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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3286. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 

Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za uspešen razvoj kulture plesa prejme ob 60-letnici 
delovanja

PLESNA ZVEZA SLOVENIJE

srebrni red za zasluge.

Št. 094-01-25/2014-2
Ljubljana, dne 7. novembra 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
3287. Pravilnik o spremembah Pravilnika 

o darovanju in pridobivanju človeških tkiv 
in celic

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena, prvega odstavka 
14. člena in 20. člena Zakona o kakovosti in varnosti člove-
ških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, 
št. 61/07) ministrica za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o darovanju  
in pridobivanju človeških tkiv in celic

1. člen
V Pravilniku o darovanju in pridobivanju človeških tkiv in 

celic (Uradni list RS, št. 70/08 in 67/14) se v prvem odstavku 
7. člena črtata drugi in tretji stavek.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-65/2014
Ljubljana, dne 6. oktobra 2014
EVA 2014-2711-0061

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

BANKA SLOVENIJE
3288. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi 

za zaračunavanje nadomestil za storitve 
Banke Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona 
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06, uradno prečiščeno 
besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje 

nadomestil za storitve Banke Slovenije

1. člen
V Sklepu o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve 

Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 12/12, 36/12, 17/13 in 
24/13, v nadaljevanju sklep) se v 1. členu v poglavju I. PO-
SLOVANJE Z BANKAMI tarifna številka 3 »Čezmejna plačila 
in plačila v/iz tujine in nostro čeki« spremeni tako, da se glasi:
»3. Čezmejna plačila in plačila 

v/iz tujine in nostro čeki 12,50 EUR za nalog«.

2. člen
V sklepu se v poglavju II. POSLOVANJE S KOMITENTI 

tarifna številka 6 »Vodenje računa« spremeni tako, da se glasi:
»a) vodenje računa 10,00 EUR na mesec
b) odlivni plačilni nalogi

– avtomatska obdelava nalogov 
znesek nakazila je večji
od 50.000 EUR in 
nujni nalogi 
znesek nakazila je manjši ali enak 
50.000 EUR
– ročna obdelava nalogov

1,50 EUR za nalog

0,05 EUR za nalog
12,50 EUR za nalog

c) prilivni plačilni nalogi
– ročna obdelava nalogov 12,50 EUR za nalog

Uradni list
Republike Slovenije
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V primeru ročne obdelave priliva z opcijo OUR se stroški 
priliva, kolikor jih ni mogoče izterjati od banke pošiljateljice 
priliva, prenesejo na koristnika priliva.
d) interni nalog 0,03 EUR za nalog
e) direktna obremenitev 

za prejemnike plačil 
– oddan nalog za direktno 
obremenitev 0,05 EUR za nalog
– oddan preklic 0,03 EUR za nalog
– oddana razveljavitev 0,05 EUR za nalog
– prejeto vračilo, povračilo 0,05 EUR za nalog

f) direktna obremenitev za plačnike
– prejet nalog za direktno 
obremenitev 0,05 EUR za nalog
– oddan ugovor, zavrnitev 0,03 EUR za nalog
– oddano vračilo, povračilo 11,70 EUR za nalog«.

3. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2015.

Ljubljana, dne 28. oktobra 2014

Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik

Sveta Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3289. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine 
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina 
na geografskem območju Občine Hrastnik 
brez Podkraja, Občine Lendava, Občine 
Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine 
Murska Sobota, Občine Polzela, Občine 
Prebold, Občine Radenci, Občine Središče 
ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec

Na podlagi 4. člena Akta o metodologiji za obračunava-
nje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina 

(Uradni list RS, št. 61/12, 64/12 – popr., 66/13, 17/14) v 
zvezi s četrtim odstavkom 526. člena Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 17/14), ter soglasja Agencije za energijo 
št. 221-24/2012-22/451 z dne 20. 10. 2014, družba MESTNI 
PLINOVODI d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe 
dejavnosti operaterja distribucijskega sistema zemeljskega 
plina na geografskem območju Občine Hrastnik brez Podkra-
ja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Me-
stne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, 
Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in 
Občine Žalec, izdaja

A K T
o določitvi tarifnih postavk omrežnine  

za distribucijsko omrežje zemeljskega plina  
na geografskem območju Občine Hrastnik brez 

Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, 
Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, 

Občine Polzela, Občine Prebold,  
Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, 

Občine Zreče in Občine Žalec

1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine 

za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestav-
ljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za 
meritve.

(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine 
Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, 
Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Pol-
zela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče 
ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec na katerem izvaja 
dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega 
plina družba MESTNI PLINOVODI d.o.o., Kolodvorska ce-
sta 2, Koper.

2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih re-

gulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec 
znašajo:

– do 31. 12. 2014

Odjemna skupina Tarifna postavka – za mesec

CDKi
Zakupljena 
zmogljivost Pavšal Moč Zmogljivost Poraba

(CFP) (CFM) (CFZ) (CVP)

Enota [Sm3 /leto] [EUR] [EUR/kW] [EUR/(Sm3/dan)] [EUR/Sm3]

brez DDV z DDV brez DDV z DDV brez DDV z DDV brez DDV z DDV

CDK1 0–200 4,4102 5,2922 0,1100 0,1320

CDK2 201–500 4,4102 5,2922 0,1100 0,1320

CDK3 501–1.500 9,8643 11,8371 0,1180 0,1416

CDK4 1.501–2.500 9,8643 11,8371 0,1180 0,1416

CDK5 2.501–4.500 11,3850 13,6620 0,1300 0,1560

CDK6 4.501–10.000 22,7700 27,3240 0,0000 0,0000 0,1300 0,1560

CDK7 10.001–30.000 61,8295 74,1954 0,0000 0,0000 0,1300 0,1560
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Odjemna skupina Tarifna postavka – za mesec

CDKi
Zakupljena 
zmogljivost Pavšal Moč Zmogljivost Poraba

(CFP) (CFM) (CFZ) (CVP)

Enota [Sm3 /leto] [EUR] [EUR/kW] [EUR/(Sm3/dan)] [EUR/Sm3]

brez DDV z DDV brez DDV z DDV brez DDV z DDV brez DDV z DDV

CDK8 30.001–70.000 140,0355 168,0426 0,0000 0,0000 0,1340 0,1608

CDK9 70.001–100.000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4430 0,5316 0,1320 0,1584

CDK10 100.001–200.000 0,4430 0,5316 0,1200 0,1440

CDK11 200.001–600.000 0,4430 0,5316 0,1200 0,1440

CDK12 600.001–1.000.000 0,4430 0,5316 0,1165 0,1398

CDK13 1.000.001–5.000.000 0,4430 0,5316 0,1208 0,1449

CDK14 5.000.001–15.000.000 0,4430 0,5316 0,1208 0,1449

CDK15 nad 15.000.001 0,4430 0,5316 0,1208 0,1449

– od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Odjemna skupina Tarifna postavka – za mesec

CDKi
Zakupljena 
zmogljivost Pavšal Moč Zmogljivost Poraba

(CFP) (CFM) (CFZ) (CVP)

Enota [Sm3 /leto] [EUR] [EUR/kW] [EUR/(Sm3/dan)] [EUR/Sm3]

brez DDV z DDV brez DDV z DDV brez DDV z DDV brez DDV z DDV

CDK1 0–200 4,8534 5,8241 0,1100 0,1320

CDK2 201–500 4,8534 5,8241 0,1100 0,1320

CDK3 501–1.500 10,8507 13,0208 0,1180 0,1416

CDK4 1.501–2.500 10,8507 13,0208 0,1180 0,1416

CDK5 2.501–4.500 12,5235 15,0282 0,1300 0,1560

CDK6 4.501–10.000 25,0470 30,0564 0,0000 0,0000 0,1300 0,1560

CDK7 10.001–30.000 68,0125 81,6150 0,0000 0,0000 0,1300 0,1560

CDK8 30.001–70.000 154,0391 184,8469 0,0000 0,0000 0,1340 0,1608

CDK9 70.001–100.000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4873 0,5847 0,1320 0,1584

CDK10 100.001–200.000 0,4873 0,5847 0,1200 0,1440

CDK11 200.001–600.000 0,4873 0,5847 0,1200 0,1440

CDK12 600.001–1.000.000 0,4873 0,5847 0,1165 0,1398

CDK13 1.000.001–5.000.000 0,4873 0,5847 0,1208 0,1449

CDK14 5.000.001–15.000.000 0,4873 0,5847 0,1208 0,1449

CDK15 nad 15.000.001 0,4873 0,5847 0,1208 0,1449

3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regula-

tivnega obdobja na mesec znašajo:

2014 2015

Tarifna postavka za meritve [EUR] [EUR]

brez DDV z DDV brez DDV z DDV

Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni 
lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje, 
umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave 
merilne naprave 

VL 2,0428 2,4514 2,0837 2,5004
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2014 2015

Tarifna postavka za meritve [EUR] [EUR]

brez DDV z DDV brez DDV z DDV

Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni 
lastnik merilne naprave in jo sistemski operater vzdržuje 
in umerja

VU 1,6343 1,9611 1,6669 2,0003

Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater ni 
lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja VN 1,2870 1,5444 1,3127 1,5753

4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akta o do-

ločitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje ze-
meljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, 
Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne 
občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Obči-
ne Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine 
Žalec (Uradni list RS, št. 106/12).

5. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2015.

Št. OM MPL-OMR-01/2014
Koper, dne 7. oktobra 2014
EVA 2014-2430-0101

MESTNI PLINOVODI d.o.o.
Zakoniti zastopnik
Pietro Perini l.r.

3290. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje 
uvodnih letov

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letal-
stvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo), 
25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvrševanje 
ARO.OPS.300 Poddela OPS Dela ARO Priloge II Uredbe (EU) 
965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letal-
ske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo 
Komisije (EU) št. 379/2014 z dne 7. aprila 2014, izdaja direktor 
Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednjo

O P E R A T I V N O-T E H N I Č N O 
Z A H T E V O 

za izvajanje uvodnih letov

1. člen
(vsebina)

(1) Ta operativno tehnična zahteva določa v skladu z ARO.
OPS.300 Poddela OPS Dela ARO Priloge II Uredbe Komisije 
(EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih 
za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta, kot je bila nazadnje spreme-
njena z Uredbo komisije (EU) št. 379/2014 z dne 7. aprila 2014 
(v nadaljnjem besedilu: Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012), 
dodatne zahteve in pogoje za izvajanje uvodnih letov, kot so 
opredeljeni v točki (c) odstavka 4a člena 6 Uredbe Komisije 
(EU) št. 965/2012 v zvezi s sprejemljivimi načini usklajevanja, 
ki jih je sprejela Evropska agencija za letalsko varnost.

(2) Ta operativno tehnična zahteva določa v skladu s 
3. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novem-
bra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko 
osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta, kot je bila nazadnje spreme-
njena z Uredbo Komisije (EU) št. 245/2014 z dne 13. marca 
2014 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 
3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih 
za letalsko osebje v civilnem letalstvu (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011) zahteve za imetnike licenc 
za izvajanje uvodnih letov.

(3) Ta operativno tehnična zahteva se ne uporablja za zra-
koplove iz priloge II Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na 
področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za 
varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, 
Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES, kot so na 
primer ultralahke letalne naprave, za katere velja nacionalna 
zakonodaja glede dovoljenih letalskih operacij.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, 
imajo naslednji pomen:

a) agencija pomeni Javno agencijo za civilno letalstvo 
Republike Slovenije;

b) uvodno letenje pomeni v skladu z 9. točko člena 2 
Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 vsak let za plačilo ali drugo 
protivrednost, ki vključuje kratko zračno potovanje, ki ga ponuja 
odobrena organizacija za usposabljanje ali organizacija, usta-
novljena z namenom spodbujanja zračnih športov ali rekreacij-
skega letalstva, da bi pritegnila nove udeležence usposabljanja 
ali nove člane;

c) EASA pomeni Evropsko agencijo za letalsko varnost;
d) del NCO pomeni v skladu s prilogo VII Uredbe Komisije 

(EU) št. 965/2012, ki je bila izdana z Uredbo Komisije (EU) 
št. 800/2013 nekomercialne zračne operacije z zrakoplovi, ki 
niso kompleksni zrakoplovi na motorni pogon;

e) kompleksno letalo pomeni letalo z največjo certificirano 
vzletno maso, ki presega 5700 kg, ali certificirano za največje 
število potniških sedežev, ki presega število devetnajst, ali 
certificirano za delovanje z minimalno posadko, ki zajema vsaj 
dva pilota, ali opremljeno s turboreaktivnim motorjem oziroma 
motorji ali z več kot enim turbopropelerskim motorjem;

f) kompleksen helikopter pomeni helikopter certificiran za 
največjo vzletno maso, ki presega 3175 kg, ali za največje šte-
vilo potniških sedežev, ki presega število devet, ali za delovanje 
z minimalno posadko, ki obsega vsaj dva pilota, ali zrakoplov 
z nagibnim rotorjem;

g) PIC pomeni pilota, ki je imenovan za vodjo in odgovo-
ren za varno izvajanje letenja;

h) motorna letala zmogljivosti razreda B pomenijo prope-
lerska letala z največjim operativnim številom potniških sede-
žev (MOPSC) devet ali manj in največjo vzletno maso 5700 kg 
ali manj;

i) HPA – visoko zmogljiva letala (High Performance Aircraft);
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j) MEP – več-motorno batno letalo (Multi Engine Piston);
k) VFR pomeni letenje po pravilih vizualnega letenja.
(2) Predpisi, povezani z izdajo te operativno tehnične 

zahteve so:
a) Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 

2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske 
operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta;

b) Uredba Komisije (EU) št. 800/2013 z dne 14. avgu-
sta 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih 
zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu 
z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta;

c) Uredba Komisije (EU) št. 71/2014 z dne 27. januarja 
2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zah-
tevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z 
Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta;

d) Uredba Komisije (EU) št. 83/2014 z dne 29. januarja 
2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zah-
tevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z 
Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta;

e) Uredba Komisije (EU) št. 379/2014 z dne 7. aprila 2014 
o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah 
in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo 
(ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta;

f) Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 
2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko 
osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta;

g) Uredba Komisije (EU) št. 290/2012 z dne 30. marca 
2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih 
zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem 
letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta;

h) Uredba Komisije (EU) št. 245/2014 z dne 13. marca 
2014 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 
3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih 
za letalsko osebje v civilnem letalstvu;

i) Uredba (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem 
za letalske prevoznike in operaterje (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba (ES) št. 785/2004);

j) Uredba Komisije (EU) št. 285/2010 z dne 6. aprila 2010 
o spremembi Uredbe (ES) št. 785/2004 Evropskega parla-
menta in Sveta o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske 
prevoznike in operaterje;

k) Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novem-
bra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, 
delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se 
ukvarjajo s temi nalogami, kot je bila nazadnje spremenjena 
z Uredbo Komisije (EU) št. 593/2012 z dne 5. julija 2012 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrako-
plovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju 
organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (v nadalj-
njem besedilu: uredba Komisije (ES) št. 2042/2003).

3. člen
(operativni pogoji)

(1) Uvodne lete lahko izvajajo pravne osebe zasebnega 
prava, ustanovljene v skladu z Zakonom o društvih (Uradni 
list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in odobrene 
organizacije za usposabljanje (ATO), ustanovljene v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011.

(2) Uvodni leti se opravljajo pod pogoji:
a. dela NCO;
b. da se let začne in konča na istem aerodromu za motor-

na letala, helikopterje in jadralna letala;
c. let z baloni je omejen na trajanje 30 minut od vzleta 

do pristanka;
d. da se leti izvajajo podnevi v pogojih VFR;
e. da se leti nadzorujejo s strani imenovane osebe, od-

govorne za njihovo varnost (v nadaljnjem besedilu: odgovorna 
oseba).

4. člen
(odgovorna oseba in njene zadolžitve)

(1) Odgovorna oseba mora biti imetnik pilotske licence, 
s katero se lahko izvajajo uvodni leti v organizaciji iz prvega 
odstavka prejšnjega člena in imetnik pooblastila inštruktorja 
letenja za zrakoplove iz 5. člena tega pravilnika, s katerimi se 
izvajajo uvodni leti.

(2) V primeru, da oseba iz prejšnjega odstavka ni imetnik 
pooblastila inštruktorja letenja za zrakoplove iz 5. člena tega 
pravilnika, s katerimi se izvajajo uvodni leti, je lahko odgovorna 
oseba brez pooblastila inštruktorja letenja in je za usposa-
bljanje in preverjanje nominirana druga oseba, ki je inštruktor 
letenja ali inštruktor oziroma izpraševalec iz agencije v skladu 
z dogovorom z agencijo.

(3) Odgovorna oseba izda ali odvzame pooblastilo po-
sameznemu pilotu za izvajanje uvodnih letov, ko izpolni vse 
pogoje iz te operativno tehnične zahteve, kar je dokumentirano 
v skladu s to operativno tehnično zahtevo.

(4) Odgovorna oseba spremlja izvajanje vsakega uvodne-
ga leta in skrbi za aktiviranje iskanja in reševanja, v primeru, 
da je letalo pogrešano, predvsem če leti v nekontroliranem 
zračnem prostoru in ni bil oddan plan leta. Odgovorna oseba 
lahko nominira drugo osebo v primeru, da sama ni na voljo.

(5) Odgovorna oseba je dolžna hraniti vso dokumentacijo 
v skladu s to operativno tehnično zahtevo vsaj 18 mesecev.

(6) Za odgovorno osebo, ki izvaja uvodne lete, se za 
namene preverjanja iz 6. člena te operativno tehnične zahteve 
uporabi druge inštruktorje letenja iz predmetne organizacije ali 
inštruktorje oziroma izpraševalce iz agencije. Agencija lahko 
izda pooblastilo za izvajanje uvodnih letov tudi brez izvedenega 
preverjanja, če oceni, da ima določena odgovorna oseba zado-
stne izkušnje, zadnje izkušnje in znanje iz predmetnih predpisov.

5. člen
(zrakoplovi)

(1) Zrakoplovi, s katerimi se lahko izvaja uvodne lete, so:
a. motorna letala zmogljivosti razreda B, ki niso komple-

ksni motorni zrakoplovi;
b. nekompleksni helikopterji,
c. jadralna letala,
d. baloni skupine A predmetnega razreda.
(2) Vzdrževanje zrakoplovov iz prejšnjega odstavka se 

izvaja v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2042/2003, na 
naslednji način:

a. za zrakoplov se vodi stalna plovnost v ustrezni potrjeni 
MG organizaciji in

b. zrakoplov se vzdržuje v ustrezni potrjeni 145 ali MF 
organizaciji.

(3) Zrakoplov mora biti zavarovan v skladu z Uredbo (ES) 
št. 785/2004 za komercialne operacije glede minimalnega kritja 
za potnike, ki znaša 250 000 SDR.

6. člen
(pilotske licence, izkušnje, usposabljanje in preverjanje, 

zadnje izkušnje)
(1) Uvodne lete izvajajo imetniki veljavnih licenc LAPL, 

SPL, PPL in višje.
(2) Za imetnike licenc za motorna letala LAPL, BPL in PPL 

se zahteva primerljiv nalet oziroma privilegij za komercialno 
letenje s predmetnim zrakoplovom, in sicer:

a. za motorna letala vsaj 200 ur skupnega naleta, od tega 
vsaj 100 ur kot PIC in 20 ur preletov kot PIC;

b. za jadralna letala privilegij za komercialno letenje v 
skladu z FCL.205.S(b)(2) Dela FCL Priloge I Uredbe Komisije 
(EU) št. 1178/2011 ali imetnik potrdila inštruktorja letenja pilotov 
jadralnih letal;

c. za balone privilegij za komercialno letenje v skladu 
z FCL.205.B(b) Dela FCL Priloge I Uredbe Komisije (EU) 
št. 1178/2011.
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(3) Imetniki licenc iz prvega odstavka tega člena morajo 
izpolnjevati naslednje minimalne izkušnje na določenem zrako-
plovu, s katerim se izvajajo uvodni leti:

a. minimalno 15 ur ter 15 vzletov in pristankov na točno 
določenem motornem letalu (predmetna registracija), ki spada 
v kategorijo HPA ali MEP, ali izjemoma na motornem letalu ena-
ke različice, ki ima identično opremo in razporeditev letalskih 
instrumentov;

b. minimalno 10 ur ter 10 vzletov in pristankov na točno 
določenem motornem letalu ali helikopterju (predmetna regi-
stracija), ki ne spada v kategorijo HPA ali MEP, ali izjemoma 
na motornem letalu enake različice, ki ima identično opremo in 
razporeditev letalskih instrumentov;

c. minimalno 5 ur ter 10 vzletov in pristankov na točno 
določenem balonu (predmetna registracija);

d. minimalno 10 ur ter 5 vzletov in pristankov na tipu oziro-
ma različici jadralnega letala.

(4) Imetnik licence iz prvega odstavka tega člena mora 
imeti izvedeno osnovno usposabljanje in preverjanje, ki obsega:

a. za motorna letala ali helikopterje vsaj en let, na katerem 
se preveri, da se letenje izvaja v skladu z zahtevami dela NCO 
in letenje z maksimalnim številom potnikov ter ostala področja, ki 
so vključena v preizkus praktične usposobljenosti za CPL licenco 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011;

b. za balone ali jadralna letala vsaj en let, kjer se preveri, 
da se letenje izvaja v skladu z zahtevami dela NCO in letenje z 
maksimalnim številom potnikov ter ostala področja, ki so vklju-
čena v praktični preizkus strokovnosti – komercialni privilegij v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011;

c. veljavnost osnovnega usposabljanja in preverjanja je 
eno leto, za tem se izvaja vsako leto periodično usposabljanje in 
preverjanje, ki je po vsebini enako osnovnemu in velja eno leto.

(5) Usposabljanje in preverjanje iz prejšnjega odstavka 
izvede odgovorna oseba, v primeru, da je tudi imetnik pooblastila 
inštruktorja letenja za predmetni zrakoplov ali nominira druge 
inštruktorje znotraj organizacije, ali če to ni možno, izpraševalce 
oziroma inštruktorje iz agencije v skladu z dogovorom z agencijo.

(6) Imetnike licence CPL ali ATPL ali potrdila inštruktorja 
letenja, ki izvajajo uvodne lete, lahko odgovorna oseba na pod-
lagi skupnega naleta vsaj 20 ur na predmetnem razredu ali tipu 
zrakoplova v preteklem letu in vsaj 10 izvedenih uvodnih letov v 
preteklem letu, oprosti dela ali celotnega periodičnega usposa-
bljanja na vsaki dve leti.

(7) Imetniki licence iz prvega odstavka tega člena morajo 
imeti zadnje izkušnje v skladu z FCL.060 Dela FCL Priloge I 
Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 za predmetni zrakoplov.

(8) Starost pilota je omejena na 68 let.

7. člen
(operativna dokumentacija, omejitve)

(1) Pooblastilo pilotu za izvajanje uvodnih letov mora vse-
bovati vsaj ime, priimek in podpis pilota; tip in registracija zra-
koplova, za katerega je usposobljen; datum izdaje pooblastila; 
datum odvzema pooblastila; ime, priimek in podpis odgovorne 
osebe; ime, priimek in podpis inštruktorja letenja, ki je izvajal 
osnovno ali periodično usposabljanje in preverjanje.

(2) Za vsak izveden uvodni let je potrebno v operativni 
dnevnik zrakoplova vpisati pod namen leta »uvodni let« oziroma 
»preverjanje za uvodni let« za vsako preverjanje v skladu s to 
operativno tehnično zahtevo.

(3) Za vsak uvodni let je potrebno, da na tleh ostane nalog 
za let, iz katerega mora biti razvidno:

a. zaporedna številka naloga za let,
b. datum,
c. tip in registracija zrakoplova,
d. podatki o kraju in času vzleta,
e. predvidena ruta zrakoplova,
f. predviden čas pristanka,
g. ime in priimek ter podpis vodje zrakoplova,
h. imena in priimki ter kontaktni podatki potnikov,
i. ime in priimek ter podpis odgovorne osebe.

(4) Podatke iz prejšnjega odstavka je možno pridobiti 
tudi s kombinacijo obstoječih dokumentov, ki se uporabljajo 
v organizaciji, pri čemer je treba zagotoviti jasno sledljivost 
dokumentov in da so vsi podatki urejeni in dosegljivi za namen 
nadzora agencije.

8. člen
(izjava organizacije glede začetka izvajanja uvodnih letov)

(1) Vsaka organizacija, ki izpolnjuje pogoje iz prvega 
odstavka 3. člena te operativno tehnične zahteve, na agencijo 
pošlje izjavo, s katero agencijo obvesti o nameri izvajanja uvo-
dnih letov in sporoči podrobnosti glede zrakoplovov, njihovega 
vzdrževanja, zavarovanja, odgovornih oseb in vseh ostalih 
zahtev te operativno tehnične zahteve.

(2) Agencija objavi obrazec izjave na svoji spletni strani.
(3) Organizacija lahko prične izvajati uvodne lete v skladu 

z izjavo, ko dobi dovoljenje agencije, ki je priloga 1 te operativ-
no tehnične zahteve.

(4) V primeru, da je organizacija, ki je poslala izjavo, tudi 
imetnik Dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti, se poobla-
stilo za uvodne lete vpiše v Dovoljenje za izvajanje letalskih 
dejavnosti.

(5) Dovoljenje za izvajanje uvodnih letov je neprenosljivo 
in časovno omejeno v skladu z 76. členom Zakona o letalstvu, 
razen če se prekliče ali razveljavi.

(6) Organizacija je dolžna sporočati vse spremembe pri 
izvajanju uvodnih letov s spremenjeno izjavo, kakor tudi prene-
hanje izvajanja uvodnih letov.

9. člen
(nadzor)

V primeru, da agencija pri izvajanju nadzora uvodnih letov 
ugotovi, da so pogoji iz te operativno tehnične zahteve neustre-
zni in se izkaže potreba po dodatnih pogojih za zagotovitev letal-
ske varnosti, agencija sprejme dodatne ali spremenjene pogoje.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
(izvajanje uvodnih letov za imetnike dovoljenj  

za izvajanje letalskih dejavnosti)
(1) Imetniki dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti za 

panoramske lete (A1 – Potniki), ki jim je bilo to dovoljenje zara-
di uveljavitve Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 preklicano z 
dnem 28. 10. 2014, lahko do pridobitve dovoljenja iz 8. člena te 
operativno tehnične zahteve izvajajo uvodne lete brez tega do-
voljenja, če uvodne lete izvajajo v skladu z zahtevami in pogoji te 
operativno tehnične zahteve, vendar najkasneje do 15. 12. 2014.

(2) Imetnikom dovoljenj iz prejšnjega odstavka, se lahko 
prizna del osnovnega usposabljanja in preverjanja iz četrtega 
odstavka 6. člena, in sicer v delu, ki se nanaša na letenje z 
maksimalnim številom potnikov, ter ostala področja, ki so vklju-
čena v preizkusa praktične usposobljenosti za CPL licenco v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011. Ne prizna se dela 
usposabljanja in preverjanja za del NCO.

(3) O priznanju vsebin iz drugega odstavka tega člena 
odloči oseba, odgovorna za izvajanje letalskih operacij imetnika 
dovoljenja iz prvega odstavka tega člena.

11. člen
(začetek veljave)

Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 7. novembra 2014

Sandi Knez l.r.
v.d. direktor

Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije
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Priloga 1 
 

DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE LETALSKIH DEJAVNOSTI 
št.   

 
Javna agencija za civilno letalstvo RS s tem dovoljenjem potrjuje, da 

 

 
OPERATOR 

 
izpolnjuje zahteve za izdajo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti na podlagi 
Operativno tehnične zahteve za izvajanje uvodnih letov (Uradni list RS, št. 79/14) in 
ugotavlja, da je sposoben opravljati te dejavnosti v skladu s pogoji, ki so navedeni v 
spodaj navedenih Operativnih določbah. 
 

 
To dovoljenje ni prenosljivo in če se prej ne razveljavi ali prekliče, velja od … do …. 
 

OPERATIVNE DOLOČBE 
  

 
A) Vrsta operacij  
   
   
B) Tipi zrakoplovov       
         
 
C) Območje delovanja   
     

   
D) Posebne omejitve   
    
 
E) Posebna pooblastila/dovoljenja: /   
 
 
F) Registrske oznake zrakoplovov:    
                               
   

 
Izdala: Javna agencija za civilno letalstvo RS 
 
Številka:  

Datum:                      
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3291. Statut Veterinarske zbornice Slovenije

Na podlagi 58. in 60. člena Zakona o veterinarstvu (Urad-
ni list RS, št. 33/01 in 62/04 – Ustavno sodišče), je skupščina 
Veterinarske zbornice 29. maja 2014 sprejela Statut Veterinar-
ske zbornice Slovenije, na katerega del, ki se nanaša na javna 
pooblastila je izdala Vlada RS 22. 10. 2014 svoje soglasje.

S T A T U T
Veterinarske zbornice Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet urejanja)

Ta statut ureja položaj, organizacijo, pristojnosti in delo-
vanje Veterinarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
Zbornica).

2. člen
(položaj, namen in načela delovanja Zbornice)

(1) Zbornica je samostojna in neodvisna poklicna organi-
zacija doktorjev veterinarske medicine na območju Republike 
Slovenije. Zastopa in uveljavlja njihove poklicne, ekonomske 
in socialne interese.

(2) Zbornica skrbi za kakovostno delo svojih članov ter 
za ugled in stanovske interese veterinarske medicine. Svo-
jim članom pomaga pri njihovem poklicnem delu, spodbuja 
njihovo medsebojno sodelovanje in sodelovanje z Zbornico 
ter si prizadeva preprečevati nesoglasja in spore. V primeru 
nastalih nesoglasij in sporov si Zbornica prvenstveno pri-
zadeva, da se ti spori rešijo po izvensodni poti, na miren in 
dostojanstven način.

(3) Zbornica skrbi za visoko strokovno usposobljenost 
in etičnost ravnanja veterinarjev, ugled in čast veterinarskega 
poklica, zagotavljanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja za 
veterinarje, za uveljavljanje pravic veterinarjev ter strokovnega 
in varnega obravnavanja pacientov.

(4) Zbornica skrbno upravlja s svojim premoženjem in 
deluje tako, da tudi druge subjekte na področju veterinarske 
medicine in v povezavi z njim usmerja k učinkovitejšemu in 
h gospodarnemu ravnanju s finančnimi sredstvi oziroma pre-
moženjem.

(5) Zbornica zagotavlja varstvo osebnih podatkov svojih 
članov in drugih oseb v skladu z zakonom, ki ureja veterinar-
stvo, in s tem statutom.

(6) Zbornica pri izvajanju svojih nalog v skladu z name-
nom in načeli iz tega člena dosledno upošteva ter opozarja na 
pravna (zakonska, statutarna in druga), etična ter strokovna 
načela in pravila, ki omogočajo, spodbujajo ter zagotavljajo 
kakovostno delo Zbornice in njenih članov.

3. člen
(sodelovanje z drugimi subjekti)

Za zagotovitev uresničevanja svojega namena iz prejš-
njega člena Zbornica sodeluje z državnimi organi in drugimi 
subjekti, pri čemer navezuje tudi stike s sorodnimi zbornicami 
ter organi in organizacijami iz drugih držav pa tudi z medna-
rodnimi organizacijami, ki delujejo na področju veterinarske 
medicine oziroma imajo enak ali podoben namen delovanja 
kot Zbornica.

4. člen
(sedež in simbol)

(1) Sedež Zbornice je v Ljubljani, na naslovu: Cesta 24. ju-
nija 25, 1000 Ljubljana. Skrajšano ime Veterinarske zbornice 
je VZbSi, mednarodno ime je Veterinary Chamber of Slovenia.

(2) Zbornica ima pečat, v katerem sta stilizirani črki VZ z 
Eskulapovo palico in napisom Veterinarska zbornica Slovenije.

5. člen
(uporaba slovnične oblike)

V tem statutu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe 
in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nev-
tralni za ženski in moški spol.

II. NALOGE ZBORNICE

6. člen
(opredelitev nalog)

Zbornica opravlja naslednje naloge:
1. članom z opravljenim državnim izpitom izdaja in odvze-

ma veterinarske licence;
2. vodi register izdanih in odvzetih licenc članov Zbornice;
3. načrtuje, spremlja in organizira strokovno izpopolnje-

vanje doktorjev veterinarske medicine ter preizkus strokovne 
usposobljenosti članov v veterinarskih organizacijah;

4. izvaja strokovni nadzor v veterinarskih organizacijah;
5. verificira veterinarske organizacije in vodi njihov regi-

ster;
6. določa osnove in merila za oblikovanje cen veterinar-

skih storitev javne veterinarske službe v sodelovanju s svetom 
uporabnikov;

7. vodi register članov Zbornice;
8. oblikuje standardne operativne postopke za veterinar-

ske storitve ter jih ovrednoti in oblikuje veterinarsko tarifo;
9. sodeluje pri pripravi predpisov s področja veterinarstva 

in prometa z zdravili ter njihove uporabe v veterinarstvu;
10. sodeluje pri načrtovanju in izvajanju strokovnega iz-

popolnjevanja;
11. sodeluje pri izvajanju veterinarske specializacije, jo 

nadzoruje in podeljuje naziv veterinarski specialist;
12. skrbi za pravno, poslovno in strokovno pomoč svojim 

članom;
13. skrbi za zaposlovanje svojih članov;
14. spodbuja sodelovanje med člani in obravnava ter 

pomirja medsebojna nesoglasja in spore;
15. opravlja založniško in izdajateljsko dejavnost strokov-

nih ter drugih publikacij in listin;
16. izvoli kandidate v volilno telo, ki voli predstavnika 

samostojnih poklicev v Državnem svetu;
17. sprejme in spreminja Kodeks veterinarske etike;
18. preprečuje in sankcionira nepravilnosti pri izvajanju 

veterinarske dejavnosti;
19. organizira in izvaja druge dejavnosti za potrebe svojih 

članov;
20. opravlja druge naloge v skladu z zakonom in s tem 

statutom.
Naloge iz 1. do 6. točke prejšnjega odstavka opravlja 

Zbornica na podlagi javnega pooblastila v skladu z zakonom, 
ki ureja veterinarstvo.

7.  člen
(financiranje nalog na podlagi javnih pooblastil)

O financiranju nalog, ki jih opravlja Zbornica na podlagi 
javnih pooblastil in se financirajo iz proračuna Republike Slove-
nije, ter o višini sredstev, ki se za ta namen zagotavljajo iz pro-
računa, se ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, in Zbornica 
sproti dogovarjata v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo.

8. člen
(javno pooblastilo za strokovno izpopolnjevanje)

Dejavnosti na podlagi javnega pooblastila iz 3. točke 
6. člena tega statuta se izvajajo po programu, ki je pripravljen 
v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovno izpopolnjevanje ve-
terinarjev.
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9. člen
(imenovanje komisij za strokovni nadzor  

v veterinarskih organizacijah)
(1) Za vsakokratno izvedbo nadzora iz 4. točke 6. člena 

tega statuta direktor Zbornice s sklepom imenuje tričlansko 
komisijo.

(2) Vsaj en član komisije iz prejšnjega odstavka mora iz-
polnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja splošni upravni 
postopek.

(3) Pri sestavi komisije se morajo upoštevati izločitveni 
razlogi, ki jih določa zakon, ki ureja splošni upravni postopek.

III. ČLANSTVO IN ČLANI ZBORNICE

10. člen
(obvezno, prostovoljno in častno članstvo)

(1) Članstvo v Zbornici je individualno ter je poklicna 
čast, zaveza in odgovornost vsakega člana. Članstvo je lahko, 
v skladu s tem statutom, obvezno, prostovoljno ali častno.

(2) Članstvo v Zbornici je obvezno za vsakega doktorja 
veterinarske medicine, ki na območju Slovenije opravlja vete-
rinarsko dejavnost in potrebuje za svoje delo licenco.

(3) Doktor veterinarske medicine, ki ima stalno prebivali-
šče na območju Republike Slovenije in ne opravlja veterinar-
ske dejavnosti, je lahko prostovoljni član Zbornice.

(4) Častne člane imenuje skupščina Zbornice na predlog 
Upravnega odbora Zbornice v skladu s pravilnikom, ki ureja 
imenovanje častnih članov.

11. člen
(vstop in izstop iz članstva)

(1) Doktor veterinarske medicine postane član Zbornice 
z dnem, ko Zbornica prejme njegovo popolno pisno vlogo za 
vstop v članstvo, iz katere je razvidno, da izpolnjuje vse po-
goje v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo, za članstvo 
v Zbornici. Vloga je lahko podana tudi v elektronski obliki z 
elektronskim podpisom.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati nasled-
nje sestavine:

– ime in priimek vlagatelja;
– rojstni datum;
– naslov stalnega in začasnega bivališča;
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu;
– če je zaposlen, naslov zaposlitve;
– dokazilo o opravljenem univerzitetnem izobraževanju;
– akademski naslov, če ga predlagatelj ima;
– naziv in naslov plačnika članarine;
– soglasje za plačilo članarine, če plačnik ni vlagatelj;
– pisno izjavo vlagatelja, s katero se ta zaveže, da bo 

spoštoval statutarna in druga pravila Zbornice;
– lastnoročni oziroma elektronski podpis vlagatelja in 

datum pristopa.
(3) Vse spremembe mora član sporočiti Upravi zbornice 

najkasneje v osmih dneh po spremembi.
(4) Zbornica v skladu z zakonom, ki ureja varovanje 

osebnih podatkov, zagotovi zavarovanje in varstvo osebnih 
podatkov vlagatelja oziroma člana Zbornice.

(5) Član Zbornice, ki želi izstopiti iz Zbornice, mora 
Zbornici podati pisno obvestilo o svojem izstopu. Obvestilo o 
izstopu iz Zbornice je lahko podano tudi v elektronski obliki z 
elektronskim podpisom.

(6) Ugotovitev o izstopu člana iz članstva Zbornice sprej-
me direktor Zbornice, pri čemer se za dan izstopa šteje dan, 
ko je Zbornica prejela pisno obvestilo iz prejšnjega odstavka, 
oziroma dan, s katerim se izstop zahteva. Bivši član se izbriše 
iz registra članov Zbornice.

(7) Ob ponovnem vstopu in še pred ponovno pridobitvijo 
članstva mora prosilec Zbornici plačati pristopnino. Višino 

pristopnine določi direktor Zbornice s soglasju z Upravnim 
odborom Zbornice.

12. člen
(članstvo kot pogoj za pridobitev licence)

Licenco za opravljanje veterinarske dejavnosti lahko 
pridobi le član Zbornice.

13. člen
(prepoved članstva zaradi izrečenega varnostnega ukrepa)

Doktorju veterinarske medicine, ki mu je bil v kazenskem 
postopku izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja pokli-
ca oziroma veterinarske dejavnosti, direktor Zbornice v času 
trajanja tega ukrepa zavrne prošnjo za članstvo v Zbornici 
oziroma ga, če je že član Zbornice, izbriše iz registra članov 
Zbornice. Po prenehanju izvrševanja varnostnega ukrepa lah-
ko vsak doktor veterinarske medicine v skladu s tem statutom 
zaprosi za članstvo v Zbornici in postane njen član, če izpol-
njuje vse pogoje za članstvo in plača pristopnino.

14. člen
(pravice članov)

Člani Zbornice imajo naslednje pravice:
– pravico voliti in biti voljen v organe Zbornice;
– pravico do sodelovanja v organih Zbornice, v skladu 

s pravili Zbornice;
– pravico, da so celovito in pravočasno obveščani o 

delovanju Zbornice;
– pravico do storitev, ki jih Zbornica opravlja za člane v 

okviru svojih nalog;
– pravico do udeležbe in sodelovanja na seminarjih, 

strokovnih srečanjih in drugih oblikah strokovnega izpopol-
njevanja, ki jih organizira Zbornica;

– pravico do prejemanja Zborničnega glasila;
– druge pravice, ki jih določajo ta statut ter drugi akti 

Zbornice in njenih organov.

15. člen
(dolžnosti članov)

Člani Zbornice imajo naslednje dolžnosti:
– dolžnost izvajanja splošnih in posamičnih aktov Zbor-

nice in njenih organov;
– dolžnost rednega plačevanja članarine, razen častnih 

članov, ki članarine ne plačujejo;
– dolžnost rednega posredovanje svojih podatkov in 

njihovih sprememb, ki so potrebni za izvajanje nalog vodenja 
registra in drugih evidenc Zbornice;

– dolžnost posredovanja podatkov o vseh protipravnih, 
neetičnih ali strokovno nepravilnih ravnanjih ter o drugih ne-
pravilnostih, ki jih člani opazijo oziroma ugotovijo na svojem 
delovnem oziroma poklicnem področju, oziroma v zvezi z 
njim;

– dolžnost podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja;
– druge dolžnosti, ki jih določajo ta statut ter drugi akti 

Zbornice in njenih organov.

16. člen
(članarina)

(1) Skupščina Zbornice na rednem letnem zasedanju do-
loči višino članarine za naslednje leto na podlagi finančnega 
izkaza preteklega leta, ovrednotenja programa za naslednje 
leto in upoštevaje druge pomembne dejavnike.

(2) Članarina se plačuje štirimesečno.

17. člen
(ukrepi v primeru neplačila pristopnine ali članarine)
(1) Članu Zbornice, ki ne plačuje članarine, direktor 

Zbornice izda pisni opomin. Če tudi v roku, ki je določen v 
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opominu, član ne poravna zapadlih plačil Zbornici, direktor 
Zbornice odloči o postopku za izterjavo dolga na podlagi 
zapadlega opomina.

(2) Če član kljub opominom štiri mesece zaporedoma ne 
plača članarine in se z direktorjem Zbornice ni pisno dogovoril 
o načinu plačila članarine, direktor Zbornice sproži postopek o 
prenehanju članstva.

18. člen
(prenehanje članstva)

Članu preneha članstvo v Zbornici:
– če izstopi iz Zbornice v skladu z 11. členom tega statuta;
– če ne izpolnjuje več pogojev, ki jih ta statut določa za 

članstvo v Zbornici;
– kot posledica ukrepa po 13. členu tega statuta;
– kot posledica ukrepa po drugem odstavku 17. člena 

tega statuta;
– kot posledica ukrepa iz prvega odstavka 54. člena tega 

statuta.

19. člen
(mirovanje članstva)

(1) Članu na njegov predlog članstvo miruje zaradi težje 
oziroma daljše bolezni ali porodniškega dopusta.

(2) Sklep o mirovanju članstva sprejme direktor Zbornice 
na podlagi predloga člana ter dokumentacije oziroma dokazil, 
ki jasno izpričujejo obstoj razlogov za mirovanje iz prejšnjega 
odstavka. V sklepu se opredeli tudi čas trajanja mirovanja 
članstva, ki ne sme biti krajši od šestih mesecev in ne daljši od 
petih let. Po poteku mirovanja članstva, ki je trajalo manj kot 
pet let, se lahko to mirovanje na predlog osebe, ki ji je članstvo 
mirovalo, ob obstoju razlogov iz prejšnjega odstavka z novim 
sklepom podaljša, vendar le tako, da skupna dolžina mirovanja 
članstva ne preseže pet let.

(3) S potekom časa mirovanja članstva postane oseba, ki 
ji je članstvo v Zbornici mirovalo, ponovno nosilec vseh pravic 
in dolžnosti, ki pripadajo članom Zbornice.

(4) Članu v času mirovanja članstva mirujejo vse pra-
vice in dolžnosti, ki izvirajo iz njegovega članstva, vključno z 
dolžnostjo plačevanja članarine, razen če se član in Zbornica 
prostovoljno pisno sporazumeta, da določene pravice ali dolž-
nosti članu v času mirovanja njegovega članstva ne mirujejo 
ali ne mirujejo v celoti.

20. člen
(register članov)

(1) Zbornica vodi register svojih članov in register drugih 
veterinarjev, ki začasno opravljajo veterinarsko dejavnost v 
Republiki Sloveniji.

(2) Vsebino registra določa pravilnik, ki ga sprejme skup-
ščina Zbornice. V registru se vodijo tudi podatki o stalnem 
strokovnem izpopolnjevanju članov Zbornice.

IV. ORGANI ZBORNICE

21. člen
(temeljna opredelitev organov, njihovega mandata  

in odločanja)
(1) Organi Zbornice so:
– skupščina Zbornice
– predsednik Zbornice
– podpredsednik Zbornice
– upravni odbor Zbornice
– sekcije Zbornice
– tožilec Zbornice
– namestnik tožilca Zbornice
– razsodišče Zbornice
– strokovna komisija

– nadzorni odbor
– volilna komisija
– direktor Zbornice.
Skupščina Zbornice in upravni odbor Zbornice lahko usta-

novita kot svoja delovna telesa stalne in začasne komisije.
(2) Mandat članov voljenih organov Zbornice traja štiri leta 

z možnostjo ponovne izvolitve na isto funkcijo, razen če ta Sta-
tut ne določa drugače. Člani voljenih organov opravljajo svoje 
naloge po izteku mandata toliko časa, dokler niso izvoljeni novi.

(3) Kolektivni organi Zbornice, sekcije in delovna telesa 
sprejemajo svoje odločitve na konstitutivnih, rednih, izrednih in 
korespondenčnih sejah z večino opredeljenih glasov navzočih 
članov, razen če ni v tem statutu ali drugem splošnem aktu 
drugače določeno. Glasovanja so javna, na pobudo vsaj enega 
člana pa se izvede tajno glasovanje.

(4) Če v tem statutu ali v drugem splošnem aktu Zbornice, 
sprejetem na podlagi tega statuta, ni določeno drugače, so 
za razrešitev organov Zbornice in delovnih teles oziroma za 
razrešitev članov organov Zbornice in članov delovnih teles 
pristojni tisti organi Zbornice, ki so te organe in delovna telesa 
oziroma njihove člane izvolili ali imenovali. Postopek razrešitve 
je smiselno obraten od postopka izvolitve ali imenovanja, razen 
če ta statut ali na njegovi podlagi drug splošni akt Zbornice ne 
določa drugače.

a) SKUPŠČINA ZBORNICE

22. člen
(položaj in pristojnosti skupščine)

Skupščina zbornice (v nadaljevanju: skupščina) je najvišji 
organ Zbornice. Sestavljajo jo vsi člani Zbornice. Skupščina 
ima naslednje pristojnosti:

– sprejema statut Zbornice;
– sprejema poslovnik skupščine in drugih organov Zbor-

nice;
– sprejema kodeks veterinarske etike;
– sprejema pravilnik, ki ureja dobro veterinarsko prakso;
– sprejema pravilnik, ki ureja delovanje sekcij Zbornice;
– sprejema pravilnik, ki ureja delo tožilca in razsodišča 

Zbornice;
– sprejema pravilnik, ki ureja poklicno ravnanje in sode-

lovanje med veterinarji,
– sprejema pravilnik, ki ureja finančno poslovanje Zbor-

nice;
– sprejema pravilnik, ki ureja nadzor nad spoštovanjem 

vrednotenja meril standardnih operativnih postopkov za vete-
rinarske storite;

– sprejema pravilnik, ki ureja delo kolegija za veterinarsko 
specializacijo;

– sprejema pravilnik, ki ureja delo strokovne komisije;
– sprejema pravilnik, ki ureja imenovanje častnih članov;
– sprejema druge akte, za katere to določa zakon ali ta 

statut, oziroma so potrebni za delovanje zbornice, razen aktov, 
ki jih na podlagi tega statuta sprejemajo drugi organi Zbornice;

– sprejema letni delovni načrt, finančni načrt in potrjuje 
zaključni račun;

– voli in razrešuje člane organov oziroma organe Zbornice 
iz 21. člena tega statuta ter svoje stalne ali začasne komisije;

– določa višino letne članarine,
– sprejema poročila vseh drugih organov Zbornice in 

ocenjuje njihovo delo;
– odloča o vključevanju v mednarodne organizacije;
– voli oziroma imenuje predstavnike Zbornice v drugih 

organizacijah,
– razpravlja in sprejema odločitve o drugih vprašanjih, 

ki so pomembna za Zbornico in veterinarsko stroko in niso v 
izključni pristojnosti drugih organov, ter o drugih zadevah, za 
katere tako določa ta statut.

Organizacijo in delovanje skupščine podrobneje ureja 
poslovnik skupščine Zbornice.
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23. člen
(akt o izvajanju javnih pooblastil Zbornice)

Za izvajanje javnih pooblastil Zbornice sprejme skupščina 
naslednje akte:

– pravilnik, ki ureja izdajo, podaljšanje in odvzem licence 
in vodenje registra izdanih licenc;

– pravilnik, ki ureja verifikacijo in preverjanje predpisanih 
pogojev v veterinarski dejavnosti in vodenje registra veterinar-
skih organizacij;

– pravilnik, ki ureja strokovni nadzor s svetovanjem;
– pravilnik, ki ureja izvajanje strokovnega izpopolnjevanja 

ter preskusa strokovne usposobljenosti.
K pravilnikom iz prejšnjega odstavka daje soglasje mini-

ster, pristojen za veterinarstvo.

24. člen
(seje skupščine)

(1) Skupščina zaseda na rednih, izrednih in korespon-
denčnih sejah.

(2) Redno sejo skupščine skliče predsednik Zbornice 
najmanj enkrat na leto.

(3) Izredna seja skupščine se skliče, kadar predsednik 
Zbornice ali drugi upravičeni predlagatelji sklica iz tega od-
stavka menijo, da je treba hitro obravnavati določene zadeve iz 
pristojnosti skupščine. Izredno sejo skliče predsednik Zbornice 
na lastno pobudo ali na obrazloženo pisno zahtevo:

– upravnega odbora Zbornice,
– najmanj tretjine vseh članov skupščine,
– ene ali več sekcij zbornice.
(4) Korespondenčna seja se lahko skliče v primeru potre-

be po glasovanju po pošti, ki ga opredeljuje ta statut.
(5) Predsednik mora sklicati skupščino najpozneje v 

30 dneh po prejemu zahteve. Če tega ne stori, lahko skličejo 
skupščino predlagatelji sami.

(6) Volitve in imenovanja organov oziroma članov organov 
Zbornice potekajo na korespondenčni seji vseh članov Zborni-
ce in so tajna. Volitve in imenovanja članov v organe Zbornice 
podrobneje predpisuje poslovnik skupščine in drugih organov 
Zbornice.

(7) Korespondenčno sejo vodi in gradivo zanjo pripravlja 
volilna komisija.

25. člen
(vabilo na sejo skupščine)

(1) Vabilo na redno sejo skupščine mora biti njenim čla-
nom po pošti poslano najmanj 15 dni pred sejo, vabilo na 
izredno ali korespondenčno sejo skupščine pa najmanj 8 dni 
pred sejo.

(2) V vabilu morajo biti navedeni kraj, dan in ura ter dnevni 
red zasedanja skupščine. Vabilu morajo biti priložena gradiva 
in sklepi, o katerih bo razpravljala oziroma odločala skupščina.

26. člen
(sklepčnost in glasovanje)

(1) Skupščina je sklepčna, če je na začetku seje ali na 
začetku nadaljevanja seje, kadar je bila ta prekinjena, prisotnih 
najmanj 80 njenih članov. Če skupščina ni sklepčna, predse-
dujoči odloži začetek seje ali nadaljevanje seje za najmanj pol 
ure. Po tem času je skupščina sklepčna ne glede na število 
navzočih članov.

(2) Korespondenčna seja skupščine je sklepčna, če se je 
udeleži več kot polovica članov Zbornice.

(3) Skupščina sprejema svoje odločitve z javnim glasova-
njem, razen če ta statut ne določa drugače, ali če se za tajno 
glasovanje odloči skupščina na predlog predsedujočega ali 
najmanj desetih članov.

(4) Če ta statut ne določa drugače, je glasovanje ve-
ljavno, če se ga udeleži večina prisotnih članov skupščine. 
Glasovi, oddani po pošti, se na skupščini prištejejo k rezultatu. 

Za odločitev, ki potrebuje navadno večino prisotnih glasov na 
skupščini, je potrebnih večina oddanih glasov, razen če je v tem 
statutu določeno drugače.

(5) Če je v statutu določeno, da se o predlogu glasuje po 
pošti, je predlog sprejet, če je za predlog glasovala večina vseh 
članov, statutarne spremembe pa so sprejete, če zanje glasuje 
dve tretjini od vseh članov.

(6) V zadevah, v katerih je bilo pred sejo skupščine v skla-
du s 27. členom tega statuta izvedeno predčasno glasovanje, 
se končni izid glasovanja na seji skupščine ugotovi tako, da se 
k rezultatom glasovanja na skupščini prištejejo še predčasno 
oddani glasovi.

27. člen
(predčasno glasovanje)

(1) Član, ki se ne more udeležiti seje skupščine ali iz 
opravičljivih razlogov ne more opraviti korespondenčnega gla-
sovanja, lahko predčasno osebno glasuje v prostorih Zbornice 
zadnje tri delovne dni pred dnevom seje skupščine, in sicer 
kadarkoli med 8.00 in 16.00 uro. Postopek predčasnega glaso-
vanja vodi volilna komisija, ki po potrebi izda tudi podrobnejša 
navodila za izvedbo predčasnega glasovanja.

(2) Predčasno glasovanje iz prejšnjega odstavka je mo-
goče le o zadevah, glede katerih so vsi predlagani sklepi do-
končno določeni ter s celotnim spremnim gradivom priloženi k 
dnevnemu redu, vsebovanem v pravočasno poslanem vabilu 
za sejo.

b) PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK ZBORNICE

28. člen
(položaj in vloga predsednika Zbornice)

(1) Predsednik Zbornice predstavlja Zbornico in vodi nje-
no delo. Predsednik Zbornice je obenem predsednik upravnega 
odbora Zbornice.

(2) Predsednik Zbornice je za svoje delo odgovoren skup-
ščini Zbornice.

(3) Funkcija predsednika Zbornice in predsednika uprav-
nega odbora Zbornice ni združljiva z vodstvenimi funkcijami v 
drugih organih Zbornice.

29. člen
(mandat in prenehanje funkcije predsednika Zbornice)

(1) Predsednik Zbornice je izvoljen za dobo štirih let, z 
možnostjo enkratne ponovne zaporedne izvolitve.

(2) Predsedniku Zbornice preneha funkcija:
– s potekom mandata;
– z odstopom;
– zaradi trajne nezmožnosti opravljanja funkcije;
– z razrešitvijo.
(3) Če predsednik Zbornice odstopi, se šteje, da mu je 

funkcija prenehala z dnem odstopne izjave. V tem primeru 
opravlja funkcijo predsednika Zbornice do izvolitve novega 
predsednika Zbornice podpredsednik Zbornice. Če hkrati od-
stopita predsednik in podpredsednik Zbornice, morata oba do 
izvolitve in nastopa funkcije novega predsednika in podpredse-
dnika Zbornice opravljati tekoče posle v okviru predstavljanja 
in vodenja Zbornice.

(4) Ugotovitev o trajni nezmožnosti opravljanja funkcije 
predsednika sprejme upravni odbor Zbornice in o njem takoj 
obvesti vse druge organe Zbornice. V tem primeru predsedniku 
Zbornice preneha funkcija, ko ugotovitev upravnega odbora 
na svoji seji potrdi skupščina Zbornice z večino opredeljenih 
glasov navzočih članov.

(5) Predsednika Zbornice lahko razreši skupščina Zborni-
ce na pisni predlog najmanj 50 lastnoročno podpisanih članov 
Zbornice ali na pisni predlog ene ali več sekcij Zbornice.

(6) Volilna komisija Zbornice mora v roku 30 dni po pre-
nehanju funkcije predsednika Zbornice javno objaviti začetek 
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kandidacijskega postopka za izvolitev novega predsednika. 
Kandidacijski postopek ureja poslovnik skupščine Zbornice.

30. člen
(volitve predsednika Zbornice)

(1) Za funkcijo predsednika Zbornice lahko kandidira vsak 
član Zbornice, ki ga skupščini Zbornice v izvolitev pisno pre-
dlaga najmanj 50 lastnoročno podpisanih članov ali ena ali več 
sekcij Zbornice.

(2) Za predsednika Zbornice je izvoljen kandidat, ki je do-
bil več kot polovico glasov vseh članov, ki so se udeležili volitev. 
Volitve po pošti so veljavne samo v primeru, če se opredeli naj-
manj navadna večina vseh članov zbornice. Če v prvem krogu 
glasovanja nihče od kandidatov ni zbral dovolj glasov, se opravi 
drugi krog glasovanja med kandidatoma, ki sta v prvem krogu 
prejela največ glasov, pri čemer zmaga kandidat, ki prejme več 
glasov. Drugi krog volitev se opravi na sami Skupščini s tajnim 
glasovanjem. Če prejmeta oba kandidata enako število glasov, 
se o izvolitvi odloči z žrebom. Podrobnejši potek volitev določa 
pravilnik o volitvah in imenovanjih v organe Zbornice.

31. člen
(pristojnosti in naloge predsednika Zbornice)

Poleg pristojnosti in nalog iz prvega odstavka 28. člena 
tega statuta ima predsednik Zbornice še naslednje pristojnosti 
in naloge:

– sklicuje in vodi skupščino Zbornice;
– sklicuje in vodi upravni odbor Zbornice;
– izvršuje sklepe skupščine Zbornice in upravnega odbora 

Zbornice;
– začasno, do prvega naslednjega zasedanja skupščine 

Zbornice, lahko na predlog najmanj dveh tretjin članov Uprav-
nega odbora Zbornice imenuje in razreši nadomestnega člana 
posameznega organa Zbornice;

– predsednik Zbornice ima tudi druge pristojnosti in nalo-
ge, ki jih določajo ta statut ali drugi akti Zbornice.

32. člen
(položaj, vloga in trajanje funkcije podpredsednika Zbornice)

(1) Podpredsednik Zbornice v skladu s tem statutom in z 
drugimi akti Zbornice ter na način in v obsegu, ki ga opredeli 
predsednik Zbornice, pomaga predsedniku Zbornice pri njego-
vem delu. Podpredsednik je zadolžen za mednarodno delova-
nje Zbornice. Podpredsednik Zbornice nadomešča predsedni-
ka Zbornice v času njegove odsotnosti oziroma zadržanosti. 
Podpredsednik Zbornice je za svoje delo odgovoren skupščini 
Zbornice in predsedniku Zbornice.

(2) Podpredsednik izhaja iz druge sekcije kot predsednik 
Zbornice.

(3) Pri nadomeščanju predsednika Zbornice v času njego-
ve odsotnosti oziroma zadržanosti ima podpredsednik Zbornice 
enaka pooblastila oziroma pravice in dolžnosti kot predsednik 
Zbornice.

(4) Podpredsednik Zbornice je izvoljen za dobo štirih let, 
z možnostjo enkratne ponovne zaporedne izvolitve. Glede 
mandata in prenehanja funkcije podpredsednika Zbornice se 
smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo mandat in preneha-
nje funkcije predsednika Zbornice. Razrešitev podpredsednika 
Zbornice lahko poleg predlagateljev iz petega odstavka 29. čle-
na tega statuta predlaga tudi predsednik Zbornice.

(5) Funkcija podpredsednika Zbornice ni združljiva z vod-
stvenimi funkcijami v drugih organih Zbornice.

33. člen
(volitve podpredsednika Zbornice)

(1) Za funkcijo podpredsednika Zbornice lahko kandidira 
vsak član Zbornice, ki ga skupščini Zbornice v izvolitev pisno 
predlaga najmanj 50 lastnoročno podpisanih članov ali ena ali 
več sekcij Zbornice.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko kan-
didat za predsednika Zbornice istočasno kandidira tudi za 
funkcijo podpredsednika Zbornice.

(3) Za podpredsednika Zbornice je izvoljen kandidat, ki 
je iz druge sekcije kot predsednik in je dobil več kot polovico 
glasov vseh članov, ki so se udeležili volitev na skupščini. Če 
v prvem krogu glasovanja nihče od kandidatov ni zbral dovolj 
glasov, se opravi drugi krog glasovanja med kandidatoma, ki 
sta v prvem krogu prejela največ glasov, pri čemer zmaga kan-
didat, ki prejme več glasov. Če prejmeta oba kandidata enako 
število glasov, se o izvolitvi odloči z žrebom.

c) UPRAVNI ODBOR ZBORNICE

34.  člen
(položaj in vloga upravnega odbora Zbornice)

Upravni odbor Zbornice je organ odločanja in obvezujoči 
posvetovalni organ predsednika Zbornice.

35. člen
(sestava upravnega odbora Zbornice)

Upravni odbor Zbornice sestavljajo predsednik Zborni-
ce, podpredsednik Zbornice, predsednik strokovne komisije, 
predsedniki sekcij, direktor Zbornice in na vsakih dopolnjenih 
150 članov posamezne sekcije po en predstavnik.

36. člen
(sklicevanje in vodenje sej upravnega odbora Zbornice)

(1) Seje upravnega odbora Zbornice sklicuje in vodi pred-
sednik Zbornice, v primeru njegove odsotnosti oziroma zadrža-
nosti pa podpredsednik Zbornice.

(2) Predsednik Zbornice lahko skliče sejo upravnega od-
bora Zbornice, da se posvetuje glede zadev iz svoje pristoj-
nosti in glede zadev, ki so po njegovi oceni pomembne za 
organizacijo in delovanje Zbornice oziroma za veterinarsko 
stroko. Predsednik Zbornice mora sklicati sejo upravnega od-
bora Zbornice, kadar gre za zadevo, o kateri je za odločanje 
pristojen upravni odbor, ter v vsakem primeru, ko ima upravni 
odbor v skladu z 39. členom tega statuta pristojnost ali nalogo, 
da o določeni zadevi razpravlja in po potrebi na podlagi razpra-
ve oblikuje mnenje ali stališče.

37.  člen
(sklepčnost in glasovanje)

(1) Seja upravnega odbora Zbornice je sklepčna, če je 
na njej navzočih več kot polovica članov upravnega odbora.

(2) Upravni odbor Zbornice sprejema sklepe in druge od-
ločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov upravnega 
odbora. V primeru neodločenega izida glasovanja odloča glas 
predsedujočega.

38. člen
(prenehanje funkcije člana upravnega odbora Zbornice)

(1) Članu upravnega odbora Zbornice preneha funkcija v 
odboru, kadar mu preneha funkcija, zaradi katere je na podlagi 
35. člena tega statuta član upravnega odbora. Članstvo mu 
preneha z dnem prenehanja te funkcije.

(2) Član upravnega odbora Zbornice lahko odstopi le tako, 
da se hkrati odpove tudi funkciji, zaradi katere je na podlagi 
35. člena tega statuta član upravnega odbora.

39. člen
(pristojnosti in naloge upravnega odbora Zbornice)
(1) Upravni odbor Zbornice ima naslednje pristojnosti in 

naloge:
– obravnava gradivo za sejo skupščine Zbornice;
– lahko predlaga spremembe statuta in drugih aktov Zbor-

nice;
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– spremlja izvajanje aktov sekcij, komisij in odborov;
– odloča o pritožbah komisij in odborov, ki niso predmet 

javnih pooblastil;
– imenuje direktorja Zbornice;
– sprejema predlog letnega delovnega načrta, predlog 

letnega finančnega načrta in predlog letne bilance poslovanja 
Zbornice;

– voli in razrešuje svoje stalne ali začasne komisije;
– skupščini Zbornice predlaga ustanovitev komisij;
– obravnava pogodbe o zavarovanju škodne odgovornosti 

pri opravljanju poklica ter druge zavarovalne pogodbe;
– obravnava tematiko strategije razvoja stroke ter polo-

žaja in materialnih pogojev članov zaposlenih v veterinarstvu;
– sprejema pravilnik, ki ureja sistemizacijo delovnih mest 

na Zbornici;
– imenuje in razrešuje člane uredniškega odbora zbor-

ničnega glasila;
– obravnava vprašanja s področja mednarodnega delo-

vanja Zbornice;
– obravnava sklepanje pogodb med Zbornico in drugimi 

subjekti;
– opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi 

akti Zbornice.
(2) Kadar upravni odbor Zbornice v skladu s prejšnjim 

odstavkom zgolj obravnava določeno zadevo, lahko po končani 
obravnavi, če meni, da je to koristno ali nujno, sprejme mnenje, 
stališče ali predlog in odloči, komu se posredujejo.

(3) Na zahtevo predsednika Zbornice ali kateregakoli 
drugega člana upravnega odbora Zbornice, na zahtevo pred-
sednika posamezne sekcije Zbornice ali na zahtevo najmanj 
20 članov Zbornice, mora upravni odbor Zbornice obravnavati 
skladnost že objavljenega akta Zbornice, oziroma posameznih 
določb tega akta, s tem statutom. Če upravni odbor Zbornice 
pri tem ugotovi, da že sprejeti akt Zbornice v celoti ali delno ni 
v skladu s statutom, ali da je z njim v nasprotju, pozove pristojni 
organ, da neskladnost oziroma nasprotje v roku, ki ga določi 
upravni odbor, in ki ne sme biti krajši od enega meseca, odpra-
vi. Kadar je objavljen akt Zbornice v celoti ali delno v nasprotju 
s statutom in pristojni organ v določenem roku v aktu tega 
nasprotja ne odpravi, lahko upravni odbor Zbornice z dvotret-
jinsko večino glasov vseh svojih članov takšen akt ali njegove 
posamezne določbe, ki so v neskladju s statutom, razveljavi.

40. člen
(odgovornost upravnega odbora Zbornice)

(1) Za svoje odločitve je upravni odbor Zbornice odgovo-
ren skupščini Zbornice.

(2) Če skupščina Zbornice ugotovi, da je upravni odbor 
Zbornice prekoračil svoje pristojnosti ali sprejel napačno odlo-
čitev, lahko sprejme sklep, v katerem upravni odbor opozori na 
takšno nepravilnost in mu naloži, da jo odpravi, ali pa odločitev 
upravnega odbora razveljavi.

d) SEKCIJE ZBORNICE

41. člen
(združevanje v sekcije in njihov namen)

(1) Člani Zbornice se združujejo v sekcije Zbornice (v na-
daljevanju: sekcije). Sekcije se ustanovijo po vzoru sekcij v Fe-
deraciji veterinarjev Evrope (FVE), katere članica je Zbornica.

(2) Namen delovanja sekcij je zagotoviti kakovostno spe-
cializirano delovanje Zbornice in njenih članov po posameznih 
področjih veterinarske stroke in prakse ter s tem prispevati h 
kakovostnemu delovanju Zbornice kot celote.

(3) Znotraj sekcij in med sekcijami se lahko ustanovijo 
interesne komisije, ki združujejo veterinarje podobnih interesov 
(npr. veterinarji v mali praksi, v praksi gospodarskih živali, v 
Slovenski vojski, v zavarovalništvu, v industriji in trgovini itd.). 
Delovanje teh komisij podrobneje opredeljuje pravilnik, ki ureja 
delovanje sekcij.

42. člen
(stalni sekciji)

Zbornica ima dve stalni sekciji. Ti sekciji sta:
– Sekcija veterinarjev praktikov (SVP), ki obvezno zdru-

žuje vse veterinarje, ki se ukvarjajo z diagnostiko, terapijo, 
preventivo in razmnoževanjem živih živali (analogno UEVP 
pri FVE),

– Sekcija veterinarjev v izobraževanju, raziskovanju, 
diagnostiki in industriji (SVIRDI), ki združuje veterinarje v izo-
braževanju, veterinarje nacionalnega veterinarskega inštituta, 
veterinarje v Slovenski vojski, veterinarje v zavarovalništvu, 
veterinarje v javnem in upravnem veterinarstvu ter veterinarje 
v industriji, farmaciji in prometu z zdravili (analogno EVERI v 
FVE).

Veterinarji lahko ustanovijo tudi sekcije, ki so analogne 
UEVH (Združenje veterinarskih higienikov) in EASVO pri FVE 
(Združenje veterinarjev v državni upravi).

43. člen
(naloge sekcij)

Vsaka sekcija ima naslednje naloge:
– zastopa interese članov svoje sekcije v razmerju do 

organov Zbornice;
– predlaga oziroma imenuje kandidate za izvolitev v 

organe Zbornice v skladu s določili tega statuta;
– neguje dobre medsebojne odnose znotraj sekcije, z 

drugimi sekcijami in njihovimi člani ter nasploh z vsemi člani 
in organi Zbornice;

– preprečuje in poravnava spore članov sekcije ter so-
deluje pri preprečevanju in poravnavanju sporov med svojimi 
člani in člani drugih sekcij;

– obravnava pobude svojih članov in o njih zavzema 
mnenja in stališča, ki jih posreduje pristojnim organom Zbor-
nice;

– skrbi za položaj svojih članov;
– pripravlja in sprejema vrednotenje standardnih ope-

rativnih postopkov s področja dejavnosti posamezne sekcije;
– na podlagi gradiva za skupščino Zbornice in drugih 

gradiv pripravlja predloge mnenj, stališč, predlogov, sklepov, 
pravilnikov in drugih aktov za upravni odbor Zbornice in skup-
ščino Zbornice;

– voli oziroma imenuje svoje organe in delovna telesa 
(komisije in odbore), ki so potrebni za delovanje sekcije;

– opravlja druga dela in naloge v korist in za potrebe 
svojih članov, v skladu s tem statutom, drugimi akti Zbornice 
in svojimi internimi odločitvami oziroma akti.

44. člen
(ustanovitev in konstituiranje sekcije)

(1) Sekcijo lahko ustanovi najmanj 150 članov.
(2) Pobudnik za ustanovitev sekcije je lahko vsak član 

Zbornice. Pobudnik predloži predsedniku Zbornice predlog 
za ustanovitev sekcije, ki vsebuje ime sekcije, opredelitev 
področja delovanja sekcije ter lastnoročne podpise najmanj 
150 ustanovnih članov sekcije. Predlog za ustanovitev sekcije 
mora vsebovati tudi druge sestavine, če tako določa pravilnik, 
ki podrobneje ureja ustanovitev, organizacijo in delovanje 
sekcij.

(3) Sekcija se ustanovi s sklepom upravnega odbora 
Zbornice, ki ga ta sprejme nemudoma potem, ko ugotovi, da 
vsebuje predlog za ustanovitev sekcije vse sestavine iz prejš-
njega odstavka ter da sta ime sekcije in opredelitev področja 
delovanja sekcije ustrezna. Če ime sekcije in opredelitev 
področja nista ustrezna ali če ni ustrezno podana kaka druga 
sestavina iz prejšnjega odstavka, upravni odbor Zbornice 
predlog zavrne.

(4) Ko je sekcija ustanovljena, pobudnik najpozneje v 
enem mesecu skliče prvo sejo sekcije, na katero povabi vse 
ustanovne člane. Sekcija začne delovati potem, ko člani sek-
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cije na svoji prvi seji izmed sebe z večino glasov vseh članov 
izvolijo predsednika sekcije.

45. člen
(organizacija in delovanje sekcij)

Organi sekcije so:
– zbor sekcije;
– upravni odbor sekcije;
– predsednik in podpredsednik sekcije;
– interesne komisije sekcije.
(1) Zbor sekcije sestavljajo vsi njeni člani. Zbor je nosilec 

vseh kandidacijskih postopkov v okviru sekcije za izvolitev 
kandidatov v organe Zbornice.

(2) Znotraj sekcije se lahko interesne skupine združujejo 
v komisije.

(3) Delovanje organov ter interesnih skupin sekcij ureja 
poseben pravilnik, ki ga sprejme upravni odbor Zbornice in 
potrdi skupščina Zbornice.

(4) Vsaka sekcija lahko za podrobnejšo ureditev svojega 
delovanja sprejme tudi svoj interni pravilnik, ki mora biti skladen 
s tem statutom in pravilnikom iz prejšnjega odstavka.

(5) Delovanje organov sekcij in uprave, ki opravlja delo za 
organe sekcij iz tega člena, se financira neodvisno od finanč-
nega načrta Zbornice, lahko pa se to delovanje v finančnem 
načrtu Zbornice posebej ovrednoti in zanj nameni finančna 
sredstva.

e) TOŽILEC ZBORNICE

46. člen
(položaj in vloga tožilca)

(1) Tožilec Zbornice (v nadaljevanju: tožilec) je samosto-
jen in neodvisen organ Zbornice.

(2) Za tožilca je izvoljen kandidat, ki na splošnih volitvah 
po pošti za tožilca prejme najvišje število glasov.

(3) Funkcija tožilca ni združljiva z opravljanjem funkcije v 
drugih organih Zbornice.

(4) Tožilec lahko na lastno pobudo ali na pobudo vsakega 
člana Zbornice ali drugih posameznikov ali organizacij, ki imajo 
interes v stvari, s predlogom sproži postopek pred razsodiščem 
Zbornice za ugotavljanje kršitev Kodeksa veterinarske etike, 
tega statuta, drugih pravnih aktov Zbornice in pravil veterinar-
ske stroke.

(5) Tožilec mora s predlogom sprožiti postopek pred raz-
sodiščem Zbornice za ugotavljanje kršitev iz prejšnjega od-
stavka, kadar to zahteva predsednik Zbornice, upravni odbor 
Zbornice ali najmanj 30 članov skupščine Zbornice. Tožilec v 
postopkih zastopa interese Zbornice.

47. člen
(namestnik tožilca)

(1) Za namestnika tožilca Zbornice (v nadaljevanju: name-
stnik tožilca) velja enak položaj in vloga kot za tožilca.

(2) Namestnik tožilca pomaga tožilcu pri njegovem delu 
oziroma sodeluje pri izvajanju pristojnosti in nalog, ki jih ta 
statut določa za tožilca. Če tožilec v posameznih primerih ne 
odloči drugače, ima namestnik tožilca enake pristojnosti in 
naloge kakor tožilec.

(3) Tožilec in namestnik tožilca se med seboj sproti ob-
veščata o vseh obravnavanih zadevah oziroma dejstvih in 
ravnanjih iz okvira svojih pristojnosti ter nalog in usklajujeta 
svoje delo. V primeru nesoglasja obvelja odločitev oziroma 
ravnanje tožilca.

(4) Kadar je tožilec razrešen ali odsoten oziroma zadržan, 
ga nadomešča namestnik tožilca z enakimi pooblastili in nalo-
gami, kot jih ima tožilec.

(5) Za namestnika tožilca je izvoljen tisti kandidat, ki na 
splošnih volitvah po pošti za tožilca prejme drugo najvišje 
število glasov.

48. člen
(pravna pomoč)

Tožilcu in njegovemu namestniku lahko pri njunem delu 
strokovno pomaga univerzitetni diplomirani pravnik z državnim 
pravniškim izpitom.

49. člen
(odgovornost tožilca in njegovega namestnika)

(1) Tožilec in njegov namestnik sta za svoje delo odgovor-
na skupščini Zbornice.

(2) Na predlog upravnega odbora Zbornice ali na predlog 
najmanj 20 članov skupščine Zbornice lahko skupščina Zborni-
ce razreši tožilca ali namestnika tožilca. Če razreši oba hkrati, 
mora izvoliti novega tožilca in namestnika tožilca najpozneje 
v roku 14 dni.

f) RAZSODIŠČE ZBORNICE

50. člen
(položaj, sestava in naloga razsodišča)

(1) Razsodišče Zbornice (v nadaljevanju: razsodišče) je 
samostojen in neodvisen organ zbornice.

(2) Razsodišče je sestavljeno iz razsodišča prve in druge 
stopnje kot pritožbenega organa.

(3) Naloga razsodišča je, da na predlog tožilca uvede 
postopek zoper posameznega člana Zbornice kot domnevnega 
kršitelja Kodeksa veterinarske etike, tega statuta, drugih aktov 
Zbornice in pravil veterinarske stroke, ugotovi odgovornost 
kršitelja in sprejme ustrezno sankcijo oziroma ukrep.

(4) Kadar prvostopenjski ali drugostopenjski senat raz-
sodišča pri obravnavanju posamezne zadeve oceni, da je 
mogoče veljavna načela in pravila, ki jih v zvezi z obravnavano 
zadevo določajo Kodeks veterinarske etike, ta statut, drugi 
pravni akti Zbornice ter veterinarska stroka, izboljšati, lahko o 
tem izda obrazloženo priporočilo organu Zbornice, ki je pristo-
jen za spremembo zadevnih aktov oziroma standardov.

51. člen
(sestava senatov razsodišča)

(1) Senat prve stopnje sestavlja šest članov, senat druge 
stopnje pa štirje člani Zbornice.

(2) Predsednika vsakega od senatov izvolijo člani vsake-
ga od senatov med seboj na svoji prvi, konstitutivni seji. Senat 
prve stopnje oziroma senat druge stopnje izvoli izmed svojih 
članov tudi namestnika predsednika senata prve oziroma druge 
stopnje. Senati delujejo v tričlanski zasedbi.

(3) Senatu prve stopnje in senatu druge stopnje nudi stro-
kovno pomoč univerzitetni diplomirani pravnik s pravosodnim 
izpitom.

52. člen
(izvolitev in nezdružljivost funkcije članov razsodišča)
(1) Skupščina Zbornice izvoli člane razsodišča tako, da 

na ločenih volitvah izvoli člane senata prve stopnje in člane 
senata druge stopnje.

(2) Če članu razsodišča predčasno preneha funkcija zara-
di odstopa ali nezmožnosti opravljanja funkcije, izvoli skupščina 
Zbornice novega člana razsodišča za preostanek mandatne 
dobe člana, ki mu je prenehala funkcija.

(3) Članstvo v razsodišču ni združljivo z opravljanjem 
funkcije v drugih organih Zbornice.

53. člen
(postopek pred senatom prve stopnje)

(1) V skladu s tretjim odstavkom 50. člena tega statuta se-
nat prve stopnje na podlagi predloga tožilca oziroma njegovega 
namestnika najprej odloči, ali so izpolnjeni pogoji za uvedbo 
postopka zoper domnevnega kršitelja. Če senat ugotovi, da 
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ti pogoji niso izpolnjeni, zavrže predlog tožilca oziroma njego-
vega namestnika. Če so pogoji izpolnjeni, senat prve stopnje 
uvede in izpelje postopek zoper domnevnega kršitelja.

(2) Če senat prve stopnje po izvedenem postopku ugo-
tovi, da predlog tožilca oziroma njegovega namestnika ni 
utemeljen, ga zavrne in ugotovi, da ni prišlo do kršitve. Če 
pa ugotovi, da je predlog delno ali v celoti utemeljen, spozna 
kršitelja za odgovornega in mu izreče ustrezen ukrep oziroma 
sankcijo.

(3) Senat prve stopnje sprejema odločitve iz prejšnjih 
dveh odstavkov v vsakem primeru posebej v ožji senatni 
sestavi treh članov (v nadaljevanju: tričlanski senat), ki jih za 
vsak posamezen primer posebej določi predsednik senata 
prve stopnje, v njegovi odsotnosti ali zadržanosti pa njegov 
namestnik. Vsak član tričlanskega senata se mora o zadevi 
opredeliti, pri čemer je odločitev tričlanskega senata sprejeta 
z večino glasov.

(4) Predsednik oziroma njegov namestnik skrbita, da je 
udeležba članov senata v različnih tričlanskih senatih ena-
komerna, pri čemer vsakemu tričlanskemu senatu pri delu 
oziroma odločanju predseduje predsednik ali podpredsednik 
senata prve stopnje.

(5) Odločitve iz četrtega odstavka 50. člena tega statuta 
sprejema senat prve stopnje in druge stopnje na skupni seji, 
lahko tudi korespondenčno, pri čemer je odločitev sprejeta, če 
zanjo glasuje večina opredeljenih navzočih članov.

(6) Senat prve stopnje vodi postopek na podlagi aktov, 
navedenih v tretjem odstavku 50. člena tega statuta, in v skladu 
s pravilnikom, ki ureja delo tožilca in razsodišča, ter opredeljuje 
lažje in težje kršitve. Glede vprašanj, ki niso urejena v nave-
denih aktih, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
kazenski postopek.

54. člen
(ukrepi oziroma sankcije za kršitelja)

(1) Upoštevaje težo kršitve, osebne okoliščine na strani 
kršitelja ter druge okoliščine primera lahko senat prve stopnje 
kršitelju izreče enega ali več izmed naslednjih ukrepov oziroma 
sankcij:

– opomin,
– javni opomin,
– opravičilo oškodovancu,
– povrnitev škode,
– dolžnost dodatnega strokovnega izpopolnjevanja,
– predlog za začasni ali trajni odvzem licence,
– objava razsodbe v veterinarskih občilih,
– izključitev iz članstva.
(2) Kršitve, zaradi katerih lahko senat prve stopnje ozi-

roma razsodišče pristojnemu organu predlaga izrek ukrepa 
začasnega ali trajnega odvzema licence, so naslednje:

– nevestno opravljanje veterinarskega poklica;
– dajanje lažnih podatkov v zvezi z opravljanjem veteri-

narske dejavnosti;
– opustitev dolžnosti stalnega in dopolnilnega izpopol-

njevanja za obnovitev licence v skladu s predpisi in sklepi 
Zbornice;

– večkratno ponavljanje kršitev Kodeksa veterinarske 
etike;

– neplačilo pristopnine;
– neplačevanje članarine.

55. člen
(pritožba)

(1) Zoper izrečen ukrep oziroma sankcijo senata prve 
stopnje v zadevi s področja izvajanja javnih pooblastil Zbornice 
je mogoče v 15 dneh vložiti pritožbo na pristojno ministrstvo, ki 
dokončno odloči o zadevi.

(2) Zoper odločitve senata prve stopnje v zadevah, ki ne 
sodijo na področje izvajanja javnih pooblastil Zbornice, je mo-
goče v 15 dneh vložiti pritožbo na senat druge stopnje.

(3) Pritožbo lahko vložijo tožilec oziroma njegov name-
stnik ali oseba, ki je bila spoznana za kršitelja in ji je bil izre-
čen eden ali več ukrepov ali sankcij iz 54. člena tega statuta.

56. člen
(postopek pred senatom druge stopnje)

(1) Seje senata druge stopnje vodi njegov predsednik. 
Senat druge stopnje sprejema odločitve v vsakem primeru 
posebej v ožji senatni sestavi treh članov (v nadaljevanju: 
tričlanski senat), ki jih za vsak posamezen primer posebej 
določi predsednik senata druge stopnje, v njegovi odsotnosti 
ali zadržanosti pa njegov namestnik. Vsak član tričlanskega 
senata se mora o zadevi opredeliti, pri čemer je odločitev 
tričlanskega senata sprejeta z večino glasov.

(2) V pritožbenem postopku lahko tričlanski senat druge 
stopnje:

– pritožbi ugodi in izpodbijano odločbo senata prve sto-
pnje razveljavi ter zadevo vrne v ponovno odločanje senatu 
prve stopnje;

– pritožbi ugodi in odločbo spremeni, če je dejansko 
stanje pojasnjeno v zadostni meri;

– pritožbo zavrne in potrdi odločitev senata prve stopnje;
– pritožbo zavrže, če je vložena prepozno ali jo vloži 

nepristojna oseba.
(3) Če je pravočasno vložena pritožba bistveno po-

manjkljiva, jo tričlanski senat druge stopnje vrne pritožniku 
v dopolnitev in določi rok za dopolnitev, ki ne sme biti krajši 
od 3 in ne daljši od 7 dni. Če je dopolnjena pritožba še vedno 
bistveno pomanjkljiva, jo senat druge stopnje zavrže.

g) STROKOVNA KOMISIJA

57.  člen
(sestava, izvolitev in konstituiranje strokovne komisije)

(1) Strokovna komisija ima sedem članov, ki jih izmed 
članov Zbornice izvoli skupščina Zbornice na volitvah po 
pošti. Volitve so veljavne, če se je opredelila najmanj večina 
vseh članov zbornice. Izvoljenih je sedem kandidatov, ki so 
prejeli največ glasov med kandidati s kandidatne liste.

(2) Predsednika komisije izvolijo člani izmed sebe na 
svoji prvi, konstitutivni seji.

(3) Delovanje strokovne komisije ureja akt.

58. člen
(pristojnosti in naloge)

(1) Strokovna komisija ima naslednje pristojnosti in na-
loge:

– pripravlja standardne operativne postopke za izvajanje 
veterinarskih storitev;

– sodeluje pri pripravi predlogov strategije razvoja vete-
rinarske stroke;

– pripravlja strokovne podlage za izvajanje dobre vete-
rinarske prakse;

– pripravlja program stalnega in dopolnilnega strokovne-
ga izpopolnjevanja za svoje člane;

– ustanovi kolegij za veterinarsko specializacijo, ki pri-
pravlja programe veterinarske specializacije in skrbi za njiho-
vo izvedbo;

– imenuje veterinarske specialiste;
– nadzoruje veterinarsko specializacijo;
– daje mnenja in priporočila o izvedenih strokovnih po-

stopkih članov Zbornice;
– daje mnenja in soglasja k primernosti strokovnih rav-

nanj posameznih članov Zbornice;
– opravlja druge naloge v skladu s statutom, drugimi 

splošnimi akti Zbornice ter sklepi upravnega odbora Zbornice.
(2) Strokovna komisija lahko za preučitev posameznih 

primerov in vprašanj iz svoje pristojnosti pridobi mnenja stro-
kovnjakov, ki niso člani komisije. Ti strokovnjaki se lahko na 
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povabilo predsednika strokovne komisije udeležijo ene ali več 
sej komisije, kjer predstavijo svoja mnenja in v zvezi z njimi 
razpravljajo, vendar nimajo pravice glasovanja.

i) NADZORNI ODBOR

59. člen
(položaj, sestava in odločanje nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor Zbornice (v nadaljnjem besedilu: nad-

zorni odbor) je samostojno in neodvisno telo, ki nadzira mate-
rialno in finančno poslovanje Zbornice in zborničnih skladov. 
Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren skupščini Zbornice.

(2) Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izmed članov 
Zbornice izvoli skupščina Zbornice. Predsednika nadzornega 
odbora izvolijo člani izmed sebe na svoji prvi, konstitutivni seji.

(3) Nadzorni odbor ima lahko svetovalca, ki je finančni 
strokovnjak in ga po predhodnem posvetovanju z nadzornim 
odborom imenuje predsednik Zbornice.

(4) Nadzorni odbor odloča na svojih sejah z večino 
glasov.

60. člen
(pristojnosti in naloge)

(1) Nadzorni odbor v skladu s posebnim pravilnikom, ki 
na podlagi tega statuta podrobneje ureja njegovo delovanje, 
izvršuje ter opravlja naslednje pristojnosti in naloge:

– sproti nadzira materialno in finančno poslovanje Zbor-
nice in zborničnih skladov;

– posreduje skupščini Zbornice svojo oceno letnega 
zaključnega računa;

– sodeluje pri pripravi finančnih poročil ter druge doku-
mentacije, ki se nanaša na materialno in finančno poslovanje 
Zbornice;

– po svoji presoji ali na zahtevo skupščine Zbornice ali 
predsednika Zbornice kadarkoli v vmesnem obdobju preverja 
materialno in finančno poslovanje Zbornice ter zborničnih 
skladov in po potrebi izda o tem poročilo.

(2) Če nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti v material-
nem ali finančnem poslovanju Zbornice, o tem nemudoma 
izda poročilo predsedniku Zbornice in skupščini Zbornice ter 
predlaga ukrepe in roke za odpravo teh nepravilnosti.

j) VOLILNA KOMISIJA

61. člen
(sestava volilne komisije)

(1) Volilna komisija Zbornice (v nadaljevanju: volilna 
komisija) ima tri člane, ki jih izmed članov Zbornice izvoli 
skupščina Zbornice. Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli največ 
glasov med kandidati s kandidatne liste.

(2) Predsednika komisije izvolijo člani izmed sebe na 
svoji prvi, konstitutivni seji.

62. člen
(pristojnosti in naloge)

(1) Volilna komisija v skladu s posebnim pravilnikom, 
ki na podlagi tega statuta podrobneje ureja njeno delovanje, 
izvršuje in opravlja naslednje pristojnosti in naloge:

– organizira, spremlja in nadzira postopke volitev in 
razrešitev v skupščini Zbornice;

– objavlja rezultate volitev in sprejema zaključna poročila 
o izvolitvah in razrešitvah;

– odloča o pritožbah v zvezi s kandidaturami, volilnimi 
postopki, volilnimi izidi ter razrešitvami.

(2) Komisija je za svoje delo odgovorna skupščini Zbor-
nice.

(3) Delovanje komisije ter njene pristojnosti in naloge 
podrobneje ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme skupščina 
Zbornice.

k) DIREKTOR ZBORNICE

63. člen
(položaj ter pristojnosti in naloge direktorja Zbornice)
(1) Direktor Zbornice (v nadaljnjem besedilu: direktor) 

vodi upravo Zbornice ter izvaja operativne in izvršilne naloge 
za Zbornico. V tem okviru predvsem skrbi in odgovarja za 
finančno poslovanje Zbornice, kadrovsko politiko Zbornice, 
nemoteno delovanje in organizacijo uprave Zbornice ter stro-
kovno izpopolnjevanje zaposlenih v upravi Zbornice. Skrbi 
tudi za izvajanje sklepov zborničnih organov, pripravo gradiv 
in predlogov za njihovo delo ter koordinacijo dela organov 
Zbornice in stalnih ter začasnih komisij in odborov.

(2) Direktor pri svojem delu sodeluje s predsednikom 
Zbornice, ki mu tudi pomaga pri pripravi strokovnih in drugih 
gradiv. Prav tako sodeluje z upravnim odborom Zbornice in 
nadzornim odborom, tako da ju redno obvešča o aktivnostih 
uprave.

(3) Direktor Zbornice pripravi o svojem delu in delu 
uprave Zbornice letno poročilo za skupščino Zbornice in za 
nadzorni odbor. Če tako zahtevata skupščina Zbornice ali 
nadzorni odbor, pripravi direktor tudi delno, periodično poro-
čilo. Tega lahko pripravi tudi na lastno pobudo in ga predloži 
navedenima organoma Zbornice.

(4) Direktor je pooblaščen za predstavljanje in zastopa-
nje Zbornice v poslovnih, materialnih in finančnih zadevah v 
vrednosti, določeni v letnem finančnem načrtu. V zadevah, ki 
po svoji vrednosti presegajo te zneske, mora direktor Zbornice 
še pred sprejetjem svoje odločitve pridobiti mnenje upravnega 
odbora in soglasje predsednika Zbornice.

64. člen
(odločanje o upravnih stvareh)

(1) Kadar gre pri izvajanju javnih pooblastil iz pristojno-
sti Zbornice za odločanje o upravnih stvareh, izdaja direktor 
upravne odločbe, če zakon ali ta statut ne določa drugače. 
Direktor lahko pooblasti tudi druge osebe za vodenje in odlo-
čanje v upravnem postopku.

(2) Za vodenje upravnega postopka in odločanje o 
upravnih stvareh morajo direktor in druge osebe iz prejšnje-
ga odstavka tega člena izpolnjevati pogoje iz zakona, ki ureja 
splošni upravni postopek.

65. člen
(imenovanje direktorja in njegova funkcija)

(1) Direktorja Zbornice imenuje upravni odbor Zbornice 
na podlagi javnega razpisa. Direktor Zbornice je lahko le 
oseba, ki je doktor veterinarske medicine, izpolnjuje pogoje 
za vodenje in odločanje v upravnem postopku v skladu s 
predpisom, ki ureja izobrazbo in strokovni izpit za vodenje in 
odločanje v upravnem postopku, ima najmanj pet let delovnih 
izkušenj ter aktivno obvlada slovenski jezik in vsaj enega od 
proceduralnih jezikov EU.

(2) Direktor opravlja svojo funkcijo poklicno in polni de-
lovni čas.

(3) Funkcija direktorja je nezdružljiva s članstvom v dru-
gih organih Zbornice, razen v upravnem odboru.

V. UPRAVA ZBORNICE

66. člen
(položaj in naloge uprave Zbornice)

(1) Uprava Zbornice opravlja pod vodstvom direktorja za 
Zbornico, njene organe in delovna telesa strokovna ter admi-
nistrativno-tehnična dela in druga pomožna opravila.

(2) Direktor ima pravico in dolžnost, da delavce v upravi 
Zbornice zaposluje v skladu s potrebami ter finančnimi zmo-
žnostmi Zbornice in v skladu s sklepom upravnega odbora 
Zbornice.
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(3) Organizacijo, naloge in delovanje uprave Zbornice ter 
sistemizacijo delovnih mest v upravi določa poseben splošni 
akt, ki ga sprejme upravni odbor Zbornice.

VI. FINANCIRANJE ZBORNICE

67. člen
(letni program dela in finančni načrt za delovanje Zbornice)

Delovanje Zbornice se financira v skladu s letnim progra-
mom dela in letnim finančnim načrtom, ki ga sprejme skupščina 
Zbornice. Redno financiranje poteka od redne letne skupščine, 
ki je praviloma maja do naslednje redne skupščine. Začasno 
financiranje se začne v primeru, da na redni letni skupščini 
skupščina ne sprejme predloga finančnega načrta za naslednje 
leto. Začasno financiranje lahko traja največ tri mesece.

68. člen
(načini pridobivanja sredstev)

Za svoje delovanje Zbornica pridobiva sredstva:
– s pristopnino, članarino in drugimi prispevki svojih 

članov;
– z organizacijo in izvajanjem strokovnih nalog;
– s pripravo in izvajanjem obveznega strokovnega izpo-

polnjevanja za svoje člane;
– s finančnimi prispevki za specializacijo;
– z vlaganjem svojih sredstev v komercialne posle;
– z založniško in izdajateljsko dejavnostjo;
– iz proračunskih sredstev za izvajanje javnih pooblastil;
– z donacijami ter
– na druge dopustne načine oziroma iz drugih virov.

69. člen
(financiranje delovanja sekcij)

Delo sekcij se delno financira iz skupnih sredstev, soraz-
merno z zastopanostjo posamezne sekcije v članstvu Zbor-
nice. Poleg tega lahko sekcije pridobivajo lastna sredstva, 
ki so neodtujljiva sredstva posamezne sekcije in se zbirajo 
na posebnem podračunu Zbornice. Za poslovanje na podra-
čunu sekcije odgovarjajo predsednik sekcije ter predsednik 
in direktor Zbornice. S temi sredstvi upravlja vsaka sekcija 
samostojno, v skladu s svojimi internimi akti, vendar v skladu 
s Statutom in akti Zbornice.

VII. POSTOPEK ZA SPREMEMBO STATUTA

70. člen
(pobuda, predlog in odločanje o spremembi statuta)
(1) Pobudo za spremembo tega statuta oziroma njegovih 

posameznih določb lahko da vsak član Zbornice. Skupšči-
na Zbornice mora o pobudi razpravljati, če pobudo podpre 
Upravni odbor, ena ali več sekcij, ali najmanj četrtina članov 
Zbornice.

(2) Na podlagi pobude in opravljene razprave iz prejšnje-
ga odstavka lahko Upravni odbor Zbornice, ena ali več sekcij 
ali najmanj četrtina članov Zbornice predlaga, da upoštevaje 
pobudo, razpravo in morebitna stališča skupščine, strokovna 
služba Zbornice pripravi dokončno besedilo predloga spre-
membe statuta.

(3) Sprememba statuta je sprejeta, če zanjo glasuje naj-
manj polovica vseh članov Zbornice. Če se glasovanje opravi 
korespondenčno, je sprememba sprejeta, če zanjo glasuje 
najmanj dve tretjini članov.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

71. člen
(prehodne in končne določbe)

(1) Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati do sedaj 
veljavni statut z dne 6. 12. 2003. Vsi splošni akti Zbornice, ki so 
bili sprejeti na podlagi do sedaj veljavnega statuta, ostanejo v 
veljavi do uveljavitve novih splošnih aktov, sprejetih na podlagi 
tega statuta. Ti novi splošni akti morajo biti sprejeti najpozneje 
v enem letu od uveljavitve tega statuta.

(2) Statut, ki ga sprejme skupščina, se v delu, ki se na-
naša na javna pooblastila, predloži Vladi Republike Slovenije 
v soglasje.

(3) Ta statut se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Laško, dne 24. maja 2013

Predsednik Veterinarske zbornice 
Slovenije

doc. dr. Borut Zemljič l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3292. Pristop h Kolektivni pogodbi dejavnosti 

trgovine Slovenije

V skladu s 7. členom Zakona o kolektivnih pogodbah 
(Uradni list RS, št. 43/06) Svet gorenjskih sindikatov, Sloven-
ski trg 3, 4000 Kranj,

p r i s t o p a
h Kolektivni pogodbi  

dejavnosti trgovine Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/14 in 38/14)

Kranj, dne 11. avgusta 2014

Svet gorenjskih sindikatov
Predsednica

Nežka Bozovičar l.r.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 3. 9. 2014 izdalo potrdilo št. 02047-4/2006-55 
o tem, da je naknadni pristop Sveta gorenjskih sindikatov 
h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije vpisan v 
evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o 
kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno 
številko 1/12.
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OBČINE

AJDOVŠČINA

3293. Poročilo Občinske volilne komisije Občine 
Ajdovščina o izidu volitev za župana Občine 
Ajdovščina dne 5. 10. 2014 in 19. 10. 2014

Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina (v nadaljeva-
nju: komisija) je na seji dne 21. 10. 2014 ob 16. uri, na podlagi 
glasovanja na rednih volitvah za župana Občine Ajdovščina 
dne 5. 10. 2014 in 19. 10. 2014 sprejela poročilo o izidu volitev.

1. Izid volitev za župana Občine Ajdovščina 5. 10. 2014
V Občini Ajdovščina je bilo v volilne imenike vpisanih 

15.709 volivcev. Na voliščih in po pošti je glasovalo 8.200 vo-
livcev ali 52,2 %. Veljavnih glasovnic za volitve župana je bilo 
8.045, neveljavnih 153, oddanih pa 8.198. Število volivcev, ki 
je glasovalo, se od števila oddanih glasovnic razlikuje za 2 gla-
sovnici – oddani sta bili 2 glasovnici manj.

V roku iz 98. člena Zakona o lokalnih volitvah ni bila 
vložena nobena pritožba na delo volilnih odborov, povezana z 
volitvami župana.

Kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št. Kandidat Število

glasov
 %

glasov
1. Tadej Beočanin, Ajdovščina, 

Goriška cesta 23b 2450 30,45
2. Marjan Poljšak, Ajdovščina, 

Šibeniška ulica 21 2079 25,84
3. Tino Mamić, Skrilje 70e 1021 12,69
4. Nadja Ušaj Pregeljc, 

Ajdovščina, Slejkoti 5 983 12,22
5. Ožbej Marc, Ajdovščina, 

Lavričeva cesta 58 560 6,96
6. Radovan Štor, Velike Žablje 45 491 6,10
7. Erik Štrukelj, Cesta 21a 315 3,92
8. Goran Velikonja, Lokavec 32 146 1,81

Ker noben kandidat ni dobil večine glasov, je občinska 
volilna komisija na podlagi tretjega odstavka 107. člena Zako-
na o lokalnih volitvah sprejela sklep o razpisu drugega kroga 
volitev za kandidata:

1. Tadej Beočanin, roj. 30. 9. 1982, Ajdovščina, Goriška 
cesta 23b

2. Marjan Poljšak, roj. 8. 9. 1945, Ajdovščina, Šibeniška 
ulica 21.

2. Izid volitev za župana Občine Ajdovščina 19. 10. 2014
V Občini Ajdovščina je bilo v volilne imenike vpisanih 

15.715 volivcev. Na voliščih in po pošti je glasovalo 7.565 vo-
livcev ali 48,14 %. Veljavnih glasovnic za volitve župana je bilo 
7.435, neveljavnih 129, oddanih pa 7.564. Število volivcev, ki 
je glasovalo, se od števila oddanih glasovnic razlikuje za 1 gla-
sovnico – oddana je bila 1 glasovnica manj.

V roku iz 98. člena Zakona o lokalnih volitvah ni bila 
vložena nobena pritožba na delo volilnih odborov, povezana z 
volitvami župana.

Kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Zap.
št. Kandidat Število

glasov
 %

glasov
1. Tadej Beočanin, Ajdovščina, 

Goriška cesta 23b 4715 63,42
2. Marjan Poljšak, Ajdovščina, 

Šibeniška ulica 21 2720 36,58

Ajdovščina, dne 21. oktobra 2014

Predsednik
 občinske volilne komisije

Grozdan Šinigoj l.r.

3294. Poročilo Občinske volilne komisije Občine 
Ajdovščina o izidu rednih volitev za občinski 
svet dne 5. 10. 2014

Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina (v nada-
ljevanju: komisija) je na seji dne 9. 10. 2014 ob 18. uri, na 
podlagi glasovanja na rednih volitvah za Občinski svet Občine 
Ajdovščina dne 5. 10. 2014, ugotovila izid volitev.

V Občini Ajdovščina je bilo v volilne imenike vpisanih 
15.709 volivcev. Na voliščih in po pošti je glasovalo 8.200 
volivcev ali 52,2 %. Veljavnih glasovnic za občinski svet je bilo 
7.931, neveljavnih 267, oddanih pa 8.198. Število volivcev, ki 
je glasovalo, se od števila oddanih glasovnic razlikuje za 2 gla-
sovnici – oddani sta bili 2 glasovnici manj.

Komisija je po pregledu zapisnikov o ugotovitvi izida 
glasovanja za občinski svet po voliščih in na podlagi dvoma o 
pravilnosti štetja preferenčnih glasov na volišču za št. 18-KS 
Skrilje in volišču št. 20-KS Vipavski Križ, povabila volilna 
odbora z navedenih volišč, da ponovno preverita štetje prefe-
renčnih glasov za posamezne kandidate iz list. Volilna odbora 
sta dne 9. 10. 2014 opravila ponovno štetje preferenčnih 
glasov. Ugotovljeno je bilo, da so bili preferenčni glasovi za 
navedeni volišči napačno šteti, zato sta volilna odbora na 
podlagi ponovnega štetja pravilno ugotovila število oddanih 
preferenčnih glasov za posamezne kandidate. Na podlagi 
ugotovljenih rezultatov sta bila popravljena zapisnika o ugo-
tovitvi izida glasovanja za občinski svet in na tej podlagi re-
zultati v programu za ugotavljanje izida glasovanja – Lokalne 
volitve 2014.

V roku iz 98. člena Zakona o lokalnih volitvah ni bila 
vložena nobena pritožba na delo volilnih odborov, povezanih z 
volitvami v občinski svet.

Komisija ugotavlja, da je izid glasovanja naslednji:
1. Rezultati glasovanja za občinski svet po listah v 

občini

Zap.
št. Ime liste

Število
glasov  %

1. NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI 1040 13,11 %

2. Koalicija Združena levica 
(TRS, IDS) 227 2,86 %

3. Pozitivna Slovenija 158 1,99 %

4. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA 119 1,50 %

5. ZVEZA ZA PRIMORSKO – 
ZZP 620 7,82 %

6. Lista ČAVEN 426 5,37 %

7. SDS Slovenska demokratska 
stranka 1020 12,86 %

8. Socialni demokrati 1246 15,71 %

9. Stranka Mira Cerarja 589 7,43 %

10. Lista Priložnost mladim 190 2,40 %

11. NARODNA STRANKA DELA 551 6,95 %

12. LISTA OBRTI 
IN PODJETNIŠTVA 448 5,65 %

13. DeSUS 537 6,77 %

14. LISTA SRCE 654 8,25 %

15. SLOVENIJA ZA VEDNO 106 1,34 %

SKUPAJ 7931 100 %



Uradni list Republike Slovenije Št. 79 / 7. 11. 2014 / Stran 8739 

2. Rezultati glasovanja za občinski svet po listah
a) po volilnih enotah

VOLILNA ENOTA 1
Zap. 
št. Ime liste

Število
glasov  %

1. NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI 217 13,53 %

2. Koalicija Združena levica 
(TRS, IDS) 71 4,43 %

3. Pozitivna Slovenija 54 3,37 %
4. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA 19 1,18 %
5. ZVEZA ZA PRIMORSKO – 

ZZP 98 6,11 %
6. Lista ČAVEN 76 4,74 %
7. SDS Slovenska demokratska 

stranka 197 12,28 %
8. Socialni demokrati 322 20,07 %
9. Stranka Mira Cerarja 157 9,79 %

10. Lista Priložnost mladim 46 2,87 %
11. NARODNA STRANKA DELA 87 5,42 %
12. LISTA OBRTI 

IN PODJETNIŠTVA 61 3,80 %
13. DeSUS 81 5,05 %
14. LISTA SRCE 93 5,80 %
15. SLOVENIJA ZA VEDNO 25 1,56 %

SKUPAJ 1604 100 %

VOLILNA ENOTA 2
Zap. 
št. Ime liste

Število
glasov  %

1. NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI 252 14,71 %

2. Koalicija Združena levica
(TRS, IDS) 57 3,33 %

3. Pozitivna Slovenija 40 2,34 %
4. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA 31 1,81 %
5. ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP 199 11,62 %
6. Lista ČAVEN 118 6,89 %
7. SDS Slovenska demokratska 

stranka 207 12,08 %
8. Socialni demokrati 301 17,57 %
9. Stranka Mira Cerarja 124 7,24 %

10. Lista Priložnost mladim 46 2,69 %
11. NARODNA STRANKA DELA 88 5,14 %
12. LISTA OBRTI 

IN PODJETNIŠTVA 90 5,25 %
13. DeSUS 63 3,68 %
14. LISTA SRCE 69 4,03 %
15. SLOVENIJA ZA VEDNO 28 1,63 %

SKUPAJ 1713 100,00 %

VOLILNA ENOTA 3
Zap. 
št. Ime liste

Število
glasov  %

1. NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI 213 14,68 %

2. Koalicija Združena levica 
(TRS, IDS) 20 1,38 %

3. Pozitivna Slovenija 24 1,65 %

Zap. 
št. Ime liste

Število
glasov  %

4. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA 19 1,31 %

5. ZVEZA ZA PRIMORSKO – 
ZZP 74 5,10 %

6. Lista ČAVEN 35 2,41 %
7. SDS Slovenska demokratska 

stranka 268 18,47 %
8. Socialni demokrati 175 12,06 %
9. Stranka Mira Cerarja 102 7,03 %

10. Lista Priložnost mladim 38 2,62 %
11. NARODNA STRANKA DELA 78 5,38 %
12. LISTA OBRTI 

IN PODJETNIŠTVA 37 2,55 %
13. DeSUS 160 11,03 %
14. LISTA SRCE 193 13,30 %
15. SLOVENIJA ZA VEDNO 15 1,03 %

SKUPAJ 1451 100,00 %

VOLILNA ENOTA 4
Zap. 
št. Ime liste

Število
glasov  %

1. NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI 169 11,12 %

2. Koalicija Združena levica 
(TRS, IDS) 53 3,49 %

3. Pozitivna Slovenija 19 1,25 %
4. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA 30 1,97 %
5. ZVEZA ZA PRIMORSKO – 

ZZP 164 10,79 %
6. Lista ČAVEN 107 7,04 %
7. SDS Slovenska demokratska 

stranka 164 10,79 %
8. Socialni demokrati 186 12,24 %
9. Stranka Mira Cerarja 100 6,58 %

10. Lista Priložnost mladim 39 2,57 %
11. NARODNA STRANKA DELA 171 11,25 %
12. LISTA OBRTI 

IN PODJETNIŠTVA 84 5,53 %
13. DeSUS 85 5,59 %
14. LISTA SRCE 129 8,49 %
15. SLOVENIJA ZA VEDNO 20 1,32 %

SKUPAJ 1520 100 %

VOLILNA ENOTA 5

Zap. št. Ime liste
Število
glasov  %

1. NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI 189 11,50 %

2. Koalicija Združena levica 
(TRS, IDS) 26 1,58 %

3. Pozitivna Slovenija 21 1,28 %
4. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA 20 1,22 %
5. ZVEZA ZA PRIMORSKO – 

ZZP 85 5,17 %
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Zap. št. Ime liste
Število
glasov  %

6. Lista ČAVEN 90 5,48 %
7. SDS Slovenska demokratska 

stranka 184 11,20 %
8. Socialni demokrati 262 15,95 %
9. Stranka Mira Cerarja 106 6,45 %

10. Lista Priložnost mladim 21 1,28 %
11. NARODNA STRANKA DELA 127 7,73 %
12. LISTA OBRTI 

IN PODJETNIŠTVA 176 10,71 %
13. DeSUS 148 9,01 %
14. LISTA SRCE 170 10,35 %
15. SLOVENIJA ZA VEDNO 18 1,10 %

SKUPAJ 1643 100,00 %

b) po številu mandatov
Občinska volilna komisija je na podlagi oddanih glasov 

za liste ter izračuna količnikov za posamezno volilno enoto 
ugotovila, da sta bila dodeljena dva direktna mandata listi 
Socialni demokrati, in sicer eden v prvi in eden v drugi volilni 
enoti. Po izvedenem preračunu mandatov v občini še kot celoti 
po D’HONTOVEM sistemu najvišjih količnikov, je komisija ugo-
tovila, da so posamezne liste dobile naslednje skupno število 
mandatov v občini, in sicer:

Zap. 
št. Ime liste

Število
mandatov

1. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 4

2. Koalicija Združena levica (TRS, IDS) 1
3. Pozitivna Slovenija 0
4. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA 0

Zap. 
št. Ime liste

Število
mandatov

5. ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP 2

6. Lista ČAVEN 1

7. SDS Slovenska demokratska stranka 4

8. Socialni demokrati 5

9. Stranka Mira Cerarja 2

10. Lista Priložnost mladim 0

11. NARODNA STRANKA DELA 2

12. LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA 1

13. DeSUS 2

14. LISTA SRCE 2

15. SLOVENIJA ZA VEDNO 0

SKUPAJ 26

Na ravni občine je bilo podeljenih 26 mandatov.
Na listah, ki so prejele mandat v posamezni volilni enoti 

so bili izvoljeni kandidati po vrstnem redu na listah, razen v pri-
merih, ko se je vrstni red na listah zamenjal na podlagi prejetih 
preferenčnih glasov. Na podlagi preferenčnih glasov se je vrstni 
red na listah zamenjal:

– v 1. volilni enoti so se na 1. mesto uvrstili: Miran Gre-
gorc iz liste NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, 
Valentin Krtelj iz liste SDS Slovenska demokratska stranka in 
Andraž Mavrič iz liste Socialni demokrati,

– v 2. volilni enoti se je na 1. mesto uvrstila Marija Trošt 
iz Liste ČAVEN,

– v 3. volilni enoti se je na 1. mesto uvrstil Janez Tratnik 
iz liste SDS Slovenska demokratska stranka,

– v 4. volilni enoti se je na 1. mesto uvrstila Polonca Volk 
iz liste Socialni demokrati.

3. Izid volitev v občinski svet
Občinska volilna komisija je na podlagi 1. in 2. točke tega 

poročila ugotovila, da so v občinski svet izvoljeni:

VOLILNA ENOTA 1
Zap. št. Ime in priimek, naslov Ime liste

1. Miran Gregorc, Vilharjeva ulica 24, Ajdovščina NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. Nina Štrancar, Tovarniška cesta 3č, Ajdovščina Koalicija Združena levica (TRS, IDS)
3. Valentin Krtelj, Šibeniška ulica 20, Ajdovščina SDS Slovenska demokratska stranka
4. Andraž Mavrič, Na Brajdi 1, Ajdovščina Socialni demokrati
5. Jordan Polanc, Cebejeva ulica 11a, Ajdovščina Stranka Mira Cerarja

VOLILNA ENOTA 2
Zap. št. Ime in priimek, naslov Ime liste

1. Boris Šapla, Slomškova ulica 8, Ajdovščina NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. Ivan Krašna, Budanje 127a ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
3. Marija Trošt, Budanje 6m Lista ČAVEN
4. Matej Furlan, Kožmani 28 SDS Slovenska demokratska stranka
5. Mitja Tripković, Na Livadi 8, Ajdovščina Socialni demokrati
6. Vesna Uršič, Na Livadi 4, Ajdovščina Stranka Mira Cerarja

VOLILNA ENOTA 3
Zap. št. Ime in priimek, naslov Ime liste

1. Dušan Mikuž, Višnje 17 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. Janez Tratnik, Col 77a SDS Slovenska demokratska stranka
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Zap. št. Ime in priimek, naslov Ime liste
3. Bogdan Slokar, Lokavec 175a Socialni demokrati
4. Angel Vidmar, Lokavec 135d DeSUS
5. Matjaž Bajec, Col 3b LISTA SRCE

VOLILNA ENOTA 4
Zap. št. Ime in priimek, naslov Ime liste

1. Mateja Jerkič, Cesta 73 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. Aleksander Lemut, Cesta 27a ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
3. Alojzij Klemenčič, Stomaž 11c SDS Slovenska demokratska stranka
4. Polonca Volk, Plače 28d Socialni demokrati
5. Igor Česnik, Plače 24a NARODNA STRANKA DELA

VOLILNA ENOTA 5
Zap. št. Ime in priimek, naslov Ime liste

1. Kazimir Čebron, Brje 62 Socialni demokrati
2. Vilko Brus, Vrtovin 76 NARODNA STRANKA DELA
3. Igor Furlan, Selo 76 LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA
4. Anton Kreševec, Kamnje 2c DeSUS
5. Ivan Vodopivec, Batuje 75b LISTA SRCE

Ajdovščina, dne 9. oktobra 2014

Predsednik
občinske volilne komisije

Grozdan Šinigoj l.r.

DOBJE

3295. Poročilo o izidu volitev za župana Občine 
Dobje – drugi krog, izvedenih dne 19. oktobra 
2014

Občinska volilna komisija Občine Dobje je na temelju 
prvega odstavka 90. člena ter 107. in 108. člena Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 
in 83/12) na seji dne 20. 10. 2014 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Dobje – drugi 

krog, izvedenih dne 19. oktobra 2014

I.
Občinska volilna komisija Občine Dobje je na seji dne 

20. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov 
in zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja 
za volitve župana drugi krog, na volitvah dne 15. 10. 2014 
(predčasno glasovanje) in v nedeljo, 19. oktobra 2014 ter na 
podlagi zapisnika občinske volilne komisije pri ugotavljanju izi-
da glasovanja po pošti za župana na lokalnih volitvah 2. kroga 
izvedenega dne 19. 10. 2014, z dne 20. 10. 2014 ugotovila 
rezultate glasovanja ter izid volitev za župana.

II.
Na volitvah 19. oktobra 2014 je bilo vpisanih v volilna 

imenika 846 volivcev.
Skupaj je glasovalo 510 volivcev, od tega sta 2 glasovala 

po pošti.

III.
Za volitve župana je bilo oddanih 510 glasovnic. Neveljavnih 

glasovnic ni bilo. Vseh 510 oddanih glasovnic je bilo veljavnih.
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Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. FRANC LESKOVŠEK 327 glasov, kar je 64,12 % pre-

jetih glasov od vseh oddanih veljavnih glasovnic
2. NATALIJA PLEMENITAŠ FUCHS 183 glasov, kar je 

35,88 % prejetih glasov od vseh oddanih veljavnih glasovnic.

IV.
Glede na določbe prvega odstavka 107. člena Zakona o 

lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 
in 83/12) je občinska volilna komisija ugotovila:

Za župana Občine Dobje je bil izvoljen:
FRANC LESKOVŠEK, roj. 22. 12. 1950; stanujoč Brezje 

pri Dobjem 16a, 3224 Dobje pri Planini, 
ker je prejel večino veljavnih glasov.
Izvoljenemu kandidatu se na podlagi 108. člena Zakona 

o lokalnih volitvah v zvezi z določbami 91. člena istega zakona 
izda potrdilo o izvolitvi za župana občine.

Št. 041-0001/2014–(LV Župan)
Dobje, dne 20. oktobra 2014

Predsednik 
občinske volilne komisije

Bogomir Brložnik l.r.

3296. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega 
sveta Občine Dobje, izvedenih dne 5. 10. 2014

Občinska volilna komisija Občine Dobje je na temelju 
prvega odstavka 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08 in 83/12) na seji dne 6. 10. 
2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine 

Dobje, izvedenih dne 5. 10. 2014

I.
V Občini Dobje je od skupnega števila volivcev 846 gla-

sovalo 496 volivcev, kar znaša 58,63 % vseh volilnih upravi-
čencev.

Skupaj je glasovalo 496 volivcev, od tega je bilo oddanih 
489 veljavnih glasovnic in 7 neveljavnih glasovnic.

II.
Posamezni kandidati za člane Občinskega sveta Občine 

Dobje so dobili naslednje št. glasov:

Kandidati  navedeni po vrstnem redu 
na glasovnici

Skupaj 
prejetih glasov

 % prejetih glasov glede 
na veljavne glasovnice .

 % prejetih glasov 
od vseh oddanih glasov

1 FRANCI LESKOVŠEK ml. 253 51,74  % 9,70  %
2 PETER FRECE 195 39,88  % 7,47  %
3 HELENA VOLASKO 225 46,01  % 8,62  %
4 SILVA ČADEJ 58 11,86  % 2,22  %
5 NATALIJA PLEMENITAŠ FUCHS 192 39,26  % 7,36  %
6 DUŠAN PLANKO 144 29,45  % 5,52  %
7 NEVENKA BRUJIĆ 19 3,89  % 0,73  %
8 FRANCI LONČAR 100 20,45  % 3,83  %
9 SILVESTRA UDUČ 138 28,22  % 5,29  %

10 UROŠ HORJAK 136 27,81  % 5,21  %
11 BRANKO UDUČ 235 48,06  % 9,01  %
12 EDVARD KOVAČIČ 118 24,13  % 4,52  %
13 MATEJ GRAČNAR 158 32,31  % 6,06  %
14 KATJA ROMIH 97 19,84  % 3,72  %
15 MARJANCA BEVC 130 26,58  % 4,98  %
16 MAGDALENA DOBERŠEK 199 40,70  % 7,63  %
17 SERGEJA GAJŠEK 36 7,36  % 1,38  %
18 BOŽIDAR ŽIBRET 176 35,99  % 6,75  %

III.
Z odlokom o določitvi volilne enote za volitve članov ob-

činskega sveta in župana Občine Dobje je določena ena volilna 
enota Občine Dobje, v kateri se skupno voli sedem članov 
Občinskega sveta Občine Dobje.

Na podlagi 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08 in 83/12) so bili v Občini Dobje 
za člane občinskega sveta izvoljeni naslednji kandidati:

1. Franci Leskovšek ml., roj. 26. 9. 1975; stan. Brezje pri 
Dobjem 16b, 3224 Dobje pri Planini

2. Branko Uduč, roj. 26. 11. 1961; stan. Dobje pri Plani-
ni 32, 3224 Dobje pri Planini

3. Helena Volasko, roj. 17. 3. 1968, stan. Večje Brdo 15a, 
3224 Dobje pri Planini

4. Magdalena Doberšek, roj. 2. 3. 1973; stan. Repuš 1a, 
3224 Dobje pri Planini

5. Peter Frece, roj. 5. 4. 1972, stan. Škarnice 14, 3224 
Dobje pri Planini

6. Natalija Plemenitaš Fuchs, roj. 14. 12. 1979; stan. 
Dobje pri Planini 9c, 3224 Dobje pri Planini

7. Božidar Žibret, roj. 19. 12. 1972, stan. Lažiše 21, 3224 
Dobje pri Planini.

Št. 041-0001/2014
Dobje, dne 7. oktobra 2014

Predsednik
občinske volilne komisije

Bogomir Brložnik l.r.
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DOL PRI LJUBLJANI

3297. Poročilo o izidu volitev v občinski svet 
in župana na lokalnih volitvah 2014

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah Občinska 
volilna komisija Dol pri Ljubljani podaja

P O R O Č I L O
o izidu volitev v občinski svet in župana  

na lokalnih volitvah 2014

Na volitvah občinskega sveta in župana je bila udeležba 
na voliščih 52,44 %. Od skupnega števila volivcev z območja 
Občine Dol pri Ljubljani, ki šteje 4.537 volilnih upravičencev, se 
je volitev udeležilo 2.379 volilnih upravičencev.

VOLITVE ŽUPANA
Od 2.379 volilnih upravičencev, ki so se udeležili lokalnih 

volitev, je bilo neveljavnih glasov 33, veljavnih pa 2.346. Ob-
činska volilna komisija je ugotovila, da so kandidati za župana 
na lokalnih volitvah, ki so potekale 5. oktobra 2014, prejeli 
naslednje število glasov:

Kandidat Št. glasov  % glasov
Željko Savič 973 41,47
Janez Tekavc 1.251 53,32
Jožef Virant 122 5,20

Na lokalnih volitvah 2014 je bil za župana Občine Dol 
pri Ljubljani izvoljen Janez Tekavc, ki prejel večino (53,32 %) 
glasov volivcev.

VOLITVE V OBČINSKI SVET
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so kandidatne 

liste za volitve v občinski svet, ki so potekale 5. oktobra 2014, 
prejele naslednje število glasov in mandatov:

Ime liste Št. glasov  % glasov Št. mandatov

Nova Slovenija – krščanski demokrati 174 7,48 % 1

Socialni demokrati – SD 81 3,48 % 0

Lista krajanov Senožeti 235 10,10 % 2

Lista Sotočje 487 20,93 % 4

SDS – Slovenska demokratska stranka 175 7,52 % 1

Lista krajanov Dolsko, Dol - Videm, Beričevo - Brinje, Vinje, Laze, Osredke, 
Kamnica, Petelinje, Klopce, Zagorica, Vrh, Križevska vas, Podgora, Zajelše, 
Zaboršt, Kleče 277 11,90 % 2

Novi obrazi – lista Janeza Tekavca in skupine volivcev 798 34,29 % 7

SLS – Slovenska ljudska stranka 100 4,30 % 0

Od 2.379 volilnih upravičencev, ki so se udeležili lokalnih 
volitev, je bilo neveljavnih glasov 52, veljavnih pa 2.327.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili v občin-
ski svet Občine Dol pri Ljubljani izvoljeni in potrjeni naslednji 
kandidati:

1. ALEŠ BAKOVNIK, Senožeti 5, 1262 Dol pri Ljubljani
Novi obrazi – lista Janeza Tekavca
2. JASNA GRAHEK, Beričevo 15, 1262 Dol pri Ljubljani
Novi obrazi – lista Janeza Tekavca
3. MIROSLAV HRIBAR, Videm 40 B, 1262 Dol pri Ljubljani
Lista Sotočje
4. NINA KEDER, Beričevo 52 C, 1262 Dol pri Ljubljani
Lista Sotočje
5. NIKA KOKALJ, Petelinje 5 A, 1262 Dol pri Ljubljani
Lista Sotočje
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6. IGOR LAPIČ, Dolsko 13, 1262 Dol pri Ljubljani 
SDS – Slovenska demokratska stranka
7. KATJA LOŽAR, Zaboršt 9, 1262 Dol pri Ljubljani 
Novi obrazi – lista Janeza Tekavca
8. MIHAELA MEKŠE, Videm 26 H, 1262 Dol pri Ljubljani
Novi obrazi – lista Janeza Tekavca
9. IRENA PRAŠNIKAR, Zagorica 3, 1262 Dol pri Ljubljani 
Nova Slovenija – krščanski demokrati
10. JURE RABIČ, Kleče 31, 1262 Dol pri Ljubljani 
Novi obrazi – lista Janeza Tekavca
11. HENRIK ROPOTAR, Senožeti 1 B, 1262 Dol pri Lju-

bljani 
Novi obrazi – lista Janeza Tekavca
12. HELENA RUMIČ, Senožeti 41 E, 1262 Dol pri Ljubljani
Lista krajanov Senožeti
13. ŽELJKO SAVIČ, Dolsko 100 A, 1262 Dol pri Ljubljani
Lista Sotočje
14. BRANKO ŠKARJA, Senožeti 37 B, 1262 Dol pri 

Ljubljani
Lista krajanov Senožeti
15. MARIJA ZAJEC, Dolsko 48, 1262 Dol pri Ljubljani
Lista krajanov Dolsko, Dol - Videm, Beričevo - Brinje, Vi-

nje, Laze, Osredke, Kamnica, Petelinje, Klopce, Zagorica, Vrh, 
Križevska vas, Podgora, Zajelše, Zaboršt, Kleče

16. ALEŠ ŽNIDARŠIČ, Videm 28 A, 1262 Dol pri Ljubljani 
Novi obrazi – lista Janeza Tekavca
17. LOJZE ŽNIDARŠIČ, Laze 29 A, 1262 Dol pri Ljubljani
Lista krajanov Dolsko, Dol - Videm, Beričevo - Brinje, Vi-

nje, Laze, Osredke, Kamnica, Petelinje, Klopce, Zagorica, Vrh, 
Križevska vas, Podgora, Zajelše, Zaboršt, Kleče.

Št. 041-0001/2014-109
Dol pri Ljubljani, dne 17. oktobra 2014

Predsednica
Občinske volilne komisije

Špela Banič l.r.

GRAD

3298. Poročilo o izidu volitev župana Občine Grad – 
1. krog

Občinska volilna komisija Občine Grad je na podlagi 
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– ZLV-UPB3 in 45/08 in 83/12) ter na podlagi zapisnikov o delu 
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve 
župana Občine Grad na volitvah 5. oktobra 2014, na seji dne 
6. oktobra 2014, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev 
za župana Občine Grad.

I.
1. Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 

1997 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 1276 volivcev ali 63,9 % od vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 1276 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem 

imeniku.

II.
Za volitve župana občine je bilo oddanih 1276 glasov-

nic, od katerih je bilo 1268 veljavnih. Ker so bile prazne, ker 
je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli, oziroma 
ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 8 glasovnic 
neveljavnih.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Branko NOVAK 135 glasov ali 10,65 %
2. Cvetka FICKO 517 glasov ali 40,77 %
3. Tatjana MELIN 57 glasov ali 4,50 %
4. Silvo ŠARKANJ 559 glasov ali 44,09 %

III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zako-

na o lokalnih volitvah ugotovila, da nobeden od kandidatov ni 
izvoljen za župana Občine Grad v prvem krogu.

V drugi krog volitev župana se uvrstita kandidata po vr-
stnem redu števila dobljenih glasov, in sicer:

1. Silvo ŠARKANJ 559 glasov ali 44,09 %
2. Cvetka FICKO 517 glasov ali 40,77 %

Drugi krog, skladno s tretjim odstavkom 107. člena Zako-
na o lokalnih volitvah, razpiše Državna volilna komisija.

Št. 041-001/2014-OVK
Grad, dne 6. oktobra 2014

Marjana Štrtak Kovač l.r.
Predsednica

občinske volilne komisije

Člani:

Gabriel Semler l.r., član
Anton Cör, član
Andreja Ferko l.r., član

Namestniki:

Tatjana Sukič, namestnica predsednice
Zlatica Farič, namestnica člana
Matej Gumilar, namestnik člana
Viljem Hajdinjak l.r., namestnik člana

3299. Poročilo o izidu volitev župana Občine Grad – 
2. krog

Občinska volilna komisija Občine Grad je na seji dne 
21. oktobra 2014, skladno z 90. členom Zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 in 83/12) ter 
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju 
izida glasovanja na volitvah župana Občine Grad – 2. krog, 
19. oktobra 2014, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev 
župana Občine Grad.

I.
1. Na volitvah 19. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 

1994 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 1337 volivcev ali 67,05 % od vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 1337 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku.

II.
Za volitve župana občine je bilo oddanih 1337 glasov-

nic, od katerih je bilo 1335 veljavnih. Ker so bile prazne, ker 
je bilo obkroženih več kandidatov kot se jih voli, oziroma 
ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, sta bili 2 glasovnici 
neveljavni.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Silvo ŠARKANJ 637 glasov ali 47,72 %
2. Cvetka FICKO 698 glasov ali 52,28 %
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III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona 

o lokalnih volitvah ugotovila, da je za županjo Občine Grad 
izvoljena

1. Cvetka FICKO, 7. 4. 1963, stanujoča Radovci 25a, 
9264 Grad, po poklicu dipl. inž. grad.,

ker je prejela večino veljavnih glasov.

Št. 041-002/2014-OVK
Grad, dne 21. oktobra 2014

Marjana Štrtak Kovač l.r.
Predsednica

občinske volilne komisije

Člani:
Gabriel Semler l.r., član
Anton Cör l.r., član
Andreja Ferko l.r., član

Namestniki:
Tatjana Sukič l.r., namestnica predsednice
Zlatica Farič, namestnica člana
Matej Gumilar l.r., namestnik člana
Viljem Hajdinjak l.r., namestnik člana

3300. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta Občine Grad

Občinska volilna komisija Občine Grad je na podlagi 
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– ZLV-UPB3 in 45/08 in 83/12) ter na podlagi zapisnikov o 
delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za 
volitve članov Občinskega sveta Občine Grad na volitvah 
5. oktobra 2014, na seji dne 6. oktobra 2014, ugotovila re-
zultate glasovanja ter izid volitev za člane Občinskega sveta 
Občine Grad.

I.
1. Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 

1997 volivcev.
2. V 7 (sedmih) volilnih enotah je skupaj glasovalo 1276 

volivcev ali 63,90 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, 
in sicer:

a) v 1. volilni enoti je glasovalo 394 volivcev, od tega ve-
ljavnih 389 glasovnic, neveljavnih 5 glasovnic;

b) v 2. volilni enoti je glasovalo 247 volivcev, od tega ve-
ljavnih 246 glasovnic, neveljavna 1 glasovnica;

c) v 3. volilni enoti je glasovalo 210 volivcev, od tega ve-
ljavnih 209 glasovnic, neveljavna 1 glasovnica;

d) v 4. volilni enoti je glasovalo 47 volivcev, od tega ve-
ljavnih 42 glasovnic, neveljavnih 5 glasovnic;

e) v 5. volilni enoti je glasovalo 103 volivcev, od tega 
veljavnih 94 glasovnic, neveljavnih 9 glasovnic;

f) v 6. volilni enoti je glasovalo 148 volivcev, od tega ve-
ljavnih 136 glasovnic, neveljavnih 12 glasovnic;

g) v 7. volilni enoti je glasovalo 126 volivcev, od tega ve-
ljavnih 98 glasovnic, neveljavnih 28 glasovnic.

II.
1. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Marijan KLEMENT  212 glasov ali 54,50 %
2. Bojan JUD 81 glasov ali 20,82 %
3. Lidija RAJSAR FERENCEK 34 glasov ali 8,74 %
4. Ludvik KOČAR  119 glasov ali 30,59 %
5. Anica KRPIČ  103 glasov ali 26,48 %
6. Ernest MEŠIČ  110 glasov ali 28,28 %

7. Janez SLAMAR 102 glasov ali 26,22 %
8. Branko NOVAK 97 glasov ali 24,94 %
9. Alojz ŠINKO 95 glasov ali 24,42 %
Izvoljeni so bili:
1. Marijan KLEMENT, roj. 16. 7. 1967, Grad 172b
2. Ludvik KOČAR, roj. 4. 7. 1946, Grad 33
3. Ernest MEŠIČ, roj. 19. 5. 1974, Grad 172d

2. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Zlata SEVER 13 glasov ali 5,28 %
2. Stanko RECEK  192 glasov ali 78,05 %
3. Andrej VRTIČ 93 glasov ali 37,80 %
4. Janez FERKO  112 glasov ali 45,53 %
Izvoljena sta bila:
1. Stanko RECEK, roj. 17. 3. 1979, Dolnji Slaveči 48
2. Janez FERKO, roj. 29. 6. 1975, Dolnji Slaveči 54a

3. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ana HAJDIČ 20 glasov ali 9,57 %
2. Mihael HUBER 41 glasov ali 19,62 %
3. Branimir KOKOL 30 glasov ali 14,35 %
4. Matej FICKO 93 glasov ali 44,50 %
5. Danijel BERNJAK  125 glasov ali 59,81 %
6. Janez KEREC 73 glasov ali 34,93 %
Izvoljena sta bila:
1. Danijel BERNJAK, roj. 9. 10. 1984, Vidonci 81a
2. Matej FICKO, roj. 19. 12. 1994, Vidonci 100

4. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Štefan GJERGJEK 42 glasov ali 100 %
Izvoljen je bil:
1. Štefan GJERGJEK, roj. 17. 12. 1966, Kovačevci 28

5. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Stanislav KEREC 94 glasov ali 100 %
Izvoljen je bil:
1. Stanislav KEREC, roj. 5. 12. 1964, Kruplivnik 82

6. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Klementina KUZMIČ 136 glasov ali 100 %
Izvoljen je bil:
1. Klementina KUZMIČ, roj. 31. 8. 1988, Motovilci 11

7. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Bojan BERTALANIČ 98 glasov ali 100 %
Izvoljen je bil:
1. Bojan BERTALANIČ, roj. 29. 9. 1962, Radovci 19

Št. 041-002/2014-OVK
Grad, dne 6. oktobra 2014

Marjana Štrtak Kovač l.r.
Predsednica

občinske volilne komisije

Člani:
Gabriel Semler l.r., član
Anton Cör, član
Andreja Ferko l.r., član

Namestniki:
Tatjana Sukič, namestnica predsednice
Zlatica Farič, namestnica člana
Matej Gumilar, namestnik člana
Viljem Hajdinjak l.r., namestnik člana
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KOČEVJE

3301. Cenik storitev oskrbe s toploto 
iz distribucijskega omrežja

V skladu z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distri-
bucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za 
tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/14), dobavitelj toplote 
objavlja

C E N I K
storitev oskrbe s toploto  

iz distribucijskega omrežja

I.
S tem cenikom se določi variabilni in fiksni del cene sto-

ritev oskrbe s toploto iz distribucijskega omrežja, ki jih zaraču-
nava Javno komunalno podjetje KOMUNALA Kočevje, d.o.o., 
kot dobavitelj toplote.

II.
Cene storitev oskrbe s toploto iz distribucijskega omrežja 

se obračunajo po naslednjih postavkah:

Storitev ME Cena brez DDV v € DDV 22 % Cena z DDV v €
Variabilni del

Dobavljena toplota
Gospodinjstva MWh 54,5235 11,9952 66,5187
Ostali odjem MWh 67,5181 14,8540 82,3721

Fiksni del
Priključna moč MW/leto 26909,1849 5920,0207 32829,2056
Priključna moč MW/mesec 2242,4321 493,3351 2735,7672

III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik 

storitev oskrbe s toploto, ki je bil veljaven od 1. 10. 2011 in 
korigiran s stopnjo davka na dodano vrednost 1. 7. 2013.

IV.
Ta cenik začne veljati 1. 11. 2014.

Št. 464-7/2014-2
Kočevje, dne 30. oktobra 2014

Javno komunalno podjetje
KOMUNALA Kočevje, d.o.o.

Direktor
Marko Kljun l.r.

KRŠKO

3302. Poročilo o izidu splošnih volitev župana 
občine Krško

Občinska volilna komisija je na svoji 7. redni seji dne 
9. 10. 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
ugotavljanju izida glasovanja za župana občine Krško na voli-
tvah, dne 9. 10. 2014, ugotovila:

I.
Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico glasovati 

22.089 volivcev.
Glasovalo je skupaj 8.975 volivcev ali 40,63 % od vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
Za volitve župana je bilo oddanih 8.975 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje 

volivca je bilo 102 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 8.873.
Kandidati so dobili naslednje število glasov:

Kandidat Št. glasov  % glasov
1. mag. Martina Prevejšek 897 10.11
2. Tamara Vonta 1482 16.70
3. mag. Miran Stanko 6494 73.19

III.
Občinska volilna komisija Krško je na podlagi 107. člena 

Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 45/08 in 83/12) ugotovila, da je za žu-
pana Občine Krško izvoljen

mag. Miran Stanko, rojen 28. 3. 1956, Stritarjeva ulica 17, 
Krško.

Št. 041-4/2014 O302
Krško, dne 9. oktobra 2014

Predsednik OVK Krško:
Bojan Trampuš l.r.

Namestnica predsednika OVK Krško:
Darja Šonc Kučič l.r.

Člani OVK:

Urška Kerin l.r.
Katarina Pompe l.r.
Nataša Močnik l.r.
Silvia Ivačič l.r.
Dušan Šiško l.r.
Damjan Omerzu l.r.
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3303. Poročilo o izidu splošnih volitev članov 
Občinskega sveta Občine Krško

Občinska volilna komisija je na svoji 7. redni seji dne 
9. 10. 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega 
sveta Občine Krško, ugotovila

I.

Št. liste Glasov  % glasov Ime liste

1 81 0,96 % ZA NAŠ KRAJ GRE 

2 1.108 13,20 % SMC – STRANKA MIRA CERARJA

3 571 6,80 % NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

4 383 4,56 % IDS – INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM

5 140 1,67 % SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

6 760 9,05 % DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

7 601 7,16 % ROK – STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV

8 2.523 30,05 % SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

9 958 11,41 % SD – SOCIALNI DEMOKRATI

10 229 2,73 % LISTA ZA PRAVIČNOST, RENTO IN RAZVOJ

11 1.041 12,40 % SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Skupaj: 8.395  

II.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatom direktno 
podeljeno 8 mandatov.

VOLILNA ENOTA 1 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V 
VOLILNI ENOTI, 2 MANDATA

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljena sta:
1. Vlado Grahovac, roj. 15.05.1961, Reštanj 48, Senovo
2. Sonja Bračun, roj. 02.05.1981, Veliki Kamen 34, Ko-

privnica 

VOLILNA ENOTA 2 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V 
VOLILNI ENOTI, 1 MANDAT

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je:
1. Jože Slivšek, roj. 29.09.1957, Zdole 36a, Zdole

VOLILNA ENOTA 3 – OD SKUPNO 9 MANDATOV V 
VOLILNI ENOTI, 2 MANDATA

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljena sta:
1. Miran Stanko, roj. 28.03.1956, Stritarjeva ulica 17, 

Krško
2. Boštjan Pirc, roj. 02.06.1973, Gubčeva ulica 7, Krško 

(preferenčni glas)

SMC – STRANKA MIRA CERARJA, izvoljen je:
1. Dušan Dornik, roj. 22.02.1980, Cesta krških žrtev 40, 

Krško 

VOLILNA ENOTA 4 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V 
VOLILNI ENOTI, 2 MANDATA

SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljena je:
1. Ana Somrak, roj. 01.05.1958, Ulica Anke Salmičeve 55, 

Leskovec pri Krškem

VOLILNA ENOTA 5 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V 
VOLILNI ENOTI, 1 MANDAT

SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je:
1. Janez Barbič, roj. 30.04.1969, Šutna 25, Podbočje
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III.
V skladu s 16. in 17. členom Zakona o lokalnih volitvah se 

preostalih 21 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, 
razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih 
za istoimenske liste v vseh petih volilnih enotah.

Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske 
liste v vseh petih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 29 
(d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 29 količnikov nasled-
nje (drugi odstavek 16. člena Zakona o lokalnih volitvah):

Število mandatov v občini : 29

Zap. št. Količnik Št. Ime liste
1 2523.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
2 1261.50 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
3 1108.00 STRANKA MIRA CERARJA 
4 1041.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
5 958.00 SOCIALNI DEMOKRATI 
6 841.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
7 760.00 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
8 630.75 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
9 601.00 STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV 

10 571.00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
11 554.00 STRANKA MIRA CERARJA 
12 520.50 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
13 504.60 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
14 479.00 SOCIALNI DEMOKRATI 
15 420.50 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
16 383.00 INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM 
17 380.00 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
18 369.33 STRANKA MIRA CERARJA 
19 360.43 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
20 347.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
21 319.33 SOCIALNI DEMOKRATI 
22 315.38 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
23 300.50 STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV 
24 285.50 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
25 280.33 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
26 277.00 STRANKA MIRA CERARJA 
27 260.25 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
28 253.33 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
29 252.30 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
30 239.50 SOCIALNI DEMOKRATI 
31 229.36 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
33 221.60 STRANKA MIRA CERARJA 
34 210.25 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni 
enoti.

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni ob-
čine Krško dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med 
številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu 
in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v 
posameznih volilnih enotah, na način opisan v točki II. tega 
poročila (tretji odstavek 16. člena Zakona o lokalnih volitvah). 
Tako posameznim listam na ravni občine pripada naslednje 
število mandatov:
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– SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 10 mandatov

– SMC – STRANKA MIRA CERARJA 4 mandati

– SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 4 mandati

– SD – SOCIALNI DEMOKRATI 3 mandati

– DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 3 mandati

– IDS – INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM 1 mandat

– ROK – STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV 2 mandata 

– NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 2 mandata

– SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS 0 mandatov

– Lista Za Pravičnost, Rento In Razvoj 0 mandatov

– Za naš kraj gre 0 mandatov

in jim glede na že podeljene mandate iz II. točke tega poročila pripada še:

– SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 3 mandati

– SMC – STRANKA MIRA CERARJA 3 mandati

– SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 4 mandati

– SD – SOCIALNI DEMOKRATI 3 mandati

– DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 3 mandati

– IDS – INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM 1 mandat

– ROK – STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV 2 mandata 

– NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 2 mandata

– SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS 0 mandatov 

– Lista Za Pravičnost, Rento In Razvoj 0 mandatov

– Za naš kraj gre 0 mandatov

Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki ima-
jo največje ostanke glasov v razmerju do količnika iz 15. člena 
Zakona o lokalnih volitvah v volilni enoti (17. člen Zakona o 
lokalnih volitvah).

Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po 
posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh 
listah (7 kandidatov je prehitelo prve kandidate na listi zaradi 
preferenčnih glasov, med njimi je Boštjan Pirc (SLS), ki mu je 
podeljen direktni mandat, medtem ko so ostali kandidati Milena 
Bogovič Perko (SDS), Anton Petrovič (SD), Mojca Železnik 
(SLS), Aljoša Preskar (NSI), Julijan Kerin (ROK), Tamara Vonta 
(SD) prav tako prehiteli kandidate na prvem mestu:

Ime liste VE Izvoljen je

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1 Milena Bogovič Perko, roj. 30.07.1959, Mali Kamen 31b, Senovo 
(preferenčni glas)

IDS INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM 1 Olivera Mirkovič, roj. 03.06.1969, 
Delavska ulica 8, Senovo,

SOCIALNI DEMOKRATI 1 Anton Petrovič, roj. 01.12.1961
Titova cesta 93, Senovo (preferenčni glas)

SMC STRANKA MIRA CERARJA 2 Aleš Zajc, roj. 20.06.1968
Spodnji Stari Grad 36, Krško

DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

2 Vlado Bezjak, roj. 29.03.1954
naslov: Brestanica, Armeško 45

SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 2 Terezija Deržanič, roj. 22.09.1949
Dolenja vas 36, Krško (preferenčni glas)

SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 2 Mojca Železnik, roj. 16.10.1966
Jetrno selo 17, Brestanica (preferenčni glas)
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SMC STRANKA MIRA CERARJA 3 Tajana Dvoršek, roj. 14.02.1979
Valvasorjevo nabrežje 5, Krško

NSI NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

3 Aljoša Preskar, roj. 24.03.1966
Pot na Polšco 21, Krško (preferenčni glas)

DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

3 Jožica Mikulanc, roj. 03.02.1953
naslov: Krško, Rozmanova 48

ROK STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV 3 Julijan Kerin, roj. 28.01.1991
Cesta 4. julija 67, Krško (preferenčni glas)

SD – SOCIALNI DEMOKRATI 3 Tamara Vonta, roj. 13.12.1970
Sremič 15, Krško (preferenčni glas)

SLS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 3 Jože Žabkar, roj. 30.01.1961
Papirniška 15, Krško

SMC STRANKA MIRA CERARJA 4 Davorin Naglič, roj. 08.03.1978
Ulica Anke Salmič 52, Leskovec pri Krškem,

DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

4 Alojz Marolt, roj. 30.05.1955
Drnovo 68, Leskovec pri Krškem

SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 4 Franc Lekše, roj. 03.01.1945
Veliki Trn 18, Krško (preferenčni glas)

SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 4 Jože Olovec, roj. 10.08.1957
Vrtnarska pot 1, Leskovec pri Krškem

ROK STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV 5 Tadej Radkovič, roj. 21.07.1982
Šutna 7, Podbočje

NSI NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

5 Stanka Jurečič, roj. 15.11.1974
Malo Mraševo 26, Podbočje

SD SOCIALNI DEMOKRATI 5 Silvo Krošelj, roj. 28.12.1974
Cirje 6, Raka

SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 5 Jožef Zupančič, roj. 14.03.1940
naslov: Raka, Podlipa 7

IV.
Člani občinskega sveta občine Krško izvoljeni na volitvah 

5. 10. 2014 so:

V volilni enoti 1:

1. Vlado Grahovac – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Sonja Bračun – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
3. Milena Bogovič Perko – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4. Olivera Mirkovič – IDS INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM
5. Anton Petrovič – SD – SOCIALNI DEMOKRATI

V volilni enoti 2:
1. Aleš Zajc – SMC STRANKA MIRA CERARJA
2. Vlado Bezjak – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
3. Jože Slivšek – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. Terezija Deržanič – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. Mojca Železnik – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

V volilni enoti 3:
1. Dušan Dornik – SMC STRANKA MIRA CERARJA
2. Tajana Dvoršek – SMC STRANKA MIRA CERARJA
3. Aljoša Preskar – NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
4. Jožica Mikulanc – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
5. Julijan Kerin – ROK STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV
6. Miran Stanko – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
7. Boštjan Pirc – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
8. Tamara Vonta – SD SOCIALNI DEMOKRATI
9. Jože Žabkar – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
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V volilni enoti 4:
1. Davorin Naglič – SMC STRANKA MIRA CERARJA
2. Alojz Marolt – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
3. Ana Somrak – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. Franc Lekše – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. Jože Olovec – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

V volilni enoti 5:
1. Tadej Radkovič – ROK STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV
2. Stanka Jurečič – NSI NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. Silvo Krošelj – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
3. Jožef Zupančič – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5. Janez Barbič – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Št. 041-4/2014 O3O2
Krško, dne 9. oktobra 2014

Predsednik OVK Krško:
Bojan Trampuš l.r.

Namestnica predsednika OVK Krško:
Darja Šonc l.r.

Člani OVK:

Urška Kerin l.r.
Silvia Ivačič l.r.
Nataša Močnik l.r.
Damjan Omerzu l.r.
Katarina Pompe l.r.
Dušan Šiško l.r.

3304. Poročilo o izidu rednih volitev člana 
Občinskega sveta Občine Krško – 
predstavnika romske skupnosti

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Posebna volilna komisije za volitve člana Občinskega sveta 
Občine Krško – predstavnika romske skupnosti, na 6. seji, dne 
8. 10. 2014, sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev člana  

Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika 
romske skupnosti

Posebna volilna komisija za volitve člana Občinskega 
sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti je ugo-
tovila naslednje:

I.
Za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – pred-

stavnika romske skupnosti sta bili potrjeni kandidaturi nasled-
njih kandidatov:

1. MORAN JURKOVIČ – DANE, roj. 11. 1. 1977,
naslov: LOKE 20, pošta: LESKOVEC PRI KRŠKEM,
poklic: BREZ POKLICA,
delo: SODELAVEC FORUMA ROMSKIH SVETNIKOV,
predlagatelj: ŠTEFKA KOVAČIČ in skupina volivcev.
2. SARENKA HUDOROVAC, roj. 27. 4. 1986,
naslov: KERINOV GRM 27, pošta: LESKOVEC PRI KR-

ŠKEM,

poklic: BREZ POKLICA,
delo: POMOČNICA VZGOJITELJICE ROMSKIH OTROK,
predlagatelj: BOJAN HUDOROVAC in skupina volivcev.

II.
V volilni imenik pripadnikov romske skupnosti je bilo vpi-

sanih 170 volivcev.
S potrdilom Posebne volilne komisije je glasovalo 19 vo-

livcev.
Skupaj 189 volivcev.
Na voliščih je po volilnem imeniku glasovalo 148 volivcev.
S potrdilom Posebne volilne komisije je glasovalo 19 vo-

livcev.
Skupaj je glasovalo 167 volivcev ali 88,35 %.
Oddanih je bilo 167 glasovnic.
Neveljavni sta bili 2 glasovnici.

III.
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:

Zap. št. Ime in priimek kandidata št. 
glasov

 % 
glasov

1. Moran Jurkovič – Dane 108 65,45 %
2. Sarenka Hudorovac 57 34,55 %

IV.
Posebna volilna komisija je ugotovila, da je na podlagi 

11. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12), član Občinskega 
sveta Občine Krško – predstavnik romske skupnosti, izvoljen 
na rednih volitvah v šesti (6.) volilni enoti, dne 5. 10. 2014:

Moran Jurkovič – Dane, roj. 11. 1. 1977, stanujoč v Le-
skovcu pri Krškem, Loke 20.

Št. 041-6/2014-O12
Krško, dne 8. oktobra 2014

Posebna volilna komisija Krško:
Predsednik

Andrej Sluga l.r.

Namestnica predsednika:
Simona Lubšina

Člani PVK Krško:

Janez Avguštin l.r.
Marina Novak Rabzelj l.r.
Franc Unetič l.r.
Aleksandra Libenšek l.r.
Silvo Jurkovič l.r.
Miran Jurkovič l.r.
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3305. Poročilo o izidu rednih volitev v svete 
krajevnih skupnosti v občini Krško

Občinska volilna komisija je na 7. redni seji dne 9. 10. 
2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih komisij krajevnih 
skupnosti pri ugotavljanju izida glasovanja za člane sveta KS 
na volitvah 5. 10. 2014 ugotovila:

1. Na območju KS Brestanica je bilo v volilne imenike vpi-
sanih 1727 volivcev. Na voliščih je glasovalo 752 volivcev. Od-
danih je bilo 752 glasovnic, od katerih jih je bilo 9 neveljavnih.

Za člane Sveta KS Brestanica so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Margareta Marjetič, Likarjeva 11, Brestanica,
b) Boštjan Železnik, Jetrno selo 17, Brestanica,
c) Marko Kenig, Likarjeva 17, Brestanica;

– v 2. volilni enoti:
a) Vesna Butkovič, Elektrarniška cesta 24, Brestanica,
b) Anton Zakšek, Cesta na Ribnik 28, Brestanica,
c) Boštjan Colarič, Jetrno selo 9, Brestanica;

– v 3. volilni enoti:
a) Vlado Bezjak, Armeško 45, Brestanica;

– v 4. volilni enoti:
a) Roman Bračun, Raztez 29a, Brestanica,
b) Edi Vodopivec, Raztez 5, Brestanica;

– v 5. volilni enoti:
a) Danijela Mirt, Anže 12, Brestanica;

– v 6. volilni enoti:
a) Andreja Budna, Dolenji Leskovec 50, Brestanica,
b) Roman Drstvenšek, Dolenji Leskovec 5a, Brestanica.

2. Na območju KS Dolenja vas je bilo v volilne imenike 
vpisanih 582 volivcev. Na voliščih je glasovalo 228 volivcev. 
Oddanih je bilo 228 glasovnic, od katerih jih je bilo 10 neve-
ljavnih.

Za člane Sveta KS Dolenja vas so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Terezija Zinka Deržanič, Dolenja vas pri Krškem 36, 

Krško,
b) Peter Blatnik, Dolenja vas pri Krškem 2, Krško;

– v 2. volilni enoti:
a) Goran Udovč, Stari Grad 5, Krško,
b) Andrej Žitnik, Stari Grad 8, Krško;

– v 3. volilni enoti:
a) Martin Trampuš, Pesje 11, Krško;

– v 4. volilni enoti:
a) Janez Špiler, Libna 28, Krško,
b) Branko Mijokovič, Libna 33b, Krško.

3. Na območju KS Gora je bilo v volilne imenike vpisanih 
459 volivcev. Na voliščih je glasovalo 200 volivcev. Oddanih je 
bilo 200 glasovnic, od katerih je bilo 5 neveljavnih.

Za člane Sveta KS Gora so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Janez Levičar, Cesta 1, Krško,
b) Stanko Alegro, Gunte 9, Krško,
c) Sonja Levičar, Cesta 19, Krško;

– v 2. volilni enoti:
a) Martin Levičar, Gora 3, Krško,
b) Alojz Kerin, Straža pri Krškem 2, Krško,
c) Gregor Zagorc, Dunaj 2, Krško;

– v 3. volilni enoti:
a) Andreja Božič, Spodnje Dule 4, Krško,
b) Aleš Bizjak, Golek 18, Krško,
c) Jože Pacek, Osredek pri Trški gori 6a, Krško.

4. Na območju KS Koprivnica je bilo v volilne imenike 
vpisanih 592 volivcev. Na voliščih je glasovalo 216 volivcev. 
Oddanih je bilo 216 glasovnic, od katerih so bile 4 neveljavne.

Za člane Sveta KS Koprivnica so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Matej Božičnik, Koprivnica 21, Koprivnica,
b) Andrej Kužner, Veliki Dol 27, Koprivnica,
c) Marija Božičnik, Veliki Dol 89, Koprivnica;

– v 2. volilni enoti:
a) Sonja Bračun, Veliki Kamen 34, Koprivnica,
b) Roman Umek, Veliki Kamen 69, Koprivnica;

– v 3. volilni enoti:
a) Tadej Klavžar, Mrčna sela 44, Koprivnica,
b) Nada Resnik, Mrčna sela 45, Koprivnica.

5. Na območju KS mesta Krško je bilo v volilne imenike 
vpisanih 6.724 volivcev. Na voliščih je glasovalo 2613 volivcev. 
Oddanih je bilo 2613 glasovnic, od katerih jih je bilo 180 ne-
veljavnih.

Za člane Sveta KS mesta Krško so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Alojz Božič, Gornje Pijavško 30, Krško;

– v 2. volilni enoti:
a) Bojan Naraglav, Cesta krških žrtev 7a, Krško,
b) Tajana Dvoršek, Valvasorjevo nabrežje 5, Krško;

– v 3. volilni enoti:
a) Nataša Šerbec, Narpel 61, Krško;

– v 4. volilni enoti:
a) Boštjan Pirc, Gubčeva ulica 7, Krško,
b) Hrvoje Petković, Ulica Milke Kerinove 2, Krško;

– v 5. volilni enoti:
a) Zoran Jankovič, Sremič 31, Krško;

– v 6. volilni enoti:
a) Marjan Unetič, Lapajnetova ulica 16, Krško,
b) Gorazd Pirc, Cesta 4. Julija 4, Krško;

– v 7. volilni enoti:
a) Ivan Učanjšek, Sremiška 10, Krško,
b) Tadej Levičar, Ulica Tončke Čečeve 9, Krško;

– v 8. volilni enoti:
a) Jožica Mikulanc, Rozmanova 48, Krško,
b) Meta Fekonja, Cesta 4. julija 62b, Krško,
c) Zlata Gajšak Požgaj, Cesta 4. julija 62b, Krško;

– v 9. volilni enoti:
a) Mojca Novak, Ob potoku 7, Krško.

6. Na območju KS Krško polje je bilo v volilne imenike 
vpisanih 825 volivcev. Na voliščih je glasovalo 248 volivcev. 
Oddanih je bilo 248 glasovnic, od katerih je bilo 13 neveljavnih.

Za člane Sveta KS Krško polje so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Alojz Bogolin, Drnovo 48, Leskovec pri Krškem,
b) Janko Mesinger, Drnovo 17b, Leskovec pri Krškem,
c) Martin Mlakar, Drnovo 43, Leskovec pri Krškem;

– v 2. volilni enoti:
a) Darja Bukovec, Mrtvice 55, Leskovec pri Krškem,
b) Anton Gregoršanec, Mrtvice 34, Leskovec pri Krškem;

– v 3. volilni enoti:
a) Franc Žibert, Brege 56, Leskovec pri Krškem,
b) Franc Marolt, Brege 48, Leskovec pri Krškem;
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– v 4. volilni enoti:
a) Peter Račič, Vihre 21, Leskovec pri Krškem,
b) Dušan Lukič, Vihre 39, Leskovec pri Krškem.

7. Na območju KS Leskovec je bilo v volilne imenike vpi-
sanih 1723 volivcev. Na voliščih je glasovalo 792 volivcev. Od-
danih je bilo 792 glasovnic, od katerih jih je bilo 30 neveljavnih.

Za člane Sveta KS Leskovec so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Aleš Kranjčevič, Ulce 2a, Leskovec pri Krškem,
b) Mitja Lekše, Nova pot 6, Leskovec pri Krškem;

– v 2. volilni enoti:
a) Jože Olovec, Vrtnarska pot 1, Leskovec pri Krškem,
b) Janez Salmič, Sejmiška 20, Leskovec pri Krškem,
c) Dragutin Antolič, Ulica Anke Salmič 36a, Leskovec pri 

Krškem;

– v 3. volilni enoti:
d) Branko Mlakar, Gorenja vas pri Leskovcu 20, Leskovec 

pri Krškem,
e) Damijan Arh, Velika vas 59, Leskovec pri Krškem,
f) Stanislav Arh, Velika vas 59, Leskovec pri Krškem;

– v 4. volilni enoti:
a) Alojz Kerin, Selce pri Leskovcu 5, Leskovec pri Krškem,
b) Tatjana Kerin, Selce pri Leskovcu 7, Leskovec pri 

Krškem;

– v 5. volilni enoti:
a) Bojan Mežič, Veniše 49, Leskovec pri Krškem,
b) Roman Logar, Veniše 1a, Leskovec pri Krškem;

– v 6. volilni enoti:
a) Borut Arh, Žadovinek 30, Leskovec pri Krškem;

– v 7. volilni enoti:
a) Ivan Kranjčevič, Kobile 7, Leskovec pri Krškem.

8. Na območju KS Podbočje je bilo v volilne imenike vpi-
sanih 1377 volivcev. Na voliščih je glasovalo 649 volivcev. Od-
danih je bilo 649 glasovnic, od katerih jih je bilo 23 neveljavnih.

Za člane Sveta KS Podbočje so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Anton Jurečič, Podbočje 12, Podbočje,
b) Martina Strgar, Podbočje 95, Podbočje;

– v 2. volilni enoti:
a) Stanislav Kuntarič, Slivje 4, Podbočje;

– v 3. volilni enoti:
a) Olga Vintar, Dobrava ob Krki 12, Podbočje;

– v 4. volilni enoti:
a) Janez Barbič, Šutna 25, Podbočje,
b) Jožica Barbič, Šutna 12, Podbočje;

– v 5. volilni enoti:
a) Aleš Jeke, Veliko Mraševo 55, Podbočje,
b) Zdravko Urbanč, Veliko Mraševo 23, Podbočje;

– v 6. volilni enoti:
a) Stanka Jurečič, Malo Mraševo 26, Podbočje,
b) Gregor Stopar, Brod v Podbočju 17, Podbočje;

– v 7. volilni enoti:
a) Jože Glogovšek, Kalce-Naklo 9, Podbočje;

– v 8. volilni enoti:
a) Jože Turk, Planina 11, Podbočje;

– v 9. volilni enoti:
a) Alenka Sintič, Prušnja vas 10, Podbočje.

9. Na območju KS Raka je bilo v volilne imenike vpisanih 
1569 volivcev. Na voliščih je glasovalo 777 volivcev. Oddanih je 
bilo 777 glasovnic, od katerih jih je bilo 10 neveljavnih.

Za člane Sveta KS Raka so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Jože Žibert, Planina pri Raki 20, Raka;

– v 2. volilni enoti:
a) Silvo Krošelj, Cirje 6, Raka,
b) Jernej Šterk, Raka 60, Raka,
c) Martin Božič, Raka 106a, Raka;

– v 3. volilni enoti:
a) Robert Kralj, Vrh pri Površju 10, Raka,
b) Janko Žaren, Površje 16, Raka;

– v 4. volilni enoti:
a) Željko Novak, Mali Koren 5, Raka,
b) Borut Skinder, Gmajna 4, Raka,
c) Anton Resnik, Kržišče 5, Raka;

– v 5. volilni enoti:
a) Frančiška Metelko, Mikote 8, Raka,
b) Stanislav Vene, Podlipa 12, Raka;

– v 6. volilni enoti:
a) Alojz Šiško, Sela pri Raki 24, Raka,
b) Marija Vrhovšek, Ardro pri Raki 13, Raka.

10. Na območju KS Rožno-Presladol je bilo v volilne 
imenike vpisanih 341 volivcev. Na voliščih je glasovalo 153 vo-
livcev. Oddanih je bilo 153 glasovnic, od katerih so bile 3 ne-
veljavne.

Za člane Sveta KS Rožno-Presladol so bili izvoljeni:
a) Branko Dvoršek, Presladol 21, Brestanica,
b) Franc Gole, Rožno 3a, Brestanica,
c) Anton Bohorč, Rožno 38a, Brestanica
d) Božidar Sajovec, Presladol 52, Brestanica,
e) Vladimir Hriberšek, Rožno 36a, Brestanica
f) Roman Simončič, Presladol 11, Brestanica
g) Mojca Škoberne, Presladol 37, Brestanica.

11. Na območju KS Senovo je bilo v volilne imenike vpisa-
nih 3194 volivcev. Na voliščih je glasovalo 1080 volivcev. Odda-
nih je bilo 1080 glasovnic, od katerih jih je bilo 34 neveljavnih.

Za člane Sveta KS Senovo so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Vlasta Moškon, Pot na Armes 5a, Senovo,
b) Mirela Zalokar, Pot na Armes 29, Senovo;

– v 2. volilni enoti:
a) Anton Petrovič, Titova cesta 93, Senovo,
b) Andrej Radi, Titova cesta 100, Senovo,
c) Bojana Grilc, Titova cesta 94, Senovo;

– v 3. volilni enoti:
a) Marija Krušič, Šercerjeva ulica 2b, Senovo,
b) Janez Planinc, Delavska ulica 7, Senovo,
c) Bojan Brilej, Rudarska cesta 26, Senovo;

– v 4. volilni enoti:
a) Ivan Umek, Mali Kamen 22, Senovo;

– v 5. volilni enoti:
a) Vlado Grahovac, Reštanj 48, Senovo;

– v 6. volilni enoti:
a) Jože Ivačič, Dovško 11, Senovo;
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– v 7. volilni enoti:
a) Ladislav Cerjak, Šedem 21, Senovo;

– v 8. volilni enoti:
a) Silvo Kozole, Dobrava 50, Senovo;

– v 9. volilni enoti:
a) Dušan Kovačič, Brezje pri Dovškem 14, Senovo;

– v 10. volilni enoti:
a) Anton Remih, Stranje 13, Blanca.

12. Na območju KS Senuše je bilo v volilne imenike vpisa-
nih 447 volivcev. Na voliščih je glasovalo 172 volivcev. Oddanih 
je bilo 172 glasovnic, od katerih jih je bilo 6 neveljavnih.

Za člane Sveta KS Senuše so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Marjan Tomažin, Straža pri Raki 15a, Raka,
b) Majda Žabkar, Straža pri Raki 18, Raka;

– v 2. volilni enoti:
a) Damjan Mežič, Senuše 52, Leskovec pri Krškem,
b) Jože Tomažin, Senuše 27, Leskovec pri Krškem,
c) Stanislav Levičar, Drenovec pri Leskovcu 10, Leskovec 

pri Krškem;

– v 3. volilni enoti:
a) Aleksander Zorič, Brezje pri Senušah 28, Leskovec 

pri Krškem,
b) Majda Kerin, Brezovska gora 7, Leskovec pri Krškem.

13. Na območju KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna je 
bilo v volilne imenike vpisanih 278 volivcev. Na voliščih je gla-
sovalo 164 volivcev. Oddanih je bilo 164 glasovnic, od katerih 
so bile 4 neveljavne.

Za člane Sveta KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna 
so bili izvoljeni:

– v 1. volilni enoti:
a) Zoran Pfajfar, Spodnja Libna 8, Krško,
b) Janko Kuselj, Spodnja Libna 18, Krško;

– v 2. volilni enoti:
a) Jože Stibrič, Spodnji Stari Grad 27a, Krško,
b) Damjan Lapuh, Spodnji Stari Grad 69, Krško,
c) Andreas Repše, Spodnji Stari Grad 64, Krško;

– v 3. volilni enoti:
a) Michael Špiler, Spodnji Stari Grad 37, Krško,
b) Nina Kostrevc, Spodnji Stari Grad 32, Krško.

14. Na območju KS Veliki Podlog je bilo v volilne imenike 
vpisanih 825 volivcev. Na voliščih je glasovalo 416 volivcev. 
Oddanih je bilo 416 glasovnic, od katerih jih je bilo 46 neve-
ljavnih.

Za člane Sveta KS Veliki Podlog so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Karolina Cizerle, Pristava 23, Leskovec pri Krškem,
b) Zdravko Mežič, Veliki Podlog 55, Leskovec pri Krškem,
c) Mateja Dimc, Pristava 11, Leskovec pri Krškem;

– v 2. volilni enoti:
a) Marko Marinčič, Gorica 12, Leskovec pri Krškem;

– v 3. volilni enoti:
a) Jernej Urbanč, Jelše 34, Leskovec pri Krškem;

– v 4. volilni enoti:
a) Martin Žibert, Mali Podlog 20, Leskovec pri Krškem;

– v 5. volilni enoti:
a) Jože Žičkar, Gržeča vas 24, Leskovec pri Krškem.

15. Na območju KS Veliki Trn je bilo v volilne imenike 
vpisanih 570 volivcev. Na voliščih je glasovalo 278 volivcev. 
Oddanih je bilo 278 glasovnic, od katerih sta bili 2 neveljavni.

Za člane Sveta KS Veliki Trn so bili izvoljeni:
a) Franc Lekše, Veliki Trn 18, Krško,
b) Primož Starc, Srednje Arto 1, Krško,
c) Anton Žaren, Vrhulje 7, Krško
d) Bojana Jamnik, Kočno 1, Krško,
e) Boris Arh, Dalce 2, Krško
f) Bojan Starc, Dolenja Lepa vas 2, Krško,
g) Mojca Gorenjc Gerjevič, Veliki Trn 4, Krško.

16. Na območju KS Zdole je bilo v volilne imenike vpisanih 
766 volivcev. Na voliščih je glasovalo 316 volivcev. Oddanih je 
bilo 316 glasovnic, od katerih jih je bilo 6 neveljavnih.

Za člane Sveta KS Zdole so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Darko Topolovšek, Pleterje 41/a, Krško,
b) Vinko Planinc, Anovec 10, Krško;

– v 2. volilni enoti:
a) Marjan Gričar, Zdole 65a, Zdole,
b) Janko Omerzu, Zdole 55, Zdole,
b) Jože Slivšek, Zdole 36/a, Zdole;

– v 3. volilni enoti:
a) Drago Župevc, Ravne pri Zdolah 51, Krško,
b) Marjan Zorko, Ravne pri Zdolah 40a, Krško;

– v 4. volilni enoti:
a) Matjaž Ban, Kostanjek 14, Zdole.

Št. 041-5/2014 O302
Krško, dne 9. oktobra 2014

Predsednik OVK Krško
Bojan Trampuš l.r.

Namestnica predsednika OVK Krško
Darja Šonc Kučič l.r.

Članica OVK
Urška Kerin l.r.

Članica OVK
Nataša Močnik l.r.

Članica OVK
Katarina Pompe l.r.

Namestnica članice OVK
Silvia Ivačič l.r.

Namestnik članice OVK
Dušan Šiško l.r.

Namestnik članice OVK
Damjan Omerzu l.r.

NAKLO

3306. Poročilo občinske volilne komisije 
pri ugotavljanju volilnega izida za župana 
Občine Naklo na volitvah dne 5. 10. 2014

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
Občinska volilna komisija Občine Naklo objavlja
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P O R O Č I L O 
občinske volilne komisije pri ugotavljanju 

volilnega izida za župana Občine Naklo  
na volitvah dne 5. 10. 2014

Volilna komisija je ugotovila:
1. Število volišč v občini: 4 + predčasno + po pošti.
2. Število prejetih zapisnikov z volišč v občini: 5 (4 volišča 

+ predčasno glasovanje; zahteve po glasovanju po pošti ni bilo).
3. a) v volilni imenik za območje občine je bilo vpisanih: 

4.278 volivcev
b) s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
SKUPAJ: 4.278 volivcev
4. Glasovalo je:
a) po volilnem imeniku: 2.566 volivcev
– predčasno: 72 volivcev
– po pošti: 0 volivcev
b) s potrdili: 0 volivcev
c) SKUPAJ: 2.566 volivcev
5. Oddanih je bilo: 2565 glasovnic.
6. Neveljavnih glasovnic je bilo: 30.
7. Veljavnih glasovnic je bilo: 2.535.
8. Kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
1 ZDRAVKO CANKAR 318 12.54
2 STANE OMAN 65 2.56
3 MARKO MRAVLJA 1328 52.39
4 ROK HRIBAR 49 1.93
5 IVAN MEGLIČ 775 30.57

Občinska volilna komisija na podlagi ugotovljenih izidov 
glasovanja po posameznih voliščih za volitve župana Občine 
Naklo in na podlagi izročenih zapisnikov o delu volilnih odborov 
ugotavlja, da je izvoljen kandidat:

MARKO MRAVLJA, roj. 17. 3. 1962, Strahinj, Strahinj 72,
ki je dobil večino oddanih glasov.

Št. 041-0051/2014-1
Naklo, dne 6. oktobra 2014

Predsednica
občinske volilne komisije
Tatjana Hudobivnik l.r.

3307. Poročilo občinske volilne komisije 
pri ugotavljanju volilnega izida za člane 
Občinskega sveta Občine Naklo na volitvah 
dne 5. 10. 2014

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
Občinska volilna komisija Občine Naklo objavlja

P O R O Č I L O 
občinske volilne komisije pri ugotavljanju 
volilnega izida za člane Občinskega sveta 
Občine Naklo na volitvah dne 5. 10. 2014

Volilna komisija je ugotovila:
1. Število volišč v občini: 4 + predčasno + po pošti.
2. Število prejetih zapisnikov z volišč v občini: 5 (4 voli-

šča + predčasno glasovanje; zahteve po glasovanju po pošti 
ni bilo).

3. a) v volilni imenik za območje občine je bilo vpisanih: 
4.278 volivcev

b) s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
SKUPAJ: 4.278 volivcev
4. Glasovalo je:
a) po volilnem imeniku: 2566 volivcev
– predčasno: 72 volivcev
– po pošti: 0 volivcev
b) s potrdili: 0 volivcev
c) SKUPAJ: 2. 566 volivcev
5. Oddanih je bilo: 2.565 glasovnic.
6. Neveljavnih glasovnic je bilo: 80.
7. Veljavnih glasovnic je bilo: 2.485.
8. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 

glasov:
Zap. št. Ime liste Št. glasov

1. SLS, Slovenska ljudska stranka 539
2. LDS – LIBERALNA 

DEMOKRACIJA SLOVENIJE
56

3. DeSUS – Demokratična stranka 
upokojencev Slovenije

398

4. SOCIALNI DEMOKRATI 137
5. Lista za MOJ kraj 353
6. ZA OBČANKE IN OBČANE 121
7. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA (SDS)
619

8. NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

262

Iz posameznih list kandidatov so izvoljeni:
Lista: 1 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Skupno št. glasov: 539  % glasov: 21.69 % Št. izvoljenih: 4
Zap. št. Kandidat Izv./žreb.

1 IVAN MEGLIČ Izvoljen
2 KATJA BEVK Izvoljen
3 MARJAN BABIČ Izvoljen
4 ANA JEGLIČ Izvoljen

Lista: 3 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRAN-
KA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 398  % glasov: 16.02 % Št. izvoljenih: 3

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 ZDRAVKO CANKAR Izvoljen
2 Mag. HELENA KRAMPL NIKAČ Izvoljen
3 Ing. PETER HKAVC Izvoljen

Lista: 4 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 137  % glasov: 5.51 % Št. izvoljenih: 1

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 STANE OMAN Izvoljen

Lista: 5 – Lista za MOJ kraj
Skupno št. glasov: 353  % glasov: 14.21 % Št. izvoljenih: 2

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 JURE RENKO Izvoljen
2 NATAŠA ZALETELJ Izvoljen

Lista: 7 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA
Skupno št. glasov: 619  % glasov: 24.91 % Št. izvoljenih: 4

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 MARKO MRAVLJA Izvoljen
2 ANDREJA PROSEN Izvoljen
3 ALBIN GOLBA Izvoljen
4 NEŽA ŽONTAR Izvoljen
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Lista: 8 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 262  % glasov: 10.54 % Št. izvoljenih: 1

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 PETER CELAR Izvoljen

Št. 041-0051/2014-2
Naklo, dne 6. oktobra 2014

Predsednica 
občinske volilne komisije
Tatjana Hudobivnik l.r.

RADEČE

3308. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja 
na volitvah za župana Občine Radeče 
dne 5. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Radeče izdaja na podlagi 
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB3, 45/08 in 83/12)

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah  

za župana Občine Radeče dne 5. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Radeče je v skladu z določ-
bama 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12), na podlagi zapisnikov volil-
nih odborov in na podlagi zapisnika občinske volilne komisije 
o ugotovitvi izida glasovanja po pošti iz območja Slovenije, ki 
je prispela k občinski volilni komisiji, ugotovila naslednji izid 
glasovanja na volitvah župana Občine Radeče, ki jih je razpisal 
predsednik Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 47/14) za 5. oktobra 2014: 

1. IZID GLASOVANJA: 
V volilne imenike je bilo vpisanih 3792 volivcev.
S potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili 

vpisni v volilni imenik, ni glasoval nihče od volivcev. 
SKUPAJ VOLIVCEV:  3792 VOLIVCEV
GLASOVALO JE:  1870 VOLIVCEV  (49,31  %)
 od česar je: 
 1868 volivcev glasovalo na voliščih in
 2 volivca po pošti
ODDANIH GLASOVNIC:  1870 GLASOVNIC

Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi obe številki ob 
imenu kandidatov oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje 
volivca, je bilo 

NEVELJAVNIH GLASOVNIC:  83 GLASOVNIC
Kandidata sta dobila naslednje število glasov: 
Damjana PETAVAR DOBOVŠEK 427 ali 23,89  %
Tomaž REŽUN 1360 ali 76,11  %

2. IZID VOLITEV ŽUPANA OBČINE RADEČE
Občinska volilna komisija je skladno z določbo prvega 

odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je 
za župana Občine Radeče izvoljen 

Tomaž REŽUN,
ker je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 041-48/2014
Radeče, dne 8. oktobra 2014

Predsednik
Občinske volilne komisije Radeče

mag. Igor Karlovšek l.r.

3309. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja 
na volitvah za člane Občinskega sveta Občine 
Radeče dne 5. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Radeče izdaja na podlagi 
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB3, 45/08 in 83/12)

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah  

za člane Občinskega sveta Občine Radeče  
dne 5. oktobra 2014

Na podlagi zapisnikov o ugotovitvi izida glasovanja volil-
nih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih in na volišču za 
predčasno glasovanje, je bilo ugotovljeno:

1. Glasovanje je potekalo na enajstih voliščih in na volišču 
za predčasno glasovanje.

2. Skupno število volivcev z območja občine 3792
Skupaj glasovalo po imeniku 1870
Skupaj glasovalo s potrdili 0
Skupaj glasovalo 1870
3. Oddanih glasovnic 1870
Veljavnih glasovnic 1797
Neveljavnih glasovnic 73
4. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 

glasov in mandatov:

VOLILNA ENOTA 1:
Ime liste Št. glasov  % glasov Št. mandatov
1. DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije 131 10.43 2
2. Nova Slovenija – Krščanski demokrati 102 8.12 1
3. SD – Socialni demokrati 518 41.24 5
4. ZA-R – Zveza za napredek Radeč in radeškega območja 265 21.10 2
5. SDS – Slovenska demokratska stranka 156 12.42 1
6. SLS – Slovenska ljudska stranka 19 1.51 0
7. TRS – Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj SLO 65 5.18 0

VOLILNA ENOTA 2:
Ime liste Št. glasov  % glasov Št. mandatov
1. DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije 43 7.95 0
2. Nova Slovenija – Krščanski demokrati 63 11.65 0
3. SD – Socialni demokrati 208 38.45 3
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Ime liste Št. glasov  % glasov Št. mandatov
4. ZA-R – Zveza za napredek Radeč in radeškega območja 74 13.68 1
5. SDS – Slovenska demokratska stranka 90 16.64 1
6. SLS – Slovenska ljudska stranka 45 8.32 0
7. TRS – Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj SLO 18 3.33 0

6. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0 mandatov
7. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 1 mandat

Ker se je z izvolitvijo Edvarda Mihaliča za župana Občine 
Rogašovci sprostil en (1) mandat za člana Občinskega sveta 
Občine Rogašovci, le-ta preide na naslednjega kandidata na 
Listi Edvarda Mihaliča, ki je dobila osem mandatov. Občinska 
volilna komisija Občine Rogašovci ugotavlja, da je naslednji na 
Listi Edvarda Mihaliča, Uroš Ficko, roj. 5. 5. 1988, iz Ropoče 
58, zato je izvoljen za člana Občinskega sveta Občine Roga-
šovci ter se mu izda potrdilo o izvolitvi za člana Občinskega 
sveta Občine Rogašovci.

Št. 041-3/2014-102
Rogašovci, dne 24. oktobra 2014

Predsednik OVK
Silvij Podlesek l.r.

SEVNICA

3311. Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine 
Sevnica

Občinski svet Občine Sevnica je na 1. redni seji dne 22. 10. 
2014, na podlagi 15.b in 42. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF) in 32. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, 
št. 63/11, 103/11, 22/14) v zadevi ugotovitve izvolitve župana 
Občine Sevnica na lokalnih volitvah 5. 10. 2014, sprejel

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o izvolitvi župana Občine Sevnica

1. Občinski svet Občine Sevnica je ugotovil, da je bil za 
župana Občine Sevnica na volitvah 5. 10. 2014 v prvem krogu 
izvoljen Srečko Ocvirk, roj. 5. 11. 1969, stanujoč na naslovu 
Podvrh 31, 8292 Zabukovje.

2. Mandatna doba župana traja štiri leta oziroma do prve 
seje novo izvoljenega občinskega sveta.

3. Ugotovitveni sklep velja z dnem sprejema.

Št. 032-0005/2014
Sevnica, dne 23. oktobra 2014

Predsedujoči seje
Občinskega sveta Občine Sevnica

Franc Pipan l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

3312. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorsko 
ureditvenih pogojev za celotno območje 
Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi 57. v povezavi s 96. členom Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 

5. V Občinski svet Občine Radeče, ki šteje 16 članov, so 
bili izvoljeni naslednji kandidati:

VOLILNA ENOTA 1:
1. Mirko Rozman DESUS
2. Ida Rozman DESUS
3. Miran Prnaver N.SI
4. Tomaž Režun SD
5. Alenka Bervar  SD
6. Janez Prešiček SD
7. Marija Imperl SD
8. Simon Žnidar SD
9. Rafaela Pintarič ZA-R
10. Zoran Čulk ZA-R
11. Damjana Petavar Dobovšek SDS

VOLILNA ENOTA 2:
1. Janez Kmetič SD
2. Andreja Burkelc Klajn SD
3. Rado Mrežar SD
4. Urška Renko ZA-R
5. Helena Bregar Šramel SDS
Urška Renko je bila izvoljena na podlagi največjega šte-

vila prejetih preferenčnih glasov.

Št. 041-48/2014
Radeče, dne 8. oktobra 2014

Predsednik
Občinske volilne komisije Radeče

mag. Igor Karlovšek l.r.

ROGAŠOVCI

3310. Poročilo Občinske volilne komisije Občine 
Rogašovci o prehodu mandata na naslednjega 
kandidata za člana Občinskega sveta Občine 
Rogašovci

Občinska volilna komisija Občine Rogašovci je na seji dne 
24. 10. 2014 na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugota-
vljanju izida glasovanja za lokalne volitve članov občinskega 
sveta na volitvah 5. 10. 2014 in poročila Občinske volilne ko-
misije Občine Rogašovci številka: 041-3/2014-83 z dne 9. 10. 
2014, ugotovila:

I.
Na podlagi 116. člena Zakona o lokalnih volitvah šteje 

Občinski svet Občine Rogašovci 14 članov, kar pomeni, da 
pripada listam kandidatov skupaj 14 mandatov.

II.
Posameznim listam kandidatov pripada naslednje število 

mandatov:
1. NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA 0 mandatov
2. NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA 
LJUDSKA STRANKA 1 mandat
3. LISTA EDVARDA MIHALIČA 8 mandatov
4. SMC– STRANKA MIRA CERARJA 1 mandat
5. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 3 mandati
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108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – sklep US) in 16. člena Statuta 
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan 
sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih 

pogojev za celotno območje  
Občine Slovenska Bistrica

1. člen
(Splošno)

S tem sklepom župan Občine Slovenska Bistrica določa 
začetek, vsebino in način priprave sprememb in dopolnitev Odlo-
ka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje 
občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/89, dopolnjen 
Uradni list RS, št. 43/92, 3/93, 35/94, 5/00, 45/00, 53/11 in 88/11; 
v nadaljnjem besedilu spremembe in dopolnitve PUP).

Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo na način, kot 
ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – 
sklep US) ter ostalimi podzakonski predpisi.

Spremembe in dopolnitve PUP se sprejmejo skladno z 
61.a členom ZPNačrt po skrajšanem postopku.

2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb  

in dopolnitev PUP)
Občina Slovenska Bistrica je v letu 1989 sprejela Odlok 

o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje 
občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/89) in ga 
kasneje večkrat spreminjala in dopolnjevala.

Namen izdelave sprememb in dopolnitev PUP je uskla-
ditev določil o enostavnih in nezahtevnih objektih z Uredbo o 
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list 
RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13), uskladitev določil o dopustnih 
posegih na kmetijska zemljišča brez spremembe namenske 
rabe prostora z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list 
RS, št. 71/11 – UPB2 in 58/12) oziroma s Splošnimi smerni-
cami s področja varovanja kmetijskih zemljišč (Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje, št. 350-24/2013/8 z dne 29. 4. 2014) ter 
opredelitev specifičnih meril in pogojev za posege v prostor 
v manjšem delu naselja Pragersko, ki predstavlja posebno 
zaključeno prostorsko enoto.

Zaradi navedenega se je Občina Slovenska Bistrica kot 
pripravljavec akta odločila, da pripravi spremembe in dopolnitve 
PUP.

3. člen
(Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)

Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP 
je ZPNačrt in ostali podzakonski predpisi.

Ker se predvidene spremembe in dopolnitve nanašajo 
samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celo-
vitost prostorskih ureditev, se postopek skladno z 61.a členom 
ZPNačrt vodi po skrajšanem postopku.

4. člen
(Določitev območja)

Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega celotno 
območje, ki ga ureja veljavni akt.

5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)

Po vsebini, obliki in načinu se spremembe in dopolnitve 
PUP pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonoda-
je, pridobljenimi smernicami nosilcev urejanja prostora in njiho-

vimi strokovnimi podlagami, izdelanimi strokovnimi podlagami, 
ki jih je občina zagotovila za pripravi občinskega prostorskega 
načrta ter ob upoštevanju programskih izhodišč, zaradi katerih 
se spreminja veljavni akt.

6. člen
(Roki izdelave sprememb in dopolnitev PUP)

Za pripravo sprememb in dopolnitev PUP so opredeljeni 
naslednji okvirni roki:

Aktivnost Rok izdelave
1. priprava osnutka akta do 15 dni po sprejemu 

sklepa o začetku postopka
2. pridobivanje smernic 

pristojnih nosilcev urejanja 
prostora 

15 dni 

3. izdelava dopolnjenega 
osnutka 

15 dni po pridobitvi 
smernic

4. javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka

prične 7 dni po objavi 
javne razgrnitve in traja 
15 dni

5. javna obravnava v času javne razgrnitve
6. stališča do pripomb 

in predlogov iz javne 
razgrnitve in obravnave, 
obravnava na občinskem 
svetu

do 30 dni od zaključka 
javne razgrnitve

7. izdelava predloga akta 15 dni po sprejemu stališč
8. pridobivanje mnenj 

nosilcev urejanja prostora 
15 dni

9. Priprava usklajenega 
predloga akta in sprejem 
na občinskem svetu 

na prvi seji občinskega 
sveta po pridobitvi mnenj

10. objava sprejetega akta po sprejemu na seji OS

7. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci  

v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP)
V postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP bodo 

vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska 

Bistrica.
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 

2310 Slovenska Bistrica
Kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev 

PUP izkazalo, da je treba v postopek vključiti tudi druge nosilce 
urejanja prostora in pridobiti njihove smernice ter mnenja, se 
le-ti ustrezno vključijo v postopek.

8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb  

in dopolnitev PUP)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP 

in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih morebiti zahtevali posamezni 
nosilci urejanja prostora, zagotovi pobudnik in pripravljavec spre-
memb in dopolnitev PUP, t.j. Občina Slovenska Bistrica.

9. člen
(Veljavnost in objava sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na svetovnem spletu ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-5/2014-2-1032
Slovenska Bistrica, dne 27. oktobra 2014

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.
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SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

3313. Poročilo o izidu 2. kroga volitev za župana, 
izvedenih dne 19. 10. 2014 v Občini Sveti Jurij 
ob Ščavnici

Občinska volilna komisija Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
je na temelju prvega odstavka 90. člena Zakona o lokalnih vo-
litvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) 
na seji dne 23. 10. 2014 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu 2. kroga volitev za župana, izvedenih dne 

19. 10. 2014 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

I
Na volitvah za župana – 2. krog, dne 19. 10. 2014 je 

imelo pravico glasovati 2504 volivcev, od tega je glasovalo 
1740 volivcev, ali 69,49 % vseh volivcev.

II
Za volitve župana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je bilo 

oddanih 1740 glasov, od katerih je bilo veljavnih 1727 ter 
13 neveljavnih.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Anton Slana 860 49,80
2 Miroslav Petrovič 867 50,20

III
Občinska volilna komisija Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je 

na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) ugotovila, da je za 
župana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici izvoljen

Miroslav Petrovič, roj. 17. 2. 1966, stanujoč Kraljevci 29b, 
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 041-1/2014-83
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 23. oktobra 2014

Predsednik
 občinske volilne komisije

Marko Ajlec l.r.

TOLMIN

3314. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin 
v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. marca 
2015

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13) in 44. člena Statuta 
Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je župan Občine 
Tolmin dne 28. oktobra 2014 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Tolmin  

v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. marca 2015

1. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občina) v obdobju od 
1. januarja 2015 do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja).

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 

2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13; v nadaljeva-
nju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Tolmin za leto 2014 
(Uradni list RS, št. 28/13, 55/13, 24/14; v nadaljnjem besedilu: 
odlok o proračunu).

2. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja se sofinanciranje 

funkcij občine, njenih nalog ter drugih, s predpisi določenih, 
namenov nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2014 
in za iste programe kot v letu 2014.

(2) V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti 
sredstva do višine porabljenih sredstev (tj. realiziranih odhod-
kov in drugih izdatkov proračuna občine) v enakem obdobju 
leta 2014.

(3) Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 
plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2015.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 

izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, kot 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-

snega financiranja uporabljajo ZJF, zakon, ki ureja izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije, pravilnik, ki ureja postopke za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.

6. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 

uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih prora-
čunskih postavk kot v proračunu leta 2014.

(2) Nove proračunske postavke lahko neposredni uporab-
nik 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 likvi-

dnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih 
prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega 
odhodkov in drugih izdatkov, kot je omejen v drugem odstavku 
3. člena tega sklepa.

5. KONČNI DOLOČBI

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

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li-

stu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.

Št. 410-0026/2014
Tolmin, dne 28. oktobra 2014

Župan
Občine Tolmin

Uroš Brežan l.r.
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TREBNJE

3315. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja 
na lokalnih volitvah župana – drugi krog 
v Občini Trebnje, dne 19. 10. 2014

Občinska volilna komisija Občine Trebnje je v skladu z 
90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) – v nadaljevanju: 
ZLV na seji dne 21. 10. 2014

u g o t o v i l a

Skupni rezultat udeležbe
Skupno število volilcev z območja občine: 9768  %
Skupaj glasovalo po imeniku: 4974  %
Skupaj glasovalo s potrdili: 0  %
Skupaj glasovalo: 4974  %
Procent udeležbe v občini: 50.92  %

I.
Skupni rezultat glasovanja za župana v Občini Trebnje:

Zap. št. Ime in priimek kandidata Št. glasov  % glasov
1 ALOJZIJ KASTELIC 2606 52.94
2 ŠPELA SMUK 2317 47.06

II.
Občinska volilna komisija Občine Trebnje je skladno 

s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) ugotovila, da je za župana 
Občine Trebnje izvoljen:

Alojzij Kastelic, rojen 30. 8. 1960, Rimska cesta 18 G, 
Trebnje,

ki je na rednih volitvah za župana dne 19. 10. 2014 prejel 
večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.

Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Treb-
nje, Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatov za 
župana.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III.
Priloga poročila o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih 

volitvah v Občini Trebnje za župana, dne 19. 10. 2014, so 
računalniški izpisi:

– skupni rezultat udeležbe,
– udeležba po voliščih,
– skupni rezultati glasovanja za župana v občini (po 

št. glasov),
– rezultati glasovanja za župana po voliščih,
– rezultat glasovanja za župana po rezultatih.

Št. 040-1/2014
Trebnje, dne 22. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Občine Trebnje

Predsednik
Metod Žužek l.r.

TAJNICA:
Darinka Trdina l.r.

ČLANI:
Tanja Cesar l.r.
Špela Sila l.r.
Gregor Slavič l.r.
Marjan Zupančič l.r.
Mojca Pekolj l.r.
Rober Pavc l.r.
Jernej Korbar l.r.

TURNIŠČE

3316. Poročilo o izidu volitev župana Občine 
Turnišče v drugem krogu rednih volitev 
19. 10. 2014

Občinska volilna komisija Občine Turnišče je na seji dne 
21. 10. 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na 
dan glasovanja ter zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju 
izida glasovanja za volitve župana Občine Turnišče in zapisnika 
občinske volilne komisije pri ugotavljanju izida glasovanja po 
pošti, ugotovila naslednji izid glasovanja na volitvah za župana 
Občine Turnišče:

1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 
2867 volivcev.

Po volilnih imenikih je glasovalo 1538 volivcev.
2. Vseh oddanih glasovnic je bilo 1538.
3. Ker so bile prazne, oziroma so bile neveljavne iz drugih 

razlogov, oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, je bilo 
skupaj 17 neveljavnih glasovnic.

4. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Vesna Jerala Zver 845 glasov ali 55,56 %
2. Alenka Horvat 676 glasov ali 44,44 %
5. Občinska volilna komisija je skladno z določbami 

107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB3, 45/08 in 83/12) ugotovila, da je za župana z 845 gla-
sovi, oziroma 55,56 % izvoljena naslednja kandidatka:

1. mag. Vesna Jerala Zver, rojena 20. 7. 1968, stanuje 
Čevljarska ulica 25, Turnišče.

Št. 041-2/2014-32-1
Turnišče, dne 21. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Občine Turnišče

Namestnik predsednika
Avguštin Maučec l.r.

VIPAVA

3317. Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava 
na rednih volitvah 5. oktobra 2014

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) je Občinska volilna 
komisija občine sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 

5. oktobra 2014

1. IZID GLASOVANJA ZA ŽUPANA
V volilne imenike na območju Občine Vipava je bilo vpi-

sanih 4589 volivcev.
Na volitvah župana je bilo oddanih 2542 glasov.
Neveljavnih glasovnic je bilo 107, veljavnih 2435.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
1. JOŽKO ANDLOVIC 568 23,33 %
2. IVAN PRINCES 1546 63,49 %
3. SIMON KOREN 321 13,18 %

Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona 
o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Vipava 
izvoljen IVAN PRINCES, roj. 18. 6. 1948, stanujoč v Vipavi, 
Goriška cesta 10, po poklicu magister veterine, ker je dobil 
večino veljavnih glasov
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2. IZID GLASOVANJA ZA OBČINSKI SVET
Od 4589 volilnih upravičencev v Občini Vipava je na voli-

tvah članov občinskega sveta glasovalo 2544 volivcev. Ker so 
bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, je bila 
101 glasovnica neveljavna. Veljavnih je bilo 2443 glasovnic.

Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah so bili 
v vseh treh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno 
podeljeni 3 mandati, od tega v volilni enoti 1 dva mandata, v 
volilni enoti 2 pa en mandat.

V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah so se 
ostali mandati razdelili na ravni občine na podlagi seštevka 
glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v vseh 
treh volilnih enotah.

Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
Zap. št. Ime liste Št. glasov  % glasov

1. Stranka Mira Cerarja – SMC 228 9,33
2. Slovenska ljudska stranka – SLS 191 7,82
3. Zveza za Primorsko – ZZP 173 7,08
4. Lista Ivana Princesa za razvoj 388 15,88
5. Socialni demokrati – SD 190 7,78
6. Narodna stranka dela – NSD 148 6,06
7. Nova Slovenija-Krščanski demokrati – N.Si 368 15,06
8. Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS 94 3,85
9. Slovenska demokratska stranka – SDS 468 19,16

10. Pozitivna Slovenija – PS 21 0,86
11. Lista obrti in podjetništva 139 5,69
12. Lista Simona Ježa 35 1,43

Posamezne liste so dobile naslednje število mandatov:
Zap. št. Ime liste Št. mandatov

1. Stranka Mira Cerarja -– SMC 2
2. Slovenska ljudska stranka – SLS 1
3. Zveza za Primorsko – ZZP 1
4. Lista Ivana Princesa za razvoj 3
5. Socialni demokrati – SD 1
6. Narodna stranka dela – NSD 1
7. Nova Slovenija-Krščanski demokrati – N.Si 3
8. Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS 0
9. Slovenska demokratska stranka – SDS 4

10. Pozitivna Slovenija – PS 0
11. Lista obrti in podjetništva 1
12. Lista Simona Ježa 0

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 1

Zap. št. Ime liste Ime in priimek izvoljenega 
člana OS Rojstvo Naslov

1. Stranka Mira Cerarja – SMC Urban Lukin 16. 6. 1991 Gregorčičeva ulica 19, Vipava
2. Stranka Mira Cerarja – SMC Meta Petrič 12. 8. 1987 Gradišče pri Vipavi 29 b, Vipava
3. Lista Ivana Princesa za razvoj Ivan Princes 18. 6. 1948 Goriška cesta 10, Vipava
4. Nova Slovenija-Krščanski demokrati – 

N.Si
Jernej Mikuž 15. 9. 1984 Kociančičeva ulica 7, Vipava

5. Nova Slovenija- Krščanski demokrati – 
N.Si

Magda Terčelj 26. 10. 1956 Cesta 18. aprila 7, Vipava

6. Slovenska demokratska stranka – SDS Jožko Andlovic 30. 9. 1983 Gradišče pri Vipavi 5, Vipava

VOLILNA ENOTA 2

Zap. št. Ime liste Ime in priimek izvoljenega 
člana OS Rojstvo Naslov

1. Zveza za Primorsko – ZZP Klemen Koren 12. 1. 1978 Slap 91, Vipava
2. Lista Ivana Princesa za razvoj Bogdan Godnič 14. 4. 1956 Goče 16, Vipava
3. Socialni demokrati – SD Mitja Lavrenčič 6. 6. 1978 Vrhpolje 44, Vipava
4. Nova Slovenija- Krščanski demokrati – 

N.Si 
Orjana Curk 5. 6. 1967 Slap 3 i, Vipava
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Zap. št. Ime liste Ime in priimek izvoljenega 
člana OS Rojstvo Naslov

5. Slovenska demokratska stranka – SDS Anton Lavrenčič 3. 3. 1970 Vrhpolje 1 g, Vipava
6. Slovenska demokratska stranka – SDS Mitja Volk 28. 10. 1976 Slap 4 c, Vipava

VOLILNA ENOTA 3

Zap. št. Ime liste Ime in priimek izvoljenega 
člana OS Rojstvo Naslov

1. Slovenska ljudska stranka – SLS Darko Rosa 11. 8. 1960 Podnanos 43, Podnanos
2. Lista Ivana Princesa za razvoj Jurij Koritnik 17. 4. 1948 Podnanos 91, Podnanos
3. Narodna stranka dela – NSD Marko Nabergoj 19. 4. 1974 Lozice 29, Podnanos
4. Slovenska demokratska stranka – SDS Stojan Vitežnik 2. 7. 1959 Podbreg 36 b, Podnanos
5. Lista obrti in podjetništva Bogdan Semenič 25. 12. 1953 Podnanos 106, Podnanos

Član OS Anton Lavrenčič (Slovenska demokratska stran-
ka – SDS, 2. VOLILNA ENOTA) je prejel 37 preferenčnih glasov 
in tako dobil mandat.

Član OS Mitja Lavrenčič (Socialni demokrati – SD, 2. VO-
LILNA ENOTA) je prejel 32 preferenčnih glasov in tako dobil 
mandat.

3. IZID GLASOVANJA ZA SVETE KRAJEVNIH SKU-
PNOSTI

V Svet Krajevne skupnosti ERZELJ so bili izvoljeni:
Št. Ime in priimek izvoljenega člana Rojstvo Naslov Št. glasov
1. Davorin Uršič 3. 9. 1953 Erzelj 35, Vipava 40
2. Tatjana Rener 23. 11. 1957 Erzelj 27, Vipava 40
3. Franc Volk 6. 11. 1946 Erzelj 6, Vipava 39
4. Vesna Jazbec 29. 9. 1974 Erzelj 6, Vipava 37
5. Danijel Abram 11. 7. 1944 Erzelj 2, Vipava 37
6. Sonja Tominc 9. 2. 1955 Erzelj 21 a, Vipava 33
7. Alojzij Božič 6. 6. 1956 Erzelj 1, Vipava 33

V Svet Krajevne skupnosti GOČE so bili izvoljeni:
Št. Ime in priimek izvoljenega člana Rojstvo Naslov Št. glasov
1. Simon Žorž 6. 3. 1976 Goče 5 a, Vipava 52
2. Romina Godnič 19. 3. 1987 Goče 16, Vipava 51
3. Blaž Žvokelj 28. 6. 1989 Goče 1, Vipava 50
4. Kristina Mohorčič 21. 3. 1978 Goče 25, Vipava 49
5. Oton Ferjančič 23. 1. 1977 Goče 57, Vipava 42
6. Valentin Kodre 18. 7. 1984 Goče 67, Vipava 39
7. Urška Pavlič 2. 8. 1978 Goče 68, Vipava 39

V Svet Krajevne skupnosti GRADIŠČE PRI VIPAVI so bili izvoljeni:
Št. Ime in priimek izvoljenega člana Rojstvo Naslov Št. glasov
1. Darjo Marc 31. 3. 1962 Gradišče pri Vipavi 36, Vipava 96
2. Peter Jež 23. 7. 1968 Gradišče pri Vipavi 28, Vipava 81
3. Matej Leban 3. 1. 1980 Gradišče pri Vipavi 22 b, Vipava 73
4. Branko Česen 2. 1. 1963 Gradišče pri Vipavi 47 b, Vipava 73
5. Darinka Jež 29. 4. 1959 Gradišče pri Vipavi 6 a, Vipava 66
6. Adrijana Petrič 1. 3. 1979 Gradišče pri Vipavi 38, Vipava 62
7. Branka Ipavec 24. 3. 1964 Gradišče pri Vipavi 32 a, Vipava 59

V Svet Krajevne skupnosti LOZICE so bili izvoljeni:
Št. Ime in priimek izvoljenega člana Rojstvo Naslov Št. glasov
1. Zdravko Bratož 30. 5. 1969 Podgrič 15 Podnanos 83
2. Matjaž Trošt 9. 3. 1973 Lozice 47, Podnanos 80
3. Primož Nabergoj 4. 9. 1975 Podgrič 7, Podnanos 79
4. Špela Žabar 20. 5. 1990 Lozice 34 e, Podnanos 78
5. Tanja Žorž 24. 9. 1976 Lozice 24 e, Podnanos 76
6. Sonja Furlan Štrancar 23. 11. 1969 Lozice 12, Podnanos 75
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V Svet Krajevne skupnosti LOŽE so bili izvoljeni:
Št. Ime in priimek izvoljenega člana Rojstvo Naslov Št. glasov
1. Melita Dolenc 22. 3. 1976 Lože 13 a, Vipava 64
2. Jožef Rehar 11. 3. 1985 Lože 9 a, Vipava 52
3. Jure Žgur 7. 4. 1989 Lože 11 a, Vipava 52
4. Erik Jež 19. 1. 1993 Lože 45, Vipava 48
5. Dragica Ukmar Kodelja 23. 9. 1969 Lože 31, Vipava 48
6. Silva Jamšek 24. 3. 1969 Lože 18 c, Vipava 46
7. Jakob Franco Cervo 3. 5. 1951 Lože 31 b, Vipava 43

V Svet Krajevne skupnosti MANČE so bili izvoljeni:
Št. Ime in priimek izvoljenega člana Rojstvo Naslov Št. glasov
1. Aljaž Uršič 1. 9. 1977 Manče 2 a Vipava 49
2. Borut Furlan 23. 1. 1972 Manče 19 a, Vipava 48
3. Boža Pangerc 24. 11. 1965 Manče 19 c, Vipava 40
4. Tjaša Škerjanec 27. 11. 1991 Manče 19 b, Vipava 38
5. Ana Škerjanec 10. 8. 1986 Manče 19 b, Vipava 36
6. Barbara Škerjanc 4. 9. 1977 Manče 11 a, Vipava 36
7. Matej Rener 13. 5. 1974 Manče 4 c, Vipava 36

V Svet Krajevne skupnosti PODNANOS so bili izvoljeni:
Št. Ime in priimek izvoljenega člana Rojstvo Naslov Št. glasov

VOLILNA ENOTA 1
1. David Bratož 6. 1. 1971 Orehovica 3, Podnanos 62

VOLILNA ENOTA 2
2. Darko Rosa 11. 8. 1960 Podnanos 43, Podnanos 100
3. Jože Potočnik 16. 3. 1946 Podnanos 75 a, Podnanos 71

VOLILNA ENOTA 3
4. Marko Brezavšček 29. 11. 1953 Poreče 26, Podnanos 34
5. Miha Božič 22. 6. 1993 Poreče 1 b, Podnanos 32

VOLILNA ENOTA 4
6 Erik Fabčič 24. 1. 1972 Hrašče 7, Podnanos 28

VOLILNA ENOTA 5
7. Matjaž Furlan 12. 7. 1974 Podbreg 23, Podnanos 23
8. Stojan Vitežnik 2. 7. 1959 Podbreg 36 b, Podnanos 19

V Svet Krajevne skupnosti PODRAGA so bili izvoljeni:
Št. Ime in priimek izvoljenega člana Rojstvo Naslov Št. glasov
1. Primož Furlan 29. 11. 1976 Podraga 91 a, Podnanos 122
2. Miran Božič 12. 11. 1963 Podraga 24 a, Podnanos 114
3. Valter Likar 19. 4. 1966 Podraga 88 d, Podnanos 109
4. Uroš Janežič 20. 6. 1970 Podraga 87 b, Podnanos 97
5. Jožef Lozej 27. 3. 1971 Podraga 58, Podnanos 92
6. Aleksander Pregelj 11. 12. 1962 Podraga 46 a, Podnanos 87
7. Rok Furlan 1. 5. 1981 Podraga 8, Podnanos 87

V Svet Krajevne skupnosti SLAP so bili izvoljeni:
Št. Ime in priimek izvoljenega člana Rojstvo Naslov Št. glasov
1. Mitja Volk 28. 10. 1976 Slap 4c, Vipava 109
2. Matej Premrl 4. 1. 1988 Slap 3 f, Vipava 99
3. Magda Žorž 2. 6. 1965 Slap 13, Vipava 81
4. Bojana Čermelj Štekar 11. 6. 1969 Slap 94, Vipava 66
5. Andrej Petrič 2. 12. 1967 Slap 3 c, Vipava 65
6. Alojz Ambrožič 15. 7. 1958 Slap 89, Vipava 62
7. Tanja Malik 15. 1. 1961 Slap 10, Vipava 61

V Svet Krajevne skupnosti VIPAVA so bili izvoljeni:
Št. Ime in priimek izvoljenega člana Rojstvo Naslov Št. glasov

VOLILNA ENOTA 1
1. Peter Skapin 16. 9. 1966 Na Produ 12, Vipava 140
2. Milena Ličen 10. 11. 1952 Beblerjeva ulica 37, Vipava 117
3. Mitja Lavrenčič 27. 6. 1960 Na Produ 13, Vipava 98
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VOLILNA ENOTA 2

4 Franc Ferjančič 23. 6. 1963 Zemono 2, Vipava 106

5 Helena Premrl 21. 12. 1950 Glavni trg 4, Vipava 114

6. Mirjam Klemše 20. 2. 1967 Cesta 18. aprila 7, Vipava 88

VOLILNA ENOTA 3

7. Bernard Žgavec 17. 10. 1974 Kosovelova ulica 19, Vipava 106

8. Anton Goričan 8. 6. 1949 Gregorčičeva ulica 9 Vipava 103

9. Ksenija Blazetič 17. 9. 1968 Kosovelova ulica 13, Vipava 80

V Svet Krajevne skupnosti VRHPOLJE so bili izvoljeni:

Št. Ime in priimek izvoljenega člana Rojstvo Naslov Št. glasov

VOLILNA ENOTA 1

1. Janko Rovan 22. 1. 1983 Vrhpolje 108, Vipava 193

2. Damjana Kobal 9. 2. 1957 Vrhpolje 42, Vipava 176

3. Matej Božič 27. 2. 1987 Vrhpolje 11, Vipava 145

4. Gregor Raspor 6. 1. 1975 Vrhpolje 92, Vipava 140

VOLILNA ENOTA 2

5. Vero Počkar 2. 8. 1965 Duplje 15, Vipava 62

6. Nadja Žgavc 6. 9. 1980 Duplje 41, Vipava 52

VOLILNA ENOTA 3

7. Darka Poljšak 13. 2. 1968 Sanabor 14, Vipava 37

Št. 0410-008/2014-1
Vipava, dne 8. oktobra 2014

Predsednik OVK
Marjan Stopar l.r.

ŽALEC

3318. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega 
kandidata z liste

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS) (UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10) 
in 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (UPB 3) (Uradni 
list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) ter sklepa Občinskega sve-
ta Občine Žalec z dne 23. oktobra 2014 je Občinska volilna 
komisija

u g o t o v i l a,

da je mandat člana Občinskega sveta Občine Žalec pre-
šel na naslednjo kandidatko z liste 2 Socialni demokrati, SD 
to je:

Nada Jelen, roj. 24. 7. 1957, iz Podkraja 11 a, po poklicu 
profesorica, delo ki ga opravlja: vodja POŠ, učiteljica.

Kandidatka je dne 29. oktobra 2014 podala pisno izjavo, 
da sprejema mandat članice Občinskega sveta Občine Žalec.

Št. 006-07/0001/2014
Žalec, dne 29. oktobra 2014

Predsednik
Občinske volilne komisije

Slavko Košenina l.r.

3319. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona 
o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 
108/09, 57/12, 109/12) ter 20. člena Statuta Občine Žalec 
(Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 4. no-
vembra 2014 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da 

se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje Ložnica LO-7 (v nadaljevanju 
OPPN LO-7), ki ga je v oktobru 2014 pod št. projekta 2014/01 
izdelal LM Projekti, podjetje za prostorsko, urbanistično in 
arhitekturno načrtovanje, Peter Lojen, s.p. Goriška 2, 3320 
Velenje.

II.
Ureditveno območje obravnavanega OPPN LO-7 meri 

cca. 3.500 m2 in vključuje naslednje parcele ali dele parcel v 
k.o. Žalec: 707/3, 708/2, 2082 – del, 1950/3 – del in 667/1 – 
del. Predmet OPPN LO-7 je izgradnja objektov konjeniškega 
šolskega centra Žalec v katerem bo osnovna dejavnost po-
vezana z rejo živali, manjši del pa bo namenjen tudi trgovski 
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dejavnosti, gostišču in izobraževanju za potrebe osnovne 
dejavnosti.

III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgr-

njen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec 
in v prostorih MS Žalec. Javna razgrnitev bo potekala od 17. 11. 
do 16. 12. 2014. Javna obravnava bo 26. 11. 2014 ob 16.00 uri 
v sejni sobi Občine Žalec.

IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni 

osnutek OPPN LO-7 podajo svoje pisne pripombe in predloge 
vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih 
posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec 
ali na MS Žalec.

V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni 
deski Občine Žalec ter MS Žalec. Sklep začne veljati z dnem 
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 351-03-0040/2014
Žalec, dne 4. novembra 2014

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

VLADA
3320. Uredba o spremembah Uredbe o cestninskih 

cestah in cestnini

Na podlagi 11.a člena in sedmega odstavka 11.c člena 
Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 
42/09, 109/09 in 109/10 – ZCes-1) in tretjega odstavka 3. člena 
Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa 
presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08 in 109/09), izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o cestninskih cestah  

in cestnini

1. člen
V Uredbi o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, 

št. 109/09, 51/10, 71/11 in 76/13) se v prvem odstavku 10. čle-
na v tretji alineji znesek »80,00 eurov« nadomesti z zneskom 
»60,00 eurov«, v četrti alineji pa znesek »40,00 eurov« nado-
mesti z zneskom »30,00 eurov«.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. de-
cembra 2014.

Št. 00710-4/2014
Ljubljana, dne 6. novembra 2014
EVA 2014-2430-0093

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3321. Odlok o dopolnitvi Odloka o preoblikovanju 
Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani v javni 
raziskovalni zavod

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o preoblikovanju  

Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani  
v javni raziskovalni zavod

1. člen
V Odloku o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« 

v Ljubljani v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 
13/92, 65/99, 71/02, 91/02, 11/06, 47/11 in 72/11) se pika 
na koncu prvega odstavka 3. člena nadomesti z vejico in 
doda besedilo:

»35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrar-
nah, jedrskih elektrarnah,

35.119 Druga proizvodnja električne energije.«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00727-14/2014
Ljubljana, dne 6. novembra 2014
EVA 2014-3330-0057

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3322. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi 

cene obrazcev potnih listin

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o potnih 
listinah (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) 
izdaja ministrica za notranje zadeve v soglasju z ministrom za 
zunanje zadeve

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o določitvi cene 

obrazcev potnih listin

1. člen
V Pravilniku o določitvi cene obrazcev potnih listin (Uradni 

list RS, št. 65/13) se v 2. členu druga alineja spremeni tako, 
da se glasi:

»– potni list z 48 stranmi 28,00 eurov,«.



Stran 8766 / Št. 79 / 7. 11. 2014 Uradni list Republike Slovenije

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-691/2014 (1322-01)
Ljubljana, dne 6. novembra 2014
EVA 2014-1711-0077

mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 

za notranje zadeve

Soglašam!

Karl Erjavec l.r.
Minister 

za zunanje zadeve

POPRAVKI

3323. Popravek Uredbe o rudarskih pravicah 
za izkoriščanje mineralnih surovin v 
pridobivalnih prostorih Vrčice 2 v občini 
Semič, Renče 2 v občini Renče-Vogrsko, 
Pleterje P2b v občini Kidričevo in Paka 
pri Velenju 2 v mestni občini Velenje

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Urad-
nem listu (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem

P O P R A V E K
Uredbe o rudarskih pravicah za izkoriščanje 
mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih 

Vrčice 2 v občini Semič, Renče  
2 v občini Renče-Vogrsko, Pleterje P2b  
v občini Kidričevo in Paka pri Velenju  

2 v mestni občini Velenje

V Uredbi o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih 
surovin v pridobivalnih prostorih Vrčice 2 v občini Semič, Renče 
2 v občini Renče-Vogrsko, Pleterje P2b v občini Kidričevo in 
Paka pri Velenju 2 v mestni občini Velenje (Uradni list RS, št. 
30/12) se v točki b) tretjega odstavka 12. člena v preglednici, 
ki se nanaša na 1. območje, koordinata Y_GK točke R45 na-
mesto »513232,86« pravilno glasi »513223,86«.

Št. 00729-3/2012
Ljubljana, dne 30. oktobra 2014

Vlada Republike Slovenije

mag. Darko Krašovec l.r.
Generalni sekretar

3324. Popravek Pravilnika o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o normativih 
in standardih za izvajanje programa osnovne 
šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih 
šolah z italijanskim učnim jezikom

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Urad-
nem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) 
dajem

P O P R A V E K
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o normativih in standardih  
za izvajanje programa osnovne šole  

v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah  
z italijanskim učnim jezikom

V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 
v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim 
učnim jezikom (Uradni list RS, št. 51/14) se v napovednem 
stavku 8. člena številka 40 nadomesti s številko 33.

Št. 0070-32/2014/26
Ljubljana, dne 29. septembra 2014

dr. Stanislava Setnikar Cankar l.r.
Ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

3325. Popravek Akta o določitvi tarifnih postavk 
omrežnine za distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina na geografskem območju 
Podkraj v Občini Hrastnik

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Urad-
nem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) 
uredništvo Uradnega lista RS objavlja

P O P R A V E K
Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine  
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina  

na geografskem območju Podkraj  
v Občini Hrastnik

V Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribu-
cijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju 
Podkraj v Občini Hrastnik, objavljenem v Uradnem listu RS, 
št. 78/14, z dne 30. 10. 2014, se 3. člen popravi tako, da se 
pravilno glasi:
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»3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:

2014 2015

Tarifna postavka za meritve [EUR] [EUR]

brez DDV z DDV brez DDV z DDV

Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec 
ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater 
vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja perio-
dične menjave merilne naprave 

VL 2,0428 2,4922 2,0837 2,5421

Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater 
ni lastnik merilne naprave in jo sistemski operater 
vzdržuje in umerja

VU 1,6343 1,9939 1,6669 2,0336

Tarifna postavka za meritve, kadar sistemski operater 
ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne 
umerja 

VN 1,2870 1,5701 1,3127 1,6015

«

Št. 10/2014
Ljubljana, dne 3. novembra 2014
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