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VLADA
29.

Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku
priprave državnega prostorskega načrta za
državno cesto od priključka na avtocesti A1
Šentilj–Koper pri Šentrupertu do priključka
Velenje jug

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) ter
prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o umeščanju
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list
RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave
državnega prostorskega načrta za državno cesto
od priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper
pri Šentrupertu do priključka Velenje jug
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku
priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od
priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri Šentrupertu do
priključka Velenje jug (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
(2) Priloga te uredbe je grafični del, iz katerega je razvidno
zavarovano območje.
2. člen
(namen)
Ta uredba se izda, ker obstaja utemeljena nevarnost,
da bo sicer izvedba prostorske ureditve močno otežena, da
se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ter da bodo
za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice
in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih
subjektov.
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega državnega prostorskega načrta za
državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–
Koper do priključka Velenje jug (v nadaljnjem besedilu: državni
prostorski načrt) je utemeljen na podlagi:
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– Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in
– Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt).
4. člen
(zavarovano območje)
(1) Zavarovano območje obsega zemljišča z naslednjimi
parcelnimi številkami:
1. v Mestni občini Velenje:
– k. o. 964 Velenje: 1489, 1490, 1491/1, 1491/3, 1512/5,
1512/6, 1512/7, 1512/9, 1512/11, 1517, 2999, 3599/13,
3599/14, 3601/2;
– k. o. 968 Podkraj: 61, 67/1, 67/2, 68, 118/2, 119/1, 119/3,
120, 122/2, 122/3, 136/2, 137/2, 137/4, 415/2, 416/2, 431/2,
438/2, 439, 440/3, 440/6, 440/9, 440/13, 440/21, 444/3, 445/2,
445/3, 964;
2. v Občini Šmartno ob Paki:
– k. o. 969 Veliki Vrh: 81/14;
– k. o. 973 Rečica ob Paki: 1/16, 1/17, 1/18, 1/21, 1/22,
1/23, 1/29, 1/43, 1/44, 1/53, 1/99, 1/100, 1/107, 1/113, 1/114, 3/4,
28, 45, 59/2, 141/1, 243/2, 245, 281, 300/2, 301, 306, 307, 312,
313, 320, 348/8, 348/10, 349, 351/1, 371/1, 371/3, 378/1, 379/3,
379/4, 402/2, 402/4, 402/5, 402/6, 402/7, 402/8, 402/9, 403/2,
403/5, 404, 406/1, 408, 410/1, 410/2, 411, 412/1, 412/3, 412/5,
414, 440, 441/1, 442/1, 442/2, 445, 446/3, 448/1, 448/2, 449/1,
449/2, 450/1, 450/2, 450/4, 496/2, 497/1, 501/1, 501/3, 501/4,
503/1, 503/2, 503/3, 507, 508, 510, 511/1, 954/1, 961/2;
3. v Občini Polzela:
– k. o. 982 Podvin: *76, *77, *78, *139, *157, 254/3, 274/2,
274/3, 276/2, 333, 390/3, 390/4, 390/5, 391/1, 394/4, 395, 408,
409/1, 409/2, 409/4, 409/9, 409/10;
4. v Občini Braslovče:
– k. o. 983 Male Braslovče: *124, *160, 601/54, 601/57,
601/89;
– k. o. 984 Letuš: 511/2, 512/1, 513/2, 514, 1366/4;
– k. o. 987 Braslovče: 149, 150/1;
– k. o. 988 Spodnje Gorče: *119, 294, 295, 296, 297, 450,
451, 509, 510, 512, 514, 515, 538/10, 538/11, 538/14, 538/15,
538/120, 538/249, 538/250, 935/5, 936, 937;
– k. o. 990 Trnava: 193/1, 1114/3, 1115/1;
– k. o. 991 Orla vas: 30/1, 30/2, 169, 173, 174/1, 174/2,
196, 201/2, 202/2, 203, 204/1, 204/2, 205, 206/1, 206/2, 206/3,
206/4, 207, 208, 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 211, 212, 213,
220/2, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 225, 673/2, 673/4,
673/5, 673/6, 673/7, 673/9, 674/1.
(2) Zavarovano območje obsega dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:
1. v Mestni občini Velenje:
– k. o. 964 Velenje: 1476, 1486/2, 1486/3, 1487, 1488/1,
1492, 1493, 1504, 1505, 1506, 1507, 1511, 1512/1, 1512/3,
1512/8, 1512/10, 1512/12, 1516/1, 1518/1, 1599/1, 1608,
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1611/1, 2985/1, 2989/2, 2990, 2998, 3560/1, 3560/2, 3560/11,
3560/29, 3561/1, 3599/1, 3599/16, 3601/20, 3608/1, 3612;
– k. o. 968 Podkraj: 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 72, 76, 77/1,
78, 108/1, 108/2, 111, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 115/4, 117,
118/1, 119/2, 121, 122/1, 123, 124/1, 124/2, 125, 127, 130,
131/1, 131/2, 134, 135/1, 135/2, 136/4, 136/5, 137/1, 137/3,
141/2, 264/1, 264/2, 265/1, 265/2, 393/4, 401, 412/1, 415/1,
416/1, 418/3, 419/6, 419/8, 423/1, 426/1, 426/2, 427/1, 428,
429, 431/1, 433/4, 433/1, 433/2, 434, 435/1, 435/3, 435/4,
435/6, 435/7, 435/8, 435/9, 435/10, 435/12, 436, 438/1, 440/1,
440/5, 440/7, 440/10, 440/11, 440/15, 440/16, 440/17, 440/19,
440/20, 442/1, 442/2, 443, 444/4, 445/1, 445/4, 448, 449/1,
451, 453, 454, 701/1, 703/2, 941, 942/1, 942/7, 942/8, 944/7,
945/2, 945/4, 945/5, 945/6, 953/1;
2. v Občini Šmartno ob Paki:
– k. o. 969 Veliki Vrh: 51/1, 67/2, 72/1, 73/1, 73/6, 74/1, 74/2,
81/1, 81/2, 81/3, 81/11, 81/15, 81/23, 81/24, 81/28, 557/2, 564;
– k. o. 972 Šmartno ob Paki: 672/4, 673/7, 673/9, 756/1,
756/2, 760/4;
– k. o. 973 Rečica ob Paki: 1/1, 1/19, 1/20, 1/24, 1/28, 1/32,
1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/47, 1/48,
1/53, 1/54, 1/55, 1/60, 1/65, 1/66, 1/69, 1/70, 1/71, 1/72, 1/73,
1/74, 1/79, 1/80, 1/85, 1/86, 1/87, 1/88, 1/89, 1/90, 1/92, 1/101,
1/107, 1/112, 1/115, 1/118, 1/124, 1/125, 1/126, 1/129, 1/130,
1/131, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 25/2, 27, 30/1, 30/2, 42,
43, 44, 46/3, 48, 49/2, 51/1, 59/1, 60, 136, 137/1, 137/2, 139/1,
139/2, 141/2, 141/3, 142, 143, 145, 146, 148, 239/2, 241/3,
241/5, 242/1, 243/1, 243/3, 246/1, 251, 254/1, 279/1, 279/2,
280, 294, 295, 296, 297, 300/1, 302, 305, 308, 311, 314, 315,
316, 318, 319, 323/1, 323/3, 329/1, 330/1, 336, 348/4, 348/5,
348/6, 348/7, 348/10, 348/11, 351/1, 351/2, 351/3, 351/4, 361/1,
362/1, 362/3, 367/3, 371/1, 371/3, 372, 376/1, 378/2, 379/1,
379/4, 381/1, 381/3, 394/1, 394/2, 395, 396/6, 396/7, 402/3,
402/4, 402/9, 409/1, 409/2, 412/2, 412/4, 413/1, 413/2, 436/2,
437/1, 438/1, 439/1, 442/1, 443/1, 443/2, 444, 446/1, 446/2,
447/1, 447/2, 450/2, 469, 470, 473, 477, 480, 481, 484, 485,
488, 489, 490, 493, 495/1, 495/3, 496/1, 496/3, 498/2, 502, 504,
505, 506/1, 506/2, 509, 511/2, 512, 514/2, 517, 536/2, 538/2,
550, 551, 552, 553, 555/2, 555/4, 555/5, 555/28, 555/37, 555/38,
555/39, 555/40, 555/41, 646/7, 646/22, 646/38, 659/2, 661, 663,
665/1, 666/1, 666/2, 668, 669/1, 669/2, 670/1, 684/7, 687/4,
688/1, 688/2, 690/10, 690/12, 690/13, 695, 696, 697/1, 951/3,
951/6, 951/9, 951/10, 952/1, 952/2, 953/2, 953/3, 954/2, 956/1,
958/2, 958/3, 960/1, 960/2, 960/106, 961/1, 961/2, 965;
3. v Občini Polzela:
– k. o. 980 Andraž: 10/1, 11/11, 39/1;
– k. o. 982 Podvin: 253, 254/1, 254/2, 255/4, 274/1, 275,
276/1, 277/1, 277/2, 277/3, 278, 279/1, 282/1, 283/2, 283/1,
285, 286, 329, 330, 332/1, 332/3, 336/1, 336/2, 336/3, 336/5,
337, 339, 340, 376/2, 377, 384, 385, 389, 390/2, 392/1, 392/2,
393/2, 396, 397, 407/1, 407/2, 409/8, 409/11, 409/12, 409/13,
411, 412, 414, 415, 416, 631/1, 634, 642/6, 642/12, 643;
4. v Občini Braslovče:
– k. o. 983 Male Braslovče: *125, *160, 601/39, 601/40,
601/44, 601/46, 601/49, 601/50, 601/53, 601/60, 601/62,
601/77, 601/78, 601/79, 601/81, 601/83, 601/88, 623/3, 623/4,
627/2, 630/3, 631, 633, 638, 653/1, 654/1, 654/16, 654/29,
654/30, 654/31, 654/32, 654/33, 654/35, 654/36, 654/37,
654/46, 654/47, 654/48, 654/49, 654/53, 654/54, 654/55,
654/58, 654/59, 654/66, 654/75, 654/76, 658;
– k. o. 984 Letuš: 494, 495, 496, 497/1, 499/2, 499/4,
501, 506, 507/1, 508, 509/1, 509/2, 511/1, 512/2, 513/1, 514,
515, 524, 561/1, 561/2, 562, 563, 565, 566, 567/1, 568, 577,
578, 1366/2;
– k. o. 987 Braslovče: 135, 145, 146, 147, 148/1, 148/2,
150/2, 151, 152, 153, 154;
– k. o. 988 Spodnje Gorče: *119, *170, *171, 256, 257,
258, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 271, 272, 273,
274, 275, 276, 277, 281/1, 281/3, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
288, 289/1, 289/2, 289/3, 290, 291, 292, 293, 298/1, 298/2,
298/4, 440/1, 440/2, 440/3, 441/2, 449, 452, 477, 478, 479/1,
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479/2, 483/2, 483/12, 487/1, 488/3, 490/2, 491/1, 494/1, 495/1,
496, 499, 500, 503, 504/1, 504/2, 506, 507, 508/3, 511, 513,
516/1, 516/2, 517, 518, 519, 520, 521/1, 521/2, 538/3, 538/5,
538/6, 538/7, 538/8, 538/9, 538/10, 538/12, 538/13, 538/15,
538/16, 538/17, 538/18, 538/19, 538/20, 538/21, 538/26,
538/33, 538/34, 538/35, 538/117, 538/121, 538/122, 538/240,
568/2, 649/1, 651, 652/1, 652/3, 653/1, 654/1, 655/1, 655/2,
657/1, 659/1, 661, 662/1, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 670,
671/2, 672/2, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681/1,
681/2, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690/1, 691,
693, 694, 695, 696, 841/1, 841/2, 841/3, 842/1, 842/2, 843/1,
843/2, 844/1, 845/1, 846/1, 902, 905, 906, 907, 908/1, 908/2,
910, 911, 912, 913, 914, 915, 924/1, 924/3, 926, 935/1, 935/3,
935/4, 938/1, 938/2, 939, 940/2, 943/5, 950, 951/1, 951/2,
964/1, 1157, 1158, 1159, 1163;
– k. o. 990 Trnava: 191/3, 193/3, 195/1, 195/2, 196, 197,
198, 202, 236/2, 236/3, 236/4, 236/9, 236/11, 236/13, 236/16,
236/17, 236/20, 236/21, 236/24, 236/25, 236/26, 236/30,
236/31, 237, 238, 239, 241, 242, 245, 246, 247, 248, 852/2,
852/3, 1110/69, 1116/1, 1118/4, 1123/1, 1123/7;
– k. o. 991 Orla vas: 1, 2, 4, 5, 23, 27/2, 28, 29, 30/1,
30/2, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38/2, 39, 69/1, 69/3, 71/1, 87, 90,
102, 106, 107, 108, 115, 116, 119, 124/1, 124/2, 144, 145, 149,
150, 152, 153, 154, 167, 168, 170, 171, 172, 175/1, 175/2, 179,
183/3, 184/1, 185/3, 185/4, 186/1, 186/3, 186/4, 187/1, 187/2,
187/4, 188/1, 188/2, 189/1, 189/2, 190/1, 191/1, 191/2, 192/1,
193, 194/1, 194/2, 195/1, 195/2, 197/1, 197/2, 198/1, 198/2,
199, 200, 201/1, 202/1, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231/2, 232/2, 233/1, 271, 586, 587/2,
588/1, 674/22, 674/23, 674/31, 683/3, 684/11, 687, 688, 689,
690, 691, 692, 694, 696, 697, 698, 699.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju je prepovedano:
– sprejemanje prostorskih aktov,
– izdajanje gradbenih, rudarskih in drugih dovoljenj in
– urejanje novih trajnih nasadov.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo še
eno leto po uveljavitvi državnega prostorskega načrta, vendar
največ štiri leta od uveljavitve te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasni ukrepi iz prejšnjega člena veljajo za investitorje državnega prostorskega
načrta le do uveljavitve državnega prostorskega načrta.
7. člen
(hramba)
Grafični prikaz meje zavarovanega območja na katastrskem načrtu v merilu 1: 2500 in seznam koordinat tehničnih
elementov, ki omogočajo prenos meje zavarovanega območja
v naravo, sta na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Mestni občini Velenje, Občini Šmartno ob
Paki, Občini Polzela, Občini Braslovče, Upravni enoti Velenje
in Upravni enoti Žalec.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-55/2010
Ljubljana, dne 6. januarja 2011
EVA 2010-2511-0106
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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30.

Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike
Slovenije v Liègu v Kraljevini Belgiji

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) in šestega
odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in
38/10 – ZUKN) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada
Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o razrešitvi častnega konzula Republike
Slovenije v Liègu v Kraljevini Belgiji
I
Razreši se Louis Coch, častni konzul Republike Slovenije
v Liègu v Kraljevini Belgiji.
II
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-117/2010
Ljubljana, dne 23. decembra 2010
EVA 2010-1811-0236
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

MINISTRSTVA
31.

Pravilnik o strokovni usposobljenosti letalskih
nadzornikov in nadzornikov

Na podlagi petega odstavka 168. člena Zakona o letalstvu
(Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
minister za promet

PRAVILNIK
o strokovni usposobljenosti letalskih
nadzornikov in nadzornikov
1. člen
(področje urejanja)
(1) Ta pravilnik določa potrebno strokovno usposobljenost
za letalskega nadzornika in nadzornika za posamezno področje
nadzora ter pogoje glede delovnih izkušenj ter licenc, ratingov,
pooblastil, potrdil ali spričeval v posebnih primerih, ko glede na
spremembe normativne ureditve ni mogoče izpolniti pogojev
glede delovnih izkušenj na letalskem področju ali pogojev glede
licence, ratinga, pooblastila, potrdila ali spričevala, če se jih
zahteva in če te zahteve niso določene v sprejemljivih načinih
usklajevanja, ter delovne izkušnje, potrebne za pridobitev pooblastila letalskega nadzornika in nadzornika.
(2) Ta pravilnik se ne nanaša na letalske nadzornike in
nadzornike, za katere so delovne izkušnje, potrebne za pridobitev pooblastila letalskega nadzornika in nadzornika, ter
potrebna strokovna usposobljenost določeni s pravnimi akti
Evropske unije.
2. člen
(pooblastilo za izvajanje nalog letalskega nadzora)
Za pridobitev pooblastila je poleg pogojev iz 168. člena
Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno preči-
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ščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon o letalstvu) treba izpolnjevati pogoje glede delovnih izkušenj in zahtevanih
licenc iz 3. člena tega pravilnika ter uspešno zaključiti začetno usposabljanje in opraviti izpit za prvo izdajo pooblastila iz
programa usposabljanja za posamezno strokovno področje
iz tretjega odstavka 168.b člena zakona o letalstvu.
3. člen
(delovne izkušnje letalskih nadzornikov in nadzornikov)
(1) Za pridobitev pooblastila za opravljanje letalskega
nadzora mora imeti letalski nadzornik glede na področje
dela naslednje delovne izkušnje oziroma pridobljene licence,
ratinge, pooblastila, potrdila ali spričevala:
letalski nadzornik I:
– deset let delovnih izkušenj na letalskem področju in
1500 ur izkušenj kot član letalske posadke v komercialnem
zračnem prometu, 3000 ur skupnega naleta in ima ali je imel
veljavno licenco prometnega pilota, ali
– pet let delovnih izkušenj na letalskem področju, ima
ali je imel veljavno licenco prometnega pilota ali licenco
poklicnega pilota z opravljeno teorijo za prometnega pilota,
rating za instrumentalno letenje, rating za večmotorne zrakoplove, pooblastilo izpraševalca za pridobitev licenc in ratingov in najmanj 2000 ur skupnega naleta, od tega najmanj
600 ur izkušenj v vlogi inštruktorja letenja, ali
– najmanj deset let delovnih izkušenj na področju varnostnih standardov v letalstvu, varnega opravljanja dejavnosti, sistema kakovosti, vodenja kontinuirane plovnosti ali
vzdrževanja zrakoplovov ter ima ali je imel licenco, izdano
v skladu z Del-66, ali
– najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnem mestu, za katerega se zahteva licenca kontrolorja zračnega
prometa, z ratingom nadzorne območne kontrole (ACS) ali
ratingom nadzorne priletne kontrole (APS);
letalski nadzornik II:
– tri leta delovnih izkušenj na letalskem področju in
200 ur izkušenj kot član letalske posadke pri komercialnih
operacijah, 350 ur skupnega naleta in ima ali je imel licenco
poklicnega pilota, ali
– tri leta delovnih izkušenj na letalskem področju, ima
ali je imel dovoljenje poklicnega pilota z opravljeno teorijo
za prometnega pilota, rating za instrumentalno letenje, najmanj 300 ur naleta, od tega najmanj 150 ur izkušenj v vlogi
inštruktorja letenja, ali
– najmanj deset let delovnih izkušenj na področju varnostnih standardov v letalstvu, varnega opravljanja dejavnosti, sistema kakovosti, vodenja kontinuirane plovnosti ali
vzdrževanja zrakoplovov, ali
– pet let delovnih izkušenj z ratingom inštrumentalnega
letališkega kontrolorja zračnega prometa (ADI) in ratingom
proceduralnega priletnega kontrolorja zračnega prometa
(APP) in najmanj dve leti delovnih izkušenj s pooblastilom
inštruktorja na delovnih pozicijah za območja, ki jih pokriva
veljavni rating;
letalski nadzornik III:
– eno leto delovnih izkušenj na letalskem področju in
ima ali je imel letalsko licenco ali
– eno leto delovnih izkušenj na letalskem področju,
ima ali je imel licenco športnega pilota in najmanj še eno
licenco s področja dela (dovoljenje pilota jadralnega letala,
dovoljenje pilota ultralahke letalne naprave, dovoljenje člana
kabinskega osebja letala …) ter najmanj 200 ur skupnega
naleta, ali
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju varnostnih standardov v letalstvu, varnega opravljanja dejavnosti,
sistema kakovosti, vodenja kontinuirane plovnosti ali vzdrževanja zrakoplovov, ali
– najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnem mestu
letalskega meteorologa – prognostika ali na delovnem mestu
tehničnega osebja kontrole zračnega prometa.
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(2) Za pridobitev pooblastila za opravljanje letalskega
nadzora mora imeti nadzornik naslednje delovne izkušnje:
nadzornik I:
– najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj
dve leti na področju, na katerem bo opravljal letalski nadzor;
nadzornik II:
– najmanj šest let delovnih izkušenj, od tega najmanj dve
leti na področju, na katerem bo opravljal letalski nadzor;
nadzornik III:
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj dve
leti na področju, na katerem bo opravljal letalski nadzor;
nadzornik IV:
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj, od tega najmanj dve
leti na področju, na katerem bo opravljal letalski nadzor.
4. člen
(strokovna usposobljenost letalskih nadzornikov
in nadzornikov)
Za pridobitev pooblastila za opravljanje letalskega nadzora morata letalski nadzornik in nadzornik uspešno končati
strokovno usposabljanje iz programa usposabljanja za posamezno strokovno področje iz tretjega odstavka 168.b člena
zakona o letalstvu.
5. člen
(prehodna določba)
Javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena tega
pravilnika in so na dan objave Akta o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije najmanj eno leto
opravljali naloge letalskega nadzora, izpolnjujejo pogoje iz
4. člena tega pravilnika, če letalski predpisi in pravni akti EU
ne določajo drugače.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-325/2010/18-0422323
Ljubljana, dne 3. januarja 2011
EVA 2010-2411-0079
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

USTAVNO SODIŠČE
32.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča

Številka: Up-803/09-16
Datum: 9. 12. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Primoža Skerbiša, Slovenske Konjice, ki ga zastopa Mihael
Jenčič, odvetnik v Mariboru, na seji 9. decembra 2010

odločilo:
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 360/2007 z dne
6. 4. 2009 se razveljavi in zadeva se vrne temu sodišču v novo
odločanje.
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Obrazložitev
A.
1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek pritožnika, da je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega
razloga z dne 19. 12. 2005 nezakonita in da je tožena stranka
dolžna pritožnika pozvati nazaj na delo ter mu za nazaj priznati
vse pravice iz delovnega razmerja, kot če bi delal. Ugotovilo
je, da je tožena stranka v skladu s prvim odstavkom 83. člena
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 – v nadaljevanju ZDR/02) 24. 6. 2004 pisno opozorila pritožnika na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi v primeru ponovitve
kršitve. Višje delovno in socialno sodišče je pritožnikovo pritožbo
zavrnilo, Vrhovno sodišče je zavrnilo njegovo revizijo.
2. Pritožnik izpodbija odločitev Vrhovnega sodišča. Meni, da
je pisno opozorilo po enem letu in pol izgubilo svoj učinek, zato
ga tožena stranka ne bi smela več uporabiti pri redni odpovedi
njegove pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Stališče Vrhovnega sodišča, da ZDR/02 pri pisnem opozorilu razen pisne oblike
ne določa drugih pogojev, naj bi posegalo v njegovo pravico do
učinkovitega sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Zatrjuje, da sodnega varstva zoper samo opozorilo ni mogel
uveljavljati, ker ga zakon ne predvideva, v sodnem postopku pa
ga tudi ni mogel uspešno izpodbijati zaradi časovne oddaljenosti
očitanih kršitev. Ob tem se sklicuje na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-45/07 in Up-249/06 z dne 17. 5. 2007 (Uradni list RS,
št. 46/07, in OdlUS XVI, 28), ki je ob presoji prvega odstavka
83. člena ZDR/02 ocenilo, da je eno leto primeren rok, v katerem
je mogoče na podlagi pisnega opozorila delavcu redno odpovedati
pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga.1
3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-803/09 z
dne 24. 3. 2010 ustavno pritožbo sprejel 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 Ustavno sodišče o tem obvestilo Vrhovno
sodišče. V skladu z drugim odstavkom navedenega člena je
Ustavno sodišče ustavno pritožbo poslalo v odgovor nasprotni
stranki v delovnem sporu, ki je na navedbe pritožnika odgovorila. Ustavnemu sodišču predlaga, naj ustavno pritožbo zavrne,
ker zatrjevana kršitev iz 23. člena Ustave ni izkazana. Pritožnik
je sodno varstvo izkoristil, očitana dejanja iz pisnega opozorila
je priznal pred nižjimi sodišči, časovno veljavnost pisnega opozorila pa bi lahko izpodbijal v najmanj treh postopkih, ki pa jih ni
sprožil. Zato po mnenju nasprotne stranke pritožnikovo sklicevanje na kršitev pravice do učinkovitega pravnega sredstva po
petih letih sodnih postopkov pomeni zlorabo pravic. Z ugoditvijo
ustavni pritožbi pa bi bilo po mnenju nasprotne stranke kršeno
načelo zakonitosti iz 2. člena Ustave. Nasprotna stranka je
namreč ravnala v skladu s tedaj veljavno zakonodajo. Kasnejša
sprememba zakonodaje zato ne bi smela retroaktivno vplivati
na njeno tedanje ravnanje.
4. Pritožnik na navedbe nasprotne stranke ni odgovoril.
B.
5. Ustavno sodišče je že presojalo ustavnost prvega
odstavka 83. člena ZDR/02 glede učinkovitosti sodnega
varstva zoper pisno opozorilo delodajalca, ki je zagotovljeno
1 Pritožnik je v ustavni pritožbi navajal tudi, da je v reviziji
uveljavljal, da mu je delodajalec po prvem odstavku 83. člena
ZDR/02, ki sicer ni določal roka za podajo pisnega opozorila, letega podal šele več kot dva meseca po storjenih kršitvah, kar naj bi
bilo po mnenju pritožnika izven vsakega razumnega roka. Pritožnik
tega očitka nato ni vsebinsko uveljavljal v ustavni pritožbi, zato se
Ustavnemu sodišču do tega očitka ni bilo treba opredeliti. Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 103/07 – ZDR-A) je prvi odstavek 83. člena ZDR/02 v
tem delu spremenil tako, da je zdaj določen rok, v katerem mora
delodajalec pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega
razloga pisno opozoriti delavca na izpolnjevanje obveznosti (najkasneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve in najkasneje v šestih
mesecih od nastanka kršitve).
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šele v postopku presoje zakonitosti redne odpovedi pogodbe
o zaposlitvi. Z odločbo št. U-I-45/07 in Up-249/06 je ugotovilo, da je prvi odstavek 83. člena ZDR/02, ker ne določa
časovnega obdobja, v katerem je mogoče na podlagi pisnega opozorila in nove kršitve delavcu odpovedati pogodbo o
zaposlitvi, v neskladju s pravico iz prvega odstavka 23. člena
Ustave. Zakonodajalcu je določilo rok šestih mesecev, v katerem mora odpraviti ugotovljeno neskladje. Določilo je tudi
način izvršitve odločbe, v skladu s katerim lahko delodajalec
delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnih razlogov le na podlagi pisnega opozorila, ki je bilo izdano v roku
največ enega leta pred novo kršitvijo pogodbenih in drugih
obveznosti delavca.
6. Vrhovno sodišče je odločalo o pritožnikovi reviziji
potem, ko je bila odločba Ustavnega sodišča št. U-I-45/07
in Up-249/06 objavljena v Uradnem listu, torej je morala biti
Vrhovnemu sodišču znana. Kljub temu je zavrnilo pritožnikove navedbe v reviziji v zvezi z dolžino roka, ki je potekel
med opozorilom in odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, kot neutemeljene, s sklicevanjem na to, da ZDR/02 tega roka ne
določa. Takšno stališče Vrhovnega sodišča pa iz razlogov, iz
katerih je Ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost prvega
odstavka 83. člena ZDR/02, krši pritožnikovo pravico do
učinkovitega sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena
Ustave. Glede na navedeno je Ustavno sodišče razveljavilo
izpodbijano odločitev in zadevo vrnilo Vrhovnemu sodišču v
novo odločanje.
C.
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka
Korpič-Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag.
Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
33.

Sklepi o imenovanju volilnih komisij volilnih
enot in okrajnih volilnih komisij za volitve
poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

Na podlagi 33. člena Zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 109/06 – UPB in 54/07 – odločba US) je
Državna volilna komisija na 48. seji dne 28. 12. 2010 sprejela

SKLEPE
o imenovanju volilnih komisij volilnih enot
in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev
v Državni zbor Republike Slovenije
V volilno komisijo I. volilne enote, ki obsega, po določbah
Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni
zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja
naslednjih občin: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Bled,
Gorje, Bohinj, Radovljica, Mestna občina Kranj, Cerklje na
Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Jezersko, Tržič, Škofja
Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri, Kamnik, Komenda,
Cerkno in Idrija (sedež: Kranj), se imenujejo:
za predsednika:
Igor Mokorel, roj. 2.6.1953
Zvirče 86
4290 Tržič
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za namestnico predsednika:
Metka Rajdenović, roj. 2.6.1958
Zaviška ulica 18
4000 Kranj
za člana:
Aljoša Ravnikar, roj. 15.11.1976
Grintovška ulica 44
4000 Kranj
za namestnika člana:
Dušan Josevski, roj. 14.1.1963
Ješetova 9
4000 Kranj
za članico:
Nika Dolinar Divjak, roj. 21.3.1961
Levstikova 3
4000 Kranj
za namestnico članice:
Bernarda Eržen Kosmač, roj. 28.5.1973
Vogel 31
4201 Zgornja Besnica
za članico:
Sonja Šlibar, roj. 24.9.1951
Črtomirova 22 a
4260 Bled
za namestnika članice:
Izak Matej Ciraj, roj. 8.10.1980
Gmajnica 93
1218 Komenda
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), ki obsega območja naslednjih občin: Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica (sedež: Jesenice), se imenujejo:
za predsednika:
Peter Rudolf, roj. 24.7.1974
Šorlijeva 27
4000 Kranj
za namestnico predsednika:
Simona Štravs, roj. 26.3.1960
Hrušica 4
4276 Hrušica
za člana:
Domen Zupan, roj. 12.2.1975
Zabreznica 52
4274 Žirovnica
za namestnika člana:
Jurij Dolžan, roj. 14.8.1976
Breg 109
4274 Žirovnica
za članico:
Mateja Drobič, roj. 12.5.1972
Hrušica 25
4276 Hrušica
za namestnico članice:
Mirjam Noč, roj. 22.3.1980
Prosvetna 6
4270 Jesenice
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za članico:
Simona Janžovnik, roj. 1.4.1968
Borovška cesta 15
4280 Kranjska Gora

za člana:
Dragomil Rozman, roj. 12.1.1948
Bevkova 36
4240 Radovljica

za namestnico članice:
Marija Smolej, roj. 17.9.1971
Javorniški Rovt 18
4270 Jesenice

za namestnico člana:
Dragica Vehar, roj. 19.5.1953
Hrušica 71/d
4276 Hrušica

V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), ki obsega območja naslednjih občin: Bohinj,
Bled in Gorje (sedež: Radovljica), se imenujejo:
za predsednico:
Marija Ogrin, roj. 30.9.1954
Alpska cesta 19
4260 Bled
za namestnico predsednice:
Pavlina Drmota, roj. 30.5.1956
Otoče 2
4244 Podnart
za članico:
Irena Pagon, roj. 23.3.1952
Prečna ulica 1
4264 Bohinjska Bistrica
za namestnika članice:
Blaž Repinc, roj. 5.5.1980
Laški rovt 5
4264 Bohinjska Bistrica
za člana:
Rok Frelih, roj. 17.11.1990
Bohinjska češnjica 30
4267 Srednja vas v Bohinju
za namestnika člana:
Branko Banko, roj. 12.12.1950
Spodnje Gorje 10
4247 Zgornje Gorje
za člana:
Nejc Jan, roj. 22.8.1988
Spodnje Gorje 217/A
4247 Zgornje Gorje
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Radovljica (sedež: Radovljica), se imenujejo:
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za članico:
Mojca Dijak Ivičič, roj. 22.7.1965
Lanovo 5 e
4240 Radovljica
za namestnico članice:
Špela Globočnik, roj. 17.11.1981
Dacarjeva 31
4248 Lesce
za člana:
Darko Marolt, roj. 20.12.1960
Prešernova 15
4240 Radovljica
za namestnika člana:
Srečo Sitar, roj. 3.6.1955
Spodnji Otok 3
4240 Radovljica
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Kranj (sedež: Kranj), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi
volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list
RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja
naslednjih krajevnih skupnosti bivše Občine Kranj: Kranj Primskovo, Kranj Vodovodni stolp, Bratov Smuk, Kranj Čirče, Britof,
Predoslje, Kokrica, Kranj Center), se imenujejo:
za predsednico:
Marjeta Dvornik, roj. 7.6.1963
Visoko 167
4212 Visoko
za namestnico predsednice:
Andreja Ravnikar, roj. 29.4.1956
Krašnova 19
4000 Kranj
za člana:
Štefan Kadoič, roj. 28.10.1933
Ručigojeva 33
4000 Kranj
za namestnico člana:
Marjeta Okršlar, roj. 8.3.1944
Kebetova ulica 20
4000 Kranj

za predsednico:
Barbara Nastran, roj. 24.4.1970
Cesta svobode 25 a
4240 Radovljica

za člana:
Gregor Tomše, roj. 6.11.1972
Britof 276
4000 Kranj

za namestnico predsednice:
Terezija Zorko, roj. 1.9.1942
Gradnikova ulica 48
4240 Radovljica

za namestnika člana:
Primož Štraus, roj. 9.5.1979
Oprešnikova ulica 36
4000 Kranj
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za člana:
Jakob Klofutar, roj. 8.12.1973
Ulica Juleta Gabrovška 19
4000 Kranj
za namestnika člana:
Andrej Tavčar, roj. 25.11.1940
Bertoncljeva ulica 23
4000 Kranj
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Kranj (po stanju
na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992,
območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti
bivše Občine Kranj: Kranj Planina, Kranj Huje, Kranj Gorenja
Sava, Kranj Zlato Polje, Kranj Struževo, Kranj Stražišče, Podblica, Besnica, Jošt, Žabnica, Mavčiče, Bitnje, Kranj Orehek
Drulovka) (sedež: Kranj), se imenujejo:
za predsednico:
Marija Šifrer, roj. 23.9.1952
Srednje Bitnje 122
4209 Žabnica
za namestnico predsednice:
Judita Aljančič, roj. 5.6.1960
Srednja vas pri Šenčurju 147
4208 Šenčur
za člana:
Stanislav Boštjančič, roj. 10.1.1942
Podrovnik 81
4201 Zgornja Besnica
za namestnika člana:
Ludvik Gorjanc, roj. 26.8.1935
Šorlijeva 9
4000 Kranj
za člana:
Saša Kristan, roj. 3.5.1958
Trojarjeva 32
4000 Kranj
za namestnico člana:
Erna Ambrožič, roj. 20.7.1978
Šutna 33
4209 Žabnica
za članico:
Tadeja Dobnikar, roj. 25.10.1971
Križnarjeva pot 24
4000 Kranj
za namestnika članice:
Boris Vehovec, roj. 10.12.1969
Hrastje 143
4000 Kranj
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Jezersko in del območja
Mestne občine Kranj (po stanju na dan sprejema Zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni
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list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja
naslednjih krajevnih skupnosti bivše Občine Kranj: Naklo, Grad,
Šenturška Gora, Poženik, Zalog, Cerklje na Gorenjskem, Brniki,
Velesovo, Olševek - Hotemaže, Šenčur, Voglje, Kokra, Trboje,
Jezersko, Voklo, Visoko, Tenetiše, Trstenik, Goriče, Golnik, Duplje, Podbrezje, Bela, Preddvor) (sedež: Kranj), se imenujejo:
za predsednico:
Renata Horvat, roj. 1.10.1963
Partizanska pot 5
4000 Kranj
za namestnico predsednice:
Špela Jakopič, roj. 10.7.1971
Kidričeva cesta 7
4000 Kranj
za člana:
Stanislav Bernard, roj. 10.11.1936
Cesta v Polico 23
4207 Cerklje na Gorenjskem
za namestnico člana:
Neža Zupan, roj. 8.1.1945
Gogalova 7
4000 Kranj
za člana:
Igor Sirc, roj. 7.12.1974
Gornji Brnik 30
4207 Cerklje na Gorenjskem
za namestnika člana:
Miha Zevnik, roj. 1.1.1961
Grad 67
4207 Cerklje na Gorenjskem
za člana:
Matej Gal Pintar, roj. 8.5.1987
Detelova ulica 2
4000 Kranj
za namestnico člana:
Nataša Markun, roj. 5.9.1948
Tupališče 22/a
4205 Preddvor
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Tržič (sedež: Tržič), se
imenujejo:
za predsednico:
Nevenka Hafner, roj. 13.4.1956
Podvasca 31
4290 Tržič
za člana:
Sebastjan Gubič, roj. 3.11.1977
Vrtna ulica 1
4294 Križe
za članico:
Renata Godnjov Špik, roj. 29.9.1963
Tavčarjeva ulica 22
4000 Kranj
za namestnika članice:
Vincenc Lavtar, roj. 10.1.1945
Retnje 9
4294 Križe
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za člana:
Bojan Vrhovnik, roj. 6.12.1961
Visoče 13
4270 Tržič

za namestnico člana:
Metka Debeljak, roj. 29.7.1961
Loška cesta 42
4224 Žiri

za namestnika člana:
Janez Rotar, roj.21.8.1966
Ročevnica 6
4290 Tržič

za člana:
Anton Peršin, roj. 1.11.1954
Frankovo naselje 176
4220 Škofja Loka

V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Škofja Loka (sedež: Škofja
Loka), se imenujejo:
za predsednico:
Majda Urh, roj. 16.11.1954
Virmaše 209
4220 Škofja Loka
za namestnico predsednice:
Simona Prosen, roj. 3.10.1975
Suška cesta 14
4220 Škofja Loka
za članico:
Mara Jelovšek, roj. 25.5.1934
Podlubnik 20
4220 Škofja Loka
za namestnika članice:
Anton Bogataj, roj. 30.5.1941
Partizanska 42
4220 Škofja Loka
za članico:
Nada Šlebir, roj. 19.5.1958
Podlevna 98
4220 Škofja Loka
za namestnico članice:
Silva Žontar, roj. 8.12.1943
Partizanska cesta 10
4220 Škofja Loka
za člana:
Blaž Pipp, roj. 31.10.1967
Partizanska cesta 20
4220 Škofja Loka
za namestnika člana:
Žiga Nastran, roj. 12.2.1982
Bodovlje 44
4220 Škofja Loka
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje občin Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri (sedež: Škofja Loka), se imenujejo:
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za namestnico člana:
Sabina Habjan, roj. 3.3.1987
Dašnica 159
4228 Železniki
za članico:
Mihaela Novak Kolenko, roj. 26.8.1963
Puštal 42
4220 Škofja Loka
za namestnika članice:
Peter Gortnar, roj. 30.9.1963
Na Plavžu 39
4228 Železniki
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje občin Kamnik in Komenda (sedež:
Kamnik), se imenujejo:
za predsednico:
Stanislava Avbelj, roj. 22.3.1952
Križ 41
1218 Komenda
za namestnico predsednice:
Brigita Markovič, roj. 2.6.1964
Toma Brejca 5 a
1241 Kamnik
za člana:
Anton Žibert, roj. 31.7.1947
Volčji potok 12 c
1235 Radomlje
za namestnico člana:
Marjana Grošelj, roj. 27.9.1962
Klanec 47/d
1218 Komenda
za člana:
Igor Zidarič, roj. 5.12.1975
Suhadolc 3/a
1218 Komenda
za namestnika člana:
Rafko Goltnik, roj. 7.8.1973
Motnik 4 a
1221 Motnik

za predsednico:
Zdenka Podobnik, roj. 26.7.1954
Bukovica 7 a
4227 Selca

za člana:
Janez Rozman, roj. 22.4.1955
Žale 15
1241 Kamnik

za člana:
Jože Prezl, roj. 28.1.1958
Zali log 55
4228 Železniki

za namestnika člana:
Damjan Hančič, roj. 27.3.1973
Medvedova 25 a
1241 Kamnik
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V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja I. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje občin Idrija in Cerkno (sedež: Idrija),
se imenujejo:
za predsednico:
Julijana Mlakar, roj. 5.12.1965
Gorenji Novaki 36
5282 Cerkno
za namestnico predsednice:
Alojzija Štucin, roj. 5.8.1955
Na Griču 12
5281 Spodnja Idrija
za člana:
Bojan Režun, roj. 31.7.1955
Triglavska 3
5280 Idrija
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za članico:
Tamara Felicijan, roj. 16.4.1975
Cesta na Lenivec 16
6210 Sežana
za namestnika članice:
Josip Bajc, roj. 8.3.1949
Matenja vas 70
6258 Prestranek
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: Tolmin, Bovec in
Kobarid (sedež: Tolmin); se imenujejo:
za predsednico:
Tatjana Lipušček, roj. 7.1.1973
Postoja 13/d
5216 Most na Soči

za namestnico člana:
Ana Menegatti, roj. 15.12.1965
Goriška 39
5282 Cerkno

za namestnika predsednice:
Dušan Makuc, roj. 17.8.1948
Logorišče 30
5216 Most na Soči

za člana:
Sebastjan Poljanec, roj. 29.3.1972
Beblerjeva 6
5280 Idrija

za člana:
Zoran Matovski, roj. 22.8.1965
Kosovelova 7 b
5220 Tolmin

za namestnika člana:
Stanislav Zarnik, roj. 30.10.1953
Podboršt 22/b
1218 Komenda

za namestnico člana:
Aleksandra Leban, roj. 7.3.1965
Modrej 27
5216 Most na Soči

za člana:
Jurij Kavčič, roj. 24.2.1969
Črni vrh 80
5274 Črni vrh

za člana:
Jožef Žagar, roj. 18.3.1942
Žaga 2
5224 Srpenica

za namestnico člana:
Aleksandra Jereb, roj. 21.2.1978
Ledine 17
5281 Spodnja Idrija

za namestnika člana:
Ivan Božič, roj. 3.8.1939
Rutarjeva 10
5220 Tolmin

V volilno komisijo II. volilne enote, ki obsega, po določbah
Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni
zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), ki obsega
območja naslednjih občin: Tolmin, Bovec, Kobarid, Piran, Izola, Mestna občina Koper, Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača,
Komen, Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka, Miren - Kostanjevica,
Renče - Vogrsko, Kanal, Brda, Mestna občina Nova Gorica,
Šempeter - Vrtojba, Ajdovščina in Vipava (sedež: Postojna),
se imenujejo:
za namestnico predsednice:
Aleksandra Ukmar, roj. 6.12.1962
Hrašče 8 a
6230 Postojna

za člana:
Albin Taljat, roj. 7.9.1928
Kosovelova 2
5220 Tolmin
za namestnika člana:
Radoš Valas, roj. 29.6.1947
Srpenica 77
5224 Srpenica
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Piran (sedež: Piran), se
imenujejo:

za člana:
Tine Mišic, roj. 5.8.1981
Vinka Vodopivca 144
5000 Nova Gorica

za predsednika:
Gorazd Hočevar, roj. 12.10.1963
Šolska 1
6320 Portorož

za članico:
Brigita Kidrič, roj. 24.6.1971
Belsko 5 a
6230 Postojna

za namestnico predsednika:
Selma Bobera, roj. 28.7.1954
Kosmačeva 20
6320 Portorož
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za člana:
Ivo Čarman, roj. 8.9.1983
Savudrijska 9
6330 Piran
za namestnika člana:
Drago Ferš, roj. 19.9.1943
Sv. Peter 146
6330 Piran
za članico:
Vladimira Cerin, roj. 22.5.1941
Pot Pomorščakov 15b
5320 Portorož
za namestnico članice:
Snežna Rešek, roj. 16.8.1966
Pod Anteno 14
6320 Portorož
za članico:
Lina Vidic, roj. 15.5.1981
Ukmarjeva 6
6320 Portorož
za namestnika članice:
Bruno Čednak, roj. 11.1.1959
Alma Vivode 10
6330 Piran
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Izola, (sedež: Izola); se
imenujejo:
za predsednika:
Vitomir Bohinec, roj. 19.9.1959
Klanec 4
6310 Izola
za namestnika predsednika:
Milan Štrukelj, roj. 12.7.1949
Smrekarjeva 40
6310 Izola
za članico:
Zdenka Bolje, roj. 6.10.1961
Tomažičeva 15
6310 Izola
za namestnika članice:
Edvard Dečman, roj. 27.1.1953
Ulica XI. Korpusa 1
6310 Izola
za člana:
Ivan Bizjak, roj. 8.3.1939
Brkinska 24
6310 Izola
za namestnika člana:
Gregor Žigon, roj. 29.6.1974
Spodnje Škofije 70/b
6281 Škofije
za člana.
Valter Gerič, roj. 17.11.1961
Kraška ulica 10/b
6310 Izola
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za namestnika člana:
Renato Vouk, roj. 17.5.1963
Ribiška 5
6310 Izola
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Koper (po
Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni
zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, volilni okraj
obsega krajevne skupnosti Žusterna, Prisoje - Olmo, Koper
Za gradom, Koper Markovec, Semedela, Koper Breg, Koper
Center) (sedež: Koper), se imenujejo:
za predsednika:
Mitja Spindler, roj. 2.5.1952
Stjenkova ulica 19
6000 Koper
za namestnico predsednika:
Vanja Chiara Bažec
Frenkova cesta 4
6276 Pobegi
za članico:
Elizabeta Gulič, roj. 15.11.1955
Izvidniška cesta 17/b
6276 Pobegi
za namestnika članice:
Darko Butinar, roj. 21.3.1942
Krožna cesta 26
6000 Koper
za članico:
Mojca Lubej, roj. 30.1.1972
Galusova 9
6000 Koper
za namestnico članice:
Elza Kržič, roj. 15.10.1949
Cesta na Markovec 49
6000 Koper
za članico:
Ljudmila Zevnik, roj. 3.8.1964
Hrvatini 21
6280 Ankaran
za namestnika članice:
Simon Olup, roj. 19.12.1974
Zgornje Škofije 126/e
6281 Škofije
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Koper (po
Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni
zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, volilni okraj obsega krajevne skupnosti Šmarje pri Kopru, Škocjan, Vanganel,
Pobegi - Čežarji, Bertoki, Ankaran, Boršt, Črni Kal, Podgorje,
Zazid, Rakitovec, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini, Marezige,
Pridvor, Škofije) (sedež: Koper), se imenujejo:
za predsednico:
Natalija Sakal, roj. 18.1.1967
Sončna ulica 8
6000 Koper
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za namestnico predsednice:
Marinela Maras, roj. 8.5.1962
Beblerjeva 8
6000 Koper
za članico:
Majda Šuligoj, roj. 28.3.1954
Prisoje 2
6000 Koper
za namestnika članice:
Ivan Maras, roj. 17.6.1953
Beblerjeva 8
6000 Koper
za člana:
Andrej Kukec, roj. 17.1.1973
Kampel 65
6000 Koper
za namestnika člana:
Vlado Cerkvenič, roj. 5.5.1954
Prade Cesta X/6
6000 Koper
za članico:
Ingrid Cunja Kocbek, roj. 6.10.1966
Bezovica 8
6275 Črni Kal
za namestnika članice:
Tomaž Lisjak, roj. 28.10.1985
Krkavče 102
6274 Šmarje
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: Sežana, Hrpelje
- Kozina, Divača in Komen (sedež: Sežana), se imenujejo:
za predsednico:
Aleksandra Mirc Gombač, roj. 19.2.1966
Lokev 180 b
6219 Lokev
za člana.
Savo Marinšek, roj. 22.4.1974
I. Tankovske brigade 6
6210 Sežana
za namestnico člana.
Verica Kavre, roj. 21.6.1957
Jamska ulica 10
6240 Kozina
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za namestnika članice:
Danijel Čigon, roj. 22.5.1967
Ivana Turšiča 1
6210 Sežana
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Ilirska Bistrica (sedež: Ilirska
Bistrica, se imenujejo:
za predsednico:
Mirjana Reberc, roj. 17.11.1971
Gornje vreme 35
6217 Vr. Britof
za namestnika predsednice:
Mitja Škerlevaj, roj. 11.1.1948
Pod Stražico 13
6250 Ilirska Bistrica
za člana:
Branko Ujčič, roj. 4.7.1946
Maistrova 1
6250 Ilirska Bistrica
za namestnika člana:
Jernej Čeligoj, roj. 17.4.1985
Kosovelova 11
6250 Ilirska Bistrica
za člana:
Milan Uljan, roj. 18.2.1969
Sušak 1
6254 Jelšane
za namestnika člana:
Aleksander Abram, roj. 14.10.1949
Vodnikova ulica 36
6250 Ilirska Bistrica
za člana:
Janez Rutar, roj. 30.1.1979
Vrbovo 22a
6250 Ilirska Bistrica
za namestnika člana:
Tomaž Tomažič, roj. 15.6.1974
Dobropolje 1 A
6250 Ilirska Bistrica
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje občin Postojna in Pivka (sedež:
Postojna), se imenujejo:

za članico:
Milojka Širca, roj. 26.8.1955
Dutovlje 66
6221 Dutovlje

za namestnico predsednika:
Majda Gombač, roj. 9.11.1970
Matenja vas 20
6258 Prestranek

za namestnika članice:
Tonjo (Anton) Janežič, roj. 21.7.1956
Zarečje 21
6250 Ilirska Bistrica

za člana:
Miran Škrinjar, roj. 28.3.1955
Cankarjeva 14
6230 Postojna

za članico:
Teja Ljubič, roj. 31.12.1987
Javorje 17
6234 Obrov

za namestnico člana:
Magda Lipovac, roj. 13.6.1965
Matenja vas 68
6258 Prestranek
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za člana:
Boštjan Udovič, roj. 29.1.1978
Pivška 1 a
6230 Postojna
za namestnika člana:
Miran Žitko, roj. 9.9.1958
Vilharjeva 13
6230 Postojna
za člana:
Jaka Simšič, roj. 22.10.1976
Tržaška cesta 45
6230 Postojna
za namestnika člana:
Martin Vidmar, roj. 10.3.1980
Matenja vas 86
6258 Prestranek
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: Miren - Kostanjevica, Kanal, Brda, del Občine Renče Vogrsko in del Mestne
občine Nova Gorica (po stanju na dan sprejema Zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor,
Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega
območja naslednjih krajevnih skupnosti Sela na Krasu, Vojščica, Temnica, Dornberk, Branik, Opatje selo, Kostanjevica na
Krasu, Renče, Miren, Gradišče nad Prvačino, Prvačina, Bilje,
Šempas, Avče, Banjšice, Čepovan, Grgarske Ravne, Kal nad
Kanalom, Levpa, Lokovec, Lokve, Osek - Vitovlje, Trnovo, Deskle - Anhovo, Dobrovo v Brdih, Kambreško, Ročinj, Kanal ob
Soči, Kojsko, Lig, Medana, Ozeljan, Ravnica, Grgar) (sedež:
Nova Gorica), se imenujejo:
za predsednika:
Igor Mozetič, roj. 28.2.1958
Žigoni 26
5292 Renče
za namestnika predsednika:
Anton Rebrica, roj. 27.10.1954
Ulica Gradnikove brigade 39
5000 Nova Gorica
za člana:
Gregor Veličkov, roj. 13.6.1966
Lemutova 22
5000 Nova Gorica
za namestnico člana:
Silva Belja Valič, roj. 15.11.1946
Marija Kogoja 1/c
5000 Nova Gorica
za članico:
Milena Čargo, roj. 27.3.1955
Gregorčičeva 9
5210 Deskle
za namestnico članice:
Anastazija Zorn, roj. 11.10.1946
Trg 65
5292 Renče
za člana:
Savo Vrabec, roj. 30.3.1951
Volčja Draga 106
5293 Volčja Draga
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za namestnico člana:
Erika Valentinčič, roj. 7.3.1981
Gregorčičeva 9
5210 Deskle
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih
enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS,
št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: Šempeter - Vrtojba, del Občine Renče Vogrsko in del Mestne
občine Nova Gorica (po stanju na dan sprejema Zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor,
Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Nova Gorica
Center, Kromberk, Rožna Dolina, Šempeter pri Gorici, Vogrsko, Solkan, Bukovica, Vrtojba) (sedež: Nova Gorica), se
imenujejo:
za predsednika:
Andrej Orel, roj. 29.9.1952
Vipavska 17
5000 Nova Gorica
za namestnika predsednika:
Goran Klavora, roj. 14.5.1965
Kidričeva 18
5000 Nova Gorica
za članico:
Elvira Šušmelj, roj. 29.7.1961
Gradnikove brigade 47
5000 Nova Gorica
za namestnika članice:
Borut Bašin, roj. 2.12.1960
Cankarjeva 42
5000 Nova Gorica
za člana.
Stanko Žgavc, roj. 1.3.1949
Gortanova 24
5000 Nova Gorica
za namestnika člana:
Franc Vodopivec, roj. 28.11.1956
Potok pri Dornberku 29
5294 Dornberk
za članico:
Staška Gregorič Krapež, roj. 17.2.1972
Kidričeva 30 c
5000 Nova Gorica
za namestnico članice:
Tanja Žgavc, roj. 15.8.1970
V mlinu 27
5290 Šempeter pri Gorici
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja II. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje občin Ajdovščina in Vipava (sedež:
Ajdovščina), se imenujejo:
za predsednika:
Marjan Stopar, roj. 19.7.1958
Kosovelova 24
5271 Vipava
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za namestnico predsednika:
Slavica Velikonja, roj. 1.2.1961
Kidričeva 35
5270 Ajdovščina

za namestnika člana:
Sašo Stojanovič Lenčič, roj. 31.3.1972
Švabičeva ulica 1
1000 Ljubljana

za članico:
Zorka Stegovec Vidmar, roj. 16.7.1959
Erzeli 34
5271 Vipava

za člana:
Marko Kambič, roj. 31.3.1963
Štihova 2
1000 Ljubljana

za namestnico članice:
Tina Krušec, roj. 10.8.1978
Podraga 82
5272 Podnanos

za namestnika člana:
Branko Omerzu, roj. 22.5.1950
Komenskega 22
1000 Ljubljana

za člana:
Rajko Troha, roj. 23.9.1940
Velike Žablje 74 a
5263 Dobravlje
za namestnika člana:
Metod Štrancar, roj. 15.3.1974
Ulica Ivana Kosovela 23
5270 Ajdovščina
za članico:
Sonja Beočanin, roj. 10.5.1951
Goriška cesta 23 b
5270 Ajdovščina
za namestnika članice:
Edvard Krapež, roj. 2.4.1950
Vilharjeva 59
5270 Ajdovščina
V volilno komisijo III. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev
v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1),
območja občin: del Mestne občine Ljubljana (bivše občine
Ljubljana Vič - Rudnik, Ljubljana - Center in Ljubljana - Šiška) ter območja naslednjih občin: Cerknica, Logatec, Loška
dolina, Bloke, Vrhnika, Log - Dragomer, Borovnica, Velike
Lašče, Ig, Škofljica, Brezovica, Horjul, Dobrova - Polhov
Gradec, Medvode in Vodice (sedež: Ljubljana Center), se
imenujejo:
za predsednico:
Martina Erzin, roj. 21.10.1966
Dunajska 105
1000 Ljubljana
za namestnico predsednice:
Lea Habjanič, roj. 22.5.1967
Nazorjeva 12
1000 Ljubljana
za člana:
Janez Pogorelec, roj. 19.2.1962
Periška 29
1261 Ljubljana
za namestnika člana:
Aleš Vehar, roj. 30.8.1974
Šmartinska 238 b
1260 Ljubljana
za člana:
Marjan Starc, roj. 22.11.1953
Ulica Bratov Učakar 72
1000 Ljubljana

V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje občin Cerknica, Logatec, Loška
dolina in Bloke (sedež: Logatec), se imenujejo:
za predsednico:
Nada Jelovšek, roj. 20.4.1953
Drenov grič 47
1360 Vrhnika
za namestnico predsednice:
Eva Obreza Modic, roj. 10.2.1977
Kamna Gorica 26
1380 Cerknica
za člana:
Stanislav Pavlič, roj. 1.4.1959
Ograde 3
1386 Stari trg pri Ložu
za namestnico člana:
Branka Kulčar, roj. 21.11.1954
Notranjska cesta 24
1370 Logatec
za člana:
Miloš Pohole, roj. 23.12.1974
Notranjska cesta 28
1380 Cerknica
za namestnico člana:
Jožica Nagode, roj. 10.3.1952
Hotedršica 82/a
1372 Hotedršica
za člana:
Roman Piletič, roj. 19.1.1963
Podskrajnik 12
1380 Cerknica
za namestnika člana:
Robert Marolt, roj. 28.4.1969
Zakraj 2
1385 Nova vas
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območja občin Vrhnika, Log - Dragomer,
Borovnica (sedež: Vrhnika), se imenujejo:
za predsednico:
Liljana Petkovšek, roj. 9.4.1958
Stara Vrhnika 53 a
1360 Vrhnika
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za namestnico predsednice:
Gabrijela Mlinar, roj. 10.10.1964
Turnovše 6
1360 Vrhnika

za članico:
Irma Kirin Zakrajšek, roj. 4.3.1964
Mala Slevica 36
1315 Velike Lašče

za članico:
Nataša Smrekar, roj. 2.11.1978
Bukovčeva 16
1351 Brezovica

za namestnika članice:
Marko Čuden, roj. 11.4.1961
Podpeška cesta 279
1357 Notranje Gorice

za namestnika članice:
Marko Debevec, roj. 8.10.1967
Padež 4
1352 Borovnica

za članico:
Špela Intihar, roj. 22.1.1974
Puciharjeva ulica 2
1291 Škofljica

za člana:
Toni Glušič, roj. 30.1.1968
Cankarjev trg 16
1360 Vrhnika

za namestnico članice:
Alma Švigelj, roj. 2.9.1978
Govekarjeva 33
1292 Ig

za namestnika člana:
Andrej Mattias, roj. 19.5.1952
Turnovše 14
1360 Vrhnika
za članico:
Dragomira Pelan, roj. 3.4.1940
Sušnikova 5
1360 Vrhnika
za namestnico članice:
Bernarda Trček, roj. 21.5.1971
Dol pri Borovnici 102
1353 Borovnica
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območja občin: Velike Lašče, Ig, del Občine Škofljica (brez krajevne skupnosti Lavrica), del Občine
Brezovica (brez krajevne skupnosti Brezovica) in del Mestne
občine Ljubljana (del MČ Rudnik – Črna vas, del Peruzzijeve),
(po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za
volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9.
1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih
skupnosti: del Občine Ljubljana Vič - Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Velike Lašče, Rob, Turjak, Želimlje,
Golo, Iška vas, Pijava Gorica, Rakitna, Škofljica, Ig, Tomišelj,
Preserje, Vnanje Gorice, Barje, Notranje Gorice) (sedež: Ljubljana Vič - Rudnik), se imenujejo:
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V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območja občin - del Mestne občine Ljubljana
in del Občine Škofljica (KS Lavrica) (po stanju na dan sprejema
Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni
zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja
obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti: del Občine
Ljubljana Vič - Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti:
Peruzzi, Rudnik, Zeleni log, Galjevica, Krim, Trnovo, Rakova
Jelša, Lavrica) (sedež: Ljubljana Vič - Rudnik), se imenujejo:
za predsednico:
Magda Teppey, roj. 24.5.1962
Pregljeva 28
1000 Ljubljana
za namestnico predsednice:
Majda Čebulj, roj. 26.12.1962
Podkoren 53
4280 Kranjska Gora
za člana:
Jure Jesih, roj. 25.3.1987
Trg MDB 12
1000 Ljubljana
za namestnico člana:
Nada Krpič, roj. 27.12.1964
Črna vas 294
1000 Ljubljana

za predsednico:
Barbara Žužek Javornik, roj. 28.3.1964
Cesta Cankarjeve brigade 9
1290 Grosuplje

za člana:
Peter Bartol, roj. 21.6.1956
Badjurova cesta 12
1000 Ljubljana

za namestnico predsednice:
Nevenka Rihar, roj. 5.12.1959
Krivec 3
1000 Ljubljana

za namestnika člana:
Rok Janez Šteblaj, roj. 11.8.1968
Merčnikova 4
1000 Ljubljana

za člana:
Klemen Zaletel, roj. 16.2.1979
Cesta Na postajo 1
1351 Brezovica

za članico:
Erika Lenčič Stojanovič, roj. 5.10.1973
Švabičeva ulica 1
1000 Ljubljana

za namestnika člana:
Franc Čuk, roj. 23.9.1933
Podpeška cesta 51
1351 Brezovica

za namestnika članice:
Dušan Bandelj, roj. 17.11.1949
Spodnji Rudnik Cesta II/19
1000 Ljubljana

Stran

222 /

Št.

2 / 10. 1. 2011

V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), naslednje območje: del Mestne občine Ljubljana, (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92,
24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Kolezija, Murgle, Stane Sever, Malči Belič, Vrhovci,
Vič) (sedež: Ljubljana Vič - Rudnik), se imenujejo:
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za članico:
Olga Skopec, roj. 10.3.1959
Šujica 42
1356 Dobrova pri Ljubljani
za namestnika članice:
Rado Jenič, roj. 7.7.1949
Tbilisijska 8
1000 Ljubljana

za predsednico:
Nadija Kardelj, roj. 19.8.1960
Zalog pri Moravčah 7
1251 Moravče

za člana:
Janez Miklič, roj. 26.5.1963
Pot terencev 2
1351 Brezovica

za namestnico predsednice:
Lea Zalokar, roj. 8.12.1955
Erjavčeva 22
1000 Ljubljana

za namestnika člana:
Aleš Kušar, roj. 27.7.1962
Ulica Jožeta Kopitarja 18
1351 Brezovica

za člana:
Miloš Mally, roj. 15.11.1955
Tomažičeva 36
1000 Ljubljana

za člana:
Aleš Popovič, roj. 21.7.1979
Bukovčeva 7
1351 Brezovica

za namestnico člana:
Janja Vesel Gabrijelčič, roj. 20.1.1950
Smolnik 24
1355 Polhov Gradec

za namestnika člana:
Albin Oven, roj. 24.2.1952
Polhograjska cesta 57
1356 Dobrova pri Ljubljani

za člana:
Zoran Mojškerc, roj. 31.1.1978
Šolska pot 6
1370 Logatec
za namestnico člana:
Karin Rihar, roj. 25.10.1976
Srednja vas pri Polhovem Gradcu 10
1355 Polhov Gradec
za članico:
Marjeta Bratuš, roj. 19.3.1984
Kolezijska 24
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
Jožica Vrhunc, roj. 25.1.1939
Škrabčeva 19
1111 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območja občin Horjul, Dobrova - Polhov
Gradec, del Občine Brezovica (KS Brezovica) in del Mestne
občine Ljubljana (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi
volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS,
št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Brezovica, Kozarje, Brdo, Črni Vrh,
Dobrova, Horjul, Polhov Gradec, Rožna dolina, Milan Česnik)
(sedež: Ljubljana Vič - Rudnik), se imenujejo:

V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Ljubljana (bivša
občina Ljubljana - Center) (po stanju na dan sprejema Zakona
o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor,
Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega
območja naslednjih krajevnih skupnosti Gradišče, Trg osvoboditve, Ajdovščina, Kolodvor, Poljane, Prule, Stara Ljubljana,
Stari Vodmat, Tabor, Nove Poljane, Ledina, Josip Prašnikar)
(sedež: Ljubljana Center), se imenujejo:
za predsednico:
Ladislava Polončič, roj. 24.4.1952
Kotnikova 20
1000 Ljubljana
za namestnico predsednice:
Metoda Hrovat Pirnat, roj. 16.7.1966
Vrhovci Cesta X/47
1000 Ljubljana
za člana:
Andrej Teraž, roj. 16.5.1965
Povšetova 29
1000 Ljubljana
za namestnika člana:
Bojan Kardelj, roj. 26.5.1946
Grubarjevo nabrežje 16
1000 Ljubljana

za predsednico:
Lidija Leskošek Nikolič, roj. 4.2.1958
Malči Beličeve 65
1000 Ljubljana

za članico:
Tjaša Barbara Kump, roj. 27.12.1972
Kotnikova 24
1000 Ljubljana

za namestnika predsednice:
Anton Dobrina, roj. 27.5.1974
Kocjančičeva 33
1261 Ljubljana Dobrunje

za namestnika članice:
Boštjan Furlan, roj. 31.8.1983
Pot na Hreše 29/c
1000 Ljubljana
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za člana:
Matjaž Horvat, roj. 29.7.1979
Hudovernikova 13
1000 Ljubljana

za namestnico predsednice:
Maja Jurak, roj. 3.11.1967
Klemenčičeva 3
1000 Ljubljana

za namestnico člana:
Anja Slak, roj. 11.10.1986
Na Jami 18
1000 Ljubljana

za članico:
Branka Brinar, roj. 17.4.1977
Zapuška cesta 111
1000 Ljubljana

V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Ljubljana (del območja bivše Občine Ljubljana - Šiška) (po stanju na dan sprejema
Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni
zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Milan Majcen, Hinko
Smrekar, Na jami, Zgornja Šiška, dr. Petra Držaja, Ljubo Šercer,
Komandanta Staneta I) (sedež: Ljubljana Šiška) se imenujejo:
za predsednico:
Nina Betteto, roj. 6.4.1962
Kmečka pot 33
1000 Ljubljana
za namestnico predsednice:
Vida Kostanjevec
Kettejeva 7
1000 Ljubljana
za člana:
Niko Martinec, roj. 3.2.1949
Gospodinjska 11
1000 Ljubljana
za namestnika člana:
Aleš Kardelj, roj. 14.5.1951
Adamičeva 13
1000 Ljubljana
za članico:
Marinka Vidonja, roj. 31.12.1945
Adamičeva 22
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
Jerneja Faletič, roj. 27.2.1981
Žirovnica 79
4274 Žirovnica
za člana:
Matej Bizjak, roj. 10.4.1975
Zofke Kvedrove 20
1000 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Ljubljana (del
območja bivše Občine Ljubljana - Šiška) (po stanju na dan
sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev
v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje
okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Komandanta Staneta II, Koseze, Litostroj, Komandanta Staneta III,
Dravlje, Podutik) (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
za predsednico:
Irena Dovnik, roj. 11.2.1964
Mislejeva 3
1000 Ljubljana
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za namestnika članice:
Karel Trplan, roj. 23.10.1937
Vrščajeva 5
1000 Ljubljana
za članico:
Majda Šuhel, roj. 19.10.1956
Ulica bratov Babnik 51
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
Mateja Jagodič, roj. 13.5.1964
Strmiševa 32
1000 Ljubljana
za člana:
Rok Pretnar, roj. 4.12.1977
Ulica bratov Učakar 126
1000 Ljubljana
za namestnico člana:
Slađana Slijepčević, roj. 22.3.1977
Andreaševa 14
1000 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), del Občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dolomitskega odreda, Bratov Babnik,
Šentvid, Vižmarje - Brod, Gunclje - Male, Vižmarje (sedež:
Ljubljana Šiška), se imenujejo:
za predsednico:
Marjutka Paškulin, roj. 19.2.1959
Rožanska 4
1000 Ljubljana
za namestnika predsednice:
Emerik Peterka
Lamutova 2
1000 Ljubljana
za članico:
Vida Florjančič, roj. 1.10.1943
Prušnikova 42
1210 Ljubljana
za namestnika članice:
Marko Roth, roj. 20.12.1951
Kropova 17
1000 Ljubljana
za članico:
Ksenija Sever, roj. 24.7.1947
Pestotnikova 3
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
Maja Erzbežnik, roj. 23.8.1983
Prušnikova 30
1210 Ljubljana
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za članico:
Danijela Madjar, roj. 12.12.1979
Cesta Dolomitskega odreda 116
1000 Ljubljana

za predsednika:
Vladimir Balažic, roj. 11.10.1952
Vodnikova 86 a
1000 Ljubljana

za namestnico članice:
Eva Košuljandić, roj. 22.12.1954
Flandrova ulica 17
1117 Ljubljana

za namestnika predsednika:
Aljoša Aleš Rupel, roj. 7.4.1947
Pod Hribom 51
1000 Ljubljana

V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja III. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Ljubljana (del
območja bivše Občine Ljubljana - Šiška) (po stanju na dan
sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev
v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje
okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Dolomitskega odreda, Bratov Babnik, Šentvid, Vižmarje - Brod, Gunclje
- Male Vižmarje) (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
za predsednico:
Darja Novak Krajšek, roj. 5.10.1957
Vaše 11 D
1215 Medvode
za namestnico predsednice:
Vanja Debeljak, roj. 5.9.1958
Valburga 29/c
1216 Smlednik
za članico:
Marija Stadler, roj. 21.11.1950
Cesta talcev 22
1215 Medvode
za namestnika članice:
Stojan Marjan Krebelj, roj. 30.10.1948
Pot na Goro 15
1000 Ljubljana
za člana:
Anton Jeras, roj. 9.5.1953
Jegriše 17
1217 Vodice

za člana:
Janez Srebot
Gabrov trg 14
1000 Ljubljana
za namestnika člana:
Miha Klun, roj. 27.9.1973
Gornje Lepovče 118
1330 Ribnica
za članico:
Adrijana Viler Kovačič, roj. 6.3.1955
Brodarjev trg 2
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
Mateja Erjavec Lovšin, roj. 26.8.1970
Gornje Lepovče 55
1310 Ribnica
za člana:
Janez Pintar, roj. 13.12.1967
Adamičeva 6
1293 Šmarje Sap
za namestnika člana:
Pavel Brglez, roj. 15.4.1939
Cankarjevo nabrežje 7
1000 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: Kočevje, Osilnica
in Kostel (sedež: Kočevje), se imenujejo:

za namestnika člana:
Roman Lavtar, roj. 22.10.1961
Rakovnik 120
1215 Medvode

za predsednika:
Roman Poklač, roj. 19.5.1960
Bračičeva 3
1310 Kočevje

za člana:
Ciril Sušnik, roj. 9.5.1960
Topol pri Medvodah 5
1215 Medvode

za člana:
Vladimir Komljenovič, roj. 15.7.1967
Breg pri Kočevju 23
1332 Stara Cerkev

za namestnika člana:
Franc Logar, roj. 21.10.1948
Lokarje 26
1217 Vodice

za namestnika člana:
Robert Zadnik, roj. 8.10.1966
Kidričeva ulica 3
1330 Kočevje

V volilno komisijo IV. volilne enote, ki obsega, po določbah
Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni
zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: del Mestne občine Ljubljana (bivši občini Ljubljana
- Bežigrad in Ljubljana Moste - Polje), Kočevje, Osilnica, Kostel,
Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna
Gorica, Litija, Šmartno pri Litiji, Dol, Domžale. Lukovica, Moravče, Mengeš in Trzin (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenujejo:

za članico:
Neja Vizjak, roj. 4.10.1986
Pri Unionu 19
1330 Kočevje
za namestnika članice:
Janez Kovačič, roj. 13.6.1957
Mrtvice 8
1332 Stara Cerkev
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za člana:
Alojz Vesel, roj. 10.11.1957
Cvišlerji 30 a
1330 Kočevje

za namestnika predsednice:
Ivan Gabrovec, roj. 27.1.1960
Brodarjev trg 2
1000 Ljubljana

za namestnico člana:
Metka Rak, roj. 29.12.1982
Ulica H.M. 8
1330 Kočevje

za članico:
Nevenka Zaviršek, roj. 19.10.1952
Trdinova cesta 13
1293 Šmarje Sap

V okrajno volilno komisijo 2 volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje občin: Ribnica, Sodražica in Loški
Potok (sedež: Ribnica), se imenujejo:
za predsednika:
Blaž Volf, roj. 11.4.1953
Trg Zbora odposlancev 60
1330 Kočevje
za namestnika predsednika:
Blaž Milavec, roj. 25.7.1978
Cesta Majde Šilc 14
1317 Sodražica
za članico:
Irma Grbec, roj. 20.3.1966
Grčarice 33
1331 Dolenja vas
za namestnico članice:
Ajda Dejak, roj. 4.4.1990
Dolenji Lazi 10
1310 Ribnica
za člana:
Andrej Pogorelc, roj. 5.8.1956
Vinice 32
1317 Sodražica
za namestnika člana:
Jože Zidarič, roj. 7.8.1979
Breže 22
1310 Ribnica
za člana:
Matej Košir, roj. 1.6.1985
Jurjevica 50
1310 Ribnica
za namestnika člana:
Franc Dejak, roj. 20.8.1961
Lončarska ulica 32
1331 Dolenja vas
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje občin: Grosuplje in Dobrepolje
ter del Občine Ivančna Gorica (večinski del Občine Ivančna
Gorica, razen naselij: Radanja vas, Sobrače, Pusti Javor, Sela
pri Sobračah in Vrh pri Sobračah) (sedež: Grosuplje), se imenujejo:
za predsednico:
Polona Marjetič Zemljič, roj. 15.6.1962
Ob Grosupeljščici 2
1290 Grosuplje
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za namestnico članice:
Alja Gabrijel, roj. 18.1.1973
Jurčičeva 16
1293 Šmarje Sap
za članico:
Milena Strnad, roj. 11.4.1960
Kriška vas 11
1294 Višnja Gora
za namestnika članice:
Janez Tomšič, roj. 12.7.1979
Kompolje 21
1312 Videm Dobrepolje
za člana:
Aleš Tomažin, roj. 14.9.1982
Mevce 4
1295 Ivančna Gorica
za namestnika člana:
Darko Lampreht, roj. 20.4.1956
Pod gozdom Cesta VI 17
1290 Grosuplje
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1 območja občin: Litija in Šmartno pri Litiji ter del
Občine Ivančna Gorica (naselja Radanja vas, Sobrače, Pusti
Javor, Sela pri Sobračah, Vrh pri Sobračah) (sedež: Litija), se
imenujejo:
za predsednika:
Milan Kaplja, roj. 19.12.1952
Ulica 25. maja 8
1270 Litija
za namestnika predsednika:
Dušan Štrus, roj. 23.1.1979
Kresnica 128
1281 Kresnica
za članico:
Nada Jovanovič, roj. 27.6.1948
Zgornji Hotič 11 d
1270 Litija
za namestnika članice:
Jožef Perme, roj. 10.2.1950
Cesta Zasavskega bataljona 1
1270 Litija
za člana:
Gregor Zavrl, roj. 1.9.1986
Nova Gora 5/a
1274 Gabrovka
za namestnika člana:
Boštjan Sukič, roj. 15.7.1981
Zgornji Hotič 45
1270 Litija
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za člana:
Drago Poglajen, roj. 17.6.1960
Jesenje 20
1281 Kresnice
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), del Mestne občine Ljubljana (del nekdanje
Občine Ljubljana Moste - Polje) in del Občine Dol pri Ljubljani (Dolsko) (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi
volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list
RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja
naslednjih krajevnih skupnosti Besnica, Dolsko, Klopce, Lipoglav, Zalog, Vevče - Kašelj, Novo Polje, Zadvor, Bizovik,
Polje, Hrušica - Fužine) (sedež: Ljubljana Moste - Polje), se
imenujejo:
za predsednika:
Jože Ruparčič, roj. 26.2.1966
Tugomirjeva 2
1000 Ljubljana
za namestnico predsednika:
Tamara Hainz, roj. 6.8.1977
Cankarjeva cesta 7
1000 Ljubljana
za članico:
Darja Bučar, roj. 11.11.1961
Rusjanov trg 8
1000 Ljubljana
za namestnika članice:
Janko Šertel, roj. 1.7.1948
Grafenauerjeva 53
1000 Ljubljana
za člana:
Boštjan Avguštinčič, roj. 28.5.1968
Polje Cesta VIII/2
1000 Ljubljana
za namestnico člana:
Terezija Škrlj, roj. 21.9.1945
Slape 96
1260 Ljubljana
za članico:
Marjeta Bobnar, roj. 3.12.1960
Polje Cesta XVIII/24
1000 Ljubljana
za namestnika članice:
Janez Moškrič, roj. 15.2.1979
Litijska 278
1000 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), del Mestne občine Ljubljana (del nekdanje
Občine Ljubljana Moste - Polje) (po stanju na dan sprejema
Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni
zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja
obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Nove Fužine,
Sotočje, Štepanja vas, 25. maj) (sedež: Ljubljana Moste - Polje), se imenujejo:
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za predsednico:
Jana Khalil Šnuderl, roj. 17.4.1951
Kurirska pot 4
1360 Vrhnika
za namestnika predsednice:
Dragan Trivič, roj. 26.5.1962
Hacquetova ulica 4
1000 Ljubljana
za člana:
Janko Štajnbaher, roj. 27.1.1949
Metoda Mikuža 18
1000 Ljubljana
za namestnika člana:
Anton Kastelic, roj. 23.2.1943
Bilečanska 5
1000 Ljubljana
za članico:
Katarina Kambič, roj. 27.5.1963
Štihova ulica 7
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
Jasmina Velagić, roj. 17.1.1984
Šmartinska cesta 238 b
1000 Ljubljana
za člana:
Davorin Grobelnik, roj. 3.1.1980
Preglov trg 5
1000 Ljubljana
za namestnico člana:
Veronika Hauptman, roj. 15.6.1973
Malejeva ulica 25
1000 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), del Mestne občine Ljubljana (del nekdanje
Občine Ljubljana Moste - Polje) (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor,
Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega
območja naslednjih krajevnih skupnosti Šmartno, Zadobrova,
Dušan Kveder Tomaž, Jože Moškrič, Zelena jama, Moste - Selo,
Kodeljevo) (sedež: Ljubljana Moste - Polje), se imenujejo:
za predsednico:
Andreja Sedej Grčar, roj. 8.2.1966
Kavškova 8
1000 Ljubljana
za namestnico predsednice:
Nika Poglajen, roj. 20.5.1982
Rojčeva 26
1000 Ljubljana
za članico:
Katarina Krivic, roj. 9.1.1947
Raičeva 65/B
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
Ivica Alojzija Černec, roj. 11.3.1941
Chengdujska 14
1000 Ljubljana
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za člana:
Drago Kostner, roj. 17.10.1934
Ulica Angelce Ocepkove 11
1000 Ljubljana
za namestnico člana:
Brigita Preston, roj. 30.9.1960
Koširjeva 17
1000 Ljubljana
za člana:
Matija Lesar, roj. 14.12.1951
Kosovelova 24
1000 Ljubljana
za namestnika člana:
Janez Dimnik, roj. 16.5.1952
Zaloška 305
1000 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih
enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS,
št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), del Mestne občine Ljubljana
(del nekdanje Občine Ljubljana - Bežigrad) in del Občine
Dol pri Ljubljani (občina Dol brez Dolskega) (po stanju na
dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9.
1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih
skupnosti Dol, Beričevo, Šentjakob - Podgorica, Nadgorica
- Ježa, Franc Ravbar - Črnuče, Črnuče - Gmajna, Rezke
Dragar - Črnuče, Ježica, 7. septembra, Savlje - Kleče, Urške Zatler, Stožice, Jože Štembal, Brinje) (sedež: Ljubljana
Bežigrad), se imenujejo:
za predsednico:
Andreja Simsič, roj. 25.9.1967
Topniška 43
1000 Ljubljana
za namestnico predsednice:
Nataša Kosec, roj. 9.6.1968
Vodnikova 6
1000 Ljubljana
za članico:
Anamarija Šimec, roj. 14.5.1979
Ulica Koroškega bataljona 5
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
Bernarda Počervina, roj. 26.8.1940
Trstenjakova 1 a
1000 Ljubljana
za članico:
Darinka Kovačič, roj. 17.12.1957
Ocvirkova 59
1231 Ljubljana
za namestnico članice:
Ivanka Brezigar Stanič, roj. 20.8.1941
Polanškova 41
1231 Ljubljana
za člana:
Klement Čepon, roj. 12.6.1972
Glavarjeva 14
1000 Ljubljana
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za namestnico člana:
Ksenija Jelančič, roj. 8.12.1976
Cesta 24. junija 74
1231 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1 del Mestne občine Ljubljana (del nekdanje občine Ljubljana - Bežigrad) (po stanju na dan sprejema Zakona o
določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni
list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja
naslednjih krajevnih skupnosti Boris Ziherl, Miran Jarc, Stadion,
Koroških partizanov, Triglav, Bežigrad II, Bežigrad I, Anton Tomaž Linhart, Boris Kidrič, Savsko naselje, Ivan Kavčič - Nande,
Tomačevo - Jarše) (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenujejo:
za predsednico:
Deja Kozjek, roj. 7.2.1969
Potrčeva 6
1000 Ljubljana
za namestnico predsednice:
Lena Medič
Klemenčičeva 1
1000 Ljubljana
za članico:
Darja Krstič, roj. 9.6.1956
Cerkova 6/a
1113 Ljubljana
za namestnika članice:
Črtomir Kanoni, roj. 22.5.1952
Vošnjakova 9
1000 Ljubljana
za članico:
Meta Škufca, roj. 8.12.1961
Črtomirova 5
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
Mateja Bizjan, roj. 23.10.1971
Podgrajska cesta 9/c
1129 Ljubljana
za članico:
Lara Strauch Čepon, roj. 14.12.1975
Glavarjeva ulica 14
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
Avguština Zupančič, roj. 8.8.1950
Posavskega 27
1113 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), del območja Občine Domžale ter območja
občin Lukovica in Moravče (po stanju na dan sprejema Zakona
o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor,
Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega
območja naslednjih krajevnih skupnosti Trojane, Blagovica,
Peče, Velika vas - Dešen, Moravče, Češnjice pri Domžalah,
Krašnja, Zlato Polje, Lukovica, Vrhpolje pri Moravčah, Krtina,
Prevoje pri Šentvidu, Rafolče, Dob, Rova, Ihan, Radomlje,
Tomo Brejc - Vir, Domžale - Simona Jenka, Homec - Nožice)
(sedež: Domžale), se imenujejo:
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za predsednika:
Peter Golob, roj. 30.5.1964
Cesta Ceneta Štuparja 3
1000 Ljubljana

za namestnika člana:
Anton Grilj, roj. 1.10.1947
Vodnikova 4
1230 Domžale

za namestnico predsednika:
Milojka Fatur Jesenko, roj. 4.8.1960
Jesenova 2 a
1230 Domžale

za člana:
Jurček Nowakk, roj. 2.3.1963
Prešernova 30
1230 Domžale

za članico:
Vojka Rebolj, roj. 23.2.1953
Podstran 2
1251 Moravče

za namestnico člana:
Mateja Erčulj, roj. 2.10.1981
Cankarjeva 12
1236 Trzin

za namestnico članice:
Alenka Cerar Vindišar, roj. 20.9.1946
Novo Polje Cesta III/3 b
1000 Ljubljana
za člana:
Lovro Lončar, roj. 7.9.1968
Čufarjeva 10
1230 Domžale
za namestnico člana:
Vera Vojska, roj. 10.1.1953
Prešernova 10
1233 Dob pri Domžalah
za člana:
Miran Cerar, roj. 27.4.1956
Dole pri Kraščah 57
1251 Moravče
za namestnika člana:
Franc Ovsec, roj. 12.5.1949
Gorjuša 31
1233 Dob pri Domžalah
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja IV. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), del območja Občine Domžale in območja
občin Mengeš in Trzin (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni
list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja
naslednjih krajevnih skupnosti Jarše - Rodica, Mengeš, Preserje, Trzin, Domžale - Slavko Šlander, Domžale - Venclja Perka,
Dragomelj - Pšata) (sedež: Domžale), se imenujejo:
za predsednico:
Anita Janjoš, roj. 27.9.1965
Kersnikova 9
1234 Mengeš
za članico:
Nataša Belle, roj. 7.7.1947
Ulica Ivana Pengova 10
1230 Domžale
za namestnika članice:
Boštjan Bregar, roj. 12.12.1973
Zalog pri Moravčah 9
1251 Moravče
za člana:
Tomaž Deželak, roj. 26.4.1969
Gostična ulica 22
1230 Domžale

V volilno komisijo V. volilne enote, ki obsega, po določbah
Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni
zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja
naslednjih občin Šentjur, Dobje, Mestna občina Celje, Štore,
Vojnik, Dobrna, Mestna občina Velenje, Žalec, Polzela, Prebold,
Braslovče, Tabor, Vransko, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava,
Mozirje, Rečica ob Savinji, Nazarje, Šoštanj, Šmarno ob Paki,
Mislinja, Slovenj Gradec, Črna na Koroškem, Mežica, Ravne na
Koroškem, Prevalje, Dravograd, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi in Vuzenica (sedež: Celje), se imenujejo:
za predsednika:
Branko Vitez, roj. 23.10.1952
Pod gabri 1
3000 Celje
za namestnico predsednika:
Marija Bovha, roj. 14.3.1958
Maistrova 9
3000 Celje
za člana:
Benjamin Lesjak, roj. 21.9.1974
Trg 38
2391 Prevalje
za člana:
Dušan Tanko, roj. 22.9.1949
Robova ulica 12
3000 Celje
za namestnico člana:
Sabina Kosmatin, roj. 13.10.1965
Robova ulica 7
3000 Celje
za člana:
Sebastjan Apat, roj. 26.9.1974
Šalek 84
3320 Velenje
za namestnico člana:
Mateja Lesar, roj. 5.6.1973
Opekarna 7
1420 Trbovlje
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje občin Šentjur in Dobje (sedež:
Šentjur pri Celju), se imenujejo:
za predsednico:
Polona Kidrič, roj. 8.11.1975
Cesta Valentina Orožna 11
3230 Šentjur
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za namestnico predsednice:
Tanja Dolar Božič, roj. 9.11.1974
Kvedrova 5
3310 Žalec

za namestnico članice:
Bojana Kroflič, roj. 30.3.1983
Prožinska vas 72/a
3220 Štore

za članico:
Irena Erjavec, roj. 19.1.1952
Cesta Valentina Orožna 8/c
3230 Šentjur

za člana:
Bojan Trkaj, roj. 24.4.1948
Konjsko 4 b
3212 Vojnik

za namestnico članice:
Nina Brumen, roj. 24.10.1975
Zgornje Hlapje 29/a
2222 Jakobski Dol

za namestnika člana:
Robert Hostnik, roj. 18.2.1967
Br. Dobrotinškova 3
3000 Celje

za člana:
Alojz Modic, roj. 22.5.1951
Primož pri Šentjurju 23a
3230 Šentjur
za namestnico člana:
Tatjana Oset, roj. 14.2.1961
Črnoliška ulica 12
3230 Šentjur
za članico:
Zdenka Vrečko, roj. 22.8.1954
Cesta pod Rifnikom 20
3230 Šentjur
za namestnico članice:
Irena Korže, roj. 30.5.1950
Ponikve 77 a
3232 Ponikve
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), del Mestne občine Celje ter Občine Štore,
Vojnik in Dobrna (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS,
št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih
skupnosti nekdanje Občine Celje: Svetina, Teharje, Štore, Ljubečna, Vojnik, Frankolovo, Strmec pri Vojniku, Šmartno v Rožni
dolini, Škofja vas, Ostrožno, Hudinja, Lava, Dečkovo naselje,
Dobrna pri Celju) (sedež: Celje), se imenujejo:
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V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), del Mestne občine Celje (po Zakonu o določitvi
volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1,
Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje Občine Celje: Trnovlje pri
Celju, Nova vas, Gaberje, Dolgo polje, Otok Slavko Šlander,
Aljažev hrib, Center, Otok Savinja, Otok Karel Destovnik Kajuh,
Pod gradom, Medlog) (sedež: Celje), se imenujejo:
za predsednika:
Miran Pritekelj, roj. 17.2.1956
Arclin 29 a
3211 Škofja vas
za namestnika predsednika:
Gorazd Kacijančič, roj. 25.12.1972
Čopova 23
3000 Celje
za članico:
Sara Rozman, roj. 1.4.1982
Miličinskega 12
3000 Celje
za namestnico članice:
Marija Sajovic, roj. 29.4.1965
Pod gabri 17
3000 Celje

za predsednika:
Matevž Žugelj, roj. 30.5.1953
Gorica pri Šmartnem 36 d
3000 Celje

za članico:
Darja Kaučič, roj. 17.6.1959
Košnica pri Celju 51/h
3000 Celje

za namestnico predsednika:
Maša Ostruh, roj. 10.6.1976
Tkalska 14
3000 Celje

za namestnico članice:
Tamara Kosem, roj. 17.2.1968
Arclin 33 a
3211 Škofja vas

za člana:
Zlatko Leskovšek, roj. 3.12.1950
Udarniška 5
3220 Štore

za člana:
Primož Posinek, roj. 2.5.1965
Pod gabri 21
3000 Celje

za namestnico člana:
Antonija Zatler, roj. 25.5.1941
Tržaška ulica 7
3000 Celje

za namestnico člana.
Eva Knez Mraz, roj. 12.4.1966
Ulica Heroja Bračiča 15
3000 Celje

za članico:
Ika Plevnik, roj. 21.1.1944
Škapinova ulica 10
3000 Celje
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V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
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– ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Polzela, del Občine Žalec
in del Mestne občine Velenje (KS Vinska Gora) (po Zakonu
o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor,
ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje Občine
Žalec: Galicija, Vinska Gora, Ponikva pri Žalcu, Gotovlje, Šempeter v Savinjski dolini, Polzela, Andraž nad Polzelo, Žalec,
Vrbje) (sedež: Žalec), se imenujejo:
za predsednika:
Stanislav Košenina, roj. 26.11.1950
Podvin 214
3310 Žalec
za namestnico predsednika:
Alenka Jazbinšek Žgank, roj. 12.12.1969
Ulica Nikole Tesle 1
3310 Žalec
za članico:
Lora Pirmanšek Virant, roj. 9.12.1958
Čopova 6
3310 Žalec
za namestnika članice:
Servacij Pižorn, roj. 29.5.1971
Andraž 14
3313 Polzela
za člana:
Stane Jager, roj. 10.5.1957
Bevkova 8
3310 Žalec
za namestnika člana:
Drago Podgorelec, roj. 4.5.1964
Člandrov trg 26
3310 Žalec
za članico:
Jana Zupanc, roj. 5.5.1971
Pod smrekami 12
3311 Šempeter
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje občin Prebold, Braslovče, Tabor,
Vransko in del Občine Žalec (po Zakonu o določitvi volilnih
enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1,
Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja
naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje Občine Žalec: Liboje, Petrovče, Griže, Šešče pri Preboldu, Prebold, Trnava,
Braslovče, Gomilsko, Letuš, Tabor, Vransko) (sedež: Žalec),
se imenujejo:
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za namestnika članice:
Dušan Fric, roj. 25.11.1936
Graščinska 20
3312 Prebold
za člana:
Marjan Golavšek, roj. 7.3.1963
Matke 34/b
3312 Prebold
za namestnico člana:
Klaudija Kač, roj. 16.5.1967
Šešče pri Preboldu 13/b
3312 Prebold
za člana:
Vojko Zupanc, roj. 5.1.1964
Pod smrekami 12
3311 Šempeter
za namestnika člana:
Dušan Goršek, roj. 14.7.1965
Griže 69
3302 Griže
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje občin Gornji Grad, Ljubno, Luče,
Solčava, Mozirje, Rečica ob Savinji in Nazarje (sedež: Mozirje),
se imenujejo:
za predsednico:
Janja Port, roj. 16.1.1954
Brezje 42
3330 Mozirje
za namestnico predsednice:
Jana Jurak Zidarn, roj. 12.5.1981
Spodnje Pobrežje 14
3332 Rečica ob Savinji
za članico:
Milena Cigale, roj. 4.9.1966
Savinjska cesta 14
3331 Nazarje
za namestnico članice:
Branka Ermenc, roj. 27.3.1962
Zg. Dol 20
3342 Gornji Grad
za članico:
Klavdija Čas, roj. 19.7.1973
Sp. Kraše 15
3341 Šmartno ob Dreti

za predsednico:
Milena Lesjak Tratnik, roj. 9.12.1954
Skozi Gaj 11
3312 Prebold

za namestnico članice:
Jožica Slapnik, roj. 13.4.1962
Zadrečka cesta 13
3331 Nazarje

za namestnika predsednice:
Uroš Rožič, roj. 13.9.1975
Lepa ulica 15
3311 Šempeter

za članico:
Helena Žagar, roj. 10.12.1977
Loke 34 b
3330 Mozirje

za članico:
Tatjana Lebič, roj. 28.11.1956
Šentrupert 25
3303 Gomilsko

za namestnika članice:
Gregor Verbuč, roj. 4.4.1942
Redegunda 66
3330 Mozirje
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V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), del Mestne občine Velenje (po Zakonu
o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor,
ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje Občine
Velenje: Šentilj, Bevče, Gorica, Velenje Šalek, Paka pri Velenju, Velenje Center levi breg, Edvard Kardelj, Velenje Konovo,
Velenje Šmartno, Velenje Stara vas, Škale, Cirkovce) (sedež:
Velenje), se imenujejo:
za predsednico:
Metka Jazbec, roj. 11.8.1966
Podkraj pri Velenju 25 b
3320 Velenje
za namestnico predsednice:
Milena Pečovnik, roj. 21.5.1958
Gorenjska 15/a
3320 Velenje
za članico:
Mojca Lorger, roj. 15.7.1963
Tomšičeva 10/a
3320 Velenje
za namestnico članice:
Mateja Ažman, roj. 29.1.1981
Šmartno ob Paki 123/a
3327 Šmartno ob Paki
za članico:
Maja Hostnik, roj. 3.2.1980
Janka Vrabiča 3 a
3320 Velenje
za namestnika članice:
Gašper Škarja, roj. 9.3.1980
Lipa 32
3320 Velenje
za članico:
Judita Stropnik Mravljak, roj. 19.5.1971
Konovska cesta 25
3320 Velenje
za namestnico članice:
Cvetka Ažman, roj. 22.6.1957
Gorenje 14 A
3327 Šmartno ob Paki
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje občin Šoštanj, Šmartno ob Paki in
del Mestne občine Velenje (po Zakonu o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni
list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih
krajevnih skupnosti nekdanje Občine Velenje: Velenje Center
desni breg, Podkraj - Kavče, Velenje Staro Velenje, Pesje, Bele
Vode, Gaberke, Gorenje, Lokovica, Plešivec, Ravne, Skorno - Florjan, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje)
(sedež:Velenje), se imenujejo:
za predsednico:
Barbka Zupan Cimperman, roj. 10.3.1971
Mali Vrh 54 B
3327 Šmartno ob Paki
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za namestnika predsednice:
Borko Obradovič, roj. 27.6.1982
Cesta Františka Foita 2
3320 Velenje
za članico:
Mateja Avberšek, roj. 17.10.1983
Gavce 49/b
3327 Šmartno ob Paki
za namestnika članice:
Peter Kovač, roj. 15.6.1961
Šaleška 2/b
3320 Velenje
za članico:
Judita Čas Krneža, roj. 12.7.1967
Ravne 98 J
3325 Šoštanj
za namestnico članice:
Sonja Arlič, roj. 6.4.1964
Škale 82
3320 Velenje
za člana:
Franc Špegel, roj.26.10.1954
Lipje 16a
3320 Velenje
za namestnika člana:
Jure Kodrun, roj. 3.7.1975
Ravne 16 a
3325 Šoštanj
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje Mestne občine Slovenj Gradec in območje Občine Mislinja (sedež: Slovenj Gradec), se imenujejo:
za predsednico:
Silvija Potočnik, roj. 9.11.1954
Šmarska cesta 28
2380 Slovenj Gradec
za članico:
Frančiška Šumečnik, roj. 18.9.1956
Levstikova ulica 14
2380 Slovenj Gradec
za namestnika članice:
Albin Naglič, roj. 25.2.1943
Gradiška ulica 1
2380 Slovenj Gradec
za članico:
Diana Cesar Plaz, roj. 25.11.19161
Pod graščino 19
2380 Slovenj Gradec
za namestnico članice:
Mirja Jeseničnik Mernik, roj. 17.5.1975
Ronkova ulica 6
2380 Slovenj Gradec
za člana:
Gregor Raj, roj. 22.11.1974
Muratova 24
2380 Slovenj Gradec
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V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje občin: Ravne na Koroškem, Črna
na Koroškem, Mežica in Prevalje (sedež: Ravne na Koroškem),
se imenujejo:
za predsednico:
Ana Večko Dimc, roj. 29.7.1953
Brdinje 82
2390 Ravne na Koroškem
za namestnico predsednice:
Frančiška Pori, roj. 8.3.1955
Na Produ 43
2391 Prevalje
za članico:
Mira Steblovnik, roj. 27.8.1946
Celovška cesta 62
2392 Mežica
za namestnika članice:
Marjan Kodrun, roj. 1.11.1954
Javorje 6/c
2393 Črna na Koroškem
za članico:
Irena Škafar, roj. 22.10.1959
Čečovje 9 c
2390 Ravne na Koroškem
za namestnico članice:
Nada Varčun, roj. 22.3.1957
Center 143
2393 Črna na Koroškem
za člana:
Andrej Erjavec, roj. 7.4.1977
Gledališka pot 14
2390 Ravne na Koroškem
za namestnico člana:
Leonida Arbeiter, roj. 15.3.1955
Čečovje 13
2390 Ravne na Koroškem
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja V. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje občin: Dravograd, Muta, Podvelka,
Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi in Vuzenica (sedež: Radlje
ob Dravi), se imenujejo:
za predsednico:
Karolina Peserl, roj. 11.6.1964
Splavarska 10
2367 Vuzenica
za namestnico predsednice:
Vera Ternik, roj.21.11.1952
Partizanska 58
2360 Radlje ob Dravi
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za članico:
Lucija Helbl, roj. 13.12.1976
Dobrava 7/b
2360 Radlje ob Dravi
za namestnika članice:
Danilo Kure, roj. 2.5.1952
Brezno 87
2363 Podvelka
za člana:
Matjaž Sterže, roj. 6.10.1974
Mlinska ulica 12
2367 Vuzenica
za namestnico člana:
Majda Marija Lesjak, roj. 28.8.1976
Sveti Jernej nad Muto 27 a
2366 Muta
V volilno komisijo VI. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev
v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1),
območja občin: Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Hrastnik,
Kostanjevica na Krki, Krško, Laško, Metlika, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, Radeče, Semič, Sevnica, Straža,
Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trbovlje,
Trebnje, Zagorje ob Savi in Žužemberk (sedež: Novo mesto),
se imenujejo:
za predsednico:
Milojka Gutman, roj. 1950
Seidlova c. 46
8000 Novo mesto
za namestnika predsednice:
Boris Kodrič, roj. 1961
Krožna pot 8
8222 Otočec
za člana:
Stojan Majcen, roj. 12.5.1947
Ragovska 6 a
8000 Novo mesto
za namestnika člana:
Franc Juršič, roj. 9.10.1956
Šegova 3
8000 Novo mesto
za člana:
Semer Khalil, roj. 28.1.1969
Zelena pot 20
8340 Črnomelj
za namestnika člana:
Klemen Vitkovič, roj. 8.1.1977
Sadež 3
8340 Črnomelj

za člana:
Marjan Kukovič, roj. 25.5.1956
Pohorska cesta 49
2367 Vuzenica

za člana:
Jurij Orač, roj. 16.4.1960
Kozjanska ulica 11
8290 Sevnica

za namestnico člana:
Sara Berglez, roj. 31.3.1983
Ulica Pod gradom 8
2360 Radlje ob Dravi

za namestnika člana:
Goran Udovč, roj. 26.1.1977
Stari grad 5
8270 Krško
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V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje občin Črnomelj, Metlika in Semič
(sedež: Črnomelj), se imenujejo:
za predsednico:
Darinka Plevnik, roj. 24.9.1950
Trubarjeva 2
8340 Črnomelj
za namestnika predsednice:
Marko Zupanič, roj. 7.11.1966
Taborska 11
8333 Semič
za člana:
Jožef Jerman, roj. 3.4.1952
Ločka cesta 8
8340 Črnomelj
za namestnika člana:
Ivan Sepaher, roj. 9.6.1958
Kal 9/a
8333 Semič
za člana:
Damir Stare, roj. 26.1.1977
Črnomaljska cesta 2
8333 Semič
za namestnico člana:
Tončka Jankovič, roj. 6.7.1973
Adlešiči 24/a
8341 Adlešiči
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za namestnika članice:
Igor Hrovatič, roj. 2.7.1963
Škrjanče pri Novem mestu 12
8000 Novo mesto
za člana:
Andrej Resman, roj. 10.5.1958
K Roku 66
8000 Novo mesto
za namestnika člana:
Vladimir Kostevc, roj. 27.3.1964
Grajski trg 37
8360 Žužemberk
za člana:
Mišel Gorše, roj. 24.9.1972
Meniška vas 2
9350 Dolenjske toplice
za namestnika člana:
Vinko Stopar, roj. 7.7.1965
Kotarjeva cesta 18
6310 Šentjernej
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje občin Straža in del Mestne občine
Novo mesto (območja krajevnih skupnosti Bršljin, Bučna vas,
Center, Drska, Gotna vas, Kandija - Grm, Karteljevo, Ločna
- Mačkovec, Majde Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive, Otočec,
Prečna, Regrča vas, Straža, Šmihel in Žabja vas) (sedež: Novo
mesto), se imenujejo:

za člana:
Andrej Matkovič, roj. 26.3.1967
Kidričeva 11
8340 Črnomelj

za predsednico:
Marija Janko, roj. 1966
Slavka Gruma 10
8000 Novo mesto

za namestnika člana:
Alojz Perušič, roj. 16.2.1948
Ulica Danila Bučarja 18
8340 Črnomelj

za namestnika predsednice:
Roman Pulko, roj. 1959
Pod vinogradi 2
8351 Straža

V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč,
Šentjernej, Škocjan in Žužemberk ter del Mestne občine Novo
mesto (območja krajevnih skupnosti Bela cerkev, Birčna vas,
Brusnice, Dolž, Gabrje, Podgrad, Stopiče, Šmarjeta in Uršna
sela) (sedež: Novo mesto), se imenujejo:

Stran

za člana:
Boris Petančič, roj. 11.1.1948
Seidlova cesta 36
8000 Novo mesto
za namestnico člana:
Martina Vrhovnik, roj. 11.1.1950
Slavka Gruma 24
8000 Novo mesto

za predsednico:
Urška Jordan, roj. 17.8.1970
Maistrova 15
8000 Novo mesto

za članico:
Anita Vesel, roj. 16.12.1991
Brod 64
8000 Novo mesto

za namestnika predsednice:
Bogomir Miloš Kovič, roj. 1946
Westrova 4
8000 Novo mesto

za namestnika članice:
Martin Blažič, roj. 22.10.1956
Ždinja vas 9 b
8000 Novo mesto

za članico:
Helena Brulc, roj. 14.8.1971
Krallova ulica 45
8000 Novo mesto

za člana:
Marko Gornik, roj. 16.9.1965
Šolska ulica 4
8000 Novo mesto

Stran

234 /

Št.

2 / 10. 1. 2011

V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje občin Trebnje, Mokronog - Trebelno
in Občina Šentrupert (sedež: Trebnje), se imenujejo:
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V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje občin Kostanjevica na Krki in Krško
(sedež: Krško), se imenujejo:

za predsednika:
Metod Žužek, roj. 4.5.1951
Rimska 3
8210 Trebnje

za predsednika:
Bojan Trampuš, roj. 18.8.1964
Hmeljska cesta 22 a
8311 Kostanjevica na Krki

za članico:
Špela Sila, roj. 8.7.1983
Slakova 11
8210 Trebnje

za namestnika predsednika:
Andrej Sluga, roj. 22.11.1976
Presladol 68
8280 Brestanica

za namestnika članice:
Blaž Pavlin, roj. 26.2.1975
Tomšičeva 3
8210 Trebnje

za člana:
Dušan Dornik, roj. 22.2.1980
Cesta Krških žrtev 40
8270 Krško

za člana:
Štefan Pepelnak, roj. 9.11.1962
Jurčičeva 9
8210 Trebnje

za namestnika člana:
Viljem Jurečič, roj. 4.5.1942
Cankarjeva cesta 20
8281 Senovo

za člana:
Robert Gazvoda, roj. 7.5.1974
Glavna cesta 9
8233 Mirna

za člana:
Jože Volčanjšek, roj. 13.10.1959
Slavka Rožanca 24
8270 Krško

V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Brežice (sedež: Brežice),
se imenujejo:
za predsednico:
Tjaša Potparič Janežič, roj. 20.6.1963
Trg Pohorskega bataljona 5
1412 Kisovec
za člana:
Boštjan Škrlec, roj. 23.3.1971
Velika dolina 4/a
8261 Jesenice na Dolenjskem

za namestnika člana:
Tomaž Petan, roj. 4.3.1967
Kremen 31
8270 Krško
za člana:
Franc Češnovar, roj. 4.12.1956
Vrh pri Površju 8
8274 Raka
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Sevnica (sedež: Sevnica),
se imenujejo:

za namestnika člana:
Roman Matjašič, roj. 13.3.1969
Sromlje 22
8256 Sromlje

za namestnika predsednika:
Silvester Zagrajšek, roj. 21.10.1951
Naselje heroja Maroka 23
8290 Sevnica

za člana:
Tomaž Močan, roj. 29.9.1974
Šolska 3
8250 Brežice

za članico:
Petra Pozderec, roj. 28.8.1972
Orešje nad Sevnico 43
8290 Sevnica

za namestnika člana:
Gregor Vegelj, roj. 21.5.1984
Ulica bratov Gerjovičev 52
8257 Dobova

za namestnico članice:
Vida Ban, roj. 12.11.1952
Zdole 58
8270 Krško

za člana:
Tomi Horvat, roj. 25.10.1974
Bohoričeva ulica 15
8270 Krško

za člana:
Gregor Korene, roj. 8.1.1982
Žigrski vrh 32
8290 Sevnica

za namestnika člana:
Igor Zorčič, roj. 9.1.1978
Velike Malence 49 c
8262 Krška vas

za namestnico člana:
Mojca Kuzmički, roj. 5.12.1973
Pečje 13 a
8290 Sevnica
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za člana:
Dejan Kmetič, roj. 25.2.1974
Dolenji Boštanj 59 a
8294 Boštanj

za članico:
Nives Venko, roj. 11.12.1966
Trg Franca Kozarja 14
1430 Hrastnik

za namestnika člana:
Franc Pipan, roj. 12.10.1941
Cesta na Dobravo 27
8290 Sevnica

za namestnika članice:
Andrej Mlinar, roj. 11.3.1947
Log 28/e
1430 Hrastnik

V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje občin Laško in Radeče (sedež:
Laško), se imenujejo:
za predsednika:
Milko Škoberne, roj. 5.12.1959
Rimska cesta 4 a
3270 Laško
za namestnico predsednika:
Zdenka Pešec, roj. 5.9.1954
Badovinčeva 20
3270 Laško
za člana:
Marjan Kozmus, roj. 11.10.1951
Jagoče 13 e
3270 Laško
za namestnika člana:
Alojz Sušin, roj. 2.2.1950
Obrežje 60
1432 Zidani most
za članico:
Janja Rebov, roj. 21.12.1985
Povčeno 3
3270 Laško
za namestnika članice:
Leopold Plaznik, roj. 19.7.1944
Jelovo 18
1433 Radeče
za članico:
Nina Mažgon, roj. 29.3.1979
Badovinčeva 10
3270 Laško
za namestnika članice:
Andrej Aškerc, roj. 30.11.1955
Globoko 9
3272 Rimske Toplice
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Hrastnik (sedež: Hrastnik)
se imenujejo:
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za članico:
Darja Klenovšek, roj. 31.1.1963
Pot Vitka Pavliča 13
1430 Hrastnik
za namestnico članice:
Magda Žagar Diacci, roj. 3.7.1952
Brda 42
1431 Dol pri Hrastniku
za članico:
Nina Pečnik, roj. 27.12.1977
Cesta Hermana Debelaka 8
1430 Hrastnik
za namestnika članice:
Denis Meterc, roj. 15.11.1965
Log 28/e
1430 Hrastnik
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Trbovlje, (sedež: Trbovlje),
se imenujejo:
za predsednico:
Marjana Škerbic Čebela, roj. 17.3.1951
Mestni trg 1
1420 Trbovlje
za namestnika predsednice:
Vili Treven, roj. 28.8.1952
Ulica Sallaumines 5/a
1420 Trbovlje
za člana:
Matjaž Štrakl, roj. 31.12.1960
Kešetova 6
1420 Trbovlje
za namestnico člana:
Marija Juraja, roj. 24.5.1944
Partizanska cesta 27
1420 Trbovlje
za člana:
Zvonko Škrabar, roj. 20.3.1959
Partizanska cesta 10/a
1420 Trbovlje

za predsednico:
Alis Brečko, roj. 30.11.1962
Naselje Aleša Kaple 8 a
1430 Hrastnik

za namestnico člana:
Petra Grešak, roj. 12.3.1983
Knezdol 49
1420 Trbovlje

za namestnika predsednice:
Mitja Godicelj, roj. 19.1.1965
Prapretno del 61
1430 Hrastnik

za člana:
Žiga Rozina, roj. 6.1.1992
Trg revolucije 10 a
1420 Trbovlje
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za namestnika člana:
Peter Dolšina, roj. 17.2.1979
Cesta Otona Župančiča 2
1410 Zagorje ob Savi
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VI. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Zagorje ob Savi (sedež:
Zagorje ob Savi), se imenujejo:
za predsednico:
Tanja Albina Lavtar, roj. 10.9.1947
Kandrše del 39 a
1252 Vače
za članico:
Anita Perdih Cizej, roj. 4.11.1962
Fakinova ulica 4
1410 Zagorje ob Savi
za namestnika članice:
Janez Lipec, roj. 18.3.1950
Cesta 9. avgusta 79
1410 Zagorje ob Savi
za članico:
Alojzija Slavi Kralj, roj. 29.1.1955
Cesta na zlato polje 7
1412 Kisovec
za namestnika članice:
Janez Černi, roj. 5.1.1979
Loke 40 a
1412 Kisovec
za članico:
Sara Regancin, roj. 9.12.1969
Cesta 9. avgusta 8 d
1410 Zagorje ob Savi
za namestnico članice:
Maja Marinovič, roj. 19.3.1988
Šentgotard 18 a
1222 Trojane
V volilno komisijo VII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev
v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1),
območja naslednjih občin: Šmarje pri Jelšah, Bistrica ob Sotli,
Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Oplotnica, Zreče, Slovenske Konjice,
Vitanje, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Rače
- Fram, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Starše,
Duplek, del Občine Pesnica (samo območje nekdanje KS Pernica) in območje Mestne občine Maribor (sedež: Maribor), se
imenujejo:
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za člana:
Tadej Dubrovnik, roj. 9.5.1981
Trg revolucije 4
2000 Maribor
za namestnico člana:
Diana Šeruga Sagadin, roj. 8.10.1974
Zlatoličje 116
2205 Starše
za člana:
Miroslav Blažič, roj. 26.2.1947
Ljubljanska ulica 2
2000 Maribor
za namestnico člana:
Mateja Mesarec, roj. 23.2.1978
Šmigočeva ulica 4
2204 Miklavž
za članico:
Irena Gorenak, roj. 20.2.1962
Uršna vas 39
3240 Šmarje pri Jelšah
za namestnico članice:
Mojca Podergajs, roj. 4.8.1974
Zeče 16 a
3230 Slovenske Konjice
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območja naslednjih občin: Šmarje pri Jelšah,
Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec,
Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Oplotnica, Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica
ob Dravi, Rače - Fram, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem
polju, Starše, Duplek, del Občine Pesnica (samo območje nekdanje KS Pernica) in območje Mestne občine Maribor (sedež:
Šmarje pri Jelšah), se imenujejo:
za predsednico:
Zinka Strašek, roj. 29.3.1958
Mestinje 16
3241 Podplat
za namestnico predsednice:
Simona Dobnik, roj. 21.5.1973
Polžanska vas 3
3240 Šmarje pri Jelšah
za članico:
Mateja Del Fabro, roj. 6.7.1979
Stritarjeva 13
3250 Rogaška Slatina

za predsednika:
Branko Reisman, roj. 21.7.1958
K Mlinu 2, Razvanje
2103 Maribor

za namestnico članice:
Milena Vrečko, roj. 29.8.1945
Cankarjeva 11
3240 Šmarje pri Jelšah

za namestnika predsednika:
Janez Žirovnik, roj. 18.4.1963
Na Griču 55
2000 Maribor

za članico:
Ana Koprivc, roj. 1.7.1942
Pristava 40
3253 Pristava
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za namestnika članice:
Franc Jančič, roj. 8.11.1962
Mestinje 49/e
3241 Podplat

za predsednico:
Zdenka Košir, roj. 27.5.1956
Cesta talcev 4
3214 Zreče

za člana:
Igor Cesar, roj. 23.7.1962
Župančičeva 5
3250 Rogaška Slatina

za namestnico predsednice:
Lidija Pratnemer
Delavska 1 A
3210 Slovenske Konjice

za namestnico člana:
Jasmina Tkalčič, roj. 22.7.1980
Skrita ulica 13
2000 Maribor

za članico:
Ida Selinšek, roj. 20.2.1956
Mizarska cesta 45
3210 Slovenske Konjice

V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območja občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica (sedež: Slovenska Bistrica), se
imenujejo:
za predsednico:
Darja Pukl, roj. 28.10.1971
Zgornje Hoče 65 f
2311 Hoče
za namestnika predsednice:
Marko Čagran, roj. 13.6.1968
Rožna pot 2 a
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah
za člana:
Branko Vasa, roj. 7.8.1937
Kuzmanova 12
2314 Zgornja Polskava
za namestnico člana:
Erna Vindiš, roj. 25.5.1942
Čopova 9/a
2310 Slovenska Bistrica
za članico:
Karmen Furman, roj. 17.4.1980
Na Jožefu 49
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah
za namestnika članice:
Janez Bradan, roj. 8.7.1947
Levstikova 28
2310 Slovenska Bistrica
za člana:
Alen Vidonja, roj. 4.3.1985
Prežihova 7
2331 Pragersko
za namestnico člana:
Polona Lipoglav, roj. 20.2.1984
Klopce 11
2310 Slovenska Bistrica
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje občin Slovenske Konjice, Vitanje in
Zreče (sedež: Slovenske Konjice), se imenujejo:
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za namestnika članice:
Srečko Gorinšek, roj. 29.1.1964
Dobrnež 11
3210 Slovenske Konjice
za članico:
Helena Taks Petan, roj. 6.4.1956
Mizarska cesta 30
3210 Slovenske Konjice
za namestnico članice:
Ljudmila Dabanovič, roj. 27.8.1948
Slomškova 7/a
3210 Slovenske Konjice
za člana:
Tomaž Lajnšček, roj. 12.9.1975
Škalce 67
3210 Slovenske Konjice
za namestnika člana:
Jožef Jakop, roj. 12.2.1950
Pod Hriberco
3205 Vitanje
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje občin Ruše, Lovrenc na Pohorju in
Selnica ob Dravi (sedež: Ruše), se imenujejo:
za predsednico:
Andreja Veselič, roj. 10.11.1972
Pod Šolo 8 a
2351 Kamnica
za namestnico predsednice:
Barbara Toplak Perović, roj. 8.12.1978
Ulica Roberta Kukovca 45 b
2000 Maribor
za člana:
Zdravko Kotarski, roj 28.7.1954
Log 201
2345 Bistrica ob Dravi
za namestnico člana:
Marjana Kotnik Poropat, roj. 27.1.1944
Knifičeva ulica 19 a
2342 Ruše
za članico:
Petra Mežnarc, roj. 25.3.1977
Gornji trg 11
2344 Lovrenc na Pohorju
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za namestnico članice:
Cecilija Možič, roj. 29.10.1944
Črešnjevec ob Dravi 15/a
2352 Selnica ob Dravi

Uradni list Republike Slovenije
– ZDVEDZ-UPB1), območje občin Miklavž na Dravskem polju,
Starše in del Občine Hoče - Slivnica (brez nekdanje krajevne
skupnosti Občine Maribor – Reka Pohorje) (sedež: Maribor),
se imenujejo:

za člana:
Gregor Varl, roj. 24.5.1977
Gozdna ulica 10
2327 Rače

za predsednico:
Urška Kežmah, roj .2.8.1975
Hočka ulica 17
2000 Maribor

za namestnico člana:
Vladimira Sande, roj. 2.7.1947
Mariborska cesta 2
2352 Selnica ob Dravi

za namestnico predsednice:
Katja Kalšan, roj .9.10.1979
Ul. Čebelarja Močnika 8
2204 Miklavž

V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območja občin Rače - Fram in del Občine
Hoče - Slivnica (samo Reka - Pohorje) po stanju na dan sprejema
Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor,
Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega
območja naslednjih krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor
Reka Pohorje, Fram, Rače, Bresternica - Gaj, Limbuš, Pekre,
Kamnica, Prežihov Voranc (sedež: Maribor), se imenujejo:
za predsednico:
Senada Baltič, roj. 6.3.1960
Grogova 8
2000 Maribor
za namestnico predsednice:
Danila Dobčnik Šošterič, roj. 22.8.1969
Cotičeva 17 c
2341 Limbuš
za članico:
Lidija Dumanič, roj. 23.2.1950
Vrbanska cesta 16/a
2000 Maribor
za namestnika članice:
Stanislav Naterer, roj. 1949
Malečnik 77
Malečnik
za člana:
Renato Škerbinc, roj.11.4.1979
Od plantaži 33
2341 Limbuš
za namestnico člana:
Irena Španinger, roj.22.3.1966
Morje 174
2313 Fram

za članico:
Stanka Vobič, roj. 4.9.1958
Zlatoličje 7 a
2205 Starše
za namestnika članice:
Ervin Vidovič, roj. 1943
Slekovčeva 6
2000 Maribor
za člana:
Ivan Pišek, roj. 7.4.1965
Zlatoličje 105
2205 Starše
za namestnico člana:
Darinka Kocbek, roj. 21.11.1948
Ulica svobode 64
2204 Miklavž
za članico:
Mirjana Vazzaz, roj. 24.5.1977
Kratka ulica 9, Skoke
2204 Miklavž
za namestnika članice:
Vili Ducman, roj. 23.12.1946
Brunšvik 66/a
2327 Rače
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Duplek in del Občine Pesnica
(območje nekdanje krajevne skupnosti Pernica) (po stanju na
dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje
okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti v nekdanji
občini Maribor: Jože Lacko, Zgornji Duplek, Malečnik, Ruperče,
Tone Čufar, Pernica, Korena, Vurberk, Dvorjane, Spodnji Duplek,
Melje, Počehova) (sedež: Maribor), se imenujejo:

za člana:
Vasja Gorjup, roj .28.5.1985
Ulica Jelenčevih 3
2000 Maribor

za predsednico:
Katarina Plevčak, roj. 26.8.1965
Borova vas 25
2000 Maribor

za namestnika člana:
Jožef Vidovič, roj .29.3.1957
Loka 1/b
2205 Starše

za namestnika predsednice:
Robert Pungerl, roj. 18.4.1973
Valesova 37
2000 Maribor

V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05

za članico:
Aleksandra Kalacun, roj. 22.4.1981
Ulica Vita Kraigherja 24
2000 Maribor
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za namestnika članice:
Miroslav Brkič, roj. 1940
Na Pušo 1
2000 Maribor
za članico:
Tina Cokoja, roj. 23.6.1988
Celestrina 11/b
2229 Malečnik
za namestnika članice:
Dušan Ahej, roj. 19.12.1969
Zg. Duplek 34/a
2241 Spodnji Duplek
za člana:
Ivan Jerman, roj. 3.12.1955
Kardeljeva cesta 76
2000 Maribor
za namestnika člana:
Franjo Kosi, roj. 29.9.1945
Zg. Duplek 91/b
2241 Spodnji Duplek
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Maribor (po stanju
na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje
okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti v nekdanji
občini Maribor: Za tremi ribniki, Ob parku, Krčevina, Anton Aškerc,
Heroja Toneta Tomšiča, Borisa Kidriča, Ivan Cankar, Košaki, Rotovž, Talci, Koroška vrata) (sedež: Maribor), se imenujejo:
za predsednika:
Tomaž Klenovšek, roj. 28.11.1968
Ulica Heroja Tomšiča 11
2000 Maribor
za namestnico predsednika:
Živana Sever, roj. 31.10.1983
Tomšičeva 20
2310 Slovenska Bistrica
za članico:
Amalija Kovačič, roj. 6.4.1947
Ulica Moše Pijada 17
2000 Maribor
za namestnico članice:
Helena Mlekuž, roj. 1929
Kersnikova 15 d
2000 Maribor
za člana:
Božidar Ipavic, roj. 15.12.1951
Gregorčičeva 26
2000 Maribor
za namestnika člana:
Aleš Škof, roj. 9.9.1977
Ulica Vita Kraigherja 24
2000 Maribor
za članico:
Alenka Jarc, roj. 29.9.1981
Za Tremi Ribniki 216
2000 Maribor
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za namestnika članice:
Franc Bratkovič, roj. 22.10.1953
Stanetinci 42
2236 Cerkvenjak
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Maribor (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992,
območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti
v nekdanji občini Maribor: Franc Zalaznik Leon, Pohorski bataljon, Heroja Šercerja, Juga Polak, Moša Pijade, Miloš Zidanšek,
Greenwich, Avgust Majerič, Draga Kobala, Maks Durjava) (sedež: Maribor), se imenujejo:
za predsednika:
Dušan Novačan, roj. 27.1.1963
Ulica Staneta Severja 18
2000 Maribor
za namestnico predsednika:
Metka Kostanjevec Pernek, roj. 27.5.1986
Ob Progi 12
2000 Maribor
za članico:
Darja Unterlehner, roj. 21.2.1979
Ferkova ulica 15
2000 Maribor
za namestnico članice:
Marta Drozg, roj. 1934
Kolaričeva 5
2000 Maribor
za člana:
Boris Hostnik, roj. 15.l5.1976
Obrežna ulica 145/a
2000 Maribor
za namestnico člana:
Mateja Stevanovič, roj. 1.6.1979
Šarhova 14
2000 Maribor
za člana:
Damjan Pezdiček, roj. 5.7.186
Levčeva 20
2000 Maribor
za namestnika člana:
Borut Midlil, roj. 17.2.1963
Ulica Moše Pijada 52
2000 Maribor
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Maribor (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992,
območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor: Radvanje, Ivan Zagernik Joco,
Dušan Kveder Tomaž, Slavko Šlander, Razvanje) (sedež: Maribor), se imenujejo:

Stran

240 /

Št.

2 / 10. 1. 2011

Uradni list Republike Slovenije

za predsednika:
Denis Herič, roj. 19.7.1974
Pohorska ulica 15
2000 Maribor

za člana:
Tomaž Bračič, roj. 27.11.1983
Štrekljeva 13
2000 Maribor

za namestnico predsednika:
Sonja Novak, roj. 17.6.1964
Krajnčičeva ulica 5
2000 Maribor

za namestnika člana:
Aleksandar Jovanovič, roj. 29.3.1980
Prušnikova 48
2000 Maribor

za članico:
Majda Ivnik, roj. 21.2.1955
Staneta Severja 5
2000 Maribor

za člana:
Sašo Branilovič, roj. 25.5.1977
Županičeva 2
2000 Maribor

za namestnico članice:
Jelka Kolmanič, roj. 1949
Borova vas 27
2000 Maribor

za namestnico člana:
Natalija Kopčič, roj. 2.7.1967
Celjska ulica 14
2000 Maribor

za člana:
Karl Midlil, roj. 28.11.1935
Ulica Janka Semca 68
2103 Maribor
za namestnico člana:
Teja Žoher, roj. 25.4.1979
Ulica Vita Kraigherja 24
2000 Maribor
za člana:
Blaž Vampl, roj. 17.5.1982
Cesta Proletarskih brigad 63
2000 Maribor
za namestnika člana:
Andrej Tisel, roj. 15.9.1990
Češka ulica 13
2000 Maribor
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), del območja Mestne občine Maribor (po
stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za
volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92,
24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor: Proletarskih brigad, Franc Rozman Stane, Angel Besednjak, Jožica Flander,
Heroja Vojka, Slava Klavora, Martin Konšak) (sedež: Maribor),
se imenujejo:

V volilno komisijo VIII. volilne enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1), območja
naslednjih občin: Velika Polana, Črenšovci, Kobilje, Lendava,
Dobrovnik, Odranci, Turnišče, Ormož, Sveti Tomaž, Središče
ob Dravi, Ljutomer, Križevci, Razkrižje, Veržej, Cankova, Tišina,
Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš, Grad, Kuzma, Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Beltinci,
Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Lenart, Sveta
Ana, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Kungota, Šentilj, Sveti
Andraž v Slovenskih Goricah, Trnovska vas, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Markovci, Hajdina, Cirkulane, Kidričevo,
Majšperk, Žetale, Videm, Podlehnik, Zavrč in Mestna občina Ptuj
ter del Občine Pesnica (večinski del, brez nekdanje krajevne
skupnosti Pernica) (sedež: Ptuj), se imenujejo:
za predsednika:
Beno Janžekovič, roj. 24.5.1956
Kicar 78/c
2250 Ptuj
za namestnika predsednika:
Andrej Žmauc, roj. 10.10.1954
Ciril Metodov drevored 7
2250 Ptuj
za člana:
Miha Šavel, roj. 19.10.1983
Ivanjševski vrh 29 c
9245 Spodnji Ivanjci

za predsednika:
Tomaž Grmovšek, roj. 8.7.1967
Gospejna 7
2000 Maribor

za namestnico člana:
Simona Toplak, roj. 28.12.1975
Juršinci 21
2256 Juršinci

za namestnico predsednika:
Petra Veinhandl, roj. 25.8.1978
Ulica 9. maja 12
2204 Miklavž na Dravskem polju

za članico:
Mladenka Bogatinovski, roj. 9.7.1983
Kraigherjeva 21
2250 Ptuj

za članico:
Tamara Vrecl, roj. 2.12.1989
Geršakova 25
2000 Maribor

za namestnico članice:
Cvetka Hari, roj. 9.5.1951
Miklošičeva ulica 33
9000 Murska Sobota

za namestnika članice:
Oto Peruš, roj. 1934
Metelkova 39 a
2000 Maribor

za članico:
Helena Neudauer, roj. 19.4.1959
Klepova 47
2250 Ptuj
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za namestnika članice:
Emil Mesarič, roj. 18.11.1960
Panonska ulica 4
2250 Ptuj
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VIII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje občin Velika Polana, Črenšovci,
Kobilje, Lendava, Dobrovnik, Odranci, Turnišče (sedež: Lendava), se imenujejo:
za predsednico:
Sanija Misja, roj. 22.1.1965
Slomškovo naselje 34
9220 Lendava
za namestnika predsednice:
Bojan Bočkorec, roj. 14.1.1974
Gornji Petrovci 92/a
9203 Petrovci
za člana:
Peter Kleiderman, roj. 15.7.1978
Ulica Heroja Mohorja 4
9220 Lendava
za namestnico člana:
Zsuzsi Kepe, roj. 28.4.1971
Mlinska ulica 7
9220 Lendava
za člana:
Robert Tkalčič, roj. 6.2.1976
Gomilica 45/a
9224 Turnišče
za namestnika člana:
Dominik Kotnjek, roj. 6.8.1967
Kidričeva 6
9220 Lendava
za članico:
Lidija Sobočan, roj. 3.4.1956
Lendavske Gorice 120/d
9220 Lendava
za namestnika članice:
Sven Sarjaš, roj. 13.1.1977
Gosposko 30
9232 Črenšovci
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VIII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), občin: Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob
Dravi (sedež: Ormož), se imenujejo:
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za članico:
Marta Hlebec, roj. 14.11.1948
Kog 107
2276 Kog
za namestnika članice:
Slavko Perc, roj. 23.11.1965
Vodranci 27
2276 Kog
za člana:
Damjan Meško, roj. 20.11.1978
Hajndl 17
2274 Velika Nedelja
za namestnika člana:
Milan Kolarič, roj. 22.5.1953
Lačaves 53
2276 Kog
za člana:
Marko Trofenik, roj. 16.11.1972
Mihovci pri Veliki Nedelji 104
2274 Velika Nedelja
za namestnika člana:
Martin Hebar, roj. 16.5.1964
Strmec pri Ormožu 4
2274 Velika Nedelja
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VIII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje,
Veržej (sedež: Ljutomer), se imenujejo:
za predsednika:
Oton Nemec, roj. 5.4.1955
Kidričeva ulica 66
9240 Ljutomer
za namestnico predsednika:
Ana Žnidarič, roj. 14.12.1967
Stara Nova vas 3 c
9242 Križevci
za člana:
Ivan Vladimir Šumak, roj. 9.4.1930
Grossmanova ulica 6
9240 Ljutomer
za namestnico člana:
Marija Gjerkeš Dugonik, roj. 26.3.1941
Aškerčeva 1
9240 Ljutomer
za članico:
Mira Rebernik Žižek, roj. 7.5.1961
Postružnikova 10
9240 Ljutomer

za predsednika:
Janko Keček, roj. 19.6.1950
Hardek 25/a
2270 Ormož

za namestnico članice:
Maja Pihlar, roj. 16.6.1974
Užiška ulica 2/b
9240 Ljutomer

za namestnika predsednika:
Valter Vindiš, roj. 10.9.1962
Šardinje 33
2274 Velika Nedelja

za člana:
Janez Kardoš, roj. 10.5.1955
Kidričeva 16
9240 Ljutomer
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za namestnika člana:
Daniel Vargazon, roj. 28.8.1963
Cven 14
9240 Ljutomer
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VIII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje občin Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš, Grad, Kuzma, del Občine Moravske Toplice,
del Mestne občine Murska Sobota, Puconci in Rogašovci (po
stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992,
območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti
nekdanje Občine Murska Sobota: Krog, Rogašovci, Kuzma,
Gornji Petrovci, Čepinci, Šalovci, Hodoš, Križevci, Mačkovci,
Grad, Pertoča, Prosenjakovci, Ratkovci, Bodonci, Cankova, Selo
- Fokovci, Zenkovci, Puconci, Šulinci, Martjanci, Brezovci, Gederovci, Tišina) (sedež: Murska Sobota), se imenujejo:
za predsednika:
Stanislav Jug, roj. 26.7.1968
Korovci 21/a
9261 Cankova
za namestnico predsednika:
Sonja Horvar Kustec, roj. 2.10.1975
Tomšičeva ulica 27
9000 Murska Sobota
za člana:
Leopold Crnkovič, roj. 23.10.1949
Puconci 55
9201 Puconci
za namestnika člana:
Ludvik Filo, roj. 9.7.1949
Moščanci 69 c
9202 Mačkovci
za člana:
Janez Hadler, roj. 4.1.1959
Brezovci 21
9201 Puconci
za namestnika člana:
Tibor Vöröš, roj. 3.11.1983
Središče 23
9207 Prosenjakovci
za člana:
Geza Kovačič
Puževci 38
9265 Bodonci
za namestnico člana:
Simona Vinkovič Škalič, roj. 17.8.1975
Gradišče 68/a
9251 Tišina
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VIII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje Občine Beltinci in del Občine Moravske Toplice ter del Mestne občine Murska Sobota (po stanju
na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992,
območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti
nekdanje Občine Murska Sobota: Melinci, Ižakovci, Dokležovje,
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Bakovci, Lipa, Beltinci, Bogojina, Bratonci, Gančani, Tešanovci,
Moravci, Rakičan, Lipovci, Lendavska, Park, Alija Kardoša,
Borisa Kidriča, Partizan, Černelavci, Turopolje) (sedež: Murska
Sobota), se imenujejo:
za predsednico:
Natalija Pavlič Goldinskij, roj. 3.7.1972
Zelena ulica 30
9000 Murska Sobota
za namestnika predsednika:
Stanislav Žižek, roj. 27.3.1972
Tišina 5 c
9251 Tišina
za člana:
Srečko Belec, roj. 16.11.1960
Mladinska ulica 6
9000 Murska Sobota
za namestnico člana:
Monika Kuzma, roj. 5.1.1984
Gančani 155
9231 Beltinci
za člana:
Andrej Kuzmič, roj. 27.1.1983
Mala nova 12
9000 Murska Sobota
za namestnico člana:
Jasmina Opec, roj. 2.8.1985
Jezera 22, Rakičan
9000 Murska Sobota
za članico:
Monika Bedök, roj. 5.6.1979
Gregorčičeva 27/a
9000 Murska Sobota
za namestnico članice:
Alenka Ratnik, roj. 6.4.1968
Zelena 3
9000 Murska Sobota
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VIII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje občin Apače, Gornja Radgona,
Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici (sedež: Gornja Radgona),
se imenujejo:
za predsednika:
Marjan Neuvirt, roj. 1.10.1952
Rihtarovci 3
9250 Gornja Radgona
za namestnico predsednika:
Adrijana Stare, roj. 24.3.1981
Polenšak 52
2257 Polenšak
za člana:
Vladimir Mauko, roj. 13.3.1976
Norički vrh 13
9250 Gornja Radgona
za namestnico člana:
Dušica Berič, roj. 7.4.1948
Korotanska 5
9252 Radenci
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za člana:
Miroslav Njivar, roj. 27.2.1947
Police 94
9250 Gornja Radgona
za namestnico člana:
Majda Ferenc, roj. 7.5.1961
Stavešinski vrh 27
9245 Spodnji Ivanjci
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za predsednico:
Ksenija Lorenčič, roj. 18.1.1971
Trg Dušana Kvedra 12
2000 Maribor

za namestnico člana:
Lidija Domanjko, roj. 13.2.1980
Paričjak 12
9252 Radenci

za namestnika predsednice:
Slavko Vesenjak, roj. 19.4.1981
Placerovci 30
2272 Gorišnica

za predsednico:
Breda Cerjak Firbas, roj. 19.6.1957
Jurovska cesta 9
2230 Lenart
za namestnico predsednice:
Milena Hebar Škamlec, roj. 18.12.1972
Zgornja Ščavnica 2/a
2233 Sveta Ana
za člana:
Rastko Hafner, roj. 7.3.1951
Zg. Voličina 75/d
2232 Voličina
za namestnika člana:
Ivan Vela, roj. 19.6.1943
Zgornja Ščavnica 12
2233 Sveta Ana
za člana:
Avgust Zavernik, roj. 26.7.1961
Trubarjeva 3
2234 Benedikt
za namestnika člana:
Viktor Kapl, roj. 24.4.1956
Dražen vrh 56
2233 Sveta Ana
za člana:
Aleš Celcar, roj. 2.5.1983
Spodnja Ščavnica 58 a
9250 Gornja Radgona
za namestnika člana:
Janez Kocbek, roj. 16.2.1959
Ob gozdu 30
2230 Lenart v Slovenskih Goricah
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VIII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
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ZDVEDZ-UPB1), območje občin Kungota, Šentilj in del Občine
Pesnica (večinski del, brez območja nekdanje krajevne skupnosti Pernica) (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05,
območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti
nekdanje Občine Ptuj: Ceršak, Jakobski dol, Jarenina, Pesnica
pri Mariboru, Sladki vrh, Svečina, Šentilj v Slovenskih Goricah,
Velka, Zgornja Kungota, Spodnja Kungota, razen naselja Lancova vas pri Ptuju) (sedež: Pesnica), se imenujejo:

za člana:
Marko Žula, roj. 24.7.1976
Prežihova ulica 11
9250 Gornja Radgona

V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VIII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje občin Benedikt, Cerkvenjak, Sveti
Jurij v Slovenskih Goricah, Lenart, Sveta Ana in Sveta Trojica
v Slovenskih Goricah (sedež: Lenart), se imenujejo:
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za člana:
Andrej Pregl, roj. 18.6.1968
Jareninski Dol 43
2221 Jarenina
za namestnico člana:
Marija Čep, roj. 12.3.1959
Pernica 12/I
2231 Pernica
za članico:
Karmen Kramberger Varl, roj. 26.12.1964
Jareninski Dol 33/d
2221 Jarenina
za namestnika članice:
Anton Sečko, roj. 25.7.1963
Nikole Tesle 12
9252 Radenci
za člana:
Jure Sande, roj. 26.5.1967
Selnica ob Muri 130 a
2215 Ceršak
za namestnika člana:
Stanislav Polanec, roj. 29.8.1940
Dolnja Počehova 16 c
2211 Pesnica pri Mariboru
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VIII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05
– ZDVEDZ-UPB1), območje občin Sveti Andraž v Slovenskih
Goricah, Trnovska vas, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Juršinci,
Markovci in del Mestne občine Ptuj (po Zakonu o določitvi volilnih
enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni
list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje Občine Ptuj: Trnovska vas, Vitomarci,
Destrnik, Juršinci, Heroja Lacka - Rogoznica, Grajena, Polenšak,
Dornava, Gorišnica, Markovci) (sedež: Ptuj), se imenujejo:
za predsednico:
Milena Vajda, roj. 15.12.1955
Orešje 142
2250 Ptuj
za namestnico predsednice:
Simona Čuš Zamuda, roj. 11.10.1973
Formin 58/a
2272 Gorišnica
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za člana:
Denis Murat, roj. 19.11.1980
Prerad 44/a
2257 Dolenšak

za namestnico članice:
Nika Brumen, roj. 4.1.1982
Kariževa 1
2250 Ptuj

za namestnika člana:
Franc Obran, roj. 2.5.1959
Zabovci 35
2281 Markovci

za člana:
Mitja Petek, roj. 13.6.1980
Trajanova ulica 9
2251 Ptuj

za člana:
Milan Petek, roj. 30.3.1956
Grajena 37 a
2250 Ptuj

za namestnika člana:
Igor Majnik, roj. 15.5.1952
Krčevina pri Vurbergu 149
2250 Ptuj

za namestnika člana:
Branko Horvat, roj. 18.9.1957
Juršinci 19 a
2256 Juršinci
za člana:
Matjaž Veršič, roj. 3.10.1986
Sobetinci 27
2281 Markovci
za namestnika člana:
Andrej Erbus, roj. 10.7.1977
Poljska cesta 18
2250 Ptuj
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VIII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje občin Hajdina in del Mestne občine
Ptuj (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev
v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti
nekdanje Občine Ptuj: Bratje Reš, Boris Ziherl, Olga Meglič,
Franc Osojnik, Jože Potrč, Dušan Kveder, Ivan Spolenak, Tone
Žnidarič, Hajdina, Budina - Brstje, Spuhlja, Turnišče ter naselje
Lancova vas pri Ptuju) (sedež: Ptuj), se imenujejo:
za predsednico:
Albina Hrnec Pečnik, roj. 23.7.1962
Kicar 20/c
2250 Ptuj
za namestnika predsednice:
Tomaž Neudauer, roj. 23.9.1965
Ob Grajeni 4
2250 Ptuj
za člana:
Boris Gornik, roj. 7.5.1939
Prešernova 28
2250 Ptuj
za namestnika člana:
Zvonko Hajduk, roj. 12.6.1946
Mariborska 24
2250 Ptuj
za članico:
Silva Fartek, roj. 2.8.1947
Ulica Šercerjeve brigade 30
2250 Ptuj

V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VIII. volilne
enote, ki obsega, po določbah Zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 –
ZDVEDZ-UPB1), območje občin Cirkulane, Kidričevo, Majšperk,
Žetale, Videm, Podlehnik in Zavrč (sedež: Ptuj), se imenujejo:
za predsednico:
Biserka Rojic, roj. 20.9.1954
Kettejeva 19
2250 Ptuj
za namestnico predsednice:
Maja Habjanič, roj. 14.8.1981
Juršinci 19 a
2256 Juršinci
za člana/članico:
Saša Murko, roj. 15.4.1962
Majšperk 60/a
2322 Majšperk
za namestnika člana:
Matej Golob, roj. 25.2.1980
Stojnci 142
2281 Markovci
za članico:
Milena Debeljak, roj. 12.4.1981
Cirkulane 35/d
2282 Cirkulane
za namestnico članice:
Nuška Vrabl Ferenčič, roj. 31.1.1975
Lovrenc na Dravskem polju 108/a
2325 Kidričevo
za člana:
Bogdan Zafošnik, roj. 3.7.1977
Pleterje 28
2324 Lovrenc na Dravskem polju
za namestnico člana:
Helena Ocvirk, roj. 17.8.1968
Natašina pot 9
2250 Ptuj.
Št. 3-3/00-10
Ljubljana, dne 28. decembra 2010
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik DVK
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DRUGI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
34.

Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke
poslovne šole Erudio

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni Iist RS,
št. 67/93, 99/99 in 100/04) in Statuta Visoke poslovne šole
Erudio je Senat Visoke poslovne šole Erudio dne 24. 11. 2010
sprejel

PRAVILNIK
o vsebini in obliki diplom Visoke
poslovne šole Erudio
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom, ki jih izdaja
Visoka poslovna šola Erudio (v nadaljevanju VPS Erudio) in
so javna listina. Diplomo dobi študent/ka, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne
izobrazbe.
2. člen
VPS Erudio izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni
javno veljavni izobrazbi:
– Diplomo o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi
bolonjske I. stopnje.
3. člen
Diploma se izdaja na posebnem, s slepim tiskom zaščitenem papirju. Na papirju dimenzij 21 mm x 29,7 mm je v sredini
zgornjega dela na beli podlagi natisnjen znak VPŠ Erudio.
Diplome o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi bolonjske
I. stopnje vsebujejo:
– Ime in priimek kandidata/ke,
– Datum rojstva,
– Kraj rojstva,
– Datum zaključka študija,
– Ime študijskega programa,
– Strokovni naslov,
– Znanstveni naslov, ki ga študent/ka pridobi z zaključenim študijem,
– Zaporedno število diplome,
– Datum in kraj izdaje,
– Pečat Visoke poslovne šole Erudio in
– Podpis dekana/ice Visoke poslovne šole Erudio.
4. člen
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vsebuje zakonsko zahtevane informacije. Priloga vsebuje:
– Datum izdaje,
– Pečat Visoke poslovne šole Erudio ter
– Podpis dekana/ice Visoke poslovne šole Erudio.
Vzorec diplome o pridobljeni dodiplomski izobrazbi je
objavljen v prilogi tega sklepa in je njegov sestavni del.
5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati na dan objave.
Ljubljana, dne 24. novembra 2010
Dekan VPŠ Erudio
Matjaž Škabar l.r.
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35.

Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o
izobraževanju

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 119/06 – UPB3, 59/07 – ZŠtip, 63/07 – popr., 15/08
Odl. US: U-I-370/06-20, 64/08, 86/09) ter 83., 84. in 85. člena
Statuta Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu je
Senat Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu na
seji dne 23. 12. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
1. člen
S tem pravilnikom se določajo oblika, vsebina in postopek za izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju
po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih
oblikah izobraževanja.
2. člen
(1) Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
(v nadaljnjem besedilu: fakulteta) izdaja naslednje diplome in
potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
(2) Listine iz prvega odstavka so javne listine. Javne
listine so tudi potrdilo o vpisu, potrdilo o opravljenih izpitih in
potrdilo o diplomiranju, ki jih študentom ali diplomantom izda
fakulteta.
(3) Fakulteta izdaja potrdila, ki niso javne listine, o različnih oblikah neformalnega izobraževanja, ki ga izvaja.
3. člen
(1) Diploma se izda po opravljenih vseh obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe na 250 gramskem
papirju z vtisnjenim suhim žigom fakultete v spodnjem desnem
kotu.
(2) Diploma se izdaja na papirju dimenzij A4 (210 mm x
297 mm), na katerem je natisnjen znak Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu in besedilo, kot je prikazano
v prilogi. Barva papirja je bela, barva tiska zlata (PANTONE
871C) in črna (PANTONE Process Black C), obe v osnovni
polni barvi (100%) in v rastru (od 0% do 100%). Font pisave je
AvantGarde Bk BT in Trajan Pro.
(3) Mapa diplome ima dimenzije 215 mm x 315 mm in je
bele barve tip PANTONE Trans- White C za diplomsko listino
1. in 2. stopnje in zlate barve tip PANTONE 871C za diplomsko
listino 3. stopnje. Na platnici mape je suhi žig fakultete v zlati
barvi (PANTONE 871C) za diplomsko listino 1. in 2. stopnje ter
suhi žig brez barve za diplomsko listino 3. stopnje.
(4) Sestavni del diplome je priloga k diplomi, izdana v
slovenskem in angleškem jeziku.
4. člen
Fakulteta podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski programi),
druge stopnje (magistrski študijski programi) in tretje stopnje
(doktorski študijski programi).
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5. člen
(1) Diploma vsebuje: ime fakultete, ime akreditiranega
študijskega programa, stopnjo pridobljene izobrazbe, pridobljen
strokovni oziroma znanstveni naslov, ime in priimek kandidata
ter datum in kraj njegovega rojstva.
(2) Diploma ima zaporedno številko, naslov naloge, datum
diplomiranja, datum izdaje, pečat fakultete ter podpis trenutnega dekana fakultete.
(3) Diploma o doktoratu znanosti vsebuje poleg podatkov
iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi datum zagovora
doktorske disertacije in ime mentorja.
6. člen
(1) Vse diplome in potrdila, ki jih izdaja fakulteta in so
javne listine, so sestavljene v slovenščini.
(2) Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki ga
predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo.
7. člen
(1) Fakulteta izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja, ki jih izvaja (tečaji, seminarji, poletne šole,
programi usposabljanja ipd.). Potrdilo podpiše dekan. Tako
potrdilo ni javna listina.
(2) Potrdilo iz prvega odstavka vsebuje: ime in priimek
kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva, naslov programa
izobraževanja, podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, zaporedno številko, datum izdaje, žig fakultete ter
podpis dekana fakultete, lahko pa tudi podatke o pridobljenih
znanjih in kreditnih točkah, če je program ovrednoten s kreditnimi točkami.
8. člen
O izdanih diplomah in potrdilih fakulteta vodi posebno
evidenco v skladu z zakonom in s posebnimi predpisi.
9. člen
(1) Fakulteta izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz
evidence, ki jo vodi fakulteta, razvidno, da mu je bil po končanih
študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
(2) Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem
trenutku uporablja za izdajo diplom fakultete, s tem da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
(3) Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne
številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem da se namesto lastnoročnega podpisa pri
imenih podpisnikov zapiše »l.r.«.
(4) Na hrbtni strani dvojnika diplome trenutni dekan fakultete,
na kateri je študij potekal, podpiše klavzulo o skladnosti podatkov
dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik
diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat
fakultete. V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dekan
izr. prof. dr. Boris Bukovec l.r.
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Sklep o uskladitvi minimalne premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za javne uslužbence

Na podlagi 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi
za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 115/05) ter na podlagi 31. člena Kolektivne pogodbe o
oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni
list RS, št. 11/04, 34/04), 33. člena Pravil zaprtega vzajemnega
pokojninskega sklada za javne uslužbence in tretjega odstavka
4. člena Poslovnika o delu Odbora sklada Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence Odbor sklada
objavlja

SKLEP
o uskladitvi minimalne premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja
za javne uslužbence
I.
Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni
pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 31. december 2010
(Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence,
Uradni list RS, št. 2/10), se v skladu z 2. členom Aneksa h
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) s 1. januarjem 2011 uskladi
s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri
pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2010, v primerjavi s
povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v
obdobju januar–oktober 2009, ki po objavi Statističnega urada
Republike Slovenije znaša 1,039, tako da znesek minimalne
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
za javne uslužbence znaša 26,10 EUR.
II.
Usklajeni zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje za javne uslužbence, določene v prejšnji točki
tega sklepa, in dodatne premije, določene s Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 52/10),
po premijskih razredih znašajo:

Premijski razred

Minimalna premija
od 1. januarja 2011

Dodatna premija na dopolnjena leta
delovne dobe

Skupna premija
od 1. januarja 2011

zap. št.

v EUR

Leta delovne dobe
na dan 1. 8. 2003

v EUR

v EUR

1

26,10

0

0,00

26,10

2

26,10

1

0,69

26,79

3

26,10

2

1,38

27,48

4

26,10

3

2,07

28,17

5

26,10

4

2,76

28,86

6

26,10

5

3,44

29,54
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Premijski razred

Minimalna premija
od 1. januarja 2011

Dodatna premija na dopolnjena leta
delovne dobe

Skupna premija
od 1. januarja 2011

zap. št.

v EUR

Leta delovne dobe
na dan 1. 8. 2003

v EUR

v EUR

7

26,10

6

4,12

30,22

8

26,10

7

4,81

30,91

9

26,10

8

5,51

31,61

10

26,10

9

6,19

32,29

11

26,10

10

6,88

32,98

12

26,10

11

7,56

33,66

13

26,10

12

8,26

34,36

14

26,10

13

8,92

35,02

15

26,10

14

9,62

35,72

16

26,10

15

10,32

36,42

17

26,10

16

11,00

37,10

18

26,10

17

11,69

37,79

19

26,10

18

12,38

38,48

20

26,10

19

13,07

39,17

21

26,10

20

13,85

39,95

22

26,10

21

14,62

40,72

23

26,10

22

15,40

41,50

24

26,10

23

16,26

42,36

25

26,10

24

17,13

43,23

26

26,10

25

18,00

44,10

27

26,10

26

18,97

45,07

28

26,10

27

19,95

46,05

29

26,10

28

20,90

47,00

30

26,10

29

22,01

48,11

31

26,10

30

23,15

49,25

32

26,10

31

24,25

50,35

33

26,10

32

25,52

51,62

34

26,10

33

26,76

52,86
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Premijski razred

Minimalna premija
od 1. januarja 2011

zap. št.

v EUR

Leta delovne dobe
na dan 1. 8. 2003

v EUR

v EUR

35

26,10

34

28,03

54,13

36

26,10

35 in več

29,44

55,54

III.
Zneski usklajene premije in skupne premije iz II. točke
tega sklepa se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom
premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne
uslužbence za januar 2011.
Ljubljana, dne 5. januarja 2011
Peter Pogačar l.r.
predsednik Odbora sklada

37.

Začasna tarifa za kabelsko retransmisijo
avtorskih AV del

Svet Zavoda AIPA je na seji dne 4. 1. 2011 na podlagi
četrtega odstavka 156. člena Zakona o avtorski in sorodnih
pravicah ter na podlagi 14. člena Statuta Zavoda AIPA sprejel

Z A Č A S N O   T A R I F O
za kabelsko retransmisijo avtorskih AV del
Osnovno mesečno nadomestilo za javno priobčitev avtorskih AV del z radiodifuzno retransmisijo TV programov za vsako
posamezno uporabniško razmerje ali priključek, ki končnemu
uporabniku omogoča individualno izbiranje med največ 50 TV
programi, znaša 0,80 EUR.
Kolikor uporabniško razmerje ali priključek omogoča izbiranje med več kot 50 programi, se osnovno nadomestilo iz prejšnjega odstavka poviša za 0,01 EUR za vsak tak dodatni TV
program v programski shemi subjekta, ki opravlja radiodifuzno
retransmisijo TV programov (v nadaljevanju: operater).
Navedena denarna vrednost ne vsebuje pripadajočega
davka na dodano vrednost, višina tarife pa se letno usklajuje z
indeksom cen življenjskih potrebščin.
Nadomestilo se operaterju zaračunava za vsak koledarski
mesec glede na povprečno število uporabniških razmerij ali
priključkov, ki končnemu uporabniku omogočajo individualno
izbiranje TV programov, v mesecu, za katerega se odmerja
nadomestilo.
Kolikor operater svojim uporabnikom dovoljuje delitev programskega signala na več uporabniških enot in operater takemu
uporabniku za svojo storitev zaračunava več, se nadomestilo
za tak priključek obračuna tako, da se obračuna nadomestilo za
vsak priključek, za katerega operater uporabniku dovoljuje delitev,
kolikor pa taka omejitev uporabniku ni postavljena, pa proporcionalno glede na večji znesek naročnine ali drugega nadomestila,
ki ga operater zaračunava uporabniku glede na siceršnjo ceno
kabelskega priključka oziroma uporabniškega razmerja.
Primer izračuna za posamezno uporabniško razmerje
ali priključek, ki končnemu uporabniku omogoča individualno
izbiranje med 80 TV programi:
0,8 EUR + (80 – 50) x 0,01 EUR = 1,1 EUR.
Metod Pevec l.r.
predsednik Sveta zavoda
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OBČINE
BLED
38.

Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana
občinskega svetnika na naslednjega kandidata

Na podlagi 41. člena v povezavi s 30. členom Zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) je
Občinska volilna komisija Občine Bled na 4. korespondenčni
seji dne 3. 1. 2011 sprejela naslednji

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
1.
Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da je
Matjažu Berčonu, roj. 4. 4.1976, Zasip, Dolina 5, prenehal
mandat občinskega svetnika z dnem 30. 12. 2010, iz razloga
nezdružljivosti občinskih funkcij po peti alineji prvega odstavka
37a. člena in drugem odstavku 37b. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in
51/10).
2.
Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da mandat člana občinskega svetnika Občine Bled za preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata s kandidatne liste
N.Si – Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, ki je sprejel
funkcijo občinskega svetnika, in sicer Mirana Kresala (pod zap.
št. 2), roj. 1. 7. 1972, s stalnim prebivališčem na Bledu, Ribenska
c. 15. Miran Kresal je dne 31. 12. 2010 podal izjavo, da sprejema
funkcijo člana Občinskega sveta Občine Bled.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v uradnem glasilu Občine Bled.
Št. 041-3-2010-82
Bled, dne 4. januarja 2011
Občinska volilna komisija Občine Bled
predsednica
Danja Rus l.r.

BOVEC
39.

Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec
v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU)
in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je
župan Občine Bovec dne 30. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Bovec
v obdobju januar–marec 2011

do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – TJZP, 14/07 – ZSPDPO; v nadaljevanju: ZJF)
in Odlokom o proračunu Občine Bovec za leto 2010 (30. redna
seja Občinskega sveta Občine Bovec), sprejet 23. 9. 2010.

2. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje nalog
občine ter drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na
podlagi proračuna občine za leto 2010 in za iste programe kot
v letu 2010.
V obdobju začasnega financiranja od 1. januarja do
31. marca 2011 se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih
sredstev (tj. realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna
občine) v enakem obdobju leta 2010.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2011.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu leta 2010.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih
prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega
odhodkov in drugih izdatkov, kot je omenjen v drugem odstavku
3. člena tega sklepa.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Bovec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja

5. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Župan o sklepu obvesti občinski svet in nadzorni odbor.

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 410-01/2010-5
Bovec, dne 30. decembra 2010
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

BREŽICE
40.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za Obrtno
cono Dobova

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1b, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Obrtno cono Dobova
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Na območju obravnave velja Zazidalni načrt UND5 in
UND4 Dobova, ki je bil sprejet z odlokom objavljenim v Uradni
listu RS, št. 25/89 in spremenjen 57/96 in 103/07.
Ureditve po veljavnem ZN so deloma že izvedene, in sicer
v južnem delu območja. Ostali del cone je kljub interesom, ki so
se izkazovali, ostal še vedno neizveden. Razlog za to se kaže
v neustreznosti veljavnega prostorskega akta. Akt predpisuje
objekte, ki so dostikrat neustreznih dimenzij glede na potrebe
dejavnosti – predvideni so objekti za drobno gospodarstvo in
obrt. Ker je danes potrebna hitra odzivnost trga in s tem tudi
investiranja gospodarstva v razvoj, kar pomeni tudi gradnjo
proizvodnih objektov, mora tem trendu slediti tudi prostorski
akt. V svoji vsebini mora biti fleksibilnejši, hkrati pa mora zagotavljati trajnostni razvoj, varovanje prvin prostora in pravic
uporabnikov prostora.
Za potrebe priprave OPPN je bila izdelana in potrjena
idejna zasnova. Ta rešuje prometno zasnovo območja glede na
obstoječe stanje, glede na zahtevo po interni prometni zanki in
glede na usklajevanje ureditev z lastniki. Podani so tudi robni
pogoji in regulacijski elementi, ki omogočajo fleksibilnost cone.
V OPPN se predvidi fleksibilna zasnova še nepozidanega
območja z robnimi pogoji in površinami za razvoj objektov ter
merila in pogoji za urejanje obstoječih objektov. Določijo se
izboljšave infrastrukturne opremljenosti območja. Uskladi se
z zahtevami varovanih območij – poplavnost, naravne vrednote, arheologija. Obstoječa infrastruktura se dogradi in po
potrebi prestavi. Dodatno se predvidi tudi plinovod oziroma
toplovod ter kanalizacijsko omrežje.
Območje obstoječega zazidalnega načrta ni skladno
z nadrejenim aktom. Območje OPPN-ja se uskladi z nadrejenim aktom.
2. člen
(območje urejanja in obseg priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje se nahaja na Z strani naselja Dobova. Vključuje
plato južno od obstoječe proizvodne hale VTS Dobova d.o.o. in
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opuščeno gramoznico, ki je že pozidana. Višinska razlika med
platojema je cca 2 m.
Območje meji na Z in J strani na obstoječo javno pot Štajerkomerc, na S na obstoječo poljsko pot in na V na kmetijska
zemljišča – 1. območje.
Območje obstoječega zazidalnega načrta ni skladno
z nadrejenim aktom. Meja obstoječega ZN načrta, meja območja zazidljivosti in meja obravnavanega območja so prikazane
v grafičnem delu. Meja območja ureditev se uskladi s nadrejenim prostorskim aktom. V sklopu OPPN se obravnava tudi
rekonstrukcija obstoječe javne poti na Z in J območja.
Območje ureditve zajema zemljišča, na katerih je predvidena gradnja cone in v »planu« določena ureditvena enota
v velikosti 3,63 ha ter ostala zemljišča potrebna za rekonstrukcijo obstoječih obodnih cest.
Obravnavano območje zajema parcele št. 659/1, 659/2,
660/2, 667/3, 669/3, 669/4, 671/2, 672/2, 673, 676/2, 677/2,
678/2, 799/1, 708/5, 704/3, 703/1, 708/4, 704/2, 704/4, 703/2,
702/3, 702/4, 703/3, 704/5, 708/8, 708/1, 708/7, 708/6, 708/2,
708/3, 708/10, 708/14, 708/13, 708/9, 704/6, 703/4, 702/5,
702/6, 703/5, 704/7, 702/7, 703/6, 704/8, 799/3, 702/2, 702/1,
701, 700, 653 in deloma parcele št. 799/2, 679/2, 708/16,
710/2, 708/15, 710/4, 710/5, 800/1 vse k.o. Gaberje. Skupna
površina obravnavanega območja znaša 4,10 ha.
Izven območja je potrebno zaradi zagotavljanja infrastrukturne opremljenosti izgraditi tudi kanalizacijski vod do primarnega voda Mostec Dobova in kabelsko kanalizacijo za TK do
obstoječega kabelskega jaška pri vulkanizerju v Mihalovcu 1
v dolžini cca 1100 m.
Kolikor se pokaže kot potrebno, se v območje obravnave
OPPN na podlagi IDZ vključijo tudi vsi koridorji infrastrukture,
za katero bo potrebno izvesti priključke izven območja (kanalizacija, TK).
Varovalni pasovi in varovana območja: Dobova – Arheološko najdišče 9804, podzemne vode, brežiškega polja, območje
katastrofalnih poplav, koridor elektroenergetske infrastrukture
– območje daljnovoda, na Z meji na območje naravnih vrednot
– Negota – lokalni pomen, na V in J meji na območje agrarnih
operacij, na Z in J meji na kategorizirano javno pot JP524621.
Vsebina OPPN bo izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, vključno z:
– upoštevanjem predhodno izdelane IDZ,
– vključevanjem strokovnih podlag,
– usklajevanjem smernic,
– računalniško obdelavo.
V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na
okolje. Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo ni predmet tega postopka.
3. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi izdelane idejne zasnove, prikaza stanja prostora, občinskega
prostorskega plana in investicijskih namer pobudnika OPPN,
upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
IDZ za obrtno cono Dobova, december 2010 že upošteva
strokovne podlage izdelane tudi na širšem območju.
Obstoječe strokovne podlage pripravljavca:
– DPN za ureditev izvennivojskega prehoda Dobova v Občini Brežice, osnutek DPN Urbis d.o.o. Maribor, maj 2010;
– Strokovne podlage za razvoj cestne prometne mreže
z elementi idejne študije v občini Brežice, izdelovalec GPI
d.o.o. Novo mesto in PTI FGG Ljubljana, februar 2008;
– Projekt za sekundarno kanalizacijo za priključevanje na
CČN Brežice, II. faza, Savaprojekt, PGD v izdelavi.
Idejne rešitve v variantah se ne predvideva, ker so bile
izdelane variante v fazi IDZ območja.
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4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
Faznost

Roki
(dni max)

Uvedba v delo – predložitev IDZ in podatkov
1. faza – sklep o začetku postopka
2. faza – izdelava osnutka
3. faza – pridobivanje smernic in odločbe
CPVO ter usklajevanje smernic
4. faza – izdelava dopolnjenega osnutka in
priprava gradiva za javno razgrnitev
5. faza – javna razgrnitev in javna obravnava
6. faza – priprava stališč do pripomb, 1.
obravnava na OS
7. faza – izdelava predloga
8. faza – posredovanje in pridobivanje mnenj
9. faza – priprava usklajenega predloga in
gradiva za OS, predstavitev na OS
10. faza – priprava končnega akta
11. faza – objava v uradnem glasilu

10
30
40
20
40
15
30
40
30
14

Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO, kolikor bi
pristojno ministrstvo z odločbo odločilo, da je potrebno izvesti
postopek CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO,
bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno
z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki
izdelave OPPN.
Predviden rok za sprejem akta je 10 mesecev po podpisu
pogodbe in je odvisen od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja
prostora in dinamike sej občinskega sveta.

Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
10. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo
mesto (telekomunikacije),
11. Krajevna skupnost Dobova, Ulica bratov Gerjovič 48,
8257 Dobova.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti
v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo
v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice
k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh
od prejema poziva.
6. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN: Občina Brežice.
Naročnik OPPN:
Občina Brežice.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik OPPN.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani
Občine Brežice.
Št. 3505-9/2010
Brežice, dne 3. januarja 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

5. člen

CERKNO

(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci
urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana (varstvo okolja),
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje
Save, Novi trg 9, Novo mesto (varstvo voda),
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova10, 1000 Ljubljana
V vednost:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto (varstvo kulturne
dediščine),
4. Zavod RS za varstvo narave, Adamičeva ul. 2, 8000
Novo mesto (varstvo narave),
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične
ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami),
6. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško
(električna energija),
7. Adriaplin d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinovodno
omrežje),
8. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta
prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje vodooskrbe, področje
odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na
lokalnem nivoju, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim
omrežjem lokalnega pomena ter urejanja lokalnega cestnega
omrežja),
9. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
(razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture).

41.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka Občinskega prostorskega načrta
Občine Cerkno in Okoljskega poročila za
celovito presojo vplivov na okolje za občinski
prostorski načrt Občine Cerkno

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in 8. ter 30. člena Statuta
Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) župan Občine Cerkno sprejme

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno
in Okoljskega poročila za celovito presojo
vplivov na okolje za občinski prostorski načrt
Občine Cerkno
1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (v nadaljevanju: dopolnjeni
osnutek OPN) in Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov
na okolje za Občinski prostorski načrt Občine Cerkno (v nadaljevanju: Okoljsko poročilo).
2. člen
Dopolnjeni osnutek OPN in Okoljsko poročilo bosta javno
razgrnjena v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282
Cerkno, ogled bo možen v času uradnih ur. Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine: www.cerkno.si
Razgrnitev bo trajala od vključno 18. 1. 2011 do vključno
17. 2. 2011.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN bo potekala
27. 1. 2011, v prostorih Osnovne šole Cerkno, s pričetkom ob
17. uri.
4. člen
Pripombe na razgrnjeno gradivo lahko vsi zainteresirani
ustno podajo na javni obravnavi oziroma jih v času trajanja
javne razgrnitve v pisni obliki posredujejo Občini Cerkno ali
jih v času trajanja javne razgrnitve posredujejo na elektronski
naslov obcina@cerkno.si.
5. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, na spletni strani občine ter na krajevno
običajen način.
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70
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Št. 350-0003/2007
Cerkno, dne 5. januarja 2011
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.

ČRENŠOVCI
42.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Črenšovci v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 38. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list
RS, št. 8/99, 92/99, 27/01, 69/01 in 131/06) je župan Občine
Črenšovci dne 27. 12. 2010 sprejel

72

73
74
II.
40

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Črenšovci
v obdobju januar–marec 2011
41
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Črenšovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

42

2. člen

43

(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 12/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

III.
B.
IV.
75

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:

V.
44
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v EUR
Proračun
Skupina/Podskupina
januar–marec
kontov/Konto/Podkonto
2011
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
900.947,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
696.100,00
DAVČNI PRIHODKI
617.269,00
700 Davki na dohodek in dobiček
584.397,00
703 Davki na premoženje
24.439,00
704 Domači davki na blago in storitve
8.433,00
706 Drugi davki
/
NEDAVČNI PRIHODKI
78.831,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
41.675,00
711 Takse in pristojbine
250,00
712 Denarne kazni
125,00
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
/
714 Drugi nedavčni prihodki
36.781,00
KAPITALSKI PRIHODKI
3.875,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
3.875,00
PREJETE DONACIJE
/
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
200.972,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
200.972,00
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
936.959,00
TEKOČI ODHODKI
275.789,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
85.404,00
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
13.518,00
402 Izdatki za blago in storitve
168.588,00
403 Plačila domačih obresti
375,00
409 Rezerve
7.904,00
TEKOČI TRANSFERI
289.527,00
410 Subvencije
5.000,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
189.807,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
16.203,00
413 Drugi tekoči domači transferi
78.517,00
414 Tekoči transferi v tujino
/
INVESTICIJSKI ODHODKI
312.118,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
312.118,00
INVESTICIJSKI TRANSFERI
59.525,00
430 Investicijski transferi
59.525,00
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–36.012,00
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
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440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Uradni list Republike Slovenije
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. Ž-155/2010
Črenšovci, dne 27. decembra 2010
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

ČRNOMELJ
43.
–36.012,00
36.012,00
143.283,00

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih
postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme
zadolževati.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za gospodarsko cono Otovec

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09)
in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03
– UPB, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je Občinski svet Občine
Črnomelj na 3. redni seji dne 23. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za gospodarsko cono Otovec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za gospodarsko cono Otovec (v nadaljevanju: OPPN), ki
ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Krško pod številko
OPPN-05/09.
2. člen
(vsebina OPPN)
(1) OPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge
z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o OPPN
(B) Besedilo
(C) Kartografski del
– Izsek iz prostorskih sestavin planskih
aktov Občine Črnomelj
1:5000
– Načrt parcel z mejo območja urejanja
1:2880
– Geodetski načrt s certifikatom
1:1000
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:1000
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja
1:1000
– Situacija obstoječega stanja
1:1000
– Zazidalna situacija
1:1000
– Prerez A-A, Prerez B-B
1:1000
– Načrt parcel z zakoličbo
1:1000
– Situacija zakoličbe
1:1000
– Zbirna situacija infrastrukture
1:1000
– Situacija prometa
1:1000
– Prikaz vplivov
1:1000
– Ukrepi za obrambo in zaščito
1:1000
– Varstvo kulturne dediščine
1:1000
(D) Priloge
– Sklep o pripravi OPPN
– Odločba MOP
– Izvleček iz planskega akta
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– Povzetek za javnost
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
– Strokovne podlage
– Stališča do pripomb
– Smernice za načrtovanje
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
OPPN.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje na severovzhodu meji z železniško progo II. reda Ljubljana–Trebnje–Novo mesto–Črnomelj–
Metlika–R Hrvaška, na vzhodu, jugu in jugozahodu z lokalno
cesto LC 054151 Stražnji Vrh–Otovec, na zahodu z obstoječim
gozdom, na severozahodu in severu z obstoječo stanovanjsko
pozidavo.
(2) Območje OPPN se nanaša na parc. št.: 2396, 2404,
2405, 2574, 2577, 2578, 2583, 2584, 2586, 2588, 2604, 2605,
2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2619, 2620, 2621, 2622,
2623, 2624, 2626, 2630, 2638, 2639, 2640, 2641, 2643, 2646,
2647, 2653, 2654, 2693, 2695, 2696, 2697, 3395, 3426, 3429,
3430, 3432, 3438, *343/2, *344, *347, *592, 2390/2, 2393/2,
2394/1, 2394/2, 2397/2, 2400/7, 2401/1, 2401/2, 2401/3,
2401/4, 2401/6, 2401/7, 2402/1, 2402/2, 2402/3, 2403/1,
2403/2, 2406/6, 2406/7, 2406/8, 2406/9, 2573/2, 2581/1,
2616/1, 2616/2, 2618/1, 2618/2, 2625/1, 2625/3, 2628/1,
2631/1, 2631/2, 2631/3, 2631/4, 2632/2, 2632/5, 2635/1,
2636/3, 2637/1, 2637/2, 2637/3, 2637/4, 2644/1, 2644/2,
2645/1, 2645/2, 2651/1, 2651/2, 2652/1, 2652/2, 2656/1,
2656/2, 2658/1, 2658/2, 2659/1, 2659/2, 3394/1, 3394/2,
3399/2, 3425/2, 3428/2, 3431/1, 3431/2, 3434/1, 3434/2,
3434/3, 3434/4, 3434/5, 3434/6, 3434/7, 3435/1, 3435/2,
3435/3, 3436/1, 3436/2, 3437/1, 3437/2, 3441/1, 3441/11,
3441/12, 3441/13, 3441/14, 3441/17, 3441/9, 5291/1, 5291/2,
5291/3, 5291/3, 5291/4, 5334/2, 5334/3, 5339/1, 5339/2,
5340/1, 5340/2 in 5417/3, vse k.o. Talčji Vrh.
(3) Skupna površina območja OPPN je cca 12,78 ha.
4. člen
(ureditve izven območja OPPN)
Izven območja OPPN se izvede:
– vzhodni priključek gospodarske cone na lokalno cesto
LC 054151 Stražnji Vrh–Otovec na parc. št. 5341/1, 2581/2,
2573/1, 2582, 2698, k.o. Talčji Vrh,
– nova trasa SN elektro voda od obstoječega A-droga na
parc. št. 2714/4 k.o. Talčji Vrh preko parc. št. 2715/2, 2715/1,
2687, 2690, 2691, 2694 in 2697 k.o. Talčji Vrh do meje OPPN
v dolžini cca 140 m,
– nova trasa telekomunikacijskega priključka od obstoječe
lokalne centrale (LC Lokve) na parc. št. 528/1 k.o. Talčji Vrh do
meje OPPN v dolžini cca 1150 m,
– postavitev lovilca olj in ponikalnice na parc. št. 5417/3
k.o. Talčji Vrh,
– vodovodna povezava na obstoječi in planirani vodovod
na zahodni strani OPPN.
5. člen
(skupno vplivno območje)
(1) Skupno vplivno območje obsega parc. št.: 2396, 2404,
2405, 2574, 2577, 2578, 2583, 2584, 2586, 2588, 2604, 2605,
2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2619, 2620, 2621, 2622,
2623, 2624, 2626, 2630, 2638, 2639, 2640, 2641, 2643, 2646,
2647, 2653, 2654, 2693, 2695, 2696, 2697, 3395, 3426, 3429,
3430, 3432, 3438, *343/2, *344, *347, *592, 2390/2, 2393/2,
2394/1, 2394/2, 2397/2, 2400/7, 2401/1, 2401/2, 2401/3,
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2401/4, 2401/6, 2401/7, 2402/1, 2402/2, 2402/3, 2403/1,
2403/2, 2406/6, 2406/7, 2406/8, 2406/9, 2573/2, 2581/1,
2616/1, 2616/2, 2618/1, 2618/2, 2625/1, 2625/3, 2628/1,
2631/1, 2631/2, 2631/3, 2631/4, 2632/2, 2632/5, 2635/1,
2636/3, 2637/1, 2637/2, 2637/3, 2637/4, 2644/1, 2644/2,
2645/1, 2645/2, 2651/1, 2651/2, 2652/1, 2652/2, 2656/1,
2656/2, 2658/1, 2658/2, 2659/1, 2659/2, 3394/1, 3394/2,
3399/2, 3425/2, 3428/2, 3431/1, 3431/2, 3434/1, 3434/2,
3434/3, 3434/4, 3434/5, 3434/6, 3434/7, 3435/1, 3435/2,
3435/3, 3436/1, 3436/2, 3437/1, 3437/2, 3441/1, 3441/11,
3441/12, 3441/13, 3441/14, 3441/17, 3441/9, 5291/1, 5291/2,
5291/3, 5291/3, 5291/4, 5334/2, 5334/3, 5339/1, 5339/2,
5340/1, 5340/2, 5417/3, 2714/4, 2715/2, 2715/1, 2687, 2690,
2691, 2694, 2697, 5417/3, 5341/1, 2581/2, 2573/1, 2582, 2698,
vse k.o. Talčji Vrh.
(2) Vplivno območje obsega še parcele priključnega TK
voda od telefonske centrale v naselju Lokve, na parc. št. 528/1
k.o. Talčji Vrh do meje OPPN.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(vrste gradenj)
Na območju OPPN so dovoljeni:
– gradnja novega objekta (novogradnja, dozidava, nadzidava, legalizacija),
– rekonstrukcija objekta,
– sprememba namembnosti,
– redna vzdrževalna dela na objektu,
– investicijska vzdrževalna dela na objektu,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– odstranitev objekta.
7. člen
(vrste dopustnih objektov)
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste
objektov po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list
RS, št. 33/03, 78/05 – popr. in 25/10):
– nestanovanjske stavbe (kjer se več kot polovica objekta
uporablja za opravljanje dejavnosti)
Gostinske stavbe: gostilne, restavracije in točilnice (npr.
bar, slaščičarna, kavarna ipd.);
Upravne in pisarniške stavbe – dovoljene so stavbe za
potrebe uprave podjetja;
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij: Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane stavbe – dovoljene so stavbe
in terminali na železniških postajah, radijske in televizijske oddajne stavbe in stavbe telekomunikacijskih oddajniških centrov,
če niso za potrebe mobilne telefonije, cestne vzdrževalne baze,
javne telefonske govorilnice; Garažne stavbe;
Industrijske stavbe in skladišča – dovoljene so vse stavbe;
Druge nestanovanjske stavbe – dovoljene so le druge
nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje.
– gradbeni inženirski objekti:
Objekti transportne infrastrukture: Ceste – Avtoceste, hitre
ceste, glavne ceste in regionalne ceste – dovoljeni so le cestni
priključki in križišča ter avtobusna postajališča; Lokalne ceste in
javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste; Železnice;
letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski objekti – letališke
ploščadi, vzletno pristajalne in vozne steze;
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski
vodi: Prenosni (transportni) cevovodi, prenosna komunikacijska
omrežja in prenosni elektroenergetski vodi (npr. Prenosni vodovodi in pripadajoči objekti, Prenosna komunikacijska omrežja,
Prenosni elektroenergetski vodi ipd.); Distribucijski cevovodi,
distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komuni-
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kacijska omrežja (npr. Distribucijski plinovodi, Distribucijski
cevovodi za vodo in pripadajoči objekti, Cevovodi za odpadno
vodo, čistilne naprave, Distribucijski elektroenergetski vodi in
distribucijska komunikacijska omrežja);
Drugi gradbeno inženirski objekti: Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas – Športna igrišča; Drugi
gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
(druga javna igrišča, parki, zelenice in druge urejene zelene
površine); Drugi gradbeni inženirski objekti (drugi gradbeni
inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje).
(2) Na območju OPPN je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov na podlagi Uredbe o vrstah objektov
glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).
NEZAHTEVNI OBJEKTI – dovoljeni so:
– objekti za lastne potrebe: garaže – v UE1, bazen za
gašenje požara – v UE1,2,3,
– ograje – v UE1,2,3,5;
– škarpe in podporni zidovi – v UE1,2,3,
– pomožni infrastrukturni objekti: pločnik in kolesarska
steza – v UE1,2,3, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja
– v vseh UE, mala komunalna čistilna naprava – v UE1,2,3,
– začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali
prireditvam: kiosk – v UE1,2,3,
– spominska obeležja – v vseh UE,
– objekt za oglaševanje – v UE 1,2,3,5,
– objekt za telekomunikacijsko opremo – v UE1,2,3.
ENOSTAVNI OBJEKTI – dovoljeni so:
– objekti za lastne potrebe – v UE1,2,3;
– pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti – objekt za odvodnjavanje ceste – v UE1,2,3; objekt javne
razsvetljave – v UE1,2,3, cestni silos – v UE1,2,3, varovalne in
protihrupne ograje – v UE1,2,3,5; pomožni energetski objekti
– v vseh UE; pomožni komunalni objekti – v vseh UE; pomožni objekti za spremljanje stanja okolja – v vseh UE; vrtina ali
vodnjak – v vseh UE;
– začasni objekti: odprti sezonski gostinski vrt – v UE1,2;
pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo – V UE1,2; oder z nadstreškom – v UE1,2,3; pokriti prireditveni prostor – v UE1,2,3
ter začasni objekti namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi – v UE1,2;
– vadbeni objekti: vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem – igrišče za šport in rekreacijo – v UE1,3,5;
kolesarska steza – v UE1,2,3, sprehajalna pot – v vseh UE,
športno strelišče – v UE1; Vadbeni objekti, namenjeni obrambi
ter zaščiti in reševanju – v UE1;
– spominska obeležja – v vseh UE;
– urbana oprema – v UE1,2,3.
Nezahtevni in enostavni objekti in drugi spremljajoči
objekti so oblikovno usklajeni s fasado, streho in kritino glavnega objekta, če s tem odlokom ni drugače določeno.
8. člen
(ureditev okolice)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje ureditve:
– hortikulturne ureditve (ureditev cvetnih in drugih zelenih
površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih
stopnic ipd.).
9. člen
(vrste dejavnosti)
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti, povzete po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07, 17/08), razen če s tem odlokom ni
drugače določeno:
(C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
– dovoljene so le (23) Proizvodnja nekovinskih mineralnih
izdelkov;
(D) OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN
PARO
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– dovoljene so vse dejavnosti, razen: (35.111) Proizvodnja
električne energije v hidroelektrarnah, (35.112) Proizvodnja
električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah;
35.21 Proizvodnja plina;
(E) OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN
ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA
– dovoljene so vse dejavnosti razen: 38. Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih
surovin;
(F) GRADBENIŠTVO
– dovoljene so vse dejavnosti;
(H) PROMET IN SKLADIŠČENJE
– dovoljene so naslednje dejavnosti: (52.1) Skladiščenje,
(52.21) Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu, (52.24) Pretovorjenje, (52.29) Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti;
(I) GOSTINSTVO
– dovoljene so vse dejavnosti, razen: (55) Gostinske
nastanitvene dejavnosti;
(J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
– dovoljene so vse dejavnosti;
(O) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
– dovoljeno je: (84.24) Dejavnosti za javni red in varnost,
(84.25) Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah;
(S) DRUGE DEJAVNOSTI
– dovoljene so vse vrste dejavnosti, razen (94) Dejavnost
članskih organizacij.
(2) Navedene dejavnosti so dovoljene, če se na parceli za
gradnjo in/ali javni površini zagotovi zadostno število parkirnih
mest za določeno dejavnost.
(3) V sklopu dovoljenih dejavnosti je možno opravljanje
spremljajoče trgovske dejavnosti.
10. člen
(regulacijski elementi)
(1) Gradbena linija je črta, na katero morajo biti delno ali
v celoti s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih
ob tej črti.
(2) Gradbena meja je črta, katere novozgrajeni oziroma
načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo
ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost.
(3) Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče,
ki je omejeno z gradbenimi mejami in/ali gradbeno linijo, na
katerem je možna gradnja enega ali več objektov, pod pogoji,
ki jih določa ta odlok.
Na površini za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev
vseh vrst objektov (nestanovanjske stavbe, gradbeni inženirski
objekti, nezahtevni in enostavni objekti, nadstrešnice ipd.) ter
vseh zunanjih ureditev (hortikulturne in parterne ureditve). Na
površini za razvoj objekta(ov) je dopustno urejati tudi parkirišča
in zelenice.
Stavbišča predvidenih in obstoječih objektov prav tako
predstavljajo del površine za razvoj objekta(ov).
(4) Parkirišče je površina, namenjena parkiranju osebnih
vozil za zaposlene in za obiskovalce. Na parkirišču je dovoljena postavitev nadstrešnic, gradbenih inženirskih objektov,
nezahtevnih in enostavnih objektov, ki po definiciji niso stavbe,
dovoljene so vse zunanje ureditve, ni pa dovoljeno graditi
stavb, razen če v grafičnem delu OPPN ni drugače določeno
(narisana površina za razvoj objekta(ov)).
(5) Zelenice so površine, namenjene hortikulturnim in parternim ureditvam (travniki, cvetličnjaki, drevoredi, pešpoti, tlakovanja ipd.). Na zelenicah je dovoljena postavitev gradbenih
inženirskih objektov, nezahtevnih in enostavnih objektov, ki po
definiciji niso stavbe, vseh hortikulturnih in parternih ureditev,
dovoljeno je urejati vhode na parcelo, ni pa dovoljeno graditi
stavb in nadstrešnic, razen v primeru gradnje dveh nadstrešnic
dvojčkov na meji dveh parcel.
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(6) Kolenčni zid je višina zidu v podstrešju, merjeno od
nosilne konstrukcije (npr. plošča) do pregiba strehe (stika poševne strehe in vertikalne zunanje stene).
(7) Faktor zazidave zemljišča za gradnjo (FZ) je razmerje
med zazidano površino (stik objekta z zemljiščem) in celotno
površino zemljišča (parcele namenjene gradnji). V izračunu
FZ se upoštevajo nezahtevni in enostavni objekti ter vsi ostali
objekti na predmetnem zemljišču (parceli).
(8) Faktor izrabe zemljišča namenjenega gradnji (FI) je
razmerje med bruto tlorisno površino etaž objekta nad nivojem
terena in površino zemljišča (parcele) namenjenega gradnji.
Nezahtevni in enostavni objekti se v izračunu FI ne upoštevajo.
11. člen
(ureditvene enote)
Območje OPPN se razdeli na naslednje ureditvene
enote:
UE1 – območje poslovnih objektov,
UE2 – območje železniških tirov,
UE3 – območje parkovne ureditve,
UE4 – območje obstoječega gozda,
UE5 – območje travnikov in njiv.
12. člen
(UE1 – območje poslovnih objektov)
(1) V ureditveni enoti UE1 veljajo naslednji pogoji:
Vrste dopustnih gradenj: dovoljene so vse vrste gradenj
iz 6. člena tega odloka.
Vrste dopustnih objektov: dovoljene so vse vrste objektov
iz 7. člena tega odloka.
Vrste dejavnosti: dovoljene so vse dejavnosti iz 9. člena
tega odloka.
Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: tloris prilagojen funkciji objekta
(lahko drugačne oblike od grafično prikazanega), določeni so
v grafični prilogi št. 07 Zazidalna situacija s površino za razvoj
objekta ob upoštevanju gradbene linije, gradbene meje, stopnje
izkoriščenosti in faktorja zazidave parcele.
– Vertikalni gabariti: maksimalna višina objektov je 11,00
m nad koto pritličja, s tem da so objekti le pritlični, lahko
z izkoriščenim podstrešjem, možna je gradnja kleti, vkopane
v zemljo, s tem da je nad zemljo lahko vidne do 0,60 m kleti
nad urejenim terenom ob objektu. V celoti je lahko vidna le
ena fasada ene kletne etaže. Dovoljena so odstopanja v primeru postavitve dimnikov, ventilacijskih kanalov in drugih
gradbeno-inštalaterskih elementov, kolikor to zahteva tehnologija dejavnosti ipd. ter v primeru postavitve strešnih izzidkov,
ki so v kontekstu arhitekturnega sloga objekta. Dovoljeno je
graditi nižje objekte.
– Kota pritličja: največ 0,60 m nad koto urejenega terena.
– Kolenčni zid: skupaj z višino kapne lege ne sme biti
višji od 1,20 m.
Oblikovanje zunanje podobe objekta: oblikovno se loči
(volumen, barva, material ipd.) upravni (pisarniški) del objekta
od proizvodnega.
– Tipologija zazidave: prostostoječa, lahko kot nadstrešnica.
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Streha: ravna naklona do 8° ali dvokapna streha, naklona od 15° do 20°, možna je kombinacija ravne in dvokapne
strehe. Na streho je možno postavljati strešna okna, svetlobne
trake, kupole, oddajnike, reklame, sončne zbiralnike ipd. Čopi
niso dovoljeni.
– Smer slemena: po daljši stranici objekta in v skladu
s tlorisom objekta.
– Kritina: temno sive barve, dovoljena je delno tudi transparentna streha, ni dovoljena uporaba svetlih in reflektirajočih
se materialov.
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– Fasada: beton, omet, steklo, tipske fasade iz profilirane
pločevine, toplotno izolativne sendvič fasade in druge fasadne
obloge iz različnih materialov in barv, dopustna je kombinacija
več barv in materialov. Ni dovoljena uporaba vidne, natur pocinkane pločevine in svetlečih ter bleščečih fasadnih materialov
in barv.
– Oblikovanje odprtin: po izbiri projektanta.
– Osvetlitev podstrešij: po izbiri projektanta.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: določena je v grafični prilogi 07 Zazidalna situacija.
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: najmanjša oddaljenost je določena z gradbeno mejo ali gradbeno linijo, razen
če z odlokom ni drugače določeno.
– Oddaljenost od sosednjega objekta: najmanjša oddaljenost je določena z gradbeno mejo.
Parcelacija: določena je v grafični prilogi št. 09 Načrt
parcel z zakoličbo. Možno je združevati več parcel skupaj.
Z združitvijo parcel se združuje tudi površina za razvoj objekta
(prostor med dvema površinama za razvoj objekta(ov) postane
površine za razvoj objekta(ov)).
Stopnja izkoriščenosti zemljišča (faktor izrabe): do največ
1,0.
Faktor zazidave: do največ 0,7.
Elementi za zakoličenje: določeni so v grafični prilogi
št. 10 Situacija zakoličbe.
Ureditev okolice objekta:
– na parcelah ob lokalni cesti se ohranja 15 m obcestni
pas obstoječih gozdnih dreves,
– dovoljene so hortikulturne ureditve (ureditev cvetličnih
gred, zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– dovoljene so parterne ureditve (tlakovanja, ureditev
pešpoti, zunanjih stopnic, brežin, opornih zidov ipd.).
Peš površine in sprehajalne poti na posameznih parcelah so asfaltirane, tlakovane, ali izvedene v naravnem
materialu (pesek, zemlja, trava). Parkirišča in manipulativna
dvorišča so asfaltirana. Na parceli je dovoljeno urediti zunanji
skladiščni prostor v makadamski izvedbi. Medsosedska ograja je v obliki žive meje ali kovinska transparentna, višine do
2,0 m, z odmikom od parcelne meje najmanj 0,3 m na notranjo
stran parcele in odmikom od vozišča ceste 3,0 m. Ob interni
zbirni prometnici se zasadi drevored visokoraslih avtohtonih
dreves. Ostale zelene površine se zatravijo ali/in zasadijo
z visokimi avtohtonimi drevesi. Višinske razlike terena se
rešujejo prioritetno travnatimi brežinami, če to ni mogoče pa
s škarpami ali podpornimi zidovi. Škarpe ali podporni zidovi so
betonski ali kamniti, obvezno v kombinaciji s brežinami, kolikor to dopušča prostor. Betonski oporni zidovi so ozelenjeni
ali obloženi s kamnom.
(2) Ob meji z lokalno cesto se postavi zaščitna transparentna ograja, višine do največ 2,0 m, ki se zastre z avtohtonimi
drevesnimi in grmovnimi vrstami.
(3) Dovoljena je postavitev protihrupne bariere.
13. člen
(UE2 – območje železniških tirov)
V ureditveni enoti UE2 veljajo naslednji pogoji:
Vrste dopustnih gradenj: dovoljene so vse vrste gradenj
iz 6. člena tega odloka.
Vrste dopustnih objektov: dovoljene so stavbe in terminali
na železniških postajah ter z njimi povezane stavbe. Od nezahtevnih in enostavnih objektov so dovoljene ograje, nadstrešek
in ostali podobni objekti povezani z dejavnostjo železniškega
terminala.
Vrste dejavnosti: dovoljene so dejavnosti vezane za železniški tovorni promet.
Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: tloris prilagojen funkciji objekta
(lahko drugačne oblike od grafično prikazanega), objekt se loci-
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ra na površini za razvoj objekta, zaradi tehnologije je dovoljena
širitev objekta zunaj površine za razvoj objekta(ov).
– Vertikalni gabariti: maksimalna višina objektov je
11.00 m nad koto urejenega terena. Dovoljeno je graditi nižji
objekt.
– Kota pritličja: prilagodi se tehnologiji dejavnosti.
– Kolenčni zid: 0,00 m.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Tipologija zazidave: prostostoječa, lahko kot nadstrešnica.
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Streha: ravna naklona do 8° ali dvokapna streha, naklona od 15° do 20°, možna je kombinacija ravne in dvokapne
strehe.
– Smer slemena: po daljši stranici objekta in v skladu
s tlorisom objekta.
– Kritina: temno sive barve, ni dovoljena uporaba svetlih
in bleščečih materialov.
– Fasada: beton, omet, steklo, tipske fasade iz profilirane pločevine, toplotno izolativne sendvič fasade in druge
fasadne obloge iz različnih materialov in barv, dopustna je
kombinacija več barv in materialov. Ni dovoljena uporaba
vidne, natur pocinkane pločevine in svetlečih ter bleščečih
fasadnih materialov in barv.
– Oblikovanje odprtin: po izbiri projektanta.
– Osvetlitev podstrešij: po izbiri projektanta.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: po izbiri projektanta.
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: najmanjša oddaljenost je določena z gradbeno mejo ali gradbeno linijo,
razen če z odlokom ni drugače določeno.
– Oddaljenost od sosednjega objekta: najmanj 3,0 m,
oziroma je lahko na meji z javno površino.
Parcelacija: določena je v grafični prilogi št. 09 Načrt
parcel z zakoličbo.
– Stopnja izkoriščenosti zemljišča (faktor izrabe): po
izbiri projektanta.
– Faktor zazidave: po izbiri projektanta.
Elementi za zakoličenje: določeni so v grafični prilogi
št. 10 Situacija zakoličbe.
Ureditev okolice objekta:
– dovoljene so hortikulturne ureditve (ureditev cvetličnih
gred, zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– dovoljene so parterne ureditve (tlakovanja, ureditev
peš površin in sprehajalnih poti, zunanjih stopnic, brežin,
opornih zidov ipd.).
Peš površine in sprehajalne poti na posameznih parcelah
so asfaltirane, tlakovane, ali izvedene v naravnem materialu
(pesek, zemlja, trava). Parkirišča so asfaltirana. Manipulativna
dvorišča oziroma nakladalne rampe so asfaltirane, betonske
ali iz materiala prilagojenega funkciji rampe. Zaščitna ograja
proizvodnega in/ali poslovnega kompleksa je transparentna,
kovinska, višine po izbiri projektanta. Ostale zelene površine
se zatravijo ali/in zasadijo z avtohtonim grmičevjem. Višinske
razlike terena se rešujejo prioritetno travnatimi brežinami, če
to ni mogoče pa s škarpami ali podpornimi zidovi. Škarpe ali
podporni zidovi so betonski ali kamniti, obvezno v kombinaciji
s brežinami, v kolikor to dopušča prostor. Betonski oporni
zidovi so ozelenjeni ali obloženi s kamnom.
14. člen
(UE3 – območje parkovne ureditve)
V ureditveni enoti UE3 veljajo naslednji pogoji:
V južnem delu OPPN se ohranja zelena nepozidana površina, ki se parkovno uredi. Dovoljena je zatravitev in zasaditev visoke in nizke avtohtone vegetacije, ureditev tlakovanih
ali peščenih peš poti. Ni dovoljeno gradnja ali postavitev nadzemnih objektov, razen bazena za gašenje požara in kioska
ter enostavnih začasnih objektov. V UE so dovoljeni podzemni
gradbeni inženirski objekti in sprehajalne (peš) poti.
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15. člen
(UE4 – območje obstoječega gozda)
V ureditveni enoti UE4 veljajo naslednji pogoji:
V zahodnem delu OPPN se ohranja pas obstoječega
gozda s podrastjo. Ni dovoljena gradnja ali postavitev kakršnihkoli nadzemnih objektov, razen pomožnih objektov za
spremljanje stanja okolja in spominskih obeležjih. V UE so
dovoljeni le podzemni gradbeni inženirski objekti in sprehajalne (peš) poti.
16. člen
(UE5 – območje travnikov in njiv)
(1) V ureditveni enoti UE5 veljajo naslednji pogoji:
V severnem delu OPPN, ob tovornih železniških tirih se
obvezno ohranja pas obstoječih travnikov, njiv in sadovnjakov.
Ni dovoljena gradnja ali postavitev kakršnihkoli nadzemnih
objektov, razen pomožnih objektov za spremljanje stanja okolja in spominskih obeležjih. V UE so dovoljeni le podzemni
gradbeni inženirski objekti in sprehajalne (peš) poti.
(2) Ob meji s parcelo železnice, na višje ležečem terenu
se postavi zaščitna transparentna ograja, višine do največ
2,0 m, ki se zastre z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi
vrstami.
(3) Dovoljena je postavitev protihrupne bariere.
17. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)
(1) Nezahtevni in enostavni objekti, ki so po definiciji
stavbe ali nadstreški, se postavljajo na površini za razvoj
objekta, odstopanje je dovoljeno v primeru gradnje dveh
objektov za dve parceli skupaj, ki se stikata z eno fasado. Pri
tovrstnih objektih (stavbah) gradbena linija ima vlogo gradbene meje (načrtovani objekti je ne smejo presegati, lahko pa se
je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele).
(2) Objekti za lastne potrebe ki so po definiciji stavbe
ali nadstreški, so lahko lesene, betonske, zidane ali kovinske
konstrukcije. Naklon strehe in kritina morata biti enaki naklonu
strehe in kritini glavnega objekta na isti parceli, dovoljena je
tudi ravna streha. Ostali oblikovni elementi morajo biti usklajeni z elementi glavnega objekta.
Garaže za osebna vozila so lahko sestavni del objekta,
ali so samostojne stavbe.
(3) Ekološki otoki se postavijo po potrebi, na betonsko
podlago. Dovoljeno je ograjevanje z leseno netransparentno
ograjo višine do 2,50 m, ki se zakrijejo z visokim in nizkim
grmičevjem. Dovoljeno je nadkritje s transparentno streho različnih oblik, vendar poenoteno za celotno območje OPPN.
(4) Škarpe ali podporni zidovi so betonski ali kamniti, obvezno v kombinaciji s brežinami, v kolikor to dopušča prostor.
V primeru betonskih opornih zidov, so ti ozelenjeni ali obloženi
s kamnom. Enaki oblikovni pogoji veljajo za podporne zidove,
ki ne sodijo v nezahtevne objekte.
(5) Sprehajalne (peš) poti: tlakovane ali izvedene v naravnem materialu (pesek, zemlja, trava).
18. člen
(nadstrešnice)
Nadstrešnice, ki ne sodijo v nezahtevne in enostavne
objekte iz 7. člena tega odloka, so lahko betonske ali kovinske
konstrukcije, ravne ali blago položne strehe, z naklonom do
15° s kritino, ki je transparentna ali z drugimi vrstami ki se prilagajajo naklonu strehe vendar v temnem odtenku. Dovoljena
je izvedba dveh nadstrešnic za dve parceli skupaj, ki se stikata z eno fasado. Konstrukcija in oblikovni elementi obeh nadstrešnic morajo biti medsebojno poenoteni. V primeru gradnje
dveh skupnih nadstrešnic za dve parceli se ti lahko postavita
zunaj gradbene meje in površine za razvoj objekta(ov).
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19. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
(1) Zelene površine:
– zelenice na parcelah se zatravijo in/ali hortikulturno
uredijo,
– brežine se zatravijo ali/in zasadijo z nizkimi avtohtonimi
grmovnicami,
– zasaditve ob interni zbirni cesti in na parcelah se izvedejo z avtohtonimi visokoraslimi drevesi,
– ob lokalni cesti se ohranja 15 m pas obstoječega gozda.
(2) Športne površine: na vsaki posamezni parceli je dovoljena ureditev vadbenih površin ali/in igrišča za rekreacijo.
(3) Peš površine: na posameznih parcelah so tlakovane,
asfaltirane ali izvedene v naravnem materialu (pesek, zemlja,
trava).
(4) Zunanje stopnice so lesene, kamnite ali iz drugega
nedrsečega materiala.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOSTI
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
20. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Splošni pogoji
(1) Ob vseh priključkih na posamezne parcele, namenjene za gradnjo, mora biti zagotovljeno obračanje vozil na parceli,
da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto.
(2) Hodniki za pešce morajo biti dvignjeni od roba vozišča
in od njega fizično ločeni.
(3) Vsi pokrovi jaškov morajo biti locirani izven vozišča
cest oziroma na levem ali desnem robu vozišča.
(4) Infrastrukturni vodi v cestnem telesu morajo biti napeljani v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez
naknadnih prekopov.
(5) Vsa cestna oprema se zaradi zimskega pluženja locira
izven telesa hodnika za pešce, v zelenici.
(2) Motorni promet:
LC 054151 Stražnji Vrh–Otovec.
– Dovoljena je rekonstrukcija in širitev lokalne ceste.
– Ob lokalni cesti, v bližini križišča s cesto za Talčji Vrh je
možno urediti parkirišča za osebna vozila.
– Dovoljena je ureditev priključka nove ceste iz smeri
Čardaka v Črnomlju.
Priključka na lokalno cesto LC 054151 Stražnji Vrh–Otovec
– Območje OPPN se z dvema priključkoma priključi na
lokalno cesto LC 054151 Stražnji Vrh–Otovec.
– Zahodni priključek, ki omogoča levo in desno zavijanje
vseh vrst vozil se ohranja.
– Severovzhodni priključek, ki je zunaj OPPN, se rekonstruira na način, da se desno zavijanje na izhodu iz cone izvede
le za osebna vozila. V sklopu rekonstrukcije priključka iz gospodarske cone se prestavi in novi ureditvi prilagodi priključek
obstoječe poljske poti na cesto.
– Pri rekonstrukciji severovzhodnega priključka se dovoljuje dvig dela trase obstoječe lokalne ceste.
Interna zbirna cesta
– Na območju OPPN se rekonstruira obstoječa cesta, ki
je dvosmerna, v asfaltni izvedbi, z enostranskim pločnikom za
pešce.
– Profil vozišča je 2x3,00 m, enostranski pločnik je širine
najmanj 1,20 m, bankini 2x0,5 m.
Dovozi na parcele
Dovozi na parcele so asfaltirani ali tlakovani, širine najmanj 5,00 m, s poglobljenimi robniki ali uvoznimi radiji.
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(3) Mirujoči promet: parkirišča z obračališčem se zagotovi
na lastni parceli, izvedejo se v asfaltu, obrobljeni so z betonskimi robniki in izvedeni v naklonu proti iztoku, kjer se postavijo
lovilci olj.
(4) Kolesarski promet: se odvija po vozišču prometnic.
(5) Peš promet: se odvija po hodnikih za pešce v sklopu
prometnic, hodniki za pešce so asfaltirani ali tlakovani, širine
najmanj 1,20 m.
(6) Železniški promet:
– Lokacije predvidenih objektov so na odmiku najmanj
60 m od železniške proge Metlika–Ljubljana.
– Nakladalna rampa ob industrijskih tirih je 1,25 m višja
od tirnice, možno je odstopanje od višine zaradi tehnoloških ali
tehničnih razlogov.
– Objekti ob industrijskih tirih se višinsko prilagodijo potrebam.
(7) Letalski promet:
– Na območju OPPN se rezervira prostor za izven letališke pristanke.
21. člen
(pogoji za komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko urejanje)
(1) Splošni pogoji:
– Na trasi priključnega vodovoda oziroma v njegovem
varovalnem pasu ni dovoljeno postavljati vse vrste gradbenih
objektov.
– V varovalnem pasu vodovoda ni dovoljeno dodajati ali
odvzemati zemljino, kar bi imelo za posledico zviševanje ali
zniževanje globine vodovoda od predpisane.
– Na mestih poteka infrastrukturnih vodov (vodovoda,
elektrike, telefona ipd.) pod povoznimi površinami se vode
položi v zaščitno cev, ki sega najmanj 1,5 m čez obe strani
roba vozišča.
– Vodomerni jašek se izvede na vedno dostopnem mestu
in ne na parkirnih prostorih ali prometnih površinah.
– Obračunski vodomer se namesti v klasični vodomerni
jašek tako, da je minimalna globina vodomera 1,50 m od pokrova jaška.
– Pri projektni obdelavi, kjer se natančno opredeli potek
komunalne, energetske in ostale infrastrukture na območju
cest, je potrebno v primeru odstopanj od že načrtovanih tangenc, eventualnih potreb po prestavitvah, zaščitah in dograditvah rešitve predhodno uskladiti z upravljavcem teh cest.
– Posegi v varovalnem pasu objekta gospodarske javne
infrastrukture se izvajajo pod strokovnim nadzorom pristojnega
organa oziroma službe.
– Sajenje dreves z globokimi koreninami v varovalnih pasovih posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture ni
dovoljeno, oziroma mora znašati odmik dreves od posameznih
vodov najmanj 1,50 m, od vodovoda in kanalizacije pa najmanj
2,00 m.
(2) Vodovodno omrežje
– Območje OPPN se napaja iz obstoječega javnega vodovodnega omrežja iz cevi ACC ø250 mm, ki poteka ob lokalni
cesti in obstoječega vodohrana Talčji Vrh.
– Pred priključkom na obstoječi javni vodovodov se ta
mora rekonstruirati, obstoječe azbest cementne cevi se zamenjajo s cevmi iz duktilne litine DN 250 mm.
– Pred priključkom na obstoječi vodohran Talčji Vrh se ta
obnovi skupaj z obstoječim prečrpavališčem.
– Opusti se obstoječ napajalni vodovod, ki je v območju
OPPN.
– Območje OPPN se preko novega vodovodnega priključka iz nodularne litine DN 150 mm naveže na obstoječi primarni
cevovoda Grič–Jelševnik–Nestoplja vas.
– Pitna voda se omogoči z notranjim razvodom, ki se
izvede zankasto s cevmi iz duktilne litine premera DN 125 mm.
Minimalna globina polaganja cevi za glavni razvod je 1,20 m.
Vodovodna cev se polaga na peščeno posteljico, na lomih se
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izvede obbetoniranje cevi. Zasip se izvede s sipkim materialom, ki omogoča tudi bočno utrjevanje. Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad temenom vodovodne ali zaščitne
cevi vgrajen opozorilni trak s kovinskim vložkom in napisom
»POZOR VODOVOD«.
– Požarna voda se zagotovi iz obstoječega in novega
vodovoda ter iz vodohrana Talčji Vrh, ki je v območju OPPN
preko obstoječe prečrpalne postaje. Obstoječi vodohran in
prečrpavališče se sanirata. Omogoči se navezava obstoječega
vodohrana na bodoči sekundarni vodovod VH Rodine–male
Rodine–VH Sela pri Otovcu, ki se napaja iz VH Rodine. Požarna voda se tudi zagotovi iz požarnega bazena.
– Vsi objekti se vsak posebej priključijo na nov razvod
preko lastnega odjemnega mesta, lociranega na lastni parceli.
Vodomerni jaški se locirajo na posameznih parcelah, na vedno
dostopnem mestu (zunaj cest, ograj ipd.), lahko so betonske ali
PVC izvedbe, dimenzij po navodilih upravljavca.
– Pri izdelavi projektne dokumentacije za predmetno vodovodno omrežje je poleg smernic za načrtovanje in mnenja
k OPPN potrebna še nadaljnja uskladitev oziroma upoštevanje
dodatnih ustnih navodil upravljavca vodovoda.
(3) Kanalizacijsko omrežje:
– Izvede se ločeni sistem kanalizacije.
– PADAVINSKE ODPADNE VODE: na območju OPPN
padavinske odpadne vode s prometnih površin razpršeno ponikajo preko lovilcev olj v ponikalnice. S streh objektov se
vodijo direktno v ponikalnice na lastnih parcelah. S parkirišč
in manipulativnih dvorišč na posameznih parcelah se vodijo
v ponikalnice, vendar jih je potrebno predhodno prečistiti preko
lovilca olj. Parkirišča, manipulativne površine in platoji morajo
biti obrobljeni z betonskimi robniki in nagnjeni proti iztoku, kjer
se morajo postaviti lovilci olj.
– KOMUNALNA ODPADNA VODA: na območju OPPN
se izvede nova vodonepropustna kanalizacija z upoštevanjem zahtevanih odmikov od sosednjih komunalnih naprav in
objektov. Vsi objekti se priključijo nanj. Kanalizacija se zaključi
z biološko čistilno napravo, (v nadaljevanju ČN), kapaciteta
katere se določi v času pridobivanja gradbenega dovoljenja.
Dostop do ČN je z lokalne ceste. Izpust očiščene vode iz ČN
je v ponikalnico. Cevovodi in jaški se izvedejo s kvalitetnimi
cevmi. Minimalna kvaliteta cevi mora zadoščati standardom,
predpisanim v tehničnih pravilnikih EU. Dovoljena je priključitev
odpadnih voda iz naselja Talčji Vrh in Otovec.
– TEHNOLOŠKE ODPADNE VODE: pred iztokom v kanalizacijo se očistijo do predpisane stopnje.
(4) Hidrantno omrežje:
Za zagotovitev požarne vode se na območju OPPN postavijo nadzemni hidranti na razdalji cca 80,00 m.
(5) Elektroenergetsko omrežje
– Na območju OPPN se ukine obstoječ NN vod.
– Znotraj OPPN se postavi nova transformatorska postaja
(v nadaljevanju TP) montažne betonske izvedbe, ki omogoča
vgradnjo transformatorja do moči 1000 kVA. Novo TP se znaka
v obstoječe oziroma predvideno 20 kV omrežje. Do nove TP
mora biti omogočen dostop z osebnim avtomobilom in gradbeno mehanizacijo.
– SREDNJENAPETOSTNI RAZVOD (SN)
Do nove TP se položi nov zemeljski kablovod SN 20 kV,
ki poteka od A-droga, ki je zunaj območja OPPN v oddaljenosti
cca 140 m.
– NIZKONAPETOSTNI RAZVOD (NN)
Na območju OPPN se zgradi novo elektrokabelsko kanalizacijo (v nadaljevanju EKK) s PVC cevmi ø 160 mm ter AB jaški
standardnih dimenzij. Nov NN razvod poteka od nove TP do
posameznega odjemnega mesta. Uporabniki se na NN elektro
omrežje priključujejo preko prostostoječih elektro omaric, ki
so locirane na vedno dostopnem mestu na parceli. Dovoljuje
se postavitev skupnih omaric za največ 3–4 odjemna mesta.
Za potrebe informatike (avtomatskega odčitavanja števcev)
se po celotni trasi EKK postavi zaščitna alkaten cev (dvojček)
2xø 50 mm.
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– JAVNA RAZSVETLJAVA (JR)
Na območju OPPN se izvede NN kabel za napajanje JR,
ki poteka od nove TP in se položi ob robu pločnika. Razvod
s kablom Cu 5x16 mm se položi v zaščitno PVC cev ø75 mm.
Stebri javne razsvetljave se povežejo z zaporedno vezavo (šivanje). Ob vseh cestah na območju OPPN se montirajo svetilke
javne razsvetljave višine do 10 m. Razdalja med svetilkami
lahko znaša najmanj 30 m in je odvisna od višine stebrov, tipa
sijalke ter potrebnega nivoja svetlosti.
(6) Telekomunikacijsko omrežje (TK)
– Na območju OPPN se ukine obstoječ zračni TK vod ter
se ga nadomesti z izgradnjo telefonske kabelske kanalizacije (v
nadaljevanju TKK) in prestavitvijo obstoječih priključkov.
– Obstoječe zračno TK omrežje ne zadostuje predvidenim
potrebam, zato se do OPPN Otovec predvidi izgradnja nove
TK povezave ob LC Lokve–Otovec z izhodiščem v obstoječi
lokalni telefonski centrali v križišču z regionalno cesto v naselju
Lokve.
– Znotraj območja OPPN se zgradi nova TKK. Glavna
kabelska kanalizacija se izvede s PVC cevmi 2x ø110 mm. Na
lomih točkah in na razdaljah, ki bi bile večje od 60 m se izvedejo
tipski AB jaški.
– Za zagotavljanje povezav novih stavb se zgradi kabelske objekte na predvideni kabelski kanalizaciji s pomožnimi
kabelskimi jaški s tipskimi litoželeznimi pokrovi. Naročniški kabli
na relaciji pomožni kabelski jašek – naročnik se položijo v zaščitni PEHD cevi ø 50 mm na globini 0,8 m. Naročniška cev se
zaključi neposredno v TK kabelski omari na fasadi objekta.
– Horizontalni odmiki drugih komunalnih vodov od TKK
so minimalno 0,3 m. Nad TKK ni dovoljeno polaganje drugih
komunalnih vodov. Nad traso TK kabla in TK kabelske kanalizacije (30 cm) se položi opozorilni trak z napisom POZOR
TELEFON. Električno zaščitno varovanje se izvede v kabelskih objektih. Pri potekih trase v cestišču, oziroma drugih
povoznih površinah, se PEHD cevi dodatno ščititi s PVC
cevmi ø125 mm.
– Na območju LC Lokve je možna priključitev objektov na
optično TK omrežje.
(7) Odstranjevanje odpadkov
– Na območju OPPN se uvede ločeno zbiranje odpadkov.
– Uredi se individualen odvoz komunalnih odpadkov iz
prevzemnih mest, ki se opremijo upoštevajoč občinske predpise.
– Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža/papir, kartoni, lesni odpadki in drugo/, steklovina ter ostali
odpadki, ki se jih lahko predeluje) se zbira ločeno v ekoloških
zabojnikih in se jih odvaža v nadaljnjo predelavo.
– Gošče iz lovilcev olj, odpadna olja, masti in ostale
odpadke opredeljene kot nevaren odpadek investitor oddaja
organizacijam, ki so pooblaščene za ravnanje s tovrstnimi
odpadki.
(8) Ogrevanje
Za ogrevanje se uporablja daljinski ogrevalni sistem ali individualno ogrevanje na utekočinjen naftni plin ali nafto (ekstra
lahko kurilno olje) iz cistern. Možna je tudi uporaba obnovljivih
virov energije (geotermalna energija, toplotne črpalke, biomasa, voda, sonce, veter ipd.), ali kombinacija z njimi.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE
22. člen
(varovanje okolja)
(1) Varstvo vode in podtalnice
– Na območju OPPN se ne nahajajo varovana vodna
območja podtalnice, vodnih virov ali varstvenih pasov črpališč
vodovodov.
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– Padavinske odpadne vode s prometnih površin se
vodijo v razpršene ponikalnice preko lovilcev olj.
– Padavinske odpadne vode s streh objektov se na vsaki
parceli posebej vodijo v ponikalnice.
– Odpadna komunalna voda se vodi v javno kanalizacijsko omrežje in na interno biološko čistilno napravo.
(2) Varstvo zraka
Objekti ne smejo povzročati povečanja emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi
predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
(3) Varstvo pred hrupom
– Skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08 in 109/09)
se območje OPPN uvršča v IV. stopnjo varstva pred hrupom,
kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju 75 dBA za dan
in 65 dBA za noč, kritične pa 80 dBA za dan in 80 dBA za noč.
Na meji OPPN proti stanovanjskemu območju se upoštevajo
vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom, in sicer mejne
vrednosti kazalcev hrupa v okolju 60 dBA za dan in 50 dBA za
noč, kritične pa 69 dBA za dan in 59 dBA za noč
– Na meji OPPN proti stanovanjskem območju na severu
in jugu območja se v primeru prekoračitve dovoljenih vrednosti hrupa postavi protihrupna bariera.
(4) Varstvo plodne zemlje
– Pri zemeljskih delih se humus odstrani in deponira
ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo degradiranih
površin v Občini Črnomelj.
– Površine parkirnih mest, manipulativnih površin in
platojev so nepropustne za vodo in naftne derivate, ograjene
so z betonskimi robniki in nagnjene proti iztokom, ki so opremljeni s peskolovi in lovilci olj.
(5) Odstranjevanje odpadkov
– Uredi se organizirano, ločeno zbiranje odpadkov po
posameznih odjemnih mestih, gradbeni odpadki se posebej
zbirajo, odstranjujejo, transportirajo in odlagajo na za to v občini določena mesta, skladno z veljavnimi predpisi.
– Gošče iz lovilcev olj, odpadna olja, masti in ostale
odpadke opredeljene kot nevaren odpadek investitor oddaja
organizacijam, ki so pooblaščene za ravnanje s tovrstnimi
odpadki.
23. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na vzhodu se območje OPPN stika z mejo območja
Natura 2000 (Stobe–Breg, SI 3000055) in ekološko pomembnega območja (EPO Dobličica, 66300).
(2) Neprečiščenih fekalnih in industrijskih vod se ne sme
odvajati na posebno varstveno območje. Prečiščene odpadne
vode iz ČN se odvajajo v ponikalnico znotraj OPPN.
(3) Odvodnjavanje padavinskih odpadnih voda z novih
utrjenih površin, parkirnih površin in vozišč se izvaja preko
lovilca olj in maščob.
(4) Navažanje zemljine ali drugega odpadnega gradbenega materiala se ne sme deponirati na varstvenem območju.
(5) Obstoječo drevesno in grmovno vegetacijo se v največji meri ohranja in vključi v urejanje zelenih površin znotraj
OPPN.
(6) V primeru ograjevanja se območje ob ograji zastre in
zasadi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
24. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Vzhodni del območja OPPN je neposredno ob enoti
kulturne dediščine Otovec – Železniški viadukt (EŠD 20284)
in znotraj njegovega vplivnega območja, ki ima status profana
stavbna dediščina – kulturni spomenik lokalnega pomena –
tehniški spomenik.
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(2) Na parc. št. 2623, 2626, 2625/1, 2625/3, 2628/1,
2624, 2630, 2637/1, kjer je območje potencialnega rimskodobnega arheološkega najdišča in na parc. št. 2390/2, 2394/2,
2396, 2401/1, 2401/2, 2401/3, 2401/4, 2401/6, 2402/1, 2402/2,
2406/7, kjer je območje potencialnega prazgodovinskega ali
rimskodobnega arheološkega najdišča, se pred gradnjo kakršnihkoli objektov (ceste, stavbe ipd.) izvedejo intenzivne
arheološke raziskave in se upoštevajo rezultati le-teh.
(3) Obstoječi zračni telefonski vod se prestavi v podzemno izvedbo.
25. člen
(varstvo krajinskih značilnosti)
(1) Na območju OPPN se morajo kote objektov in cestišča prilagajati obstoječi konfiguraciji terena.
(2) Ohranja se obcestni gozdni rob in zahodni del obstoječega gozda.
(3) Na območju OPPN se žive meje in ostala vegetacija
zasadijo z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.
26. člen
(način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo)
Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in
se deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev
zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora v občini.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO
TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
27. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
(1) Potres
Pri načrtovanju novih objektov ter potrebnih ureditev
se upoštevajo določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi
gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli–Cancan–Seiberg.
Projektni pospešek tal je 0,150 g.
(2) Požar
– Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja se
uredi v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
– Notranji prometni sistem cest, širina vozišč, ki je najmanj 6,0 m, širina uvozov na parcele, ki je najmanj 5,00 m,
radiji uvozov, ki so najmanj 3,0 m omogočajo dostop do
objektov, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo
in evakuacijo ter za razmeščanje opreme za gasilce ter pogoje
za varen umik živali, ljudi in premoženja.
– Za zagotavljanje zadostne količine požarne vode se
zgradi hidrantno omrežje, ki se napaja iz obstoječega vodovodnega omrežja in obstoječega vodohrana, ki je znotraj
OPPN.
– Pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo
odmiki stavb od parcelnih mej, ki so določeni z gradbenimi
mejami in gradbeno linijo (površino za razvoj objekta(ov)),
s čem je omejeno širjenje požara med objekti.
– Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja obvezna izdelava študije požarne varnosti, so dolžni
pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti
požarno soglasje k projektnim rešitvam.
(3) Obramba in zaščita
Na območju OPPN niso potrebni ukrepi s področja
obrambe.
(4) Poplave
Na območju OPPN ni nevarnosti od poplav.
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(5) Plazovitost in plazljivost
Na območju OPPN ni plazljivih ali plazovitih območij.
(6) Arhitektonske ovire
Na vseh komunikacijah se izvedejo klančine z naklonom
1:13 do 1:15.

VII. NAČRT PARCELACIJE
28. člen
(načrt parcelacije)
Načrt parcelacije in koordinate zakoličbenih točk parcel
in objektov so prikazani v grafičnem delu OPPN.
29. člen
(javno dobro)
Javno dobro predstavljajo vse prometnice, območje železniških tirov in parkovna ureditev.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN
30. člen
(etapnost gradnje)
(1) V 1. etapi se izvede rekonstrukcija: obstoječega vodovodnega omrežja, ki poteka ob lokalni cesti, obstoječega vodohrana, obstoječega prečrpavališča in vzhodnega priključka
cone na lokalno cesto.
(2) V 2. etapi se izvede prometno, komunalno, energetsko in telekomunikacijsko opremljanje celotnega ali dela
območja OPPN.
(3) Na parceli morajo biti zagotovljena dovozna cesta
(po trasi, predvideni s tem OPPN in upoštevajoč pogoje tega
OPPN glede širine, vzdolžnega in prečnega profila), elektrika,
vodovod in kanalizacija upoštevajoč trase po določilih tega
odloka. Do izgradnje skupne čistilne naprave za celotno območje gospodarske cone se dovoljuje postavitev lastnih malih
bioloških čistilnih naprav na posameznih parcelah. Po izgradnji
skupne čistilne naprave je obvezna priključitev nanj.
(4) Infrastrukturne vode je možno graditi etapno, upoštevajoč določene funkcionalno zaključene celote, ki morajo nemoteno napajati določeno območje, dimenzionirani pa morajo
biti za končno število uporabnikov.
(5) Objekte je možno graditi tudi etapno, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto.
31. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Pred gradnjo mora investitor opraviti geološke raziskave terena in upoštevati rezultate le-teh.
(2) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan
zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje
racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in
upoštevati pogoje tega odloka.
(3) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je
potrebno urediti okolico, izravnati teren, odpeljati odvečno
zemljo, gradbeni material in ostale gradbene odpadke na
ustrezne deponije.
(4) Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne
poškodbe, nastale na okoliškem gozdnem drevju.
(5) V primeru poškodb, porušenja ali uničenja elementov
železniške proge je investitor dolžan sanirati škodo.
(6) Pred začetkom obratovanja gospodarske cone se
prehod javne poti JP 556391 Otovec–Rodine preko železniške proge Črnomelj–Novo mesto primerno označi in zavaruje
z zapornicami.

Uradni list Republike Slovenije
32. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Tolerance za horizontalne gabarite objektov so podane znotraj površine za razvoj objekta(ov), pri tem je potrebno
upoštevati druga določila tega odloka (faktor izrabe, zazidave
ipd.). Objekti so lahko manjši in drugačne tlorisne oblike od
grafično prikazanih.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti se lahko deloma postavijo tudi zunaj površine za razvoj objekta(ov), vendar morajo
biti z večjim delom na njej, razen nadstrešnic, ki so skupne za
dve parceli.
(3) Tolerance za vertikalne gabarite so podane z največjo
možno višino objekta, dovoljeni so nižji objekti. Od določene
višine objekta lahko odstopajo postavitve dimnikov, anten, reklam ipd. ter v primeru arhitektonskega oblikovnega poudarka
ali zaradi tehnologije dejavnosti.
(4) Na parkiriščih je dovoljeno graditi objekte, če je v grafičnem delu OPPN označena površina za razvoj objekta(ov).
V tem primeru se parkirišča uredijo na prostih površinah parcele in se prilagodijo razpoložljivemu prostoru.
(5) Parcele je možno združevati po potrebi investitorja. Ob
tem se združuje tudi površina za razvoj objekta(ov). Parcele je
možno tudi deliti, vendar se ena parcela lahko razdeli največ na
dve. Zunanja ureditev se smiselno prilagodi novi parceli.
(6) Ograjevanje parcel ni obvezno, razen na delu, kjer je
predvidena obvezna zaščitna ograja.
(7) Dovoljena so odstopanja od določitve lokacije in števila vhodov v objekt oziroma na parcelo.
(8) Dovoljeno je združiti dva vhoda na parcelo za dve
parceli skupaj.
(9) Zaradi urejanja lastništva ali delitve parcel je dopustna
dodatna (naknadna) parcelacija (npr. prilagajanje obstoječi parcelaciji ipd.), ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se
nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel.
(10) Dovoljeno je odstopanje od parcelacije, določene
s tem odlokom (prilagajanje parcelacije), v primeru izvedbe
zemeljskih del pri gradnji prometne infrastrukture (vkopi, nasipi
ipd.), zaradi združevanja in delitve parcel ter zaradi spremembe
kapacitete čistilne naprave.
(11) Pri objektih, ki sledijo gradbeni liniji, je dovoljeno odstopanje od gradbene linije objektov za največ ±1,40 m (zunaj
ali znotraj gradbene linije), vendar največ v 1/3 dolžine fasade
objekta (brez teras ipd.).
(12) Dovoljena so odstopanja od kot terena na posameznih parcelah zaradi tehnologije dejavnosti.
(13) Pri objektih in trasah prometne, komunalno-energetske infrastrukture, sistema zvez in odvzemnih mest za odpadke
je dovoljeno odstopanje od predvidenih tras, lokacij, višinskih
kot, globini polaganja, medsebojnih razmikov, zmogljivosti,
materialih in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo
ipd. če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč
ali ustreznejše tehnološke rešitve, manjših finančnih stroškov
ipd..
(14) Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih vodov je dovoljeno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše
rešitve.
(15) Pri gradnji cest je dovoljeno manjše odstopanje od
poteka ceste v prostoru, prečnega profila in višinskih kot zaradi
lastništva in terenskih pogojev, ni pa dovoljeno zmanjševanje
predvidenih širin vozišč in hodnikov za pešce, razen če pride
do odstopanja geodetske izmere na terenu od kartografskega
prikaza in drugih izjemnih primerih, vendar se mora dimenzioniranje vedno izvesti na osnovi veljavne prometne zakonodaje.
Dovoljena je sprememba prečnega profila cestišča (vozišče,
pločnik za pešce, bankine …), vendar mora biti usklajena z veljavnimi predpisi in mora imeti pridobljeno soglasje upravljavca
ceste.
(16) Dovoljuje se drugačna ureditev priključka na lokalno
cesto, vendar v skladu z veljavnimi predpisi in ob pridobljenem soglasju upravljavca lokalne ceste.
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(17) Dovoljuje se drugačna zunanja ureditev na parceli od prikazane v grafičnem delu OPPN, ob upoštevanju
materialov, osnovnega koncepta in ohranjanja obcestnega
gozdnega roba.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja)
Projektiranje prometne, energetske, komunalne in druge
gospodarske infrastrukture se izvede v skladu z veljavnimi
predpisi na posameznem področju.
34. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi Občine
Črnomelj in Upravni enoti Črnomelj.
35. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
36. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-10/2009
Črnomelj, dne 23. decembra 2010
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Št.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
»Kamnolom Soteska« v Dolenjskih Toplicah
ter dopolnjenega okoljskega poročila, za OPPN
»Kamnolom Soteska« v Dolenjskih Toplicah

Na podlagi 50. člena v povezavi s tretjim odstavkom 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) ter 31. člena
Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je
župan Občine Dolenjske Toplice dne 3. 1. 2011 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
»Kamnolom Soteska« v Dolenjskih Toplicah
ter dopolnjenega okoljskega poročila, za OPPN
»Kamnolom Soteska« v Dolenjskih Toplicah
1. člen
Javno se razgrne:
– dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta »Kamnolom Soteska« v Dolenjskih Toplicah, ki ga
je izdelal GPI d.o.o., Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, 8000
Novo mesto, pod št. LN-9/2008, v decembru 2010, ter
– Dopolnjeno okoljsko poročilo, za OPPN »Kamnolom Soteska« v Dolenjskih Toplicah – izdelovalec – Eranthis, presoja
vplivov na okolje, Maja Divjak Malavašič, s.p., Kovinarska 5b,
8270 Krško, pod št. OP/0209, v decembru 2010.
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2. člen
Dokumenta iz 1. člena tega sklepa se javno razgrneta
v času od 17. januarja do 16. februarja 2011, v prostorih Občine
Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice, in sicer
v sejni sobi II. Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice
(2. nadstropje). Ogled je v tem času možen ob ponedeljkih,
torkih in četrtkih, od 8.00 do 15.00 ure, ob sredah, od 8.00 do
16.30 ure, in petkih, od 8.00 do 13.00 ure.
3. člen
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava razgrnjenega dokumenta, in sicer:
– 25. januarja 2011, ob 17.00 uri, v prostorih gasilskega
doma v Soteski in
– 1. februarja 2011, ob 17.00 uri, v veliki dvorani Kulturno
kongresnega centra Dolenjske Toplice.
4. člen
Pripombe k dokumentu lahko občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na območju občinskega podrobnega prostorskega akta vpišejo v knjigo pripomb na kraju
javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Dolenjske
Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice, oziroma jih podajo
ustno na zapisnik na javni obravnavi. Obravnavane bodo le
podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok na pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji
dan razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2008-17
Dolenjske Toplice, dne 3. januarja 2011
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

DOLENJSKE TOPLICE
44.

2 / 10. 1. 2011 /

KRANJ
45.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev Zazidalnega načrta revitalizacije
starega mestnega jedra Kranja

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09)
in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta revitalizacije starega
mestnega jedra Kranja
I.
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev
Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega
jedra Kranja (Uradni vestnik Gorenjske št. 7/83 ter Uradni list
RS, št. 48/08 – obvezna razlaga in 116/08), (v nadaljevanju:
spremembe ZN).
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb ZN
1. Ocena stanja
V starem mestnem jedru Kranja podlago za izdajo upravnih dovoljenj za posege v prostor še vedno predstavlja ZN
revitalizacije, ki je bil sprejet v letu 1983.
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ZN predvideva varstvo, ohranitev, obnovo in restavracijo
kulturno zgodovinskih in urbanističnih vrednot starega mestnega jedra ter njegovo celostno prenovo, ki naj bi zagotavljala tudi
ustrezno uporabo prostora v skladu s sodobnimi potrebami in
načinom življenja.
Po Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 76/03, 32/04, 22/06 – popr., 22/08 – popr. in 33/10) je staro
mestno jedro namenjeno centralnim, družbenim in stanovanjskim dejavnostim. Za območje je predvidena izdelava novega
prostorsko izvedbenega akta, to je občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN), do njegove uveljavitve pa se za
posege v prostor uporablja veljavni ZN.
2. Razlogi za pripravo sprememb ZN
Veljavni ZN izdelan v takratnem časovnem obdobju ima,
gledano z današnjega vidika, vrsto nedorečenosti, medsebojnih odprtih vprašanj ter predvideva postopkovne korake, ki jih
ob sedanji zakonodaji niti ni možno več realizirati. ZN v okviru
37 funkcionalnih karejev precej natančno določa namembnosti,
tako da v posameznih karejih odstopanja niso možna, s tem pa
je realizacija investicijskih pobud onemogočena.
Svet Mestne občine Kranj je na 38. seji dne 16. 6. 2010
sprejel izhodišča za pripravo novega OPPN. Za celostno prenovo starega mestnega jedra bo potrebno izvesti vrsto strokovnih opravil, tako v prostorskem, socialnem in ekonomskem
smislu ter izdelati ustrezne strokovne podlage kar bo sprejem
dokumenta časovno oddaljilo. Zato se je občina odločila, da za
posamezne investicijske pobude, ki bi prispevale k oživitvi mestnega jedra, še pred sprejemom OPPN, pripravi spremembe
veljavnega ZN.
III.
Območje in predmet sprememb ZN
S spremembami ZN občina želi razširiti turistično ponudbo mestnega jedra predvsem s prenočitvenimi in gostinskimi
dejavnostmi. V ta namen bodo dopolnjene dopustne dejavnosti
v posameznih funkcionalnih karejih. Predmet sprememb in dopolnitev je tekstualni (programski) in grafični del odloka, ki bo
po vsebini in nomotehnični obliki sledil veljavnemu ZN.
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– priprava predloga sprememb ZN – 20 dni po sprejetju
stališč do pripomb,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni po
prejemu predloga,
– sprejem usklajenega predloga odloka o spremembah
ZN (druga obravnava) na Svetu Mestne občine Kranj in objava
v Uradnem listu RS.
Okvirni predvideni roki se v primeru izvedbe CPVO, zahtev in pogojev ter usklajevanja z nosilci urejanja prostora in
drugimi udeleženci lahko spremenijo.
VI.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb ZN sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih
podlag ter mnenj so:
1. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3,
4000 Kranj;
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana;
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
5. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
6. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
7. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., PE Vodovod,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
8. Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o., PE Kanalizacija
in čistilne naprave, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
9. Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj;
10. Mestna občina Kranj, Oddelek za razvoj in investicije,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za
katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
VII.

IV.

Obveznosti v zvezi s financiranjem

Način pridobitev strokovnih rešitev

Izdelava sprememb ZN se financira iz proračuna Mestne
občine Kranj.

Ker gre v danem primeru za manjše spremembe in dopolnitve obstoječega ZN, ki se nanašajo na podrobnejšo namensko rabo, ki je skladna s planskimi akti, izdelava variantnih
strokovnih rešitev ni predvidena.
V.
Postopek in roki priprave posameznih faz
Postopek sprememb ZN se bo vodil v skladu z zakonom
o prostorskem načrtovanju in sicer po določbah, ki urejajo pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. S tem sklepom
se določijo naslednji okvirni roki priprave:
– objava sklepa o pripravi sprememb ZN – januar 2011,
– izdelava osnutka sprememb ZN – 30 dni po objavi
sklepa,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku
sprememb ZN – 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem
roku Ministrstvo za okolje in prostor tudi sporoči, ali je potrebno
izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO),
– izdelava dopolnjenega osnutka sprememb ZN – 20 dni
po pridobitvi smernic,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega
osnutka sprememb ZN – 30 dni,
– prva obravnava odloka o spremembah odloka ZN na
Svetu Mestne občine Kranj – v času javne razgrnitve,
– priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč
s stališči do pripomb – 20 dni po javni razgrnitvi,

VIII.
Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
ter svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-7/2010-1
Kranj, dne 3. januarja 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

MORAVSKE TOPLICE
46.

Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov
posameznih vrst komunalne opreme

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02, 28/03) in 6. člena
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo infrastrukturo za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št.110/09) izdajam
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SKLEP
o indeksiranju obračunskih stroškov
posameznih vrst komunalne opreme

SKLEP
o imenovanju Nadzornega odbora
Občine Osilnica

1. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto
mere, tj. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine
objekta (Ct(i)), navedeni v 5. členu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo infrastrukturo za območje Občine Moravske Toplice, se indeksirajo v skladu z 2. točko 6. člena odloka
in za leto 2011 znašajo:

1.
Občinski svet Občine Osilnica imenuje Nadzorni odbor
Občine Osilnica v naslednji sestavi:
– Stanko FRBEŽAR, Bosljiva Loka 16A, p. 1337 Osil
nica,
– Marjan OŽBOLT, Grintovec pri Osilnici 3, p. 1337 Osilnica in
– Zvonko ŽAGAR, Bosljiva Loka 12A, p. 1337 Osilnica.

Ceste
Cena EUR/m² Cena EUR/m²
površina parcele neto tlorisne
površine Cti
Cpi
2,08
11,78

Obračunsko območje
Občina M. Toplice
Vodovod

Cena EUR/m² Cena EUR/m²
površina parcele neto tlorisne
površine Cti
Cpi
1,25
7,24

Obračunsko območje
Občina M. Toplice
Kanalizacija
Obračunsko območje
ČN Bogojina
ČN Ivanci
ČN Martjanci, Sebeborci
ČN Lukačevci, Mlajtinci,
Moravske Toplice, Noršinci
ČN Tešanovci

3.
Mandatna doba imenovanih članov nadzornega odbora
traja dokler traja mandat sedanjega Občinskega sveta Občine
Osilnica.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem
svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0013/2010-9
Osilnica, dne 30. decembra 2010
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

Cena EUR/m² Cena EUR/m²
površina parcele neto tlorisne
površine Cti
Cpi
2,39
14,83
3,75
9,75
3,02
14,02
2,45

14,03

3,14

11,83

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani občine in začne veljati naslednji dan po objavi,
uporablja pa se od 1. 1. 2011.
Št. 007-00020/2009-2
Moravske Toplice, dne 3. januarja 2011
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

OSILNICA
47.

2.
Predsednika nadzornega odbora izvoli nadzorni odbor
izmed članov nadzornega odbora.

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora
Občine Osilnica

Na podlagi 29. in 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US,
79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US) ter 15. in
38. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in
5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 4. redni seji
dne 30. 12. 2010 sprejel

ŠKOCJAN
48.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Škocjan

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list
RS, št. 33/06 – UPB1, 45/08, 42/09 in 109/09) in 15. člena
Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 4. redni seji dne 28. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Škocjan
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Škocjan in ceste med naselji
v Občini Škocjan in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v naselju Škocjan in drugih naseljih občine z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
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4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji
v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Tabela odsekov LC (Priloga 1).
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Škocjan znaša
62.533 m (62,533 km).
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Tabela odsekov JP (Priloga 2).
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Škocjan znaša
53.979 m (53,979 km).
6. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem
odlokom, je bilo v skladu z 18. členom Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za
ceste št. 37162-3/2010 z dne 28. 12. 2010.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini
Škocjan (Uradni list RS, št. 74/98 in 90/08).
8. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 371-0039/2010
Škocjan, dne 28. decembra 2010
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

Priloga 1: Tabela odsekov LC
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Priloga 2: Tabela odsekov JP
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TIŠINA
49.

Sklep o imenovanju podžupanje Občine Tišina

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 34. člena
Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je župan Občine Tišina sprejel

SKLEP
o imenovanju podžupanje Občine Tišina
I.
Za podžupanjo Občine Tišina se imenuje Darinka Bodanec, rojena 29. 8. 1948, stanujoča Tišina 19, Tišina.
II.
Imenovana podžupanja bo svojo funkcijo opravljala nepoklicno.
III.
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo
župan pooblasti.
IV.
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za
katere jo župan pooblasti.

TRŽIČ
50.

Na podlagi 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni
list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 135/03
in 1/05) je Občinski svet Občine Tržič na 3. redni seji dne
22. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2011
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidano in nezazidano stavbno zemljišč
ter za poslovne prostore na območju Občine Tržič za leto 2011
znaša 0,00024813 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 4224-0001/2010-34
Tržič, dne 4. januarja 2011
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

V.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana, bo
opravljala funkcijo župana do nastopa novoizvoljenega župana,
v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in Statutom
Občine Tišina.
VI.
Župan pooblašča podžupanjo, da pomaga županu pri
opravljanju naslednjih nalog:
1. na področju negospodarskih in gospodarskih dejavnosti, okolja in prostorskega planiranja podžupanja pomaga
županu pri:
– zagotavljanju in pospeševanju vzgojno-izobraževalne in
zdravstvene dejavnosti,
– pospeševanju raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti,
– zagotavljanju varstva naravnih in kulturnih spomenikov
v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih aktov, ki omogočajo in pospešujejo razvoj drobnega
gospodarstva v občini,
– sodelovanje pri oblikovanju davčne politike, ki pospešuje gospodarski razvoj.
2. ostale naloge pri katerih bo podžupanja pomagala
županu:
– pomaga pri reševanju kadrovskih zadev,
– sodeluje pri pripravi proračuna,
– sodeluje v pristojnih delovnih telesih občinskega
sveta.
VII.
Imenovanje začne veljati z dnem 15. 11. 2010.
Št. 032-0024/2010
Tišina, dne 12. novembra 2010
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2011

TURNIŠČE
51.

Odlok o ustanovitvi Zavoda za negospodarske
dejavnosti Koušta

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
17/92-I., 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00),
četrtega in petega odloka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS,
št. 94/07, 27/08 – odl. US, 76/08 in 100/08 – odl. US) in Statuta
Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet
Občine Turnišče na 2. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi zavoda za negospodarske
dejavnosti Koušta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se ustanovi Zavod za negospodarske
dejavnosti Koušta (v nadaljevanju: zavod), za opravljanje naslednjih dejavnosti:
– pospeševanja razvoja na področju kulture
– pospeševanje razvoja na področju turizma
– pospeševanja razvoja na področju športa.
Ustanoviteljica zavoda je Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
Ustanoviteljske pravice izvršuje ustanoviteljica na občinskih svetih ali preko občinskega sveta pooblaščeni organ.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(ustanovitev in prenehanje)
Zavod se ustanovi za nedoločen čas. Preneha lahko:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo (razdružitvijo),
– na podlagi odloka o prenehanju, če tako sklene ustanoviteljica.
Preoblikovanje se lahko izvede le s soglasjem ustanoviteljice.
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– kontaktiranje s turističnimi ponudniki, turističnimi organizacijami in združenji,
– informiranje in prenos informacij od vseh partnerjev.
6. člen
(registracija dejavnosti)
Zaradi vpisa dejavnosti zavoda v sodni register se v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti kot dejavnost zavoda
določijo naslednje dejavnosti:

3. člen
(ime in sedež)
Ime (firma) zavoda je: Zavod za negospodarske dejavnosti.
Skrajšano ime (skrajšana firma) je: Zavod Koušta.
Sedež: Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

C / 18.120
C / 18.130
C / 18.140
C / 18.200
G / 46.180

4. člen
(pečat)
Zavod ima pečat okrogle oblike z naslednjo vsebino: Zavod za negospodarske dejavnosti Koušta. Vse ostale določbe
glede oblike in vsebine pečata se določijo v statutu zavoda.

G / 47.789

II. DEJAVNOST ZAVODA

I / 55.100

5. člen
(dejavnost)
Osnovna dejavnost zavoda je:
– pospeševanja razvoja na področju kulture
– pospeševanje razvoja na področju turizma
– pospeševanja razvoja na področju športa.
Družba poleg osnovne dejavnosti izvaja še naslednje
dejavnosti:
– izdelava pregleda razpoložljivih poslovnih prostorov,
objektov in zemljišč primernih za razvoj turizma,
– spodbujanje razvoja na območju ustanoviteljice,
– izvajanje nalog, ki jih bodo na družbo prinesla ustanoviteljica in so namenjene za razvoj in pospeševaje turizma,
športa in kulture,
– priprava in aktiviranje razvojih projektov,
– svetovanje pri pridobivanju sofinanciranja za posamezne projekte iz države in tujine,
– iskanje finančnih virov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
– koordiniranje aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih
strategij in aktivno sodelovanje pri izdelavi širše regionalne
razvojne strategije,
– razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za nastajanje razvojnih projektov,
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju raziskav in razvoja,
– svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
– sodelovanje pri aktivnostih prostorskega planiranja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev,
seminarjev, predavanj s področja svoje dejavnosti,
– izvajanje promocijskih aktivnosti,
– pridobivanje sredstev za opravljanje določenih nalog
družbe,
– razvijanje in oblikovanje turistične ponudbe v občini,
– zbiranje in posredovanje turističnih informacij,
– nudenje brezplačnih informacij obiskovalcem,
– analiziranje kakovosti turistične ponudbe,
– sprejemanje in posredovanje pritožb obiskovalcev
v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– organiziranje kulturnih, zabavnih in drugih prireditev,
– zbiranje informacij o turistično gostinski ponudbi,
– vodenje statistike v občini: struktura gostov, nočitve, popis turistične ponudbe, podpis podpornega turističnega okolja
in aktivnosti …,
– obveščanje o prireditvah,

I / 56.210
I / 56.300
J / 58.110
J / 58.130
J / 58.140
J / 58.190
J / 58.290
J / 62.010
J / 62.090

G / 46.190

G / 47.890
G / 47.910
G / 47.990

J / 62.020
J / 62.030
J / 63.110
J / 63.120
J / 63.910
J / 63.990
K / 64.190
K / 64.300
K / 64.910
K / 64.920
K / 64.990
L/ 68.200
L / 68.310
L / 68.320
M / 69.103
M / 69.200
M / 70.100
M / 70.210
M / 70.220
M / 71.129
M / 72.190
M / 72.220
M / 73.110
M / 73.120
M / 73.200

Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigovezništvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih
določenih izdelkov
Nespecializirano posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
obratov
Priložnostna priprava in dostava jedi
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Drugo izdajanje programa
Računalniško programiranje
Druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Svetovanje o računalniških napravah in
programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Dejavnosti tiskovnih agencij
Drugo informiranje
Drugo denarno posredništvo
Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter
podobnih finančnih subjektov
Dejavnost finančnega zakupa
Drugo kreditiranje
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih
storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Posredništvo v prometu z nepremičninami
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
pogodbi
Druge pravne dejavnosti
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje
Dejavnost uprav podjetij
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalnih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Raziskovanje trga in javnega mnenja
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M / 74.100
M / 74.200
M / 74.300
M / 74.900
N / 77.220
N / 77.290
N / 77.310
N / 77.330
N / 77.390
N / 77.400
N / 78.100
N / 78.200
N / 78.300
N / 79.110
N / 79.120
N / 79.900
N / 81.100
N / 81.210
N / 81.220
N / 81.290
N / 81.300
N / 82.110
N / 82.190
N / 82.200
N / 82.300
N / 82.910
N / 82.920
N / 82.990
O / 84.110
O / 84.130
P / 85.590
P / 85.600
R / 90.040
R / 91.020
R / 91.030
R / 93.110
R / 93.130
R / 93.190
R / 93.210
R / 93.299
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Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje videokaset in plošč v najem
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo
v najem in zakup
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
Posredovanje začasne delovne sile
Druga oskrba s človeškimi viri
Dejavnost potovalnih agencij
Dejavnost organizatorjev potovanj
Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
Splošno čiščenje stavb
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
opreme
Čiščenje cest in drugo čiščenje
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Dejavnost klicnih centrov
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne
sposobnosti
Parkiranje
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Splošna dejavnost javne uprave
Urejanje gospodarskih področij za
učinkovitejše poslovanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost muzejev
Varstvo kulturne dediščine
Obratovanje športnih objektov
Obratovanje fitnes objektov
Druge športne dejavnosti
Dejavnost zabaviščnih parkov
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Dejavnost zavoda se lahko spremeni samo s soglasjem
ustanoviteljice. Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena
opravlja zavod tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov
obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma, ki pripomorejo
k izvajanju dejavnosti iz 1. člena tega odloka, ne pomenijo pa
neposrednega opravljanja dejavnosti.
7. člen
(dejavnosti)
Izmed dejavnosti, navedenih v prejšnjem členu, zavod
opravlja tudi tiste dejavnosti, ki so določene z odloki ustanoviteljice in drugimi splošnimi akti ustanoviteljice. Zavod ima, kolikor
ni z zakonom drugače določeno, naslednja pooblastila:
– izvajanje razvojne strategije na področju športa, kulture
in turizma,
– izvajanje razvojne strategije in marketinga na področju
turizma.

Uradni list Republike Slovenije
Zavod izvaja tudi druga javna pooblastila, ki so mu dana
s predpisi, ki jih sprejme pristojni organ ustanoviteljice.
III. UPRAVLJANJE DRUŽBE
8. člen
(občinski svet ustanoviteljice)
Občinski svet ustanoviteljice ima pravico do:
– odločanja o spremembah tega odloka,
– določanje pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda,
– odločanja o povečanju in zmanjšanju kapitala,
– odločanja o prenehanju zavoda in statusnem preoblikovanju,
– odločanja o vstopu novih družbenikov v zavod,
– dajanja mnenj k predlogom in odločitvam sveta za
voda,
– odločanja o zadolževanju in dajanju poroštev zavoda.
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda.
Pristojnosti občinskih svetov ne posegajo v pristojnosti
nadzornega sveta in obratno.
IV. ORGANI
9. člen
(organi družbe)
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– nadzorni svet,
– direktor.
10. člen
(sklic seje sveta zavoda)
Sejo sveta sklicuje direktor zavoda na lastno pobudo, dolžan pa jo je sklicati na zahtevo župana ustanoviteljice. Direktor
skliče sejo sveta v primerih, določenih z zakonom.
Svet se sklicuje z navadnim pismom, ki mora biti poslano najmanj pet dni pred datumom seje. Z vabilom mora biti
predlagan dnevni red seje. V izjemnih primerih se lahko skliče
telefonska ali korespondenčna seja sveta.
11. člen
(pristojnosti sveta zavoda)
Pristojnosti sveta družbe so naslednje:
– sprejem statuta in drugih splošnih aktov zavoda,
– sprejem letnega programa dela in razvoja zavoda,
– spremljanje izvrševanja programa dela in razvoja zavoda,
– sprejem finančnega programa in zaključnega računa,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– na predlog direktorja zavoda imenuje strokovni svet
zavoda
– imenuje in razrešuje predstavnike zavoda v kapitalsko
povezanih družbah,
– odloča o politiki plač v zavodu na podlagi kolektivne
pogodbe in letnega plana ter planiranih in doseženih rezultatih
poslovanja,
– odloča o predlogih ukrepov za povečanje in zmanjšanje
kapitala in predlaga ustanovitelju sprejem ukrepa o povečanju
in zmanjšanju kapitala,
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov zavoda ter imenuje in razrešuje člane teh
organov in komisij,
Po predhodnem soglasju občinskega sveta ustanoviteljice:
– odloča o pridobivanju, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin,
– odloča v primeru odtujitve, obremenitve in pridobitve
premičnega premoženja, ki presega 10.000,00 EUR,
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– odloča o najemu dolgoročnih posojil in kratkoročnih
posojil v vrednosti, ki presega 20.000,00 EUR,
– odloča o prometu nepremičnin, če o tem ni odločeno
v programu družbe in o izdajanju vrednostnih papirjev,
– odloča o investicijskih delih ali najemu posojil, ki niso
izrecno zajeta v programu družbe in ki po vrednosti presegajo
20.000,00 EUR.
Svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča ustanoviteljico.
12. člen
(sestava sveta zavoda)
Svet zavoda sestavlja 5 članov, in sicer:
– en predstavnik, ki ga imenuje občinski svet izmed svojih
članov,
– en predstavnik, ki ga imenuje župan,
– trije predstavniki uporabnikov storitev po eden s področja športa, kulture in turizma.
Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta zavoda
izmed sebe na prvi konstitutivni seji. Funkcija člana sveta je
častna funkcija. Svet odloča z večino glasov svojih članov.
13. člen
(člani nadzornega sveta)
Nadzorni svet je sestavljen iz 3 (treh) članov, od katerih
enega (1) člana imenuje občinski svet občine, enega (1) člana
imenuje župan občine, enega (1) člana imenujejo uporabniki
storitev zavoda.
Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika
in namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo 4 let. Ista
oseba je lahko večkrat zaporedoma imenovana za člana nadzornega sveta. Funkcija člana nadzornega odbora je častna
funkcija.
14. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov zavoda:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo zavoda,
njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga
ter druge stvari,
– odloča o uvedbi in prenehanju izrednih razmer pri dobavi dobrin po tem odloku,
– imenuje revizorja,
– daje navodila in smernice za delo direktorja družbe,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza,
– preverja letno poročilo in predlog uporabe bilančnega
dobička,
– spremlja rentabilnost podjetja in njegova gospodarska
gibanja,
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– nadzira izvajanje sklepov ustanoviteljice,
– sprejema splošne akte družbe, ki jih ne sprejema svet
zavoda,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanja
podjetja.
Pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z njegovim delovanjem, se podrobneje določijo s statutom
zavoda.
15. člen
(način sprejemanja odločitev)
Nadzorni svet veljavno odloča, če sta na seji pristojna
vsaj 2 člana. Nadzorni svet sprejme veljaven sklep, če je za
sklep glasovala večina prisotnih članov, razen v primerih, ko
večjo večino določa zakon, ta odlok oziroma statut družbe.
V primeru enakega števila glasov na seji sveta je odločilen glas
predsednika nadzornega sveta.
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16. člen
(strokovne in administrativne naloge)
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za
potrebe nadzornega sveta opravljajo člani sveta zavoda.
17. člen
(dolžnost obveščanja)
Nadzorni svet o svojih odločitvah redno in sproti obvešča
organe družbe.
18. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
Direktor je poslovodni organ družbe. Direktor je odgovoren za zakonito delo družbe. Direktorja imenuje nadzorni svet
s soglasjem ustanovitelja po postopku, ki je določen v statutu
družbe. Mandat direktorja je 4 leta.
Za direktorja družbe je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo,
– ima komunikativne, vodstvene ter organizacijske sposobnosti.
19. člen
(pristojnosti direktorja)
Direktor ima poleg pristojnosti, določenih s tem odlokom,
še naslednje pristojnosti:
– zastopanje in predstavljanje zavoda,
– sprejemanje delovnih načrtov in programov,
– določanje nalog zaposlenim v zavodu in nadzor njihovega izvajanja,
– odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev,
o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo med javne dobrine, o najemanju posojil ter izvajanju investicij, vse v okviru predpisov in
veljavnih planov ter tega odloka,
– določanje notranje organizacije zavoda v skladu s tem
odlokom,
– priprava letnega plana in razvojnih programov zavoda,
– imenovanje vodilnih delavcev,
– izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda,
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju zavoda,
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerju do sveta
zavoda, ter odločanje o drugih tekočih zadevah.
20. člen
(sodelovanje s nadzornim svetom)
Direktor zastopa in predstavlja zavod v skladu z zakonom
in odlokom. Soglasje občinskega sveta ustanoviteljice mora
imeti v naslednjih primerih:
– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin;
– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev drugih sredstev,
katerih posamična vrednost presega 10.000,00 EUR,
– izvajanje investicijskih del ter vzdrževalnih del in najemanje posojil, ki presega 20.000,00 EUR.
21. člen
(razrešitev direktorja)
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata.
– na lastno željo,
– če krši tiste določbe družbene pogodbe, ki omejujejo
njegova pooblastila za zastopanje v razmerju do tretjih,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči
ustanovitelju večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše
motnje pri delovanju ustanoviteljice,
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– če nastane kateri od razlogov, ki je po predpisih o delovnih razmerjih razlog za prenehanje pogodbenega razmerja,
– če neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda,
nadzornega sveta,
– če neutemeljeno ne izvršuje navodil ustanoviteljev,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Razrešitev lahko predlaga 1/3 članov sveta zavoda, župan oziroma občinski svet občine. O razrešitvi direktorja odloča
občinski svet ustanoviteljice.

Sredstva za izvrševanje dejavnosti se zagotavljajo letno
v obsegu potrebnem za izvajanje ovrednotenega programa
dela zavoda in v skladu s sprejetim proračunom ustanovitelja.

22. člen

(sklepanje poslov)

(prenehanje mandata)

Zavod ne sme brez soglasja občinskega sveta ustano
viteljice sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:
– pravni promet z nepremičninami,
– izdajanje vrednostnih papirjev,
– izvajanje investicijskih del in zadolževanje, ki presega
20.000,00 EUR, dajanje takih posojil in poroštev,
– podeljevanje prokure in pooblastil,
– statusne spremembe.

Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen zaradi storjenega
kaznivega dejanja.
Direktorju preneha mandat z dnem, ko svet zavoda ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
23. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja)
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s statutom zavoda, ki ga sprejme sveta zavoda
ter z individualno pogodbo o zaposlitvi.
24. člen
(poročanje direktorja)
Ustanovitelj imajo pravico do informiranosti o poslovanju
zavoda v skladu z zakonom. Direktor je dolžan pisno poročati
ustanoviteljici na zahtevo, izraženo z sklepom občinskega sveta ali župana občine.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
27. člen

28. člen
(pooblastila zavoda)
Zavod ima v pravnem prometu s pravnimi in finančnimi
osebami vsa pooblastila.
29. člen
(delovanje v skladu z zakoni)
Zaradi ustanoviteljstva zavoda s strani občine kot javnega sektorja, je zavod dolžan pri pridobivanju pogodbenih
izvajalcev in dobaviteljev ravnati po določbah Zakona o javnem
naročanju. Prav tako je družba pri svojem poslovanju dolžna
upoštevati zakonodajo, ki velja za javni sektor.

V. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE
25. člen
(razvojni program in letni plan)

VIII. DOBIČEK IN IZGUBA
30. člen

Za učinkovito zagotavljanje dobrin in uspešno poslovanje
zavoda, sprejeme svet zavoda na predlog direktorja razvojni
program za mandatno obdobje in letni plan. Direktor pri pripravi
teh aktov sodeluje z občinskimi upravnimi ter zunanjimi strokovnimi in znanstvenimi institucijami.

Družba vodi evidence o poslovanju ločeno po posameznih dejavnostih. Ugotavljanje dobička in izgube poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko zavoda.

VI. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI

IX. SPLOŠNI AKTI

26. člen

31. člen

(ugotavljanje poslovnega izida)

(financiranje)

(pogodba o ustanovitvi)

Dejavnosti družbe se financirajo:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja po letnem programu dela in letnem finančnem načrtu,
– iz sredstev nacionalne turistične organizacije za pospeševanje turizma,
– iz sredstev proračuna Republike Slovenije iz naslova
koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki so
namenjena lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem
območju in se uporabljajo za ureditev prebivalcem, obiskovalcem in turistom prijaznejšega okolja in za izboljšanje turistične
infrastrukture,
– od daril in dotacij,
– z drugimi prispevki taksami oziroma dajatvami, ki jih
skladno z zakonom in drugimi predpisi predpiše občinski svet
ustanoviteljice ali državni organi,
– iz sredstev evropske skupnosti,
– iz drugih virov.
Poleg sredstev iz prejšnjega odstavka, pridobiva zavod
sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz prometa blaga in plačil
za storitve, ki jih opravlja.

Druge splošne akte zavoda sprejema na predlog direktorja svet zavoda, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Posamične izvedbe in konkretne akte oziroma navodila za delo
izdaja direktor.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(prvi direktor družbe)
Za prvega direktorja zavoda, ki funkcijo opravlja kot vršilec dolžnosti, za čas enega leta od ustanovitve zavoda, do
imenovanja direktorja v skladu z določili tega odloka, se imenuje g. Jožef Kocet.
33. člen
(sprejem odloka)
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejme občinski svet občine
ustanoviteljice.

Uradni list Republike Slovenije
34. člen
(odjava in veljavnost)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
po sprejetju na občinskem svetu ustanoviteljice. Veljati prične
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14/12-2010
Turnišče, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.

VITANJE
52.

Sklep o začasnem financiranju Občine Vitanje
v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 –
ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10
– ZUKN) in 30. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS,
št. 113/06, 21/07) je župan Občine Vitanje sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Vitanje
v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Vitanje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02
– ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Vitanje za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 110/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun
januar
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
marec
2011
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
562.532,41
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
435.819,43
700 Davki na dohodek in dobiček
408.551,00
703 Davki na premoženje
16.346,88
704 Domači davki na blago in storitve
10.921,55
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NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
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1.728,98
40,75
119,99
40,00
1.528,24
86.001,00
86.001,00

38.983,00
6.619,25
562,532,41
194.467,73
34.314,58
5.683,90
154.469,25
139.493,79
112.021,28
4.054,45
23.418,06
225.284,28
3.286,61
3.286,61
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +

Uradni list Republike Slovenije
ŽALEC
53.

39.849,63

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so
tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu,
če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih
postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo
na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 260.000,00 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic
dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), uporablja
pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 9000-0009/2010-07
Vitanje, dne 31. decembra 2010
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje kamnoloma
Velika Pirešica

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
ZPNarčrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03,
134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne
22. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje kamnoloma Velika Pirešica
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Velika Pirešica (v
nadaljevanju: OPPN)
Ocena stanja:
Na območju obstoječega kamnoloma, ki leži ob državni
cesti Arja vas–Velenje, severno od naselja Velika Pirešica,
ima investitor CM Celje – Ceste mostovi Celje d.d. namen
posodobiti tehnologijo odkopavanja in tako zagotoviti varnejše
odkopavanje, zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje, sprotno
izvajanje sanacije degradiranih površin, ter pridobivanje mineralne surovine do dokončnega zaključka sanacije kamnoloma.
Na območju kamnoloma je v času eksploatacije predvideno
tudi zbiranje, sortiranje in predelava inertnih (nenevarnih) gradbenih odpadkov.
Investitor bo nameravana dela oziroma posege izvedel na
območju obstoječega in razširjenega dela kamnoloma. Z nameravanim OPPN (in v njem predvidenimi posegi) želi investitor
zagotavljati okoljsko sprejemljivejšo eksploatacijo.
Naravne in ustvarjene danosti prostora kot pomembnejše
omejitve
Širše območje kamnoloma predstavlja dolina, ki je zarezana v severno obrobje Savinjske doline. Zahodno od doline
je Ponikovska planota, vzhodno pa razgiban relief Pernovega.
Kamnolom se zajeda v južno stran grebena Pernovo in se
razteza v smeri sever-jug. Območje severno in severovzhodno
od kamnoloma porašča gozd, manjše gozdne površine so tudi
ob južni meji kamnoloma. Ob vzhodni meji so delno travniki in
pašniki. V bližini kamnoloma so naselja Velika Pirešica, Gorca
in Železno. Ob zahodni meji poteka glavna cesta G1-4 odsek
Arja vas–Velenje in struga potoka Pirešica.
Razlogi za pripravo OPPN:
– Posodobitev tehnologije odkopavanja z minimalnimi
posegi v prostor,
– Pridobivanje mineralne surovine do dokončanja zaključne sanacije kamnoloma,
– Zbiranje, sortiranje in predelava inertnih (nenevarnih)
gradbenih odpadkov,
– Širitev območja izvajanja rudarskih del (pridobivanje
tehničnega kamna v skladu z veljavnim planom in strokovno
podlago za OPN Občine Žalec,
– Zagotavljanje varnejšega odkopavanja,
– Zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje,
– Izvajanje sprotne in končne sanacije degradiranih površin.
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96,
35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02)
opredeljujejo za večino ureditvenega območja OPPN kot območje, za katerega sta bili v sklopu sprememb in dopolnitev
planskih aktov v letu 1999 in 2002 sprejeti programski zasnovi
za širitev kamnoloma Velika Pirešica (z oznako 13 in P13) in
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za katerega je bilo potrebno v nadaljevanju izdelati OPPN.
Dve manjši območji (na severozahodni in osrednji vzhodni
strani OPPN sta po veljavnem prostorskem planskem aktu še
opredeljeni kot gozdna oziroma kmetijska zemljišča, zato je potrebno pred sprejemom OPPN v tekočem postopku občinskega
prostorskega načrta Občine Žalec (OPN OŽ) predhodno doseči
še spremembo rabe za omenjeni območji. Predmetni OPPN bo
lahko sprejet šele po sprejetju OPN OŽ.
II. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv
ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave
OPPN.
Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
Predmet izdelave OPPN je območje strokovne podlage
za območje kamnoloma Velika Pirešica (IUP, proj. št. 098/08,
izdelano v avgustu 2010) izdelane za OPN OŽ.
OPPN bo določil:
– Tehnološki postopek izkoriščanja kamnoloma,
– Tehnološki postopek zbiranja in predelave inertnih gradbenih odpadkov,
– Posege za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,
– Gradnjo objektov, ki so potrebni za obratovanje kamnoloma,
– Gradnjo prometne, komunalne, energetske ter ostale
infrastrukture,
– Vplivno območje kamnoloma v času izkoriščanja,
– Sanacijski program, ki bo poleg končne sanacije omogočal tudi sprotno sanacijo degradiranih površin,
– Umestitve in pogoje novih programov po pretečenem
času izkoriščanja.
V postopku priprave in sprejemanja OPPN bo potrebno
izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO). Sestavni del postopka je tudi izvedba presoje
sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN v naravo na varovana
območja.
Investitor OPPN mora zagotoviti izdelavo okoljskega poročila, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe OPPN na okolje in možne alternative ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnostih območja na katerega se OPPN
nanaša ter okoljsko poročilo o vplivih na varovana območja.
Programska izhodišča OPPN:
– Poglobitev in razširitev obstoječega kamnoloma,
– Posodobitev tehnologije odkopavanja,
– Zagotavljanje varnejšega odkopavanja,
– Zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje,
– Izvajanje sprotne in končne sanacije degradiranih površin,
– Pridobivanje mineralne surovine do dokončnega zaključka sanacije kamnoloma in zbiranje ter predelava inertnih
gradbenih odpadkov,
– Gradnja spremljajočih objektov, ki so potrebni za obratovanje kamnoloma,
– Gradnja prometne, komunalne, energetske ter ostale
infrastrukture, ki je potrebna za obratovanje kamnoloma,
– Načrtovanje krajinske ureditve sprotne in dokončne
sanacije kamnoloma.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati tudi izhodišča,
ki so navedena v sprejetih programskih zasnovah za širitev kamnoloma Velika Pirešica (z oznako 13 in P13) in strokovni podlagi za območje kamnoloma Velika Pirešica (št. proj. 098/08)
ter druga programska izhodišča, ki se eventualno pojavijo v
postopku izdelave samega dokumenta.
Okvirno ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje OPPN zajema območje obstoječega kamnoloma Velika Pirešica z razširitvami na severnem in vzhodnem delu. Območje meji na zahodu na državno
cesto Arja vas–Velenje, na jugozahodu na potok Pirešica, na
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jugu in vzhodu poteka meja ob kmetijskih na severu pa ob gozdnih površinah. Ureditveno območje meri cca 49,23 ha.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih
smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag
ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile
variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno
primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z
določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni
list RS, št. 33/07, 108/09),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS,
št. 99/07) ter
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS,
št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09).
Okoljska poročila se pripravijo skladno z določili veljavne
zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list
RS, št. 96/04),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS,
št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09),
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni
list RS, št. 33/07, 108/09),
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni
list RS, št. 16/08),
– Zakon o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02,
57/08),
– Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02,
110/07),
– Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB1, Uradni list
RS, št. 55/03),
– Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list
RS, št. 73/05),
– Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06,
72/07, 32/09),
– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov
in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS,
št. 130/04, 53/06, 38/10).
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga
gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega
razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94,
76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99,
37/99, 98/00 in 94/02),
– Vizija razvoja CMC na območju Velika Pirešica (proj.
št. 106/08, april 2008, ECONO d.o.o.),
– Strokovne podlage za gospodarska in industrijska območja (Univerza v Ljubljani, FA in UNIARH d.o.o., marec in junij
2006 april 2007),
– Rudarski projekt dokončne rešitve odkopnega prostora kamnoloma Velika Pirešica (proj. št. 15/10-sm, ECONO
d.o.o.),
– Geodetski načrt (proj. št. DFG 10340; DFG Consulting
d.o.o.),
– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
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Pred izdelavo predloga OPPN mora naročnik vseh strokovnih podlag zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– Geodetski načrt celotnega ureditvenega območja in
širše (tako, da bo varstveni pas lahko prikazan na parcelo
natančno) v ustreznem merilu in v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04),
– Idejno zasnovo načrtovane prostorske ureditve, izdelano
na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske,
arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznimi
poročili in utemeljitvami,
– Idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki
so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve z ustreznimi
poročili in utemeljitvami,
– V okviru postopka priprave OPPN se izdela celovita
presoja vplivov na okolje (CPVO). Izsledki te presoje bodo
služili kot izhodišče za oblikovanje okoljevarstvenih meril in
pogojev za poseganje v okolje v okviru OPPN (za izdelavo
okoljskih poročil poskrbi naročnik vseh strokovnih podlag, CM
CELJE d.d.),
– Poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na
okolje (izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za
izdelavo poročil o vplivih na okolje), vključno z revizijo poročila
o vplivih na okolje,
– Podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na
obravnavanem območju,
– Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz
smernic nosilcev urejanja prostora.
V. Roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o pripravi OPPN za
območje kamnoloma Velika Pirešica.
– Objava sklepa v Uradnem listu RS in v spletu.
Priprava osnutka in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek (v roku 90 dni od objave
sklepa o pripravi v Uradnem listu RS).
– Pripravljavec pošlje osnutek na Ministrstvo za okolje in
prostor (pristojno za CPVO) ter ga pozove, da v roku 30 dni od
prejema poziva poda pisno opredelitev ali je potrebno izvesti
CPVO.
– Pripravljavec pošlje osnutek vsem nosilcem urejanja
prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu
vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve
in osnutka:
– Naročnik strokovnih podlag oziroma investitor načrtovanih prostorskih ureditev zagotovi izdelavo vseh strokovnih
podlag, ki so navedene v IV. točki tega sklepa.
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja
prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek
v roku 30 dni, v primeru izdelave variantnih rešitev pa v roku
45 dni.
– Pripravljavec OPPN po prejetju dopolnjenega osnutka
OPPN in okoljskega poročila pošlje dopolnjeni osnutek OPPN
skupaj z okoljskim poročilom na Ministrstvo za okolje in prostor
ter od slednjega pridobi pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 15 dni od prejetja
popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve OŽ bo
obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN in okoljsko poročilo (v
roku 20 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi pisnega
obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani Ministrstva
za okolje in prostor). Župan OŽ nato sprejme sklep o javni
razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila.
Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva območje OŽ (Utrip Savinjske doline) in v spletu na
straneh OŽ, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve. V
sklepu o javni razgrnitvi se navedejo tudi vse zemljiške parcele,
katerih namenska raba se spreminja.
– KS Galicija v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred
začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način
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obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni
obravnavi.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu OŽ in na sedežu
KS Galicija (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o
javni razgrnitvi).
– OŽ v sodelovanju s KS Galicija organizira javno obravnavo OPPN in okoljskega poročila v prostorih OŽ.
– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni
obravnavi zagotoviti svojo prisotnost kot tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila.
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju s KS Galicija evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru
javne razgrnitve.
– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z OŽ prouči pripombe
in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb in predlogov).
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov,
podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga
stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge (v roku
50 dni po preteku javne razgrnitve); navedeni rok zajema pripravo predloga stališč in posredovanje ter obravnavo gradiva
na odboru).
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih
pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju
OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne
razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb
in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča OŽ do podanih pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih
podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 15
dni).
– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema
poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane
smernice.
– Opredelitev pristojnih ministrstev v mnenju glede sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti.
Ministrstvo pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj
odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja
prostora in potrditvi Ministrstva za okolje in prostor, da so vplivi
izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi, izdelovalec OPPN izdela
in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec. Župan po predhodni obravnavi na Odboru za okolje, prostor in komunalne
zadeve usklajen predlog posreduje v sprejem Občinskemu
svetu OŽ.
– Občinski svet OŽ sprejme OPPN z odlokom. Odlok se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN
podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje
Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje,
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Sektor za ohranjanje narave, Ljubljana,
4. RS, Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energetiko, Sektor za rudarstvo, Ljubljana,
5. RS, Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška
cesta 2, Celje,
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje, Glavni trg 1, Celje,
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8. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Celje,
Ljubljanska 13, Celje,
9. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
10. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
11. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
12. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
13. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o., Kolodvorska
2, Koper,
14. Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, Petrovče,
15. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
16. KS Galicija, Galicija 75, Žalec,
17. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene
potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema
vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, leteh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora
izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in investitor načrtovanih prostorskih ureditev:
CM CELJE d.d., Lava 42, Celje;
– Naročnik vseh potrebnih strokovnih podlag in OPPN:
CM CELJE d.d., Lava 42, Celje;
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Oddelek za varstvo
okolja in urejanje prostora (v nadaljevanju: OŽ);
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: RC Planiranje
d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, Celje; Izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1 (imeti
pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in
izpolnjevati vse pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov).
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci
urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v
okviru postopka CPVO, celotno izdelavo OPPN ter programa
opremljanja bo financiral pobudnik in investitor načrtovanih
prostorskih ureditev CM CELJE d.d., Lava 42, Celje.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj
lahko na podlagi pooblastila pripravljavca OPPN (Občine Žalec) prevzame načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN.
VIII. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 350-03-0004/2010
Žalec, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
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