavnih glasovnic 66
Območje volilne enote: naselje PINCE

Št. glasov

1. Kristijan JAKLIN, roj. 16. 5. 1977, Pince,
Lendavska cesta 31

33

2. Piroška BERNARD, roj. 25. 6. 1964, Pince,
Lendavska cesta 23

51

3. Tibor KEPE, roj. 8. 1. 1959, Pince, Lendavska
cesta 63

55

4. Vali MAGYAR, roj. 8. 3. 1968, Pince, Gornja
ulica 5

24

5. Dejan TOT, roj. 9. 11. 1976, Pince, Zvoniška
ulica 10

31

2. KRAJEVNA SKUPNOST GENTEROVCI – Volilna eno‑
ta 1 (Genterovci)
a) Skupaj volivcev 188
b) Skupaj glasovalo 64 oziroma 34,04%
c) Število oddanih glasovnic 64
– neveljavnih glasovnic 0
– veljavnih glasovnic 64
Območje volilne enote: naselje GENTEROVCI

Št. glasov

1. Simon ŠEBJANIČ, roj. 20. 4. 1964, Genterovci,
Mala cesta 5

49

2. Katarina PISNJAK, ROJ. 8. 10. 1962,
Genterovci, Mejna ul. 10

38

3. Tibor FEHER, roj. 7. 5. 1971, Genterovci,
Mala cesta 17

31

4. Franc KLUJBER, roj. 11. 10. 1965, Genterovci,
Faluvég 10

31

5. Blanka BAKAN, roj. 18. 3. 1966, Genterovci,
Šarošret 12

23

3. KRAJEVNA SKUPNOST MOSTJE - BANUTA
a) Skupaj volivcev 387
b) Skupaj glasovalo 86 oziroma 22,22%
c) Število oddanih glasovnic 86
– neveljavnih glasovnic 0
– veljavnih glasovnic 86
Območje volilne enote: naselje MOSTJE in
BANUTA

Št. glasov

1. Denis TIVADAR, roj. 24. 5. 1974, Mostje 78

27

2. Klara PANKAS, roj. 22. 2. 1969, Banuta 2a

30

3. Klara DRK, roj. 20. 1. 1969, Mostje 75

64

4. Ivan KRAMAR, roj. 25. 5. 1955, Mostje 8

29

5. Jožef PUCKO, roj. 18. 3. 1952, Mostje 78

45

4. KRAJEVNA SKUPNOST PETIŠOVCI
a) Skupaj volivcev 785
b) Skupaj glasovalo 196 oziroma 24,96%
c) Število oddanih glasovnic 196
– neveljavnih glasovnic 2
– veljavnih glasovnic 194
Območje volilne enote: naselje PETIŠOVCI

Št. glasov

1. Dezider SABO, roj. 31. 1. 1982, Petišovci,
Vrtna ul. 18

117

2. Branko ZUPANEC, roj. 2. 12. 1959, Petišovci,
Cvetna ulica 7

86

3. Jožef SŐKE, roj. 14. 5. 1958, Petišovci,
Petišovska ulica 50

98

4. Jože COFEK, roj. 30. 9. 1967, Petišovci, Nova
ulica 1

75

Stran

13676 /

Št.

90 / 12. 11. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Območje volilne enote: naselje PETIŠOVCI

Št. glasov

5. Ksenija PAHOR, roj. 4. 4. 1966, Petišovci,
Ul.22. junija 66

79

6. Siniša ŽILAVEC, roj. 28. 12. 1973, Petišovci,
Petišovska ulica 80

61

7. Milan COFEK, roj. 4. 4. 1964, Petišovci,
Nova ulica 1

106

8. Klaudija ŽILAVEC, roj. 31. 5. 1976, Petišovci,
Petišovska ulica 80

54

9. Margareta BUKOVEC, roj. 12. 5. 1961,
Petišovci, Lendavska ul. 42

38

10. Vesna ČIRIĆ, roj. 25. 6. 1967, Petišovci,
Nova ulica 20

64

11. Irena ČOTAR - BUDJA, roj. 23. 9. 1958, Peti‑
šovci, Vrtna ulica 20

116

12. Štefan POZSGAI, roj. 25. 1. 1940, Petišovci,
Petišovska ulica 9

86

13. Gabi FEHER, roj. 7. 5. 1965, Petišovci, Peti‑
šovska ulica 35

100

14. Damir KUKOVEC, roj. 26. 3. 1974,
Petišovci, Ul. 22. junija 73

101

III.
Občinska volilna komisija Lendava je v skladu z določi‑
lom drugega odstavka 12. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 UPB3 in 45/08) opravila žreb med
kandidatoma, ki sta v volilni enoti prejela enako število glasov,
in sicer
– VOLILNA ENOTA – 1 GENTEROVCI: kandidat pod zap.
št. 3 Franc KLUJBER in kandidat pod zap. št. 4 Tibor FEHER,
ki sta prejela enako število glasov (31 glasov). Izvoljen je bil
kandidat pod zap. št. 4 Tibor FEHER, roj. 7. 5. 1971, Gente‑
rovci, Mala cesta 17:
– VOLILNA ENOTA PETIŠOVCI: kandidat pod zap. št. 2.
Branko ZUPANEC in kandidat pod zap. št. 12 Štefan POZ‑
SGAI, ki sta prejela enako število glasov (86 glasov).
Izvoljen je bil kandidat pod zap. št. 12. Štefan POZSGAI,
roj. 25. 1. 1940, Petišovci, Petišovska ulica 9.
IV.
Člani svetov krajevnih skupnosti Občine Lendava, izvolje‑
ni na naknadnih volitvah, dne 24. oktobra 2010 so:
1. KRAJEVNA SKUPNOST PINCE (5 članov)
1. Tibor KEPE
2. Piroška BERNARD
3. Kristijan JAKLIN
4. Dejan TOT
5. Vali MAGYAR
2. KRAJEVNA SKUPNOST PETIŠOVCI (7 članov)
1. Dezider SABO
2. Irena ČOTAR - BUDJA
3. Milan COFEK
4. Damir KUKOVEC
5. Gabi FEHER
6. Jožef SŐKE
7. Štefan POZSGAI
nov)

3. KRAJEVNA SKUPNOST MOSTJE - BANUTA (5 čla‑
1. Klara DRK
2. Jožef PUCKO
3. Klara PANKAS
4. Ivan KRAMAR
5. Denis TIVADAR

KRAJEVNA SKUPNOST GENTEROVCI
Volilna enota Genterovci (3 člani)
1. Simon ŠEBJANIČ
2. Katarina PISNJAK
3. Tibor FEHER.
Št. 041-0036/2010-N-šd
Lendava, dne 27. oktobra 2010
Člani OVK
1. Eva Lörinc l.r.
2. Boris Petek l.r.
3. Dejan Somi l.r.

Predsednica OVK
Karin Ščap Gubič l.r.

METLIKA
4808.

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
Občine Metlika

UGOTOVITVENI SKLEP
Na podlagi 37.a in 37.b člena Zakona o lokalni samou‑
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09 in 51/10), je Občinska volilna komisija Občine
Metlika na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) ter
na osnovi rezultatov glasovanja na rednih volitvah za člane
Občinskega sveta, ki je bilo 10. oktobra 2010
u g o t o v i l a,
da je bila Renata Brunskole, Hrast pri Jugorju 1A, 8331
Suhor izvoljena za članico Občinskega sveta Občine Metlika
in županjo Občine Metlika. Z ugotovitvijo izvolitve Renate
Brunskole za županjo Občine Metlika, ji na podlagi prvega
odstavka 37.a člena in prvega odstavka 37.b člena Zakona
o lokalni samoupravi preneha mandat članice občinskega
sveta.
Mandat članice Občinskega sveta je tako prešel na
naslednjo kandidatko z liste GLAS NEODVISNIH, to je Želj‑
ka Janjac, rojena 14. 1. 1961, Cesta XV. brigade 5, 8330
Metlika.
Kandidatka je dne 28. 10. 2010 podpisala izjavo, da spre‑
jema mandat članice Občinskega sveta.
Št. 013-2/2008
Metlika, dne 28. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Metlika
Marija Črnugelj l.r.
Namestnica predsednice
Marjeta Fortun l.r.
Namestnica člana
Andreja Muc l.r.
Namestnik člana
Andrej Sever l.r.
Namestnik člana
Matija Žabčič l.r.
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MEŽICA
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4810.

Poročilo o izidu volitev za župana v drugem
krogu Občine Mežica

POROČILO
o izidu volitev za župana v drugem krogu
Občine Mežica
Občinska volilna komisija je na 16. seji dne 26. 10. 2010
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja za župana Občine Mežica ugotovila naslednje
rezultate glasovanja:
I.
1. Na volitvah 24. 10. 2010 je imelo pravico voliti 3211
volivcev, ki so bili vsi vpisani v volilne imenike.
2. Skupno je glasovalo 1843 volivcev ali 57,4% vseh
volilnih upravičencev od tega:
1.
2.
3.
4.

Na voliščih po volilnem imeniku
1790
Po pošti
5
Predčasno
48
S potrdilom
0
3. Skupno število oddanih glasovnic je bilo 1843 od tega
1830 veljavnih in 13 neveljavnih.
4. Posamezna kandidata sta prejela naslednje število
glasov:
Zap.
Ime in priimek
št.
1. Dušan Krebel
2. Janez Praper
SKUPAJ:

Število glasov

%

1080
750
1830

59,02
40,98
100

II.
Občinska volilna komisija je skladno z določbo 107. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLVUPB3, 45/08 – ZLV-H, v nadaljevanju: ZLV) ugotovila, da je
za župana Občine Mežica izvoljen Dušan KREBEL, roj. 20. 1.
1957, stanujoč Möderndorferjeva pot 1, Mežica.
Izvoljenemu kandidatu Občinska volilna komisija Občine
Mežica izda potrdilo o izvolitvi na podlagi 91. člena v zvezi s
108. členom ZLV.
Št. 040-0001/2010-16
Mežica, dne 26. oktobra 2010
Občinska volilna komisija
Občine Mežica
Darja Cokan l.r.
Predsednica
Namestnik predsednice
Emil Mori l.r.
Članica
Frančiška Merkač l.r.
Namestnica članice
Andrejka Breznik l.r.
Član
Dejan Kavtičnik l.r.
Namestnik člana
Blaž Pečovnik l.r.
Članica
Polona Atelšek l.r.
Namestnica članice
Marija Praper l.r.
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Poročilo o izidu volitev za Občinski svet
Občine Mežica

Občinska volilna komisija je na podlagi 90. člena Zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in
45/08 – ZLV-H, v nadaljevanju: ZLV) je Občinska volilna komi‑
sija Občine Mežica sestavila

POROČILO
o izidu volitev za Občinski svet Občine Mežica
Občinska volilna komisija je na 10. seji, dne 10. 10. 2010,
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja na volitvah v Občinski svet Občine Mežica,
dne 10. 10. 2010 ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter
izid volitev v Občinski svet Občine Mežica, ki šteje 14 članov:
I.
Na volitvah 10. 10. 2010 je imelo pravico voliti 3211 voliv‑
cev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
Skupno je glasovalo 1993 volivcev ali 62,08% vseh volil‑
nih upravičencev od tega:
1.
2.
3.
4.

Na voliščih po volilnem imeniku
Po pošti
Predčasno
S potrdilom

1951
5
37
0

II.
Skupno število oddanih glasovnic je bilo 1993. Od tega je
bilo 1934 veljavnih in 59 neveljavnih.
Posamezne liste, ki so navedene po izžrebanem vrstnem
redu, so dobile naslednje število glasov.
Zap.
Ime liste
št.
1. DeSUS – Demokratična stranka
upokojencev Slovenije
2. Oserban Stanislav
3. Avgust Gerdej - Kajžar in skupina
volivcev
4. LDS – Liberalna demokracija
Slovenije
5. Neodvisna lista – Vinko Strgar in
invalidi Mežice
6. Miran Prošt
7. S srcem za Mežico
8. SD – Socialni demokrati
9. Tudi mi smo tu
10. ZARES – nova politika
11. SLS – Slovenska ljudska stranka
12. SDS – Slovenska demokratska
stranka
SKUPAJ:

Št.
glasov

%

195
78

10,08
4,03

226

11,69

122

6,31

38
70
213
214
74
100
216

1,96
3,62
11,01
11,07
3,83
5,17
11,17

388
1934

20,06
100

III.
Na osnovi 14. člena ZLV je Občinska volilna komisija
ugotovila, da pripada posameznim listam naslednje število
mandatov:
Zap.
Število
Ime liste
št.
mandatov
1. DeSUS – Demokratična stranka
upokojencev Slovenije
1
2. Oserban Stanislav
0
3. Avgust Gerdej - Kajžar in skupina volivcev
2
4. LDS – Liberalna demokracija Slovenije
1
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Zap.
Ime liste
št.
5. Neodvisna lista – Vinko Strgar in invalidi
Mežice
6. Miran Prošt
7. S srcem za Mežico
8. SD – Socialni demokrati
9. Tudi mi smo tu
10. ZARES – nova politika
11. SLS – Slovenska ljudska stranka
12. SDS – Slovenska demokratska stranka
SKUPAJ MANDATOV:

Uradni list Republike Slovenije
Število
mandatov
0
0
2
2
0
1
2
3
14

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je bilo v skladu
z drugim odstavkom 18. člena ZLV oddano zadostno število
preferenčnih glasov za naslednje liste kandidatov:
Za listo DeSUS – Demokratična stranka upokojencev
Slovenije je bilo oddanih skupaj 50 preferenčnih glasov, kar je
več kot 25% oddanih glasov za to listo, zato bi se vrstni red za
to listo moral določiti po zaporedju največjega števila oddanih
preferenčnih glasov za posamezne kandidate s te liste. Ker pa
število preferenčnih glasov za nobenega kandidata s te liste ne
presega 10% števila vseh oddanih glasov za to listo, se edini
mandat podeli po vrstnem redu kandidatov na listi.
Za listo LDS – Liberalna demokracija Slovenije je bilo
oddanih skupaj 40 preferenčnih glasov, kar je več kot 25% vseh
oddanih glasov za to listo, zato bi se vrstni red za to listo moral
določiti po zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih
glasov za posamezne kandidate s te liste. Na tej listi je edini
kandidat, to je kandidat pod zaporedno številko ena, Blaž Šušel
dobil 17 preferenčnih glasov in s tem presegel 10% števila vseh
glasov oddanih za to listo, zato se mu je dodelil edini mandat,
ki pripada tej listi.
Za listo S srcem za Mežico je bilo oddanih skupaj 66 pre‑
ferenčnih glasov, kar je več kot 25% oddanih glasov za to listo,
zato bi se vrstni red za to listo moral določiti po zaporedju

Zap.
št.

Ime in priimek

največjega števila oddanih preferenčnih glasov za posamezne
kandidate s te liste. Ker pa število oddanih preferenčnih glasov
za nobenega kandidata s te liste ne presega 10% števila vseh
oddanih glasov za listo, sta se mandata dodelila po vrstnem
redu kandidatov na listi.
Za listo SD – Socialni demokrati je bilo oddanih skupaj
67 preferenčnih glasov, kar je več kot 25% oddanih glasov
za to listo, zato se mora vrstni red za to listo določiti po
zaporedju največjega števila oddanih preferenčnih glasov
za posamezne kandidate s te liste. Na listi SD – Socialni de‑
mokrati je samo ena kandidatka, to je Irma Rebula, druga po
vrstnem redu na listi, dobila 27 preferenčnih glasov in s tem
presegla 10% števila vseh glasov oddanih za to listo, zato
se prvi mandat te liste dodeli njej. Drugi še preostali mandat,
ki pripada tej listi, pa se dodeli po vrstnem redu kandidatov
na listi, saj število oddanih preferenčnih glasov za vse ostale
kandidate s te liste ne presega 10% števila vseh oddanih
glasov za listo, to je prvi kandidatki po vrstnem redu na tej
listi, Miri Steblovnik.
Za listo Zares – nova politika je bilo oddanih skupaj
34 preferenčnih glasov, kar je več kot 25% oddanih glasov
za to listo, zato se vrstni red za to listo določi po zaporedju
največjega števila oddanih preferenčnih glasov za posame‑
zne kandidate s te liste. Ker pa število preferenčnih glasov za
nobenega kandidata s te liste ne presega 10% števila vseh
oddanih glasov za to listo, se edini mandat podeli po vrstnem
redu kandidatov na listi.
Za listo SLS – Slovenska ljudska stranka je bilo oddanih
skupaj 64 preferenčnih glasov, kar je več kot 25% oddanih gla‑
sov za to listo, zato se vrstni red za to listo določi po zaporedju
največjega števila oddanih preferenčnih glasov za posamezne
kandidate s te liste. Ker pa število preferenčnih glasov za nobe‑
nega kandidata s te liste ne presega 10% števila vseh oddanih
glasov za to listo, se oba mandata, ki pripadata tej listi, podelita
po vrstnem redu kandidatov na listi.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so bili v skladu s
14. in 18. členom ZLV izvoljeni v Občinski svet Občine Mežica
naslednji kandidati:

Lista

Datum roj.

Bivališče

1.

MAKSIMILJAN KRAGELNIK DeSUS – Demokratična stranka upokojencev 2. 8. 1952
Slovenije

Podjunska 25, Mežica

2.

AVGUST GERDEJ

Avgust Gerdej - Kajžar in skupina volivcev

11. 8. 1954

Ob Meži 10, Mežica

3.

UROŠ VRČKOVNIK

Avgust Gerdej - Kajžar in skupina volivcev

23. 7. 1968

Leška cesta 25, Mežica

4.

BLAŽ ŠUŠEL

LDS – Liberalna demokracija Slovenije

17. 6. 1961

Fužinarska 2, Mežica

5.

ALEŠ PUSTOSLEMŠEK

S srcem za Mežico

16. 12. 1968

Knapovška 7, Mežica

6.

NINA MAUHLER

S srcem za Mežico

19. 1. 1972

Prežihova 9, Mežica

7.

IRMA REBULA

SD – Socialni demokrati

13. 11. 1954

Leška cesta 5b, Mežica

8.

MIRA STEBLOVNIK

SD – Socialni demokrati

27. 8. 1946

Celovška 62, Mežica

9.

ZORAN MLAKAR

ZARES – nova politika

10. 5. 1956

Fužinarska 14, Mežica

10.

JANEZ PRAPER

SLS – Slovenska ljudska stranka

30. 10. 1949

Celovška 17, Mežica

11.

LOVRO VREŠ

SLS – Slovenska ljudska stranka

25. 8. 1969

Podkraj pri Mežici 24,
Mežica

12.

MIRO PETEK

SDS – Slovenska demokratska stranka

6. 3. 1959

Celovška 60, Mežica

13.

TATJANA URANC

SDS – Slovenska demokratska stranka

10. 10. 1957

Leška 13, Mežica

14.

ALJOŠA PODOJSTERŠEK

SDS – Slovenska demokratska stranka

3. 3. 1972

Mrvovo 23, Mežica
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Vsem izvoljenim kandidatom za člane Občinskega sveta
Občine Mežica Občinska volilna komisija Občine Mežica izda
potrdilo o izvolitvi na podlagi 91. člena ZLV.
Izid volitev se na podlagi drugega odstavka 90. člena
ZLV objavi v občinskem uradnem glasilu, to je Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2010-11
Mežica, dne 12. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije
Darja Cokan l.r.
Namestnik predsednice
Emil Mori l.r.
Članica
Frančiška Merkač l.r.
Namestnica članice
Andrejka Breznik l.r.
Član
Dejan Kavtičnik l.r.
Namestnik člana
Blaž Pečovnik l.r.
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2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa ureditveno območje OPPN. Z OPPN se
določa načrtovane prostorske ureditve, krajinske in oblikoval‑
ske rešitve prostorskih ureditev, načrt parcelacije, etapnost
izvedbe, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov
ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred
požarom, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in javno dobro, vplive in povezave s sose‑
dnjimi enotami urejanja prostora, obveznosti investitorjev in
izvajalcev, odstopanja, prehodne in končne določbe ter druge
pogoje.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(opis prostorske ureditve)
Načrtovana je širitev gramoznice na površini severno
od obstoječe gramoznice v velikosti ca. 11 ha. Na južni strani
obstoječe gramoznice se sanira del južnega obrežja obstoječe
gramoznice tako, da se uredi položna brežina. Na zahodnem
delu gozdne površine se uredi prostor za kampiranje za 50 enot
z vsemi potrebnimi objekti in rekreacijskimi površinami. Vzho‑
dni del gozdne površine se nameni ureditvi motela s spremlja‑
jočimi dejavnostmi. Osrednji del gozdne površine se uredi za
turistično rekreacijske namene. Jugovzhodni del gramoznice
se nameni športno rekreacijskim dejavnostim. Na robu tega
območja se uredi gostinski objekt s teraso.

Članica
Polona Atelšek l.r.

III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

Namestnica članice
Marija Praper l.r.

(ureditveno območje OPPN)

MORAVSKE TOPLICE
4811.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za širitev gramoznice in ureditev kampa
v Ivancih

Na osnovi 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 16. člena Statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02
in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 31. seji
dne 30. 9. 2010 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za širitev gramoznice in ureditev kampa
v Ivancih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski
načrt za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih (v na‑
daljevanju: OPPN), ki ga je izdelal ZEU-DNI d.o.o. iz Murske
Sobote v septembru pod številko OPPN-7/09. Pravna podlaga
za izdelavo OPPN je Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 48/04).
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4. člen
(1) Za realizacijo OPPN obravnavamo naslednje parcele
v k.o. Ivanci:
Parcelna št.: 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044,
1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054,
1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1089,
1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099,
1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109,
1110, 1111, 1112, 1113, 1122, 1127/2, 1142, 1143, 1144, 1145,
1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155,
1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165,
1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175,
1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1209, 1210,
1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220,
1221, 1222, 1223, 1224, 1251, 1257, 1261/2, 1262, 1263/1,
1263/2, 2354 ter deli parcel 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907,
936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947,
948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959,
960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971,
972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981/1, 981/2, 982,
983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994,
995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015,
1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031,1032, 1033, 1034, 1035,
1036, 1037, 1250, 1318/1, 1318/2, 1318/3, 1318/4, 1319, 1320,
1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326/1, 1326/2, 1327, 1328,
1329, 2342, 2346, 2347, 2355 in 2368.
(2) Velikost širitvenega pridobivalnega prostora je
11,62 ha, ki zajema nepozidano površino in je v naravi kme‑
tijsko zemljišče. Po namenski rabi je območje opredeljeno kot
območje namenjeno rudarstvu, ki je opredeljeno za izkoriščanje
mineralnih surovin – gramoza. Na južni strani območja obde‑
lave se nahaja gozd, med razširitvijo in gozdom pa se nahaja
vodna površina, ki je nastala zaradi izkopa gramoza. Vzhodno
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stran območja obdelave omejuje lokalna cesta Gančani–Bo‑
gojina, s katere je možen dostop do ureditvenega območja.
Dostop do območja obdelave je možen tudi z zahodne strani.
Severno stran območja omejujejo kmetijske površine. Celotna
površina ureditvenega območja znaša 44,3 ha.
(3) Širitev gramoznice je predvidena v dveh fazah na
območju pridobivalnega prostora površine 11,62 ha. Končna
eksploatacijska količina gramoza bo potrjena na osnovi Ela‑
borata o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov
proda in peska v gramoznici Ivanci, ki ga bo potrdila Komisija
za ugotavljanje zalog in virov mineralnih surovin. Ob predvideni
dinamiki proizvodnje 80.000 m3 letno je predvidena doba izko‑
riščanja okoli 13 let.
IV. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI
UREJANJA PROSTORA
5. člen
(1) Gramoznica je z dostopom prometno povezana z
lokalno cesto Bogojina–Gančani. Za namene ureditve kampa,
motela in ostalih turistično-rekreacijskih objektov se uredijo
nove cestne povezave od gramoznice do ceste, ki vodi do
naselja Ivanci.
(2) Gradnja novih infrastrukturnih vodov na območju črpa‑
nja gramoza ni predvidena, tako da tovrstne povezave ali vpliva
na sosednje enote urejanja ne bo. Za turistično-rekreacijsko ob‑
močje so predvideni novi priključki gospodarske javne infrastruk‑
ture, ki bodo povezani s sosednjimi enotami urejanja. Priključki
na obstoječo infrastrukturo se izvedejo izven območja OPPN.
(3) Na sosednje enote urejanja posega vplivno območje
gramoznice, glede na dopustne vrednosti emisij snovi ali ener‑
gije, različno za različne vrste emisij (hrup, prah) in različno gle‑
de smeri od izvora vpliva do objekta. Spremenjena bo krajinska
slika, nastala bo večja vodna površina, ki pa se bo po sanaciji
gramoznice ponovno spojila z okoliško krajino in z obstoječim
delom vodne površine.
(4) Po končanem izkoriščanju in izvedeni sanaciji gramo‑
znice ne bo dejavnosti, ki bi povzročale hrup, emisije prahu v
okolje. Torej tudi ni vplivnega območja gramoznice, oziroma
vplivno območje ne presega meje ureditve – rudniškega pro‑
stora.
(5) Območje ureditve gramoznice glede velikosti posega
v prostor in umeščenosti ter tudi ostalih vplivov in povezav s
sosednjimi enotami urejanja je nemoteča in ne vpeljuje novih
negativnih elementov v prostor.
(6) Predvidena realizacija programov (motela, kampa,
gostilne, rekreacijskega območja) v območju urejanja ne bo
imela vplivov na sosednje enote urejanja.
V. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
6. člen
(načrtovana ureditev in razmestitev predvidenih dejavnosti)
(1) V prostorskih sestavinah planov sta obe območji (ob‑
stoječa in predvidena) opredeljeni kot območje za širitev gra‑
moznice. Zemljišča načrtovane širitve gramoznice na severni
strani so trenutno kmetijska zemljišča, zemljišča za ureditev
turističnega območja na južni strani pa so gozdna zemljišča.
Obe območji neposredno mejita na že izkoriščeno in sanirano
gramoznico, ki je v pretežnem delu vodna površina. Obravna‑
vano območje leži izven varstvenih ali zavarovanih območij.
Do obstoječe gramoznice je urejena električna napeljava ter
TK vod do obstoječega objekta, druge gospodarske javne
infrastrukture ni. Po končanem izkoriščanju se bo vodna po‑
vršina povečala. Brežine gramoznice se sanirajo in zasadijo
z avtohtono vegetacijo. Na južnem delu območja obdelave se
uredi kamp s spremljajočimi objekti, gostinski objekti in manjši
motel, ki jih obkrožajo turistično rekreacijske dejavnosti in se
podrobneje umestijo v projektni dokumentaciji.
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(2) Primarna dejavnost na območju gramoznice je pri‑
dobivanje gramoza, ki je umeščena na severni rob obstoječe
gramoznice v površini ca. 11 ha.
(3) Znotraj ureditvenega območja so opredeljene nasle‑
dnje dejavnosti:
– območje motela s spremljajočimi dejavnostmi,
– območje za kampiranje s servisnimi objekti,
– plaža (območje za sončenje, sprostitev in počitek),
– območje za spremljajoče programe vodnih športov (ob
gostinskem objektu),
– športno-rekreacijsko območje v gozdu (med kampom
in motelom), kjer se uredijo posamezna igrišča,
– območje gostilne s spremljajočimi objekti in ureditvijo
rekreacijskih ter parkovnih površin,
– ostale zelene površine,
– vodne površine.
(4) Na območju je možna gradnja, rekonstrukcija, od‑
stranitev in vzdrževanje naslednjih vrst objektov pod pogoji
predpisov, ki urejajo gradnjo objektov glede na zahtevnost in
so oblikovno usklajeni s stavbo (materiali in barve) h katerim
pripadajo:
– nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe (razen: greznic),
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti (razen baznih postaj),
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam,
– spominska obeležja,
– objekt za oglaševanje,
– enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni objekti: pomožni cestni objekti (razen ce‑
stnega silosa), pomožni energetski objekti (razen etažnega
plinskega priključka za etažno ogrevanje, tipskega zabojnika
za skladiščenje jeklenk), pomožni komunalni objekti, kana‑
lizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje (razen
greznic in zbiralnice ločenih frakcij), pomožni objekti za
spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak, potrebna za
raziskave,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: samo ribnik, če je
namenjen za rekreacijske in turistične dejavnosti,
– začasni objekti: razen cirkusa in objektov, namenjenih
začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi,
– vadbeni objekti: vadbeni objekti namenjeni športu in
rekreaciji na prostem (razen planinskih poti, smučišč, športnih
strelišč, vzletišč),
– spominska obeležja,
– urbana oprema.
7. člen
(odkopna metoda)
(1) Pridobivanje proda, peska in mivke (gramoza) bo
izvedeno s strojnim odkopom v dveh etapah, ki so pogoje‑
ne z izkopom na »suhem« ter izkopom pod nivojem talne
vode. Tehnološki postopek pridobivanja se sestoji iz nasle‑
dnjih del:
a) pripravljalna dela, v katera sodi odpiranje gramoz‑
nice, priprava dostopnih poti in transportnih poti za odvoz
materiala ter zavarovanje (ograditev) delovišča, odstranje‑
vanje zgornjega humusnega dela ter deponiranje na zača‑
snih deponijah znotraj pridobivalnega prostora, montaža
potrebne opreme,
b) pridobivanje materiala pod vodo,
c) transport do obale, nakladanje in odvoz ter
d) tehnična sanacija izkoriščenih delov gramoznice –
sanacija brežin.
(2) Smer odkopa oziroma napredovanja odkopne fronte
je predvidena od zahoda proti vzhodu, najprej faza II in nato
faza III.
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8. člen
(pridobivanje materiala)
(1) Kot je uvodoma navedeno je izbrana smer odkopa od
zahoda proti vzhodu. Začetek odkopa je na skrajnem zaho‑
dnem robu gramoznice. Z letnimi načrti so možna tudi odsto‑
panja, odvisno od dinamike del in drugih pogojev v gramoznici
ali okolici.
(2) Pridobivanje materiala nad vodo se bo izvajalo s hi‑
dravličnim bagrom z globinsko žlico, in sicer do globine 4–5 m
odvisno od dolžine ročice bagra, kar je tudi višina te etažne
brežine.
(3) Pridobivanje materiala pod vodo predstavlja naslednjo
etapo v procesu pridobivanja. Uporabi se plavajoči bager z
grabilno žlico – čeljustni bager. Plavajoči bager pobira mate‑
rial do predvidene globine oziroma do zaglinjenega proda v
talnini. Globina izkopa s plavajočim bagrom bo največ do 18
m. Transport materiala od plavajočega bagra do kopnega je s
transportnim trakom položenim na splave – pontone po navo‑
dilih proizvajalca.
(4) Pridobljeni material se deponira na začasni deponiji,
kjer se odceja. Nakladanje se izvaja z nakladalnikom na tran‑
sportna sredstva – kamione prekucnike.
9. člen
(pogoji in usmeritve za sanacijo gramoznice)
Sanacija izkoriščenega dela gramoznice se bo izvajala
sproti, sočasno s širitvijo izkopa (smer zahod-vzhod), skla‑
dno s Krajinskim ureditvenim načrtom sanacije gramoznice.
Po končanem izkoriščanju se gornje brežine poravnajo in se
dokončno sanirajo z materialom, ki je nastal pri odkrivanju ter
zasadijo z avtohtonim drevjem in grmovjem v skladu s krajin‑
skim načrtom. Začasno se brežine lahko zasejejo z žitaricami
in deteljo za utrjevanje travne ruše. Material, kateri se bo upo‑
rabil pri formiranju brežin pod vodno gladino, ne sme vsebovati
ostanke rastlin, humus ali druge organske snovi, ki so prisotne
v vrhnjih slojih tal.
VI. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE NAČRTOVANIH UREDITEV
10. člen
(pogoji in usmeritve za arhitekturne ureditve)
(1) Nulta kota objektov je 180,00 ABS. Nulta kota ureditve
terena v okolici objektov je 179,50 ABS.
(2) Motel:
– Maksimalna etažnost je P+1 ali P+M.
– Streha je lahko ravna ali dvokapna. Sleme mora pote‑
kati v smeri daljše stranice.
– Možna je izvedba pohodne strehe ali zelene strehe.
– Tloris objekta je v okviru dovoljenega območja za pozi‑
davo posamezne parcele.
– Višinski gabariti objekta ne smejo presegati višine goz‑
dne vegetacije.
(3) Objekti na območju kampa:
– Etažnost: P.
– Objekti služijo oskrbi kampa: sanitarijam in drugim
oskrbno servisnim potrebam kampa.
– Tlorisi objektov morajo biti je v okviru dovoljenega ob‑
močja za pozidavo posamezne parcele.
– Glavno pročelje je orientirano na glavno dostopno pot.
– Med območji za kampiranje se uredijo utrjene poti.
– Parcele za kampiranje se po potrebi komunalno opre‑
mijo v skladu s standardi.
– V največji možni meri se ohrani obstoječa vegetacija, ki
bo nudila senco ali pa se zasadi avtohtona drevnina.
(4) Gostinski objekt:
– Etažnost: P+M.
– Tlorisna velikost objekta mora biti v okviru območja
velikosti 20 x 20 m.
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– Dostop do gostilne z motornimi vozili je možen iz vzho‑
dne strani do parkirišča pred objektom, kjer se postavi zaporna
pregrada.
(5) Pri oblikovanju objektov je prepovedano oblikovanje
nezdružljivih različnih naklonov, slemen in kritin streh kakor
tudi oblikovanje večstranih naklonov streh, prepovedani so
tudi večkotni izzidki, stolpiči in fasadni pomoli. Pri oblikovanju
objektov se lahko uporabijo modernejši oblikovalski pristopi.
Objekti so lahko grajeni v masivni konstrukciji ali v montažni
izvedbi. Pri obdelavi fasade se lahko uporabljajo elementi
tradicionalne arhitekture (les, omet) kot tudi sodobni materiali
(jeklo, fasadne plošče, steklo, pločevine). Pri zunanji ureditvi
se morajo uporabljati avtohtoni materiali kot so les in prodec.
Dovoljena je še uporaba betonskih tlakovcev/plošč in kovin‑
skih elementov. Uporaba asfalta je dovoljena le za povozne
površine. Uporaba kamnitih skal ni dovoljena. Na strehah je
dopustna namestitev sončnih sprejemnikov ali drugih naprav
namenjenih zbiranju obnovljivih virov energije, ki ne smejo
presegati slemena streh.
(6) Za vsako parcelo je določeno območje, znotraj ka‑
terega je mogoča gradnja objektov, ki je razvidno iz grafične
priloge.
11. člen
(pogoji in usmeritve za krajinsko ureditev)
(1) Odkop gramoza se vrši od roba gramoznice Ivanci v de‑
lovnem naklonu 1:2. Po končanem izkoriščanju se kopne brežine
uredijo v blagem naklonu (največ 1:3) in se dokončno sanirajo
z materialom, ki je nastal pri odkrivanju ter zasadijo z drevjem
in grmičevjem. Okoli gramoznice se lahko uredijo makadamske
poti (sprehajalne poti), ki omogočajo varnejše gibanje obiskoval‑
cev. Nove ureditve se smiselno povežejo z obstoječimi sanirani‑
mi ureditvami obstoječega dela gramoznice. Obala gramoznice
se lahko gramozira ali pa zaseje s travno mešanico.
(2) Že urejene brežine s potmi okoli gramoznice na vzho‑
dni in zahodni strani, ki so tudi zasajene, se ohranijo. Obstoječa
severna brežina se poruši. Njeni deli se ohranijo kot otok in kot
polotok na vzhodu in zahodu. Južna brežina/nasip se oblikuje
tako, da se nivojsko spoji z okoliškim terenom (obstoječo južno
potjo) in omogoča postopen ali blag prehod do vode.
(3) Ob kampu se obala ali obrežje gramoznice uredi tako,
da je mogoč položen dostop do vode, kjer se uredi plitvina do
globine 50 cm.
(4) Severna in podaljški vzhodne ter zahodne obale se
uredijo v zaporedju kot je prikazano na grafični prilogi uredi‑
tvene situacije in prikazanih profilov. Naklon brežine pod vodno
gladino ne sme biti večji od 1:2, lahko je le manjši.
(5) Na že urejenih brežinah se v največji možni meri ohrani
obstoječa vegetacija. Na območju kampa in motela se del drev‑
nine ohrani. Ohranijo se obstoječa debelna in stara hrastova dre‑
vesa. Nova zasaditev okrog gramoznice vključno z rekreacijskim
območjem in okolico gostinskega objekta, mora biti avtohtona. V
okolici motela se lahko poseže tudi po okrasni drevnini, ki pa ne
sme biti iz vrst iglavcev z izjemo bora in smreke.
12. člen
(odstranitev objektov)
Po končanem izkoriščanju gramoza se odstranijo vsi
objekti, ki so služili gramoznični dejavnosti. Obstoječi zidan
objekt (tehtnica) se lahko uporabi za turistične, rekreacijske
namene. Ohrani se tudi objekt, ki je postavljen v sklopu nama‑
kalnega sistema (črpališče) in spremljajoči objekti.
13. člen
(krajinsko ureditveni načrt)
(1) Za ureditev kompleksa kampa in motela ter športno
rekreacijskih površin se izdela načrt krajinske arhitekture, kjer
se podrobno določi pohodne površine, poti, igrišč, postavitev
igral, zasaditev ipd. Načrt krajinske arhitekture se izdela v
sklopu projektne dokumentacije ostalih objektov.
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(2) Za sanacijo širitve gramoznice se izdela Načrt krajin‑
ske arhitekture, ki ga izdela krajinski arhitekt, pri katerem mora
sodelovati biolog in predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije
in se ga izdela pred izdajo dovoljenja za izkop gramoza.
VII. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA
14. člen
(oskrba z vodo)
(1) Za potrebe gramoznične dejavnosti ni potreb po sani‑
tarni ali tehnološki vodi.
(2) Vsi predvideni turistični objekti se priključijo na javno
vodovodno omrežje.
(3) V območju predvidenih objektov se izvede hidrantna
mreža, ki bo potekala vzdolž dovozne ceste. Nadzemni hidranti
se namestijo skladno s predpisi o hidrantnem omrežju.
15. člen
(prometne površine)
(1) Dostop do gramoznice se bo vršil preko lokalne ceste
Gančani–Bogojina na novo urejeno dostopno pot ob gramoz‑
nici, ki se bo v fazi pridobivanja uporabljala le za dostop grad‑
bene mehanizacije in transportnih vozil. Nove poti za namene
koriščenja gramoza niso predvidene. Transport bo potekal po
eksploatacijskem prostoru.
(2) Dostopni poti do kampa in motela sta ločeni. Nove
poti so asfaltirane in široke 6 m. Obstoječa gramozirana pot ob
južnem robu gramoznice bo služila kot interventna pot in kot
dostopna pot do gostinskega objekta. Dostopna pot do gostin‑
skega objekta se lahko asfaltira ali protiprašno uredi. Okrog
objektov se uredijo utrjene parkirne površine.
(3) Površine za mirujoči promet se uredijo ob gostinskem
objektu, motelu in kampu. Parkirišča se tlakujejo s tlakovci
ali se asfaltirajo. Ob kampu in pred gostinskim objektom so
parkirišča lahko izvedena v gramozu ali utrjena kako drugače
(travne rešetke ipd.).
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WC kabine, ki se po končanem izkoriščanju odstranijo. Površi‑
ne, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, preta‑
kale in mešale okolju škodljive snovi, morajo biti izvedene tako,
da bo preprečeno neposredno izpiranje ali odtekanje škodljivih
snovi v površinske vode ali v tla (neprepustnost, robniki, padci
proti požiralnikom, kanalizacija itd.).
(2) Za potrebe kampa se posebej uredijo sanitarni prostori
v skladu s standardi za 50 bivalnih enot (šotorov, avtokamp
prikolic).
(3) V gostinskem objektu in motelu se sanitarije uredijo
znotraj objektov.
(4) Vsi objekti s sanitarijami se priključijo na obstoječe
kanalizacijsko omrežje v naselju Ivancih. Tehnološke odpadne
vode se mora pred izpustom v kanalizacijo očistiti. Komunalne
odpadne vode se morajo voditi ločeno po novem vodotesnem
kanalizacijskem omrežju. Odpadna voda se čisti na čistilni
napravi v Ivancih.
(5) Odvajanje vseh vrst odpadnih voda v gramoznico je
prepovedano. Neposredno odvajanje odpadnih voda v pod‑
zemne vode (brez precejanja skozi zemeljske plasti) je pre‑
povedano.
(6) Padavinske odpadne vode, ki odtekajo s streh objek‑
tov in z utrjenih površin, očiščene v skladu s predpisi s področja
varstva okolja je treba odvajati posredno v podzemne vode s
precejanjem skozi tla, preko ponikovalnic ali razpršeno (po
meteornih jarkih ali na zelenice).
(7) Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih ob‑
močij je treba načrtovati na tak način, da bo v čim večji možni
meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih povr‑
šin, kar pomeni, da je treba predvideti ukrepe za upočasnitev
odtoka padavinskih voda v površinske odvodnike (zatravitev,
travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki, zbiralniki
deževnice …).
18. člen
(elektronske komunikacije)
Objekti se opremijo z elektronskimi komunikacijami v skla‑
du s predpisi (telefon, internet, TV …).
19. člen

16. člen

(odstranjevanje odpadkov)

(električna energija)

Odpadna embalaža in drugi odpadki se zbirajo v posebnih
posodah in se sproti odvažajo na ustrezna mesta v skladu z
načinom ravnanja z odpadki v Občini Moravske Toplice.

(1) Za napajanje novih objektov z električno energijo bo
potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo (v nadaljeva‑
nju: TP) 20/0,4 kV: TPR-Cv, ki bo nameščena v območju kampa
samostojno ali v sklopu servisnega objekta kampa, z močjo 1 x
1000 kVA z ohišjem tip TPR-CV podkletena transformatorska
postaja z armiranobetonskimi montažnimi elementi.
(2) Vključitev predvidene TP v srednjenapetostno omrežje
bo izvedeno z vznakanjem dveh predvidenih SN 20 kV kablo‑
vodov. Predviden SN 20 kV kablovod (TP Ivanci–TP Ivanci
mobitel) bo v točki A prekinjen in speljan v predvideno TP. Od
predvidene TP do obstoječe TP Ivanci – separacija bo položen
novi SN KB 20kV. DV 20 kV (d-468) bo demontiran. Vzdolž tras
se položi cev PE 2xfi50 za potrebe TK (optika).
(3) Za napajanje predvidenega kompleksa širitve gramoz‑
nice in ureditev kampa s pripadajočimi objekti z električno ener‑
gijo bo potrebno zgraditi ustrezne nizkonapetostne izvode iz
predvidene TP. NN 0,4 kV razvod, nazivne napetosti 230/400V
se izvede kabelsko (v zemlji).
(4) Detajli in pogoji so razvidni iz priložene Strokovne
podlage za pripravo OPPN – Ureditev EEO 0,4 – 20 kV za pri‑
pravo OPPN za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih,
št. 225/10-MS, junij 2010.
17. člen
(odpadne in padavinske vode)
(1) Za sanitarne potrebe rudarske dejavnosti se ob kontej‑
nerju na severovzhodni strani gramoznice namestijo prenosne

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJA NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
20. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Pogonsko gorivo za delovne stroje se bo dovažalo
sproti, uporabljala se bodo ekološka goriva in maziva. Nataka‑
nje delovnih strojev se bo izvajalo le na ustreznih nepropustnih
betonskih ploščadih oziroma z uporabo lovilnih posod, ki so
urejene tako, da je preprečeno morebitno iztekanje v okolico.
(2) Za transport gramoza v območju gramoznice in izven
nje se morajo uporabljati novejša in brezhibna transportna
vozila.
(3) Ukrepi, katere se upošteva za zaščito podtalne vode
zaradi posegov na območju gramoznice Ivanci med gradnjo in
med obratovanjem, so navedeni v Analizi tveganja za onesna‑
ževanje podzemne vode, št. H/MT-76/10, ki jo je izdelal HGEM
d.o.o., junija 2010 in je sestavni del OPPN-ja. Obratovalni
monitoring se bo izvajal v skladu s programom obratovalnega
monitoringa, ki se pripravi v skladu s predpisi s področja var‑
stva okolja. Rezultati monitoringa se posredujejo JP Komuna
Beltinci.
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(4) Vsi novozgrajeni objekti (razen objektov, ki so javna
infrastruktura, grajeno javno dobro oziroma, so namenjeni izvaja‑
nju pridobljene vodne pravice ali rudarski dejavnosti-koncesija) s
pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno
z morebitno ograjo, morajo biti odmaknjeni najmanj 5 m od meje
vodnega zemljišča gramoznice, to je od zgornjega roba brežine
gramoznice.
(5) Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano
odlaganje ali pretovarjanje nevarnih snovi, odkopnih ali odpadnih
materialov, odpadkov ipd.
(6) V vode je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati
odkopne ali odpadne materiale, odpadke ter druge snovi ali
predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških
lastnosti, količine ali drugih lastnosti lahko ogrožajo življenje in
zdravje ljudi, vodnih ali obvodnih organizmov.
(7) Prepovedana je vožnja s plovili na motorni pogon, razen
za izvajanje nalog javnih služb varstva in urejanja voda, zaščite
in reševanja iz vode ter nalog policije in obrambe.
21. člen
(poplavna varnost)
(1) Za območje širitve gramoznice in ureditve kampa v
Ivancih, ki leži na poplavnem območju je bil izdelan elaborat
“Analiza hidravličnih razmer na območju gramoznice Ivanci pri
Murski Soboti, št. 347/10, ki jo je izdelal GEATEH” (v nadaljeva‑
nju: analiza) in je sestavni del OPPN.
(2) Za zagotovitev sprejemljive stopnje ogroženosti morajo
biti izvedeni naslednji omilitveni ukrepi, ki so podrobneje opisani
in prikazani v prej navedeni analizi:
– prestavitev obstoječega obrobnega jarka na severni in
zahodni strani gramoznice;
– izgradnja novega prepusta pod cesto Gančani–Bogojina;
– izkop odvodnega jarka dolvodno od novega prepusta
ob lokalni cesti Gančani–Bogojina in priključek na obstoječi
odvodnik;
– izkop zemeljskih naplavin iz profila obstoječega odvodne‑
ga jarka na odseku dolvodno od lokalne ceste Gančani–Bogojina
in na odseku med gramoznico in cesto ob pokopališču Ivanci;
– gradnja varovalnega nasipa ob severnem, vzhodnem in
zahodnem robu gramoznice.
(3) Navedeni omilitveni ukrepi se morajo izvesti pred kate‑
rokoli gradnjo na ureditvenem območju gramoznice.
22. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) V ureditvenem območju OPPN se izvaja IV. stopnja
varstva pred hrupom, izven območja pa III. stopnja varstva pred
hrupom. Povečanje hrupa je občasno in omejeno na območje
gramoznice, zato posebni ukrepi niso predvideni.
(2) Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se
ne presegajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju določene
z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list
RS, št. 121/04) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju (Uradni list RS, št. 105/05).
(3) Pri izvajanju gradbenih del naj se uporabljajo brezhibni
in predpisom ustrezni delovni stroji in naprave.
23. člen
(varstvo zraka)
Začasne dovozne poti na območju eksploatacije se po
potrebi vlažijo. Upoštevati je potrebno določila zakonodaje o var‑
stvu okolja in njegove podzakonske predpise o mejnih, opozo‑
rilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku, in predpise
o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav. Izpusti v zrak ne smejo
presegati z zakonom določenih mejnih vrednosti.
24. člen
(varstvo naravnih dobrin)
(1) Plodna zemlja se po odstranitvi deponira v območju
gramoznice in se uporabi pri sprotni in končni sanaciji brežin
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gramoznice. V primeru daljšega deponiranja zemlje se zaseje z
žitaricami (ječmen …) ali deteljo.
(2) Iz gramoznice Ivanci se izvaja namakanja kmetijskih
površinah. S predvideno razširitvijo se pogoji namakanja ne
spreminjajo, prav tako se ne posega v sam namakalni sistem.
25. člen
(ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine)
Na območju ni zavarovanih in varovanih območij kulturne
dediščine, kakor tudi ni območij zavarovane narave.
26. člen
(varstvo gozda)
(1) Vse gozdne površine, ki bodo poškodovane med gra‑
dnjo kampa in ostalih turističnih objektov se krčijo v skladu s
predpisi o varstvu gozdov in predpisi o izvajanju sečnje, rav‑
nanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju lesnih gozdnih
sortimentov.
(2) Za varovanje gozdnih površin se pri predvidenem izko‑
riščanju gramoza morajo upoštevati naslednji pogoji:
– sečnja se lahko izvaja šele po pridobitvi pravnomočnega
gradbenega dovoljenja,
– vsi posegi morajo biti načrtovani tako, da bo povzročena
minimalna škoda na sosednjem gozdnem rastju, koreninah goz‑
dnega drevja in na gozdnih tleh,
– panje in odvečni odkopni material se ne sme odlagati
v gozd, zato morajo biti urejene deponije, ki so predvidene v
projektni dokumentaciji,
– pri poseku in spravilu lesa se ravna v skladu z določili o
izvajanju sečnje lesa in z določili o varstvu pred požarom,
– pri sanaciji brežin gramoznice in ostali zasaditvi je treba
uporabiti avtohtone drevesne in grmovne vrste.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
27. člen
(obramba)
Ureditveno območje ni pomembno za potrebe obrambe,
zato posebni ukrepi niso predvideni.
28. člen
(naravne in druge nesreče)
(1) V času pripravljalnih del in v času izkoriščanja je treba
dela izvajati tako, da ne bo prišlo do onesnaženja tal in podtalja
in da ne bo povečana požarna ogroženost v naravnem okolju.
Za morebitne potrebe za gašenje v naravnem okolju se lahko na
severni strani gramoznice uredi zajemališče požarne vode.
(2) Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati zakonske
predpise o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu
in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov in zakonske predpise o
varstvu pred požari v naravnem okolju. Za zagotavljanje požarne
varnosti morajo biti urejeni dovozi za intervencijska vozila ter
dostopi za reševalce in evakuacijo.
(3) Pri pripravi projektne dokumentacije so investitorji dol‑
žni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave
RS za zaščito in reševanje, če je za objekte potrebna izdelava
študije požarne varnosti.
29. člen
(varstvo pred potresom)
Območje OPPN-ja se nahaja v območju z najnižjim projek‑
tnim pospeškom tal, ki znaša 0,100 [g]. V objektih, ki so določeni
v predpisih o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike,
se predvidi ojačana plošča nad pritličjem. Pri načrtovanju objek‑
tov je potrebno upoštevati določila o dimenzioniranju in izvedbi
gradbenih objektov v potresnih območjih.
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X. ETAPNOST IZVEDBE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE
ZA IZVAJANJE OPPN
30. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Širitev gramoznice in ureditev turističnega območja s
kampom se izvaja postopoma. Predvidene so tri etape:
I. etapo predstavlja obstoječi del gramoznice, vključno z
območjem za kamp, motelom in ostalimi spremljajočimi dejav‑
nostmi,
II. etapo predstavlja severozahodni del razširitve gramo‑
znice,
III. etapo pa preostali severovzhodni del razširitve gramo‑
znice.
(2) Sanacija območja etape II in III se izvaja sproti. Torej
pred nadaljevanjem v III. etapo se sanira II. etapa. Etapa I
zajema obstoječo (izčrpano gramoznico), kjer je sanacija že
izvedena. Skladno z etapami napredovanja se sanirajo robni deli
obstoječe gramoznice, ki se priključijo k etapi II in III. Območje
kampa, motela in gostinskega objekta se lahko ureja pred izko‑
pom gramoza ali po njem.
(3) Posamezna etapa se lahko izvaja ne glede na vrstni
red etap. Vsaka etapa se lahko ureja posamično ali skupaj.
Gradnja objektov na območju kampa, motela in gostinskega
objekta lahko poteka postopoma, v skladu s potrebami oziroma
interesom investitorja. Sočasno z objekti morajo biti urejene tudi
manipulativne površine ter vse zunanje ureditve ob njih (zelenice
z zasaditvijo dreves, dostopi, parkirišča).
31. člen
(pogoji in zahteve za izvajanje prostorskih ureditev)
(1) Investitor si mora pred izvedbo zemeljskih del pridobiti
geotehnične pogoje za temeljenje objektov.
(2) V projektni dokumentaciji mora biti predviden način
zaščite javnega komunalnega in cestnega omrežja ter bližnjih
zemljišč in objektov.
XI. SPREMLJANJE IN NADZOR
32. člen
V času pripravljalnih del in v času izkoriščanja gramoza
se mora izvajati spremljanje in nadzor stanja okolja v skladu z
usmeritvami podanimi v smernicah pristojnih organov.
XII. ODSTOPANJA
33. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dopustna so odstopanja v lokaciji posameznih objektov
in postrojenj v gramoznici zaradi napredovanja v izkoriščanju
gramoza, pod pogoji iz tega odloka in pod pogojem, da spre‑
membe ne poslabšajo splošnih razmer v gramoznici.
(2) Dopustna so tudi odstopanja od naklona brežin, ki so
lahko bolj položna. Vsi nakloni brežin morajo zagotavljati geo‑
mehansko stabilnost. Urejene morajo biti tako, da bo mogoča
zasaditev drevja in grmičevja ter zatravitev.
(3) Za potrebe izvedbe posameznih infrastrukturnih vodov
in drugih zunanjih ureditev se lahko v območje OPPN vključijo
tudi druge parcele. Odstopanja od širine cest, poti so možna v
širini do ± 2,00 m, odstopanja so dopustna v poteku komunalne
in energetske infrastrukture, kolikor to dopušča situacija na te‑
renu, na zahtevo ali ob soglasju z vsemi pristojnimi institucijami
in lastniki zemljišč, ki jih spremembe tangirajo in drugih pristojnih
soglasodajalcev.
(4) Možno je odstopanje TP, SN 20 kV kablovod in NN 0,4
razvodov zaradi kasnejše uskladitve z ostalimi komunalnimi
vodi.
(5) Območje za kamp se po potrebi lahko poveča na pro‑
ste površine med kampom in območjem predvidenim za motel.
Motel se zgradi znotraj gradbene meje in je lahko manjši ali sega
tik do gradbene meje.
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(6) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi,
z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki so podali smer‑
nice in mnenja k OPPN.
(7) Ne glede na določbe tega odloka je na parceli 1263/2,
k.o. Ivanci, kjer je izgrajeno črpališče vode za namakanje, mo‑
žna gradnja, obnova/rekonstrukcija, odstranitev ter vzdrževanje
objektov in naprav, ki služijo namakanju. Možne so tudi obnove,
rekonstrukcije, odstranitve, vzdrževanja in priključitve infrastruk‑
turnih vodov za potrebe namakanja preko območja predmetnega
OPPN-ja, če s tem soglaša upravljavec objekta ali naprave.
XIII. OBVEZNOSTI INVENSTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU OPPN
34. člen
Poleg navedenih pogojev v tem odloku je pri izvajanju del
in ureditvi turističnih objektov treba upoštevati pogoje, ki so jih
investitorji dolžni zagotoviti:
– zgraditev komunalnih naprav znotraj območja, sočasno
z izgradnjo stavb oziroma predhodno, če je to potrebno, vse na
podlagi predhodno izdelanega programa komunalnega opre‑
mljanja območja;
– pred pričetkom realizacije posamezne etape pridobiti
pisno soglasje upravljavcev komunalnih infrastruktur o zadostnih
kapacitetah;
– izvedbo ustreznih ukrepov za preprečitev morebitnih
vplivov na podtalnico, izvedbo ukrepov za varovanje bivalnega
in delovnega okolja pred negativnimi vplivi iz okolice;
– vse potrebne varnostne ukrepe na gradbišču;
– v času izvajanja nemotene dovoze in dostope do ob‑
stoječih objektov in zemljišč ter nemoteno komunalno oskrbo
objektov;
– za vsako rabo vodnega vira (podtalnica), ki presega meje
splošne rabe (pridobivanje toplote, sanitarna voda, namakanje,
gojenje sladkovodnih organizmov, športni ribolov, kopališče itd.)
je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali
koncesije v skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami;
– poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na
vode in vodni režim, se lahko izvede samo na podlagi vodnega
soglasja. Vodno soglasje je zlasti potrebno pridobiti za poseg
na vodnem in priobalnem zemljišču; poseg, ki je potreben za
izvajanje vodne pravice; poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;
rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do
vpliva na vodni režim ali stanje voda;
– v projektni dokumentaciji upoštevati pridobljene smernice
na predmetni OPPN.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(nadzor nad izvajanjem OPPN)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
36. člen
(shramba sprejetega OPPN)
OPPN za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih je
stalno na vpogled na Občini Moravske Toplice.
37. člen
(začetek veljavnosti OPPN)
Odlok začne veljati v osmih dneh od objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-00019/2010
Moravske Toplice, dne 30. septembra 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

Uradni list Republike Slovenije
MURSKA SOBOTA
4812.

Razpis predčasnih volitev članov sveta
Krajevne skupnosti Bakovci

Št.

3.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.
Št. 041-0021/2010-1
Murska Sobota, dne 8. novembra 2010
Predsednik
občinske volilne komisije
Bojan Žunič l.r.

4813.

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, in 45/08 – ZLV-H),
ugotovitvenega sklepa Mestnega sveta Mestne občine Murska
Sobota, št. 032-0011/2010-1 z dne 2. novembra 2010, ter na
podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so
bile 10. oktobra 2010, je Občinska volilna komisija na seji, dne
8. novembra 2010, sprejela

UGOTOVITVENI SKLEP
I.
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota
ugotavlja:
– da je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na
1. seji, dne 2. novembra 2010, na podlagi 37.b člena, v po‑
vezavi s peto alineo prvega odstavka 37.a člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2,
76/08, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 84/10 – Odl. US) sprejel
ugotovitveni sklep, da Antonu ŠTIHCU preneha mandat člana
mestnega sveta, in da se je Anton ŠTIHEC odrekel pravici do
pritožbe zoper ugotovitveni sklep mestnega sveta o prenehanju
mandata;
– da mandat člana mestnega sveta preide na naslednje‑
ga kandidata z liste kandidatov Modra lista Antona ŠTIHCA,
v 3. volilni enoti;
– da je naslednja kandidatka na listi kandidatov Modra
lista Antona ŠTIHCA v volilni enoti 3 Jožica VIHER, roj. 18. 3.
1960, Černelavci, Zadružna ulica 28;
– da je kandidatka dne 8. novembra 2010 podala pisno
izjavo, da sprejema mandat članice mestnega sveta.

13685

Št. 032-0011/2010-3
Murska Sobota, dne 8. novembra 2010
Predsednik
občinske volilne komisije
Bojan Žunič l.r.

RAZPISUJE PREDČASNE
VOLITVE
članov sveta Krajevne skupnosti Bakovci

2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za vo‑
lilna opravila, se šteje 15. november 2010.

Stran

II.
Ta ugotovitveni sklep začne veljati s sprejemom in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena, drugega odstav‑
ka 26. člena, v zvezi z drugim odstavkom 109. člena Zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, in
45/08 – ZLV-H) Občinska volilna komisija Mestne občine Mur‑
ska Sobota

1.
Predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Bakovci
bodo v nedeljo, 9. januarja 2011.
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NOVA GORICA
4814.

Poročilo o izidu volitev

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

POROČILO
o izidu volitev
Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica
je na seji, dne 11. 10. 2010 ugotovila naslednje izide rednih
volitev, ki so bile 10. 10. 2010:

CA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
VOLITVE ZA ŽUPANA MESTNE OBČINE NOVA GORI‑
Kandidati za župana so dobili naslednje število glasov:
Gregor Veličkov
Tomaž Slokar
Matej Arčon
Črtomir Špacapan
Nataša Leban
Matjaž Kulot
Miloš Lozič
Oton Filipič
Darinka Kozinc

1148
2066
2416
2276
537
221
118
902
3297

8.84
15.92
18.61
17.53
4.14
1.70
0.91
6.95
25.40.

2.
Glede na to, da nobeden kandidat za župana ni dobil
večine glasov, je Občinska volilna komisija Nova Gorica, na
podlagi 107. Člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08), na seji, dne 11. 10. 2010, spre‑
jela sklep o razpisu drugega kroga med kandidatoma Darinko
Kozinc – SD – Socialni demokrati in Matejem Arčonom – LDS
– Liberalna demokracija Slovenije, dne 24. 10. 2010.
SKLEP
3.
VOLITVE ČLANOV MESTNEGA SVETA MESTNE OB‑
ČINE NOVA GORICA
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov:
Zap.št. Ime liste
Št. glasov % glasov
1
Lista Roberta Goloba
1319
10.26
2
SNS – SLOVENSKA
349
2.72
NACIONALNA STRANKA
3
LDS – LIBERALNA
1102
8.57
DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4
Lista za razvoj podeželja
350
2.72
5
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
2452
19.08

Stran
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Zap.št. Ime liste

Uradni list Republike Slovenije

Št. glasov % glasov

6

ZZP – ZVEZA
ZA PRIMORSKO/ZZP

539

4.19

7

Lista obrti in podjetništva

398

3.10

8

Lista za kakovost bivanja

368

2.86

9

Lista Trnovske in Banjške
planote

937

7.29

10

ZARES – NOVA POLITIKA

593

4.61

11

NSI – NOVA SLOVENIJA
– KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA

594

4.62

12

SDS – SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA

1667

12.97

13

SEG – STRANKA
EKOLOŠKIH GIBANJ
SLOVENIJE

179

1.39

14

Lista za Solkan

247

1.92

15

DESUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

736

5.73

16

SLS – SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA

289

2.25

17

Lista Gregorja Veličkova

735

5.72

Posamezna lista ima naslednje število mandatov:
4

1 Lista Roberta Goloba

1

2 SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

3

3 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

1

4 Lista za razvoj podeželja

7

5 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

1

6 ZZP – ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP

1

7 Lista obrti in podjetništva

1

8 Lista za kakovost bivanja

2

9 Lista Trnovske in Banjške planote

1

10 ZARES – NOVA POLITIKA

1

11 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA

5

12 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

0

13 SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ
SLOVENIJE

0

14 Lista za Solkan

2

15 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

0

16 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2

17 Lista Gregorja Veličkova

32

SKUPAJ

4.
Na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o lokal‑
nih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08)
je na seji, dne 11. 10. 2010, sprejela naslednji ugotovitveni
sklep

Za člane Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica so
iz posameznih list dobili mandate naslednji kandidati:
Lista: 1 – Lista Roberta Goloba
1 Robert Golob, roj. 23. 1. 1967, Kromberk, Pod Škabrije‑
lom 72
2 Nataša Leban, roj. 20. 8. 1972, Potok pri Dornberku 26a
3 Mitja Trtnik, 25. 8. 1946, Pristava, Ul. Sergeja Mašere 16
4 Mirjam Bon Klanjšček, 18. 7. 1954, Kromberk, Pri hra‑
stu 9
Lista: 2 – SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1 Miran Müllner, roj. 9. 9. 1964, Nova Gorica, Grčna 8
Lista: 3 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1 Matej Arčon, roj. 4. 11. 1972, Nova Gorica, Cankarjeva ulica 2
2 Lara Beseničar Pregelj, roj. 20. 5. 1973, Nova Gorica, Ul.
XXX. divizije 3b
3 Dejana Baša, roj. 9. 4. 1964, Prvačina 145
Lista: 4 – Lista za razvoj podeželja
1 Anton Peršič, roj. 30. 3. 1952, Vitovlje 2b
Lista: 5 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
1 Darinka Kozinc, 9. 10. 1953, Solkan, Med ogradami 37
2 Valter Vodopivec, roj. 29. 10. 1954, Stara Gora 9
3 Uroš Saksida, roj. 10. 4. 1971, Nova Gorica, Lemutova
ulica 26
4 Elvira Šušmelj, roj. 29. 7. 1961, Nova Gorica, Ul. Gradni‑
kove brigade 47
5 Tomaž Horvat, roj. 6. 2. 1974, Ozeljan 119
6 Aleš Jakin, roj. 26. 4. 1978, Nova Gorica, Ul. Gradnikove
brigade 4a
7 Vida Škrlj, roj. 24. 1. 1951, Nova Gorica, Ul. Tolminskih
puntarjev 28
Lista: 6 – ZZP – ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
31 Miro Kerševan, roj. 24. 5. 1949, Gradišče nad Prvačino 18b
Lista: 7 – Lista obrti in podjetništva
1 Marko Tribušon, roj. 17. 4. 1967, Ozeljan 31a
Lista: 8 – Lista za kakovost bivanja
1 Tomaž Torkar, roj. 15. 8. 1966, Nova Gorica, Kidričeva
ulica 31c
Lista: 9 – Lista Trnovske in Banjške planote
1 Boris Rijavec, roj. 31. 5. 1965, Trnovo 2d
2 Anton Petrovčič, roj. 3. 6. 1951, Čepovan 76
Lista: 10 – ZARES – NOVA POLITIKA
1 Črtomir Špacapan, roj. 9. 4. 1956, Nova Gorica, Ul. Tol‑
minskih puntarjev 4
Lista: 11 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUD‑
SKA STRANKA
1 Oton Filipič, roj. 23. 4. 1963, Ravnica 9s
Lista: 12 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1 Tomaž Slokar, roj. 16. 7. 1971, Nova Gorica, Gregorčiče‑
va ulica 15c
2 Patricija Šulin, roj. 25. 11. 1965, Nova Gorica, Cankarjeva
ulica 48
3 Stanko Žgavc, roj. 1. 3. 1949, Nova Gorica, Gortanova
ulica 24
4 Niko Jurca, roj. 25. 9. 1953, Nova Gorica, Ul. Gradnikove
brigade 49
5 Kaja Draksler, roj. 13. 7. 1987, Solkan, Med ogradami 38
Lista: 15 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKO‑
JENCEV SLOVENIJE
1 Ivan Erzetič, roj. 15. 12. 1940, Voglarji 21
2 Milojka Valantič, roj. 17. 6. 1949, Nova Gorica, Ul. Gradni‑
kove brigade 11

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Lista: 17 – Lista Gregorja Veličkova
1 Tomaž Belingar, roj. 6. 7. 1979, Nova Gorica, Vojkova
cesta 54
2 Aleksander Gaberščik, roj. 23. 4. 1950, Nova Gorica, Ul.
Gradnikove brigade 29.
Št. 041-1/2010-343
Nova Gorica, dne 11. oktobra 2010
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Stran

13687

Posamezna kandidata za župana Občine Radeče sta
dobila naslednje število glasov:
Matjaž HAN
1919 ali 83,58%
mag. Damjana PETAVAR DOBOVŠEK 377 ali 16,42%.
4. Skladno z določbo prvega odstavka 107. člena Za‑
kona o lokalnih volitvah je bilo ugotovljeno, da je za župana
Občine Radeče izvoljen MATJAŽ HAN, ker je dobil večino
veljavnih glasov.
Št. 041-30/2010
Radeče, dne 25. oktobra 2010

Andrej Orel l.r.
Predsednik

Predsednik
Občinske volilne komisije Radeče
mag. Igor Karlovšek l.r.

RADEČE
4815.

4816.

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja
na volitvah za župana Občine Radeče
dne 10. oktobra 2010

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na
volitvah za člane Občinskega sveta Občine
Radeče dne 10. oktobra 2010

Občinska volilna komisija Radeče izdaja na podlagi
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB3 in 45/08)

Občinska volilna komisija Radeče izdaja na podlagi
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB3 in 45/08)

POROČILO
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah
za župana Občine Radeče dne 10. oktobra 2010

POROČILO
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah
za člane Občinskega sveta Občine Radeče
dne 10. oktobra 2010

Na podlagi zapisnikov o ugotovitvi izida glasovanja volil‑
nih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih, in na volišču za
predčasno glasovanje je bilo ugotovljeno:
1. Glasovanje je potekalo na enajstih voliščih in na volišču
za predčasno glasovanje.
2. Skupno število volivcev z območja Občine
Radeče
Skupaj glasovalo po imeniku
Skupaj glasovalo s potrdili
Skupaj glasovalo
3. Oddanih glasovnic
Veljavnih glasovnic
Neveljavnih glasovnic

3874
2328
0
2328.
2328
2296
32.

Na podlagi zapisnikov o ugotovitvi izida glasovanja volil‑
nih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih, in na volišču za
predčasno glasovanje je bilo ugotovljeno:
1. Glasovanje je potekalo na enajstih voliščih in na volišču
za predčasno glasovanje.
2. Skupno število volivcev z območja občine
3874
Skupaj glasovalo po imeniku
2328
Skupaj glasovalo s potrdili
0
Skupaj glasovalo
2328.
3. Oddanih glasovnic
2326
Veljavnih glasovnic
2249
Neveljavnih glasovnic
77.
4. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov in mandatov:

VOLILNA ENOTA 1:
Ime liste
SD – Socialni demokrati
ZA-R – Zveza za napredek Radeč in radeškega območja
SDS – Slovenska demokratska stranka
DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
NSI – Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
ZARES – Nova politika
BOLJŠE RADEČE
LDS – Liberalna demokracija Slovenije

Št. glasov
590
355
293
129
110
42
42
37

% glasov
36,92
22,22
18,34
8,07
6,88
2,63
2,63
2,32

Št. mandatov
5
2
2
1
1
0
0
0

Št. glasov
262
100
132
82
56
12
7

% glasov
40,25
15,36
20,28
12,60
8,60
1,84
1,84

Št. mandatov
2
2
1
0
0
0
0

VOLILNA ENOTA 2:
Ime liste
SD – Socialni demokrati
ZA-R – Zveza za napredek Radeč in radeškega območja
SDS – Slovenska demokratska stranka
NSI – Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
ZARES – Nova politika
LDS – Liberalna demokracija Slovenije

Stran
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5. V Občinski svet Občine Radeče, ki šteje 16 članov, so
bili izvoljeni naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 1:
1. Matjaž Han
SD
2. Janez Prešiček
SD
3. Alenka Bervar
SD
4. Tomaž Režun
SD
5. Franc Kadunc
SD
6. Rafaela Pintarič
ZA-R
7. Zoran Čulk
ZA-R
8. mag. Damjana Petavar Dobovšek
SDS
9. Peter Mlakar, dr. vet. med.
SDS
10. Mirko Florjanc
DESUS
11. Miran Prnaver
N.SI
VOLILNA ENOTA 2:
1. Rado Mrežar
SD
2. Andreja Burkelc Klajn
SD
3. Jožef Petauer
ZA-R
4. Janez Renko
ZA-R
5. Helena Bregar Šramel
SDS.
Na podlagi preferenčnih glasov ni bil izvoljen nihče, ker
noben kandidat ni dobil večine glasov liste.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega
osnutka OPPN, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi
zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in
predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni obliki na javni obrav‑
navi ali z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne
razgrnitve do zaključka javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 3505-0003/2009
Sevnica, dne 8. novembra 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

Št. 041-31/2010
Radeče, dne 25. oktobra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije Radeče
mag. Igor Karlovšek l.r.

SEVNICA
4817.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za vzhodni
del območja obrtne cone Krmelj

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načr‑
tovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO1B), ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine
Sevnica sprejel

ŠALOVCI
4818.

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Šalovci,
ki so bile izvedene 24. 10. 2010
lovci.

Št. 041-25/2010-5
Šalovci, dne 25. oktobra 2010
Predsednik Občinske volilne
komisije Občine Šalovci
Bojan Blagovič l.r.

1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega po‑
drobnega prostorskega načrta (OPPN) za vzhodni del območja
obrtne cone Krmelj.

3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sre‑
do, 8. 12. 2010 ob 17.00 uri v Kulturnem domu Svoboda v
Krmelju.

Volitve so bile izvedene na šestih voliščih Občine Ša‑

Od 1435 volivcev, vpisanih v volilne imenike, se je volitev
udeležilo 954 volivcev ali 66,48% volivcev. Po pošti ni glasoval
nihče.
Od 954 glasovnic je bilo 947 veljavnih glasovnic in 7 gla‑
sovnic neveljavnih, ker se iz njih ni dala razbrati volja volivca.
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
Aleksander ABRAHAM
393 glasov
Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka – občinski
odbor Šalovci
Iztok FARTEK
554 glasov
Predlagatelj: LDS Liberalna demokracija Slovenije.

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za vzhodni del območja
obrtne cone Krmelj

2. člen
Javna razgrnitev bo potekala v času od petka, 19. 11.
2010 do ponedeljka, 20. 12. 2010:
– v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur;
– v prostorih Krajevne skupnosti Krmelj, Krmelj 52, 8296
Krmelj, v času uradnih ur.

Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Šalovci, ki so bile izvedene 24. 10. 2010

4819.

Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Šalovci, ki so bile izvedene 10. 10. 2010

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Šalovci,
ki so bile izvedene 10. 10. 2010
lovci.

Volitve so bile izvedene na šestih voliščih Občine Ša‑

Od 1434 volivcev vpisanih v volilne imenike se je volitev
udeležilo 938 volivcev ali 65,41% volivcev. Po pošti ni glasoval
nihče.

Uradni list Republike Slovenije
Od 938 glasovnic je bilo 928 veljavnih glasovnic in 10 gla‑
sovnic neveljavnih, ker se iz njih ni dala razbrati volja volivca.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Jože KORPIČ
89 glasov
Predlagatelj: Neodvisna stranka Pomurja
Jožef PUŠENJAK
158 glasov
Predlagatelj: Območna organizacija Socialnih demokratov
Murska Sobota
Iztok FARTEK
253 glasov
Predlagatelj: LDS Liberalna demokracija Slovenije
Aleksander ABRAHAM
428 glasov
Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka – občinski
odbor Šalovci.
Ker nobeden od kandidatov ni dobil večine veljavnih gla‑
sov, je v skladu z drugim odstavkom 107. člena Zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07 – ZLV-UPB3 z
dne 16. 10. 2007, 45-1987/08 – ZLV-H z dne 9. 5. 2008) po‑
trebno izvesti drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta prejela
najvišje število glasov, in sicer:
1. Aleksander ABRAHAM
Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka – občinski
odbor Šalovci
2. Iztok FARTEK
Predlagatelj: LDS Liberalna demokracija Slovenije.
Navedena kandidata bosta v drugem krogu na glasovni‑
cah navedena v zgoraj navedenem vrstnem redu – kot kriterij
je upoštevano zakonsko določilo – vrstni red glede na število
glasov dobljenih v prvem krogu volitev.
Drugi krog rednih volitev za župana bo opravljen v nede‑
ljo, dne 24. 10. 2010.
Št. 041-25/2010-4
Šalovci, dne 11. oktobra 2010
Predsednik Občinske volilne
komisije Občine Šalovci
Bojan Blagovič l.r.
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Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega
sveta Občine Šalovci, ki so bile izvedene
10. 10. 2010

POROČILO
o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine
Šalovci, ki so bile izvedene 10. 10. 2010
lovci.

Volitve so bile izvedene na šestih voliščih Občine Ša‑

Od 1434 volivcev, vpisanih v volilne imenike se je volitev
udeležilo 938 volivcev ali 65,41% volivcev. Po pošti ni glasoval
nihče.
Od 938 glasovnic je bilo 923 veljavnih glasovnic in 15 gla‑
sovnic neveljavnih, ker se iz njih ni dala razbrati volja volivca.
1. VOLILNA ENOTA
Andrej OŽVALD
96 glasov
Predlagatelj: Neodvisna stranka Pomurja
Diana ČRNKO
67 glasov
Predlagatelj: Neodvisna stranka Pomurja
Zorka UZELAC
18 glasov
Predlagatelj: Območna organizacija Socialnih
demokratov Murska Sobota
Janez BEDIČ
127 glasov
Predlagatelj: Občinski odbor SDS Šalovci
Miran NEMEŠ
53 glasov
Predlagatelj: Neodvisna stranka Pomurja
Bojan ČRNKO
101 glasov
Predlagatelj: Občinski odbor SDS Šalovci
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Andrej KNAUS
74 glasov
Predlagatelj: LDS Liberalna demokracija
Slovenije – zbor članov in članic
Nada SVETEC
32 glasov
Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka –
občinski odbor Šalovci
Albin GUBIČ
175 glasov
Predlagatelj: Občinski odbor SDS Šalovci
Renata VARGA
28 glasov
Predlagatelj: LDS Liberalna demokracija Slove‑
nije – zbor članov in članic,
Iz 1. VOLILNE ENOTE so bili v občinski svet izvoljeni:
Janez BEDIČ, predlagatelj: Občinski odbor SDS Šalovci
Bojan ČRNKO, predlagatelj: Občinski odbor SDS Ša‑
lovci
Albin GUBIČ, predlagatelj: Občinski odbor SDS Šalovci
2. VOLILNA ENOTA
Iztok FARTEK
115 glasov
Predlagatelj: LDS Liberalna demokracija
Slovenije – zbor članov in članic
Janez TIBOLA
26 glasov
Predlagatelj: Gorazd Tibola in skupina volivcev
Jožef PUŠENJAK
98 glasov
Predlagatelj: Območna organizacija Socialnih
demokratov Murska Sobota
Janez MATUŠ
13 glasov
Predlagatelj: Neodvisna stranka Pomurja
Marjan ZORJAN
48 glasov
Predlagatelj: Območna organizacija Socialnih
demokratov Murska Sobota
Patricija GRAH
29 glasov
Predlagatelj: Občinski odbor SDS Šalovci
Zorica RENGEO
47 glasov
Predlagatelj: Občinski odbor SDS Šalovci
Anton IVANIČ
118 glasov
Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka –
Občinski odbor Šalovci
Laura PAP
16 glasov
Predlagatelj: Neodvisna stranka Pomurja
Emil ŠEBÖK
121 glasov
Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka – Občinski
odbor Šalovci
Iz 2. VOLILNE ENOTE sta bila v občinski svet izvoljena:
Anton IVANIČ, predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stran‑
ka – Občinski odbor Šalovci
Emil ŠEBÖK, predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka
– občinski odbor Šalovci
3. VOLILNA ENOTA
Marija ČASAR
18 glasov
Predlagatelj: Neodvisna stranka Pomurja
Emerik JAKOŠA
82 glasov
Predlagatelj: SLS Slovenska ljudska stranka –
občinski odbor Šalovci
Drago LAINŠČAK
80 glasov
Predlagatelj: LDS Liberalna demokracija
Slovenije – zbor članov in članic
Iz 3. VOLILNE ENOTE je bil v občinski svet izvoljen:
Emerik JAKOŠA, predlagatelj: SLS Slovenska ljudska
stranka – Občinski odbor Šalovci.
Vsem kandidatom, ki so bili izvoljeni v občinski svet, je
Občinska volilna komisija Občine Šalovci izdala predpisana
potrdila.
Št. 041-25/2010-3
Šalovci, dne 11. oktobra 2010
Predsednik Občinske volilne
komisije Občine Šalovci
Bojan Blagovič l.r.

Stran

13690 /
4821.

Št.

90 / 12. 11. 2010

Poročilo o izidu glasovanja na volitvah dne
10. oktobra 2010 za člana občinskega sveta –
predstavnika madžarske narodne skupnosti

POROČILO
o izidu glasovanja na volitvah dne 10. oktobra
2010 za člana občinskega sveta – predstavnika
madžarske narodne skupnosti
Posebna občinska volilna komisija Občine Šalovci je na
svoji 2. redni seji ugotavljala dokončne uradne rezultate lokal‑
nih volitev za volilno enoto 4, ki obsega celotno območje občine
in v kateri se voli eden član občinskega sveta – predstavnik
madžarske narodne skupnosti.
Volišče za to volilno enoto je bilo v vaško-gasilskem
domu, v Domanjševcih 67. Kot veljavni volilni sistem so bile
večinske volitve. Glasovanje je potekalo brez posebnosti in
incidentov.
Posebna občinska volilna komisije je tako ugotovila na‑
slednje:
1. V posebni volilni imenik je bilo vpisanih: 246 volivcev.
2. S potrdilom je glasovalo: 0 volivcev.
3. Skupno število volivcev (vpisanih in tistih, ki so glaso‑
vali s potrdili) je: 183.
4. Po pošti je glasovalo: 0 volivcev.
5. Število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku: 183.
6. Skupno število volivcev, ki so glasovali (po volilnem
imeniku in s potrdili in glasovanje po pošti): 183.
7. Skupno število oddanih glasovnic na volišču: 183.
8. Neveljavnih glasovnic je bilo: 42.
9. Veljavnih glasovnic je bilo: 141.
10. Kandidat Vendel ŠKAPER je dobil skupno: 141 gla‑
sov.
11. Za štiriletno mandatno obdobje je bil za člana občin‑
skega sveta – predstavnika madžarske narodne skupnosti
izvoljen:
Vendel ŠKAPER – ŠKAPER Vendel, roj. 18. 8. 1949,
Domanjševci 27.
Št. 041-25/2010-1
Šalovci, dne 11. oktobra 2010
Predsednica posebne Občinske
volilne komisije Občine Šalovci
Andreja Ritonja Špilak l.r.

4822.
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Posebna občinska volilna komisije je tako ugotovila na‑
slednje:
1. V posebni volilni imenik je bilo vpisanih: 246 volivcev.
2. S potrdilom je glasovalo: 0 volivcev.
3. Skupno število volivcev (vpisanih in tistih, ki so glaso‑
vali s potrdili) je: 183.
4. Po pošti je glasovalo: 0 volivcev.
5. Število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku: 183.
6. Skupno število volivcev, ki so glasovali (po volilnem
imeniku in s potrdili in glasovanje po pošti): 183.
7. Skupno število oddanih glasovnic na volišču: 183.
8. Neveljavnih glasovnic je bilo: 0.
9. Veljavnih glasovnic je bilo: 183.
10. Kandidati so dobili naslednje število glasov:
– Lajos SZEP – SZEP Lajos je dobil skupno 64 glasov
– Majda POCAK – POCAK Majda je dobila skupno 70
glasov
– Renata ŠEBÖK – ŠEBÖK Renata je dobila skupno 74
glasov
– Leon HORVAT – HORVAT Leon je dobil skupno 99
glasov
– Jenö ŠEBÖK – ŠEBÖK Jenö je dobil skupno 72 gla‑
sov
– Vendel ŠKAPER – ŠKAPER Vendel je dobil skupno
73 glasov
– Emerik JAKOŠA – JAKOŠA Emerik je dobil skupno
103 glasove
– Dušan ORBAN – ORBAN Dušan je dobil skupno 87
glasov.
11. Za štiriletno mandatno obdobje so bili v svet madžar‑
ske samoupravne narodne skupnosti Občine Šalovci izvoljeni
kandidati:
– Emerik JAKOŠA – JAKOŠA Emerik, roj. 16. 7. 1963,
Domanjševci 126
– Leon HORVAT – HORVAT Leon, roj. 2. 6. 1988, Do‑
manjševci 135
– Dušan ORBAN – ORBAN Dušan, roj. 13. 1. 1984, Do‑
manjševci 30/a
– Renata ŠEBÖK – ŠEBÖK Renata, roj. 13. 6. 1976,
Domanjševci 101
– Vendel ŠKAPER – ŠKAPER Vendel, roj. 18. 8. 1949,
Domanjševci 27.
Št. 041-25/2010-2
Šalovci, dne 11. oktobra 2010
Predsednica posebne Občinske
volilne komisije Občine Šalovci
Andreja Ritonja Špilak l.r.

Poročilo o izidu glasovanja na volitvah dne
10. oktobra 2010 za člane sveta madžarske
samoupravne narodne skupnosti

POROČILO
o izidu glasovanja na volitvah dne 10. oktobra
2010 za člane sveta madžarske samoupravne
narodne skupnosti
Posebna občinska volilna komisija Občine Šalovci je na
2. redni seji ugotavljala dokončne uradne rezultate lokalnih
volitev za člane sveta madžarske samoupravne narodne sku‑
pnosti Občine Šalovci v volilni enoti, ki obsega celotno območje
občine in v kateri se voli pet članov v svet madžarske narodne
samoupravne skupnosti.
Volišče za to volilno enoto je bilo v vaško-gasilskem
domu v Domanjševcih 67. Kot veljavni volilni sistem so bile
večinske volitve. Glasovanje je potekalo brez posebnosti in
incidentov.

VOJNIK
4823.

Poročilo o izidu splošnih volitev za župana,
občinski svet in svete krajevnih skupnosti
Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik

POROČILO
o izidu splošnih volitev za župana, občinski svet
in svete krajevnih skupnosti Frankolovo, Nova
Cerkev in Vojnik
Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico glasovati
skupaj 7030, od tega je bilo 7030 vpisanih v volilni imenik.
Na volitvah dne 10. oktobra je skupno glasovalo 3639
volivcev.
Za volitve župana je bilo oddanih 3639 glasovnic.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

38 glasovnic je bilo neveljavnih, ker so bile glasovnice
prazne, ker je bilo obkroženih več kandidatov, glasovnice bile
so prečrtane, oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje voliv‑
ca.
Veljavnih glasovnic je bilo 3601.
Kandidati za župana so dobili naslednje število glasov:
BENEDIKT PODERGAJS
2179 glasov ali 61,89%
DUŠAN HORVAT
899 glasov ali 25,53%
IGOR PRAZNIK
369 glasov ali 10,48%
JERNEJ KVEDER
74 glasov ali 2,10%.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22-843/06, 70-3006/06 –
odločba US), da je za župana izvoljen:
Benedikt Podergajs, roj. 18. 7. 1953, stanujoč: Brezovni‑
kova ul. 9, 3212 Vojnik.
Seznam izvoljenih kandidatov za Občinski svet Občine
Vojnik in svete krajevnih skupnosti Frankolovo, Nova Cerkev
in Vojnik je v prilogi poročila.
Seznam izvoljenih kandidatov za Občinski svet Občine
Vojnik
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 9
Lista: 4 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 352 % glasov: 20.39%
Zap. št. Kandidat
1
JANEZ KARO
2
VIKTOR ŠTOKOJNIK
3
DANICA JEZERNIK

Št. izvoljenih: 3
Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 5 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 137 % glasov: 7.94%
Zap. št. Kandidat
1
BRANKO PETRE
KA

Lista: 6 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRAN‑

Skupno št. glasov: 360 % glasov: 20.86%
Zap. št. Kandidat
1
MILAN DEČMAN
2
EGIDIJ ČRETNIK
NIJE

Št. izvoljenih: 1
Izv./žreb.
Izvoljen

Št. izvoljenih: 2
Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 7 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVE‑

Skupno št. glasov: 343 % glasov: 19.87%
Zap. št. Kandidat
1
LADISLAV (SLAVKO) JEZERNIK
2
DUŠAN HORVAT

Št. izvoljenih: 2
Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 9 – Lista za razvoj Občine Vojnik
Skupno št. glasov: 148 % glasov: 8.57%
Zap. št. Kandidat
1
JOŽE (LIMBO) SMODEJ

Št. izvoljenih: 1
Izv./žreb.
Izvoljen

Seznam izvoljenih kandidatov
VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 9
Lista: 1 – Nova Generacija
Skupno št. glasov: 99 % glasov: 5.63%
Zap. št. Kandidat
1
TADEJ ZABAV

Št. izvoljenih: 1
Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 3 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 125 % glasov: 7.11%
Zap. št. Kandidat
1
SAMO KUNEJ

Št. izvoljenih: 1
Izv./žreb.
Izvoljen
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Lista: 4 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRAN‑
KA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 159 % glasov: 9.04%
Zap. št. Kandidat
1
MARIJA JEVŠENAK

Št. izvoljenih: 1
Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 6 – Lista za razvoj Občine Vojnik
Skupno št. glasov: 175 % glasov: 9.95%
Zap. št. Kandidat
1
JANKO ČEPIN
NIJE

Lista: 7 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVE‑

Skupno št. glasov: 126 % glasov: 7.17%
Zap. št. Kandidat
1
LIDIJA ELER JAZBINŠEK
KA

Št. izvoljenih: 1
Izv./žreb.
Izvoljen

Št. izvoljenih: 1
Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 8 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRAN‑

Skupno št. glasov: 348 % glasov: 19.80%
Zap. št. Kandidat
1
IGOR PRAZNIK
2
VILI HRIBERNIK

Št. izvoljenih: 2
Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 11 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 421 % glasov: 23.95%
Zap. št. Kandidat
1
BENEDIKT PODERGAJS
2
MARJAN KOVAČ

Št. izvoljenih: 2
Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen

SEZNAM IZVOLJENIH KANDIDATOV V SVET KRA‑
JEVNIH SKUPNOSTI VOJNIK, NOVA CERKEV, FRANKO‑
LOVO
Volilna enota 1:
FRANC JOŽEF KUZMAN
Volilna enota 2:
LIDIJA ELER JAZBINŠEK
Volilna enota 3:
MATJAŽ ŽGAJNER
Volilna enota 4:
SAMO KUNEJ
Volilna enota 5:
CVETKA KOŽELJ
Volilna enota 6:
BRANKO PIKELJ
Volilna enota 7:
MAKSIMILJAN LIPOVŠEK
Volilna enota 8:
IVANA PLEŠNIK
Volilna enota 9:
JERNEJ FALNOGA
KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV
Volilna enota 1:
Franc (Branko) JEZERNIK
Volilna enota 2:
Andrej RAUTER
Volilna enota 3:
Ladislav (Slavko) JEZERNIK
Volilna enota 4:
Drago VIVOD
Volilna enota 5:
Viktor BOŽNIK
Volilna enota 6:
Branko DELČNJAK
Volilna enota 7:
Pavel BOŽNIK
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI FRANKOLOVO
Volilna enota 1:
Anton BRECL
Volilna enota 2:
Milan DEČMAN
Volilna enota 3:
Andrej VEZENŠEK
Volilna enota 4:
Matej ŠTANTE
Volilna enota 5:
Vida LOZEJ
Volilna enota 6:
Roman PINTER
Volilna enota 7:
Dušan HORVAT
Št. 041-0001/2010-43
Vojnik, dne 13. oktobra 2010
mag. Miran Pritekelj l.r.
Predsednik OVK
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ZAGORJE OB SAVI
4824.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju
ob Savi

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načr‑
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) in 30. člena
Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 –
UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje Osnovne šole
Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Prostorska akta, ki veljata na območju urejanja, sta
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dol‑
goročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob Savi v
letu 1994, letu 1997 in letu 2002, št. 300-9/86 (Uradni vestnik
Zasavja št. 2/96, 15/98, 17/03) ter Spremembe in dopolnitve
Ureditvenega načrta za območje Rudnik – Toplice v Zagorju
ob Savi (Uradni list RS, št. 22/06). Območje Osnovne šole
Toneta Okrogarja je v ureditvenem načrtu opredeljeno kot
območje D.
Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta je dejstvo, da je na območju OŠ Tone Okrogar
predvidena rekonstrukcija in dozidava šolskega poslopja,
rušitev obstoječe telovadnice in novogradnja šolske športne
dvorane, novogradnja bazenskega dvoranskega kopališča
in ureditev površin za športno vzgojo ter parkovnih in ze‑
lenih površin, kar pa v obstoječem ureditvenem načrtu ni
opredeljeno.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Šolski objekt OŠ Toneta Okrogarja sestavlja historični
šolski objekt in šolski prizidki: vezni trakt in prizidek z opornim
zidom. Med objekti je šolsko dvorišče z glavnim vhodom. Pred
šolo je osrednje športno igrišče in telovadnica vzdolž potoka
Medije. Objekt telovadnice je bil zgrajen pred več kot 30 leti.
Ta objekt je poleg deficitarnosti površin za izvedbo pouka
športne vzgoje potreben temeljite obnove oziroma nadome‑
stne gradnje.
V južnem delu območja so neurejena parkirišča in vrto‑
vi, trafo postaja, meščanska vila in poslovni objekt ter park
ob zgodovinskem spomeniku. Območje diagonalno prečka
napajalna cesta.
Veljavna prostorska dokumentacija predvideva na kom‑
pleksu, ki bo premet obdelave:
– širitev prostorskih kapacitet osnovne šole med prvo‑
tnim objektom in jugo-zahodnim prizidkom
– širitev prostorskih kapacitet obstoječe telovadnice v
jugo-zahodni smeri
– izgradnjo zunanjih površin za izvedbo pouka športne
vzgoje in športno rekreativnih dejavnosti ostalim uporabnikom
(športno igrišče, tekaška steza, ostala športna igrišča oziroma
naprave)
– parkirišča, dovoze, dostope.
Občina Zagorje ob Savi je naročila izdelavo idejnega
projekta za rekonstrukcijo in dozidavo OŠ Tone Okrogar,
novogradnjo športne dvorane in dvoranskega bazenskega
kopališča, ki je omogočil možnost projektnega umeščanja
objektov in programov v prostor. Prostorske rešitve so drugač‑
ne od tistih iz veljavnega UN, zato je potrebno izdelati OPPN
za območje D veljavnega ureditvenega načrta.
Meja območja obravnave sledi na severozahodu meji
ureditvenega načrta, nato na severovzhodni strani do potoka
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Medije in nato ob napajalni cesti do križišča od koder naprej
poteka na jugu ob Cesti Otona Župančiča ter nato od Šolske
ceste naprej sledi meji ureditvenega načrta.
Predvidene ureditve zajemajo parcele katastrske občine
Zagorje – mesto z naslednjimi številkami: 138, 142, 143, 144,
145/1, 145/2, 146, 147, 148, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 151,
152/1, 152/2, 153, 154, 155/1, 156/2, 156/3, 157, 158, 159,
160/4, 160/2, 161/1, 162.
Površina ureditvenega območja je cca 2 ha.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Kot strokovna podlaga za izdelavo občinskega podrob‑
nega prostorskega načrta za obravnavano območje je bil
izdelan idejni projekt nove prostorske ureditve.
Strokovne podlage, ki morajo podati celovite urbanistič‑
ne in arhitekturne rešitve ter rešitve v zvezi z infrastrukturnimi
ureditvami ter ostalimi potrebnimi ureditvami je potrebno iz‑
delati za območje, ki je prostorsko širše od samega območja
urejanja z OPPN. Strokovne podlage morajo podati rešitve, ki
bodo podlaga za izdelavo OPPN. V širših strokovnih podlagah
se na makro (razmerje do naselja, navezava na infrastruk‑
turna omrežja) in mikro (neposredna okolica lokacije) ravni
proučijo in predvidijo navezave na sosednja območja.
Izbor najustreznejše variante opravi pripravljavec Obči‑
na Zagorje ob Savi, pri čemer je treba zagotoviti prezentacijo
vseh variantnih rešitev za namen javne razgrnitve dopolnje‑
nega osnutka OPPN in obrazložitev o izboru najprimernejše
rešitve. Najprimernejšo rešitev potrdi župan Občine Zagorje
ob Savi na predlog občinske uprave.
Pri izdelavi variantnih rešitev se upoštevajo še variantne
rešitve, ki naj obsegajo besedilo in kartografski del ter najmanj
naslednje vsebine:
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve,
– pogoje glede priključevanja objektov na javno gospo‑
darsko infrastrukturo,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro‑
stora,
– ostale podrobnejše vsebine v skladu s pogoji investi‑
torja.
Variantne rešitve se izdelajo v analogni in digitalni obliki.
Variantne rešitve naj bodo podane tudi v strnjeni obliki, ki bo
podlaga za prezentacijo ter odločitev o izbrani varianti.
Na podlagi izbrane variante se izdelajo podrobnejše
strokovne podlage za izbrano rešitev v katerih je potrebno
podrobneje določiti:
– Opis stanja in opredelitev območja urejanja,
– Prikaz območja urejanja v širšem prostoru,
– Zasnova organizacije dejavnosti in namenske rabe
prostora,
– Zazidalni preizkus in krajinske ureditve,
– Zasnova izgradnje omrežij, objektov in naprav GJI,
– Usmeritve za urbanistično-arhitekturne in krajinske
ureditve,
– Usmeritve za varstvo okolja.
V postopku izdelave OPPN je potrebno kot posebne stro‑
kovne podlage izdelati idejne zasnove za posamezne vrste
infrastrukture znotraj območja z navezavo na infrastrukturno
omrežje zunaj območja urejanja. Poleg ostale infrastrukture
(komunalna, energetska infrastruktura, TK omrežje) mora biti
posebej izdelana idejna rešitev za priključitev območja na ob‑
stoječe prometno omrežje v obliki in vsebini kot je predpisana
z Zakonom o graditvi objektov in podzakonskimi predpisi.
V postopku izdelave predloga občinskega podrobnega
prostorskega načrta se izvedejo tudi geološko geomehanske
raziskave in izdela geološko poročilo.
Podlaga za izdelavo predloga občinskega podrobnega
prostorskega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pra‑
vilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki je bil izbran na
javnem razpisu in izpolnjuje pogoje za pooblaščenega pro‑
storskega načrtovalca.
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OPPN mora biti izdelan v obsegu in z vsebinami, ki jih
določa Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter Pravilnik o vsebini,
obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in v skladu s tem sklepom.
OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos
v GIS občine, in sicer tekst v doc in pdf formatu, grafika v
dwg in pdf formatu ali drugih formatih po dogovoru s pripra‑
vljavcem.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega pro‑
storskega načrta (OPPN)
– Objava sklepa v Uradnem listu RS in na svetovnem
spletu in obvestilo MOP
– Izdelava strokovnih podlag in osnutka OPPN – 90 dni
– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic
in pridobitev obvestila MOP, službe za varstvo okolja, o izved‑
bi celovite presoje vplivov na okolje – 30 dni
– Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopol‑
nitev osnutka OPPN – 30 dni
– Izdelava okoljskega poročila na osnutek OPPN – na
podlagi obvestila MOP o izvedbi CPVO kolikor bo potreba –
30 dni
– Poziv MOP, službe za varstvo okolja, za presojo kako‑
vosti in skladnosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnut‑
ka OPPN kolikor bo potreba – 15 dni
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi –
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
– Objava na svetovnem spletu in na krajevno običajen
način
– Javna razgrnitev in obravnava OPPN in okoljskega
poročila (kolikor bo izdelava potrebna) z evidentiranjem vseh
pisnih pripomb – 30 dni
– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in javne obravnave – 15 dni
– Prva obravnava na OS
– Pisno posredovanje stališč do pripomb
– Priprava predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb
– 30 dni
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog
OPPN in opredelitev MOP o sprejemljivosti OPPN, kolikor je
potrebna celovita presoja vplivov na okolje – 30 dni
– Pridobitev sklepa ministrstva, pristojnega za okolje o
potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OOPN
– Priprava usklajenega predloga OPPN – 15 dni
– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem
svetu
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
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5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na
osnutek OPPN, k predlogu OPPN pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana, DE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25,
1420 Trbovlje
– Telekom Slovenije, Lava 1, 3000 Celje
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne
službe, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
upravljanje cest, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
– MOP, Agencije RS za okolje, Urad za upravljanje z vo‑
dami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek za območje
srednje Save, Einspielerjeva 6, 1109 Ljubljana
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke pri Zagorju 22, 1412
Kisovec
– Ministrstvo za kulturo, OE Ljubljana, Maistrova ulica 10,
1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva
cesta 10, 1000 Ljubljana.
MOP, Službe za varstvo okolja, Dunajska cesta 48, Lju‑
bljana poda obvestilo o potrebnosti izvedbe celovite presoje
vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po‑
trebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih or‑
ganov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu
z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v
roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta
je bil izbran na javnem razpisu in je AREA LINE d.o.o., Kraška
2, Cerknica.
Pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta,
odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave OPPN in strokovnih podlag krije Občina
Zagorje ob Savi in so zagotovljena iz proračunskih sredstev
občine.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor. Sklep
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-6/2010
Zagorje ob Savi, dne 29. oktobra 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.
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VLADA
4825.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o začasni shemi omejene pomoči ob finančni
in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o začasni shemi omejene pomoči ob finančni
in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009
1. člen
V Uredbi o začasni shemi omejene pomoči ob finanč‑
ni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009 (Uradni list
RS, št. 81/10) se v 4. členu na začetku prvega odstavka črta
besedilo »(1)« in na koncu 4. točke pika nadomesti s podpičjem
ter doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. da se zoper nosilca kmetijskega gospodarstva na dan
1. julij 2008 izvršba ni opravljala v skladu z Zakonom o izvršbi
in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 93/07, 37/08 – ZST‑1, 45/08 – ZArbit, 28/09 in 51/10)
za vrednost glavnice, ki presega 4424 evrov.«.
Drugi odstavek se črta.
2. člen
V 8. členu se črtajo četrti, peti in šesti odstavek.
Sedmi odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni,
tako da se glasi:
»(4) Kontrolo izpolnjevanja pogojev iz 4. in 5. točke
4. člena te uredbe za vse zahtevke iz drugega odstavka tega
člena izvede Agencija na podlagi podatkov, pridobljenih iz infor‑
matiziranih vpisnikov sodišč in z dodatnim vpogledom v konkre‑
tne izvršilne zadeve nosilca kmetijskega gospodarstva.«.
Osmi odstavek postane peti odstavek.
V devetem odstavku, ki postane šesti odstavek, se bese‑
dilo »pogoj iz 4. točke prvega odstavka 4. člena« nadomesti z
besedilom »pogoja iz 4. in 5. točke 4. člena«.
Deseti, enajsti in dvanajsti odstavek postanejo sedmi,
osmi in deveti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(prehodna določba)
Predtiskan obrazec, ki ga je Agencija poslala kmetijskim
gospodarstvom v skladu z Uredbo o začasni shemi omejene
pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009
(Uradni list RS, št. 81/10) in ga le‑ta do 4. novembra 2010 niso
poslala na Agencijo, se šteje za pravočasnega, če je bil poslan
na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, p.p. 189, s pri‑
pisom »začasna shema pomoči« ali oddan osebno v sprejemni
pisarni Agencije, do 23. novembra 2010.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-32/2010
Ljubljana, dne 11. novembra 2010
EVA 2010-2311-0213
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

MINISTRSTVA
4826.

Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega
sistema na namakalnem območju Kalce –
Naklo II. faza

Na podlagi 85. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ura‑
dni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o uvedbi velikega namakalnega sistema
na namakalnem območju Kalce – Naklo II. faza
1. člen
S tem pravilnikom se uvede veliki namakalni sistem na
kmetijskih zemljiščih iz 2. člena tega pravilnika na območju
katastrskih občin Veliki Podlog in Veliko Mraševo, na območju,
imenovanem Veliki namakalni sistem Kalce – Naklo II. faza,
v skupni površini 1.609.737 m2 (v nadaljnjem besedilu: veliki
namakalni sistem).
2. člen
Veliki namakalni sistem se uvede na kmetijskih zemljiščih
z naslednjimi parcelnimi številkami:
– v k.o. Veliki podlog (1329): 2191, 2192, 2193, 2194,
2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2296, 2297, 2298, 3010,
3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3028, 3029, 3030,
3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040,
3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050,
3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3111, 3112, 3113,
3114, 3115, 3116, 3117, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3125,
3126, 3129, 3136, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144,
3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3153, 3154, 3155,
3156, 3161, 3171, 2067/3, 2067/4, 2067/6, 2067/25, 2067/26,
2067/27, 2217/10, 2217/11, 2217/14, 2217/15, 2217/16,
2217/17, 2217/18, 2217/27, 2265/1, 2294/1, 2294/2, 2295/1,
2295/2, 2295/3, 2299/1, 3019/1, 3019/2, 3027/1, 3027/2,
3137/1, 3137/2, 3152/1, 3152/2;
– v k.o. Veliko Mraševo (1330): 1605/1, 1606, 1608,
1610, 1611/1, 1612/1, 1612/3, 1613/1, 1613/2, 1614, 1615,
1617, 2328/1, 2328/2, 2328/3, 2328/4, 2348, 2349, 2350,
2351, 2352, 2353/2, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368,
2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377,
2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2461, 2462, 2463, 2464,
2465, 2466, 2492, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553,
2554, 2555, 2556, 2562, 2563, 2564, 2566, 2567, 2568,
2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577,
2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586,
2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595,
2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604,
2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613,
2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622,
2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631,
2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640,
2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649,
2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2664, 2665, 2666,
2667, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676,
2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685,
2686, 2701, 2702, 2703, 2860, 2861, 2862, 2863, 2881,
2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889.
3. člen
(1) Investitor izgradnje primarnega in sekundarnega na‑
makalnega omrežja velikega namakalnega sistema je Občina
Krško (v nadaljnjem besedilu: investitor), ki prevzema vse
finančne obveznosti investicije.
(2) Investitorji terciarnega namakalnega omrežja so lastni‑
ki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
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4. člen
(1) Veliki namakalni sistem uporablja odvzemni objekt (čr‑
palko) in trafo postajo, zgrajeno na podlagi Odredbe o uvedbi
namakanja na območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 84/00
in 63/01).
(2) Priklop primarnega namakalnega omrežja na obsto‑
ječe primarno namakalno omrežje, vgraditev črpalk v odvze‑
mni objekt (črpališče) in skupna uporaba odvzemnega objekta
(črpališča), trafo postaje in primarnega namakalnega omrežja
se uredijo s pogodbo med Republiko Slovenijo kot lastnico
odvzemnega objekta (črpališča), trafo postaje in primarnega
namakalnega sistema in investitorjem.
5. člen
(1) Predvidena melioracijska dela na velikem namakalnem
sistemu so izgradnja primarnega, sekundarnega in terciarnega
namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo.
(2) Investitor mora izgradnjo primarnega in sekundarnega
namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo izvesti
v roku petih let po uveljavitvi tega pravilnika. Če investitor za
izgradnjo primarnega in sekundarnega namakalnega omrežja s
pripadajočo namakalno opremo pridobi nepovratna sredstva na
podlagi razpisov iz sprejetih ukrepov kmetijske politike Evrop‑
ske unije in Republike Slovenije, pa mora investicijo izvesti v
roku, ki je določen v odločbi o dodelitvi sredstev.
(3) Ureditev terciarnega namakalnega omrežja s pripada‑
jočo namakalno opremo za posamezno zemljišče iz 2. člena
tega pravilnika je prepuščena lastniku oziroma zakupniku tega
zemljišča in mora biti izvršena v roku desetih let po pridobitvi
uporabnega dovoljenja za veliki namakalni sistem.
6. člen
Investitor vodi vse postopke in pridobiva vsa potrebna
soglasja v zvezi z izvedbo oziroma izgradnjo velikega nama‑
kalnega sistema do vključno pridobitve uporabnega dovoljenja
po predpisih o graditvi objektov.
7. člen
(1) Primarno in sekundarno namakalno omrežje velikega
namakalnega sistema sta v lasti investitorja.
(2) Terciarno namakalno omrežje je v lasti lastnikov oziro‑
ma zakupnikov zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
8. člen
(1) Sredstva za kritje stroškov za redno delovanje in
vzdrževanje odvzemnega objekta (črpališča), trafo postaje,
primarnega in sekundarnega namakalnega omrežja morajo
zagotavljati lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena
tega pravilnika, v sorazmerju s površino melioriranih ze‑
mljišč.
(2) Upravljalca namakalnega sistema in melioracijski
skupnosti, ki uporabljajo isti odvzemni objekt (črpališče) in
trafo postajo, se dogovorijo o zagotavljanju rednega delova‑
nja in vzdrževanja odvzemnega objekta (črpališča) in trafo
postaje.
(3) Za redno rabo, delovanje in vzdrževanje terciarnega
namakalnega omrežja morajo poskrbeti lastniki oziroma zaku‑
pniki zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-400/2009/7
Ljubljana, dne 5. oktobra 2010
EVA 2009-2311-0152
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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Povprečni znesek trošarine za plinsko olje
za pogonski namen v oktobru 2010

Za izvrševanje devetega in dvajsetega odstavka 54. čle‑
na Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno
prečiščeno besedilo in 85/10) in na podlagi tretjega odstavka
5. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente,
ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije
(Uradni list RS, št. 10/06, 12/07 in 3/09) in v zvezi s 1. členom
Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list
RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 77/10
in 82/10) minister za finance objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v oktobru 2010
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o tro‑
šarinah (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo
in 85/10) za obdobje od 1. oktobra 2010 do 31. oktobra 2010
znaša 441,41 eurov na 1000 litrov.
Št. 007-725/2010/9
Ljubljana, dne 10. novembra 2010
EVA 2010-1611-0174
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

POPRAVKI
4828.

Popravki Slovenskih računovodskih
standardov (2006)

V Slovenskih računovodskih standardih (2006), objavljenih
v Uradnih listih RS, št. 118/05, 10/06, 57/06, 112/06, 3/07, 12/08,
119/08 in 1/10, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na
podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Re‑
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 102/07) Slovenski inštitut za revizijo daje

POPRAVKE
Slovenskih računovodskih standardov (2006)
SRS 1 (2006) – Opredmetena osnovna sredstva
V SRS 1.12 se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ne sestavljajo je stroški, ki niso povezani z njegovo zgraditvijo
ali izdelavo, in stroški, ki jih trg ne prizna, sestavljajo pa jo stro‑
ški izposojanja za njegovo zgraditev ali izdelavo in usposobitev
za uporabo.«
V SRS 1.49 se črta beseda »lahko«, besedilo »predvsem
če nastaja dlje, kot traja obračunsko obdobje.« pa se nadome‑
sti z besedilom »če nastaja dlje časa.«
SRS 2 (2006) – Neopredmetena sredstva
V SRS 2.17 se v zadnjem stavku beseda »lahko« črta,
beseda »obresti« pa se nadomesti z besedama »stroški izpo‑
sojanja«.
V SRS 2.19 se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ne sestavljajo je stroški, ki niso povezani z njegovo zgraditvijo
ali izdelavo, in stroški, ki jih trg ne prizna, sestavljajo pa jo stro‑
ški izposojanja za njegovo zgraditev ali izdelavo in usposobitev
za uporabo.«
SRS 4 (2006) – Zaloge
V SRS 4.38 se v prvem stavku črta besedilo »še zlasti«.
Drugi stavek se črta.
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SRS 6 (2006) – Naložbene nepremičnine
V SRS 6.6 se v tretjem stavku za besedo »nepremičnine«
doda besedilo », stroške izposojanja«.
SRS 11 (2006) – Kratkoročni dolgovi
V SRS 11.4 se v prvem stavku vejica za besedo »vre‑
dnost« spremeni v piko, besedilo v nadaljevanju tega stavka
pa se črta.
SRS 25 (2006) – Oblike izkaza poslovnega izida za
zunanje poslovno poročanje
V SRS 25.18 se v drugem stavku drugega odstavka be‑
seda »je« zamenja z besedo »se«.
SRS 27 (2010) – Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje
V SRS 27.14 se črta besedilo », naložbenih premičnin«.
V SRS 27.15 se za besedilom » to je kapitalskih rezerv,«
doda besedilo »zakonskih rezerv,«.
V SRS 27.17 se besedilo »in tako naprej (ob hkratnem
povečanju sredstev)« nadomesti z besedilom » (ob hkratnem
povečanju sredstev),«. Črta se besedilo »zmanjšanje zaradi
prenosa v rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
(ob povečanju rezerv za lastne delnice),«.
V SRS 27.18 se črta zadnja vejica in doda besedilo » ter
zmanjšanje zaradi povečanja osnovnega kapitala,«.
V SRS 27.22 se črta besedilo »zmanjšanje zaradi umika
kapitala (ob hkratnem povečanju kapitalskih rezerv),«.
SRS 33 (2007) – Računovodske rešitve v društvih in
invalidskih organizacijah
V SRS 33.8 se 19. točka prvega odstavka spremeni tako,
da se glasi:
»19. Presežek odhodkov obračunskega obdobja (6 + 7 +
8 + 9 + 10 +11 + 13 +15 + 16 ± 17 – 5 –12 – 14)«
SRS 39 (2006) – Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih
V SRS 39.27 se v zadnjem stavku tretjega odstavka be‑
seda »lahko« črta.
Št. 14/10
Ljubljana, dne 4. novembra 2010
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

4829.

Popravki Kontnega okvira za gospodarske
družbe

V Kontnem okviru za gospodarske družbe, objavljenem
v Uradnih listih RS, št. 104/08, 119/08 in 2/10, so bile ugoto‑
vljene redakcijske napake, zato na podlagi prvega odstavka
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07)
Slovenski inštitut za revizijo daje

POPRAVKE
Kontnega okvira za gospodarske družbe
V skupini kontov 72 − PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
se za besedilom "nepremičninami," doda besedilo "razpo‑
rejenimi in izmerjenimi po modelu nabavne vrednosti,", besedi‑
lo "in naložbenih nepremičnin" pa se črta.
V naslovu razreda 9 Kontnega okvira za gospodarske
družbe se za besedo "in" črta beseda "dolgoročne".
Št. 15/10
Ljubljana, dne 4. novembra 2010
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

Uradni list Republike Slovenije
4830.

Popravki Kontnega okvira za zadruge

V Kontnem okviru za zadruge, objavljenem v Uradnih
listih RS, št. 119/08 in 2/10, so bile ugotovljene redakcijske
napake, zato na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o
Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05
– uradno prečiščeno besedilo in 102/07) Slovenski inštitut za
revizijo daje

POPRAVKE
Kontnega okvira za zadruge
V skupini kontov 72 − PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
se besedilo spremeni tako, da se glasi:
"V tej skupini se izkazujejo prevrednotovalni poslovni
odhodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi, opredmetenimi
osnovnimi sredstvi in naložbenimi nepremičninami, merjenimi
po modelu nabavne vrednosti, prevrednotovalni poslovni od‑
hodki v zvezi s kratkoročnimi sredstvi, razen finančnih naložb,
in prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s stroški dela."
V naslovu razreda 9 Kontnega okvira za zadruge se za
besedo "in" črta beseda "dolgoročne".
Št. 16/10
Ljubljana, dne 4. novembra 2010
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

4831.

Popravki Kontnega okvira za društva
in invalidske organizacije

V Kontnem okviru za društva in invalidske organizacije,
objavljenem v Uradnih listih RS, št. 22/07 in 2/10, so bile ugo‑
tovljene redakcijske napake, zato na podlagi prvega odstavka
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07)
Slovenski inštitut za revizijo daje

POPRAVKE
Kontnega okvira za društva in invalidske
organizacije
V skupini kontov 06 – DOLGOROČNE FINANČNE NA‑
LOŽBE
se za tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»V tej skupini se izkazujejo tudi dolgoročne terjatve iz finanč‑
nega najema.«.
V skupini kontov 45 − PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
se besedilo "nepremičninami." zamenja z besedilom "ne‑
premičninami, razporejenimi in izmerjenimi po modelu nabavne
vrednosti.".
V skupini kontov 47 − FINANČNI ODHODKI
se v tretjem odstavku vejica za besedo "vrednosti" nado‑
mesti s piko, besedilo v nadaljevanju pa se črta.
V skupini kontov 70 − PRIHODKI OD DEJAVNOSTI
se v tretjem odstavku vejica za besedo "vrednosti" nado‑
mesti s piko, besedilo v nadaljevanju pa se črta.
V skupini kontov 73 − FINANČNI PRIHODKI
se v drugem odstavku vejica za besedo "vrednosti" nado‑
mesti s piko, besedilo v nadaljevanju pa se črta.
V skupini kontov 97 − DOLGOROČNE FINANČNE OB‑
VEZNOSTI
se za besedilom "osebah," doda besedilo "dolgoročni
dolgovi iz finančnega najema".

Uradni list Republike Slovenije
V skupini kontov 98 − DOLGOROČNE POSLOVNE OB‑
VEZNOSTI
se črta besedilo ", dolgoročni dolgovi iz finančnega na‑
jema".
Št. 17/10
Ljubljana, dne 4. novembra 2010
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

4832.

Popravki Kontnega okvira za nepridobitne
organizacije – pravne osebe zasebnega prava

V Kontnem okviru za nepridobitne organizacije – prav‑
ne osebe zasebnega prava, objavljenem v Uradnih listih
RS, št. 9/06 in 2/10, so bile ugotovljene redakcijske napake,
zato na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Ura‑
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05
– uradno prečiščeno besedilo in 102/07) Slovenski inštitut
za revizijo daje

Št.

4833.

Št. 18/10
Ljubljana, dne 4. novembra 2010
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
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Popravki Kontnega okvira za male samostojne
podjetnike

V Kontnem okviru za male samostojne podjetnike, obja‑
vljenem v Uradnih listih RS, št. 119/08 in 2/10, so bile ugoto‑
vljene redakcijske napake, zato na podlagi prvega odstavka
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07)
Slovenski inštitut za revizijo daje

POPRAVKE
Kontnega okvira za male samostojne podjetnike
V skupini kontov 72 − PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
se za besedilom "nepremičninami," doda besedilo "razpo‑
rejenimi in izmerjenimi po modelu nabavne vrednosti,", besedi‑
lo "in naložbenih nepremičnin" pa se črta.
Št. 19/10
Ljubljana, dne 4. novembra 2010
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

POPRAVKE
Kontnega okvira za nepridobitne organizacije –
pravne osebe zasebnega prava
V skupini kontov 07 − DRUGE DOLGOROČNE FINANČ‑
NE NALOŽBE
se za besedilom "odkupljene dolgoročne terjatve" doda
besedilo ", dolgoročne terjatve iz finančnega najema".
V skupini kontov 08 − DRUGE DOLGOROČNE POSLOV‑
NE TERJATVE
se črta besedilo "dolgoročne terjatve iz finančnega na‑
jema,".
V skupini kontov 72 − PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
se za besedilom "opredmetenimi osnovnimi sredstvi,"
doda besedilo "naložbenimi nepremičninami, razporejenimi in
izmerjenimi po modelu nabavne vrednosti,", besedilo "in nalož‑
benih nepremičnin" pa se črta.
V skupini kontov 75 − DRUGI FINANČNI ODHODKI IN
OSTALI ODHODKI
se za besedilom "nepremičnin," doda besedilo "razpore‑
jenih in izmerjenih po modelu poštene vrednosti,".
V skupini kontov 76 − POSLOVNI PRIHODKI
se na koncu prvega odstavka doda besedilo: "Prihodki iz
najemnin vključno z najemninami od naložbenih nepremičnin
se izkazujejo ločeno.".
V skupini 97 − DOLGOROČNE FINANČNE OBVE‑
ZNOSTI
se besedilo za besedo "menic" spremeni tako, da se glasi:
"in na drugih podlagah ter dolgoročni dolgovi iz finančnega
najema."
V skupini kontov 98 − DOLGOROČNE POSLOVNE OB‑
VEZNOSTI
se za besedo storitvami doda vejica in črta besedilo "pa
tudi dolgoročni dolgovi iz finančnega najema".
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4834.

Popravek Poročila o izidu volitev za člane
Občinskega sveta Laško, na volitvah dne
10. oktobra 2010 po volilnih enotah 1, 2 in 3

POPRAVEK
Poročila o izidu volitev za člane Občinskega
sveta Laško, na volitvah dne 10. oktobra 2010
po volilnih enotah 1, 2 in 3
V poročilu o izidu volitev za člane Občinskega sveta La‑
ško na volitvah dne 10. oktobra 2010 po volilnih enotah 1, 2 in
3, z dne 11. 10. 2010, se v 5. točki nadomesti seznam izvoljenih
kandidatov v 1. volilni enoti, tako kot sledi:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 8
Lista: 2 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRAN‑
KA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 231 % glasov: 13.54%
Zap. št.
Kandidat
1
Jože Kotnik
NIJE

Št. izvoljenih: 1
Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 3 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVE‑

Skupno št. glasov: 126 % glasov: 7.39%
Zap. št.
Kandidat
1
Andreja Križnik

Št. izvoljenih: 1
Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 5 – Mlada moč Občine Laško
Skupno št. glasov: 220 % glasov: 12.90%
Zap. št.
Kandidat
1
Klemen Grešak

Št. izvoljenih: 1
Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 7 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 298 % glasov: 17.47%
Zap. št.
Kandidat
1
Danijel Lapornik
2
Marjeta Ocvirk

Št. izvoljenih: 2
Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen
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Lista: 8 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 393 % glasov: 23.04%
Zap. št.
Kandidat
1
Franc Zdolšek
2
Mojca Krivec

Št. izvoljenih: 2
Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 9 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
Skupno št. glasov: 212 % glasov: 12.43%
Zap. št.
Kandidat
1
Danijela Zupan

Št. izvoljenih: 1
Izv./žreb.
Izvoljen

Št. 040-06/2010
Laško, dne 28. oktobra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije Laško
Milko Škoberne l.r.

4835.

Tehnični popravek Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Postojna

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Po‑
stojna objavljenem v Uradnem listu RS, št. 84/10 z dne 27. 10.
2010, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 in
109/09) dajem

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Postojna
a) V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 84/10) se v Prilogi 1 »Seznam
enot in podenot urejanja prostora s podrobnimi prostorskimi
izvedbenimi pogoji z usmeritvami za pripravo OPPN za ob‑
močja naselji« v oznaki EUP PO 36/6 Tržaška cesta v deveti
alineji v 3. vrstici parcela št. »1521/5, k.o. Postojna« nadomesti
s parcelo št. »1519/5, k.o. Postojna«.
b) V 124. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10) se v točki 11. Od‑
lok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Titova
cesta v Postojni (Uradni list RS, št. 19/08), črta del besedila, ki
se glasi »Odlok o spremembah in dopolnitvah«, ter nadome‑
sti z besedilom »Odlok o Ureditvenem načrtu«, pred številko
Uradnega lista RS, št. 19/08 doda še številko Uradnega lista
RS, št. 57/94 ter za številko Uradnega lista RS, št. 19/08 še
številki Uradnega lista RS, št. 29/10 ter 52/10.
c) V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 84/10) se v Prilogi 1 »Seznam
enot in podenot urejanja prostora s podrobnimi prostorskimi
izvedbenimi pogoji z usmeritvami za pripravo OPPN za obmo‑
čja naselij« v EUP RA 05 Vetrnica, besedica »Vetrnica« doda
kot alinejo tudi v drugem stolpcu.
Št. 3505-13/2010-2
Postojna, dne 10. novembra 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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VSEBINA
4776.

4777.

4825.
4778.

4826.
4779.
4780.
4781.
4782.
4783.
4827.

4784.

4785.

4786.

4787.
4788.
4789.
4790.
4791.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve‑
leposlanika Republike Slovenije v Helenski repu‑
bliki
13631

VLADA

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o zača‑
snih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na
podlagi Sklepa o začetku priprave državnega pro‑
storskega načrta za izvennivojsko križanje glavne
in magistralne železniške proge z glavno cesto
Šentjur–Mestinje v Grobelnem
13631
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
začasni shemi omejene pomoči ob finančni in go‑
spodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009
13694
Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v
Ljubljani
13631

MINISTRSTVA

Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema
na namakalnem območju Kalce – Naklo II. faza
Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju
uporabe določenih nevarnih snovi v električni in
elektronski opremi
Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih, ki jih
mora izpolnjevati kadilnica
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o delovanju mreže
za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in
poslovanju kmetijskih gospodarstev
Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o
Seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v
Republiki Sloveniji
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za po‑
gonski namen v oktobru 2010

4794.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ig
13656
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Ig
13656

4797.
4798.
4799.

Poročilo o izidu volitev za župana
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
Poročilo o ugotovitvi končnega izida glasovanja
za svetovalni referendum o združitvi krajevnih
skupnosti Staneta Bokala, Mirka Roglja Petka in
Cirila Tavčarja v novo Krajevno skupnost Plavž
10. oktober 2010
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Jesenice v nedeljo
dne 10. oktobra 2010

4800.

4801.

13632

4802.

13633

4803.

13633
13633

4804.

13641
4805.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek 26. čle‑
na Zakona o medijih v neskladju z Ustavo, ter o
razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Viš‑
jega sodišča v Kopru in sodbe Okrajnega sodišča
v Kopru
13645

SODNI SVET

Spremembe in dopolnitve Akta o določitvi števila
sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Repu‑
bliki Sloveniji
13647

13653

IG

4795.
4796.

13694

13695

DOBROVA - POLHOV GRADEC

Odlok o varstvu javnega reda in miru

JESENICE

13657
13657

13661
13662

KANAL

Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na
rednih volitvah 10. oktobra 2010 in 24. oktobra
2010
13663

KOBARID

Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana
Občine Kobarid dne 24. oktobra 2010
13666
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Kobarid
o izvoljenih kandidatih v Občinski svet Občine Ko‑
barid na volitvah dne 10. 10. 2010
13666

KOPER

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezervacije
Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za
odpravo posledic naravnih nesreč, ki so posledica
obilnega deževja v septembru 2010
13668
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za širše območje Muzejskega
trga v Kopru
13670

KRANJSKA GORA

4806.

Sklep o pripravi delnega občinskega podrobnega
prostorskega načrta – OPPN Mojstrana – fabrka
(DM SK 6)
13674

4807.

Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih
skupnosti Občine Lendava na naknadnih volitvah
24. oktobra 2010
13675

4808.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklep o razrešitvi in imenovanju v 7. okrajni volilni
komisiji II. volilne enote
13647

4809.

OBČINE

4810.

BREŽICE

LENDAVA

METLIKA

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Obči‑
ne Metlika
13676

MEŽICA

Poročilo o izidu volitev za župana v drugem krogu
Občine Mežica
13677
Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine
Mežica
13677

MORAVSKE TOPLICE

Odlok o spremembah Odloka o zagotovitvi sred‑
stev za najnujnejšo odpravo posledic poplav v
času od 17. do 20. 9. 2010 v Občini Brežice
13648
Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice 13648

4811.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih 13679

ČRENŠOVCI

4812.

Razpis predčasnih volitev članov sveta Krajevne
skupnosti Bakovci
13685
Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Me‑
stne občine Murska Sobota
13685

Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci 13648
Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega
sveta Občine Črenšovci
13649
Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta –
predstavnika romske skupnosti Občine Črenšovci 13652

DOBJE

4813.

MURSKA SOBOTA

NOVA GORICA

4814.

Poročilo o izidu volitev

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah
za župana Občine Radeče dne 10. oktobra 2010 13687
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah
za člane Občinskega sveta Občine Radeče dne
10. oktobra 2010
13687

4792.

Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobje,
izvedenih dne 24. 10. 2010
13652

4815.

4793.

Poročilo o izidu rednih volitev občinskega sveta in
župana v Občini Dobrna z dne 10. 10. 2010
13652

DOBRNA

4816.

RADEČE

13685

Stran

4817.

4818.
4819.
4820.
4821.
4822.

4823.

4824.

4828.
4829.
4830.
4831.
4832.
4833.
4834.
4835.
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138.

ŠALOVCI

139.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopol‑
njenega osnutka Občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta za vzhodni del območja obrtne cone
Krmelj
13688
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Šalovci,
ki so bile izvedene 24. 10. 2010
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Šalovci,
ki so bile izvedene 10. 10. 2010
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta
Občine Šalovci, ki so bile izvedene 10. 10. 2010
Poročilo o izidu glasovanja na volitvah dne 10.
oktobra 2010 za člana občinskega sveta – pred‑
stavnika madžarske narodne skupnosti
Poročilo o izidu glasovanja na volitvah dne 10.
oktobra 2010 za člane sveta madžarske samou‑
pravne narodne skupnosti

13688
13688
13689

136.

137.

141.

13690
13690

142.

VOJNIK

Poročilo o izidu splošnih volitev za župana, občin‑
ski svet in svete krajevnih skupnosti Frankolovo,
Nova Cerkev in Vojnik
13690

143.

ZAGORJE OB SAVI

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje Osnovne šole
Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi
13692

POPRAVKI

Popravki Slovenskih računovodskih standardov
(2006)
Popravki Kontnega okvira za gospodarske druž‑
be
Popravki Kontnega okvira za zadruge
Popravki Kontnega okvira za društva in invalidske
organizacije
Popravki Kontnega okvira za nepridobitne organi‑
zacije – pravne osebe zasebnega prava
Popravki Kontnega okvira za male samostojne
podjetnike
Popravek Poročila o izidu volitev za člane Občin‑
skega sveta Laško, na volitvah dne 10. oktobra
2010 po volilnih enotah 1, 2 in 3
Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostor‑
skem načrtu Občine Postojna

13695

VSEBINA
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Repu‑
blike Slovenije in Vlado Socialistične republike Vi‑
etnam o odpravi vizumske obveznosti za imetnike
diplomatskih, službenih in uradnih potnih listov

901
901

902

902

903

903

13696
13697
13697
13697
13698

897

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Evropskega spo‑
razuma, ki se nanaša na osebe, udeležene v po‑
stopkih pred Evropskim sodiščem za človekove
pravice
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt
o gospodarskem in tehničnem sodelovanju

144.

901

13696
13696

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 17/10
135.

140.

Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Vla‑
do Republike Slovenije in Vlado Republike Beloru‑
sije o ustanovitvi medvladne slovensko-beloruske
komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstve‑
no-tehnično sodelovanje
Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Re‑
publiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni
pomoči v civilnih in kazenskih zadevah
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ka‑
zahstan o gospodarskem sodelovanju
Obvestilo o začetku veljavnosti Dogovora med
Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost
(URSJV) in Inštitutom za varovanje okolja in razi‑
skave Italijanske republike (ISPRA) o zgodnji izme‑
njavi informacij ob radiološkem izrednem dogodku
in sodelovanju pri jedrski varnosti
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Ministrstvoma za zunanje zadeve Republike Slo‑
venije in Republike Madžarske o sodelovanju pri
izdaji vizumov in na drugih področjih konzularnega
dela v Kišinjovu
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Veliko socialistično
ljudsko libijsko arabsko džamahirijo o odpravi vi‑
zumske obveznosti za imetnike diplomatskih in
službenih potnih listov
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o social‑
nem zavarovanju ter Administrativnega dogovora
o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in
Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju

901
901

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 90/10
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Pozivi za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2821
2843
2848
2850
2861
2862
2862
2862
2867
2868
2868
2868
2877
2877
2878
2879
2880
2881
2881
2881
2882
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