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DRŽAVNI ZBOR
3796. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona 

o davku od dohodkov pravnih oseb 
(ZDDPO-2P)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah 

Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
(ZDDPO-2P)

Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2P), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. novembra 
2018.

Št. 003-02-6/2018-14
Ljubljana, dne 5. decembra 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA  
O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 

(ZDDPO-2P)

1. člen
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list 

RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 
43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 
68/16 in 69/17) se naslov I. poglavja spremeni tako, da se glasi: 
»I. SPLOŠNE DOLOČBE«.

2. člen
V drugem odstavku 1. člena se za tretjo alinejo, na koncu 

katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova četrta alineja, 
ki se glasi:

»– del Direktive Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 
2016 o določitvi pravil proti  praksam izogibanja davkom, ki 
neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga (UL L št. 193 
z dne 19. julija 2016, str. 1).«.

3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:

»2.a člen
(splošno pravilo o preprečevanju zlorab)

(1) Pri ugotavljanju davčne obveznosti v skladu s tem 
zakonom, zlasti pri priznavanju ugodnosti oziroma upravičenj 
zavezanca za davek po tem zakonu, se ne upošteva sheme 
ali niza shem, ki so ob upoštevanju vseh pomembnih dejstev 
in okoliščin nepristne, če je njihov glavni namen ali eden od 
glavnih namenov pridobiti ugodnost oziroma upravičenje, ki 
izničuje cilj ali namen tega zakona.

(2) Ugodnost oziroma upravičenje iz prvega odstavka 
tega člena je zmanjšanje davčne osnove zaradi na primer uve-
ljavljanja olajšav, pokrivanja davčne izgube, izvzema dohodka 
iz osnove, odbitka od davka, oprostitev od davčnega odtegljaja 
ali drugih ugodnosti oziroma upravičenj po tem zakonu.

(3) Shema iz prvega odstavka tega člena je katerokoli 
dejanje ali aktivnost, zlasti transakcija, ukrep, operacija, spora-
zum, odobritev, dogovor, obljuba, obveza ali dogodek, pri tem 
lahko obsega več kot en korak ali del.

(4) Shema ali niz shem se šteje za nepristnega, če ni bil 
uveden iz tehtnih komercialnih razlogov, ki odražajo gospodar-
sko realnost.

(5) Za ugodnost oziroma upravičenje po tem členu se 
šteje tudi ugodnost oziroma upravičenje zavezanca za davek 
v zvezi z davčno obveznostjo po tem zakonu, ki je določeno v 
drugem zakonu.«.

4. člen
Za 67.g členom se doda novo X.b poglavje in novi 67.h 

do 67.j člen, ki se glasijo:

»X.b NADZOROVANE TUJE DRUŽBE

67.h člen
(nadzorovana tuja družba)

(1) Oseba, ki ni obdavčena po tem zakonu, se obravnava 
kot nadzorovana tuja družba, če:

1. je zavezanec sam ali s povezanimi osebami neposre-
dno ali posredno udeležen v osebi z več kot 50 % glasovalnih 
pravic ali ima posredno ali neposredno več kot 50 % kapitala ali 
je upravičen do več kot 50 % dobička te osebe, in

2. je davek od dohodkov pravnih oseb na dobiček, ki ga je 
oseba dejansko plačala, nižji od polovice davka od dohodkov 
pravnih oseb, ki bi se za ta dobiček zaračunal osebi po tem 
zakonu.

(2) Poslovna enota nadzorovane tuje družbe, ki ni zaveza-
na za davek ali je v državi nadzorovane tuje družbe oproščena 
davka, se ne upošteva za namene iz 2. točke prvega odstavka 
tega člena.

(3) Tuja poslovna enota zavezanca se ne šteje za nadzo-
rovano tujo družbo.
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(4) Povezana oseba iz prvega odstavka tega člena je:
1. oseba, v kateri je zavezanec neposredno ali posre-

dno udeležen s 25 % ali več glasovalnih pravic ali lastništva 
kapitala ali je upravičen do prejetja 25 % ali več dobička te 
osebe,

2. posameznik ali oseba, ki je neposredno ali posredno 
udeležena s 25 % ali več glasovalnih pravic ali lastništva 
kapitala zavezanca ali je upravičena do prejetja 25 % ali več 
dobička zavezanca.

(5) Če je posameznik ali oseba iz četrtega odstavka 
tega člena neposredno ali posredno udeležena s 25 % ali 
več glasovalnih pravic ali lastništva kapitala ali je upravičena 
do prejetja 25 % ali več dobička v zavezancu in v eni ali več 
osebah, se tudi te osebe, vključno z zavezancem, štejejo za 
povezane osebe iz prvega odstavka tega člena.

67.i člen
(obravnava dohodka nadzorovane tuje družbe)

(1) V davčno osnovo zavezanca se vključi nerazdeljeni 
dohodek nadzorovane tuje družbe, ki izhaja iz naslednjih 
dohodkov:

1. obresti ali drugega dohodka iz finančnih sredstev,
2. premoženjskih pravic ali drugega dohodka, ki izhaja 

iz intelektualne lastnine,
3. dividend in dohodka od odsvojitve deležev,
4. dohodka od finančnega zakupa,
5. dohodka od zavarovalniških, bančnih in drugih fi-

nančnih dejavnosti, ter
6. dohodka od izdajanja računov osebam, ki imajo 

dohodek od prodaje in storitev na podlagi blaga in storitev, 
kupljenih od povezanih oseb ali prodanih povezanim ose-
bam, in nimajo dodane vrednosti ali imajo le majhno dodano 
vrednost.

(2) Prvi odstavek tega člena se ne uporabi, če iz dejstev 
in okoliščin izhaja, da nadzorovana tuja družba opravlja go-
spodarsko dejavnost, za katero ima na voljo osebje, opremo, 
sredstva in prostore.

(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporabi, če ena 
tretjina ali manj dohodka, ki ga prejme nadzorovana tuja 
družba, spada med dohodke iz prvega odstavka tega člena.

67.j člen
(izračun dohodka)

(1) Izgube nadzorovane tuje družbe se ne vključijo v 
davčno osnovo zavezanca. Izgube nadzorovane tuje družbe 
se lahko prenesejo v naslednja davčna obdobja po določbah 
tega zakona in se upoštevajo pri vključevanju dohodka v 
davčno osnovo zavezanca v naslednjih davčnih obdobjih.

(2) Dohodek, ki se vključi v davčno osnovo, se izračuna 
sorazmerno glede na udeleženost zavezanca v nadzorovani 
tuji družbi.

(3) Dohodek se vključi v davčno osnovo zavezanca 
v davčnem obdobju, v katerem se konča davčno obdobje 
nadzorovane tuje družbe.

(4) Če nadzorovana tuja družba razdeli dobiček zave-
zancu in se ta vključi v obdavčljivi dohodek zavezanca, se 
znesek predhodno vključenega dohodka v skladu s prvim od-
stavkom 67.i člena tega zakona izvzame iz davčne osnove.

(5) Če zavezanec odsvoji svoj delež v nadzorovani tuji 
družbi in je bil katerikoli dohodek od odsvojitve prej vključen 
v davčno osnovo v skladu s prvim odstavkom 67.i člena tega 
zakona, se ta znesek izvzame iz davčne osnove.

(6) Zavezanec lahko od obveznosti za plačilo davka po 
davčnem obračunu za posamezno davčno obdobje odšteje 
znesek tujega davka, ki ga je nadzorovana tuja družba pla-
čala v državi njenega rezidentstva. Za izračun odbitka se 
uporablja X. poglavje tega zakona, pri tem pa se dohodek 
nadzorovane tuje družbe šteje za dohodek iz virov izven 
Slovenije.«.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2019.

Št. 435-02/18-2/11
Ljubljana, dne 27. novembra 2018
EPA 188-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik

3797. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(ZSPDSLS-1A)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(ZSPDSLS-1A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (ZSPDSLS-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 27. novembra 2018.

Št. 003-02-6/2018-15
Ljubljana, dne 5. decembra 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE  
IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI 

(ZSPDSLS-1A)

1. člen
V Zakonu o stvarnem premoženju države in samouprav-

nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) se v drugem 
odstavku 27. člena besedi »z nepremičnim« nadomestita z 
besedama »s stvarnim«.

2. člen
V 96. členu se pred besedo »Določbe« doda »(1)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za postopke načrtovanja ravnanja s stvarnim pre-

moženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti za leti 
2018 in 2019, ki so se začeli po uveljavitvi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 11/18), njihovo vsebino in poročanje o njihovi 
realizaciji, se uporabijo določbe 11., 12., 13., 14. in 15. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 
50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15), in predpisi, 
izdani na njihovi podlagi.«.
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3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 001-03/18-6/23
Ljubljana, dne 27. novembra 2018
EPA 29-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3798. 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 izjemen ustvarjalni opus, s katerim je odločilno zazna-
moval slovenski gledališki, filmski, radijski in glasbeni prostor, 
prejme

ERNEST URBAN KODER

SREBRNI RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-37/2018-3
Ljubljana, dne 7. decembra 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

3799. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 4. 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 izjemno prodorno, visoko strokovno in človekoljubno 
delovanje na področju demence prejme

DR. ZVEZDAN PIRTOŠEK

RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-45/2018-2
Ljubljana, dne 7. decembra 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

3800. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 4. 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 izjemno požrtvovalno delo z obolelimi in njihovimi 
svojci v okviru Slovenskega združenja za pomoč pri demenci 
– Spominčica prejme

ŠTEFANIJA LUKIČ ZLOBEC

RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-41/2018-3
Ljubljana, dne 7. decembra 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

3801. Ukaz o pomilostitvi obsojenca

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena Usta-
ve Republike Slovenije, 1. člena Zakona o pomilostitvi (Uradni 
list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 97. člena 
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno pre-
čiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o pomilostitvi obsojenca

Marjanu Senjorju, rojenemu 2. 12. 1955, v kraju Žvab, se 
s pomilostitvijo odpusti izvršitev izrečene enotne kazni 7 (se-
dem) mesecev zapora, ki naj bi se izvršila tako, da obsojeni 
v obdobju 2 (dveh) let opravi 420 (štiristo dvajset) ur dela v 
splošno korist, šteto od dneva izvršljivosti sodbe, po sodbi 
Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. III K 10350/2015 z dne 
12. 1. 2016.

Št. 725-01-30/2018-5
Ljubljana, dne 7. decembra 2018

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
3802. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih 

za napovedi za odmero akontacije dohodnine 
ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine 
od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja 
premoženja v najem

Na podlagi drugega odstavka 61. člena, prvega odstavka 
284.a člena in tretjega odstavka 325. člena v zvezi z drugim 
odstavkom 285. člena, drugim odstavkom 317. člena, drugim 
odstavkom 321. člena in šestim odstavkom 325. člena Zakona 
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o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 
22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 
63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H) in za izvrševanje prve alineje 
drugega odstavka 37. člena Zakona o množičnem vrednote-
nju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17) izdaja minister za 
finance

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi 
za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih  

za napovedi za odmero dohodnine od dohodka 
iz kapitala in dohodka iz oddajanja  

premoženja v najem

1. člen
V Pravilniku o obrazcih za napovedi za odmero akontacije 

dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od 
dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v 
najem (Uradni list RS, št. 102/15, 79/16 in 79/17) se Priloga 11 
nadomesti z novo Prilogo 11, ki je priloga in sestavni del tega 
pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-599/2018/22
Ljubljana, dne 30. novembra 2018
EVA 2018-1611-0070

dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Minister 

za finance



Uradni list Republike Slovenije Št. 79 / 7. 12. 2018 / Stran 12289 

PRILOGA 11

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE
OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM

ZA LETO _____
 

1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI (Izpolni zavezanec, ki vlaga napoved po izteku predpisanega roka, vlaga   
                                                       napoved kot samoprijavo ali popravlja napoved pred izdajo odločbe.) 

1 Napoved vlagam po izteku roka. DA-1 

2 Napoved vlagam na podlagi samoprijave. DA-2 

3 Popravljam že vloženo napoved. DA-3 

2. PODATKI O ZAVEZANCU

Ime in priimek
Podatki o bivališču
(naselje, ulica, hišna številka)

Številka in ime pošte

Davčna številka                                                                     

Elektronski naslov, 
telefonska številka

Država rezidentstva za davčne 
namene                                                                    

Republika Slovenija: DA NE

Drugo:

Državljanstvo

3. PODATKI O DOHODKU
Zaporedna številka 
premoženja I II III IV

A Dohodek € € € €

B Normirani stroški DA NE DA NE DA NE DA NE

C Dejanski stroški € € € €

Č Čas oddajanja
(od … do)

Vrstica D se izpolni le, če se premoženje oddaja v podnajem.
D Znesek plačane 

najemnine € € € €

4. UVELJAVLJANJE ODBITKA DAVKA, PLAČANEGA V TUJINI, OZIROMA OPROSTITVE (izpolni 
samo zavezanec, ki je označil, da je rezident Republike Slovenije)

E Tuji davek € € € €
F Država
G Oprostitev DA DA DA DA
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5. PODATKI O PREMOŽENJU 

H Vrsta premoženja N P N P N P N P

I Opis premičnega
premoženja

J Naslov nepremičnine

K Šifra katastrske občine

L Številka parcele 
(za zemljišča)

M Številka 
stavbe

N Številka 
dela stavbe

O Kmetijsko/gozdno 
zemljišče DA DA DA DA

 
6. OPROSTITEV PLAČILA DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMIČNEGA 

PREMOŽENJA V NAJEM NA PODLAGI DOLOČB MEDNARODNE POGODBE O 
IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA DOHODKA (izpolni samo zavezanec, ki je 
označil, da ni rezident Republike Slovenije) 

 
Podpisani uveljavljam oprostitev plačila dohodnine od prejetega dohodka iz oddajanja premičnega
premoženja __________________ v najem na podlagi ____ odstavka _____ člena Mednarodne 
pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka med Republiko Slovenijo in 
_______________________ ter potrjujem, da: 

a) sem rezident ________ v smislu določb Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja med Republiko Slovenijo in _____________, 

b) dohodki iz oddajanja premičnega premoženja v najem ne pripadajo stalni poslovni enoti ali 
stalni bazi, ki jo imam v Republiki Sloveniji. 

Prilagam potrdilo o rezidentstvu, ki ga je izdal pristojni organ ___________________dne 
___________, iz katerega je razvidno, da sem rezident ___________ v smislu določb Mednarodne 
pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka med Republiko Slovenijo in 
________________.

7. PRILOGE – Popis priloženih dokumentov oziroma dokazil (računi, potrdilo o plačanem davku v 
tujini, potrdilo o rezidentstvu ipd.)

Zap. št. Opis

8. OPOMBE
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO 
DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM

1. UVOD
Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem mora davčni zavezanec 
vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto pri davčnem organu, kadar dohodek iz oddajanja 
premoženja v najem izplača oseba, ki ni plačnik davka po 58. členu Zakona o davčnem postopku 
(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 
22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H; v 
nadaljnjem besedilu: ZDavP-2). Napoved se lahko vloži tudi prek portala eDavki:

− z digitalnim potrdilom, če ima davčni zavezanec digitalno potrdilo SIGEN-CA, SIGOV-CA, 
POŠTA®CA, HALCOM CA, AC NLB. Več o uporabi elektronskega davčnega poslovanja 
eDavki na spletni strani:
https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx;

− brez digitalnega potrdila (registracija z uporabo uporabniškega imena in gesla).Več o tem na 
naslovu: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Registration/UsernameRegistration.aspx.

2. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 1 – OZNAKA STATUSA NAPOVEDI
Z vpisom ustrezne številke se označi status vložene napovedi glede na njeno vsebino oziroma namen 
ter v skladu z določbami 62. do 64. člena ZDavP-2. Polje se torej ne izpolnjuje, kadar se oddaja prva 
napoved za obdobje, oziroma se izpolnjuje samo, ko se napoved oddaja z uveljavljanjem določb 
ZDavP-2, ki urejajo naknadno predložitev oziroma popravljanje napovedi. 

Oznaka DA-1
Davčni zavezanec, ki je iz opravičljivih razlogov zamudil rok za predložitev davčne napovedi, lahko pri 
pristojnem davčnem organu v skladu z 62. členom ZDavP-2 vloži predlog za naknadno predložitev 
davčne napovedi. V predlogu mora obrazložiti razloge za zamudo in predložiti dokaze za svoje 
navedbe. Za opravičljive razloge se štejejo okoliščine, ki jih davčni zavezanec ni mogel predvideti 
oziroma odvrniti in preprečujejo sestavo oziroma vložitev davčne napovedi v predpisanem roku. 
Predlog za naknadno predložitev davčne napovedi mora davčni zavezanec vložiti v osmih dneh po 
prenehanju razlogov za zamudo, vendar najpozneje v treh mesecih po izteku roka za predložitev 
napovedi. Davčni zavezanec mora vlogi za naknadno vložitev davčne napovedi praviloma priložiti 
davčno napoved. Če razlogi, ki preprečujejo sestavo oziroma vložitev davčne napovedi, v času 
vložitve vloge še trajajo, lahko zavezanec vlogo za naknadno vložitev davčne napovedi vloži brez 
priložene davčne napovedi, mora pa navesti rok, v katerem bo napoved predložil. Če v tem primeru 
davčni organ dovoli predložitev napovedi po izteku predpisanega roka, določi rok za predložitev 
napovedi s sklepom. Davčni zavezanec, ki vlaga napoved po izteku predpisanega roka na podlagi 62. 
člena ZDavP-2, mora v napovedi v rubriki »Oznaka statusa napovedi« obkrožiti »DA-1« (Napoved 
vlagam po izteku roka.).

Oznaka DA-2
Če je davčni zavezanec zamudil rok za vložitev davčne napovedi, pa ne izpolnjuje pogojev za 
predložitev napovedi po izteku predpisanega roka, oziroma je v napovedi, na podlagi katere je davčni 
organ že izdal odmerno odločbo, navedel neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, lahko na 
podlagi 63. člena ZDavP-2 najpozneje do vročitve odmerne odločbe oziroma do začetka davčnega 
inšpekcijskega nadzora oziroma do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka vloži 
davčno napoved na podlagi samoprijave. Na podlagi 396. člena ZDavP-2 se davčni zavezanec, ki 
predloži davčno napoved na podlagi samoprijave, ne kaznuje za prekršek, če plača davek, ki je 
odmerjen na podlagi samoprijave. Davčni zavezanec ne more vložiti nove samoprijave glede 
obveznosti, v zvezi s katerimi je samoprijavo predhodno že vložil. Davčni zavezanec, ki napoved vlaga 
na podlagi samoprijave v skladu s 63. členom ZDavP-2, mora v napovedi v rubriki »Oznaka statusa 
napovedi« obkrožiti »DA-2« (Napoved vlagam na podlagi samoprijave.).

Oznaka DA-3
Davčni zavezanec lahko v skladu s 64. členom ZDavP-2 popravi davčno napoved, ki jo je predložil 
davčnemu organu. Davčno napoved lahko popravi najpozneje do izdaje odmerne odločbe. Davčni 
zavezanec, ki popravlja že vloženo napoved, preden je izdana odmerna odločba, mora v napovedi v 
rubriki »Oznaka statusa napovedi« obkrožiti »DA-3« (Popravljam že vloženo napoved.).
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3. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 2 – PODATKI O ZAVEZANCU
Vpišejo se osnovni identifikacijski podatki zavezanca (ime in priimek, davčna številka, naslov bivališča, 
telefonska številka, elektronski naslov in obkroži se »DA«, če je zavezanec rezident Republike 
Slovenije za davčne namene, oziroma se obkroži »NE« in se pod »Drugo« navede država, katere 
rezident je davčni zavezanec za davčne namene). V vrstico »Državljanstvo« se vpiše država, katere 
državljan je davčni zavezanec in se lahko razlikuje od države rezidentstva za davčne namene. 
Podatek o državljanstvu se vpisuje za namene vodenja in vzdrževanja podatkov v evidenci trga 
nepremičnin po Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17; v nadaljnjem 
besedilu: ZMVN-1).

4. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 3 – PODATKI O DOHODKU
Vsako posamezno premoženje (nepremičnino, premično premoženje) označite z rimsko številko in 
zanj izpolnite svoj stolpec. Če ste oddajali v najem več kot štiri različna premoženja (nepremičnine 
oziroma premična premoženja), natisnite dodatno napoved, ki jo označite kot sestavni del napovedi, 
na kateri so navedeni podatki o zavezancu.

A – v vrstico »Dohodek« se vpiše celoten znesek dohodka v eurih, zaokroženo na dve decimalni 
mesti, ki je bil dosežen v obdobju oddajanja posameznega premoženja v najem. Pridobljeni dohodek v 
tuji valuti se preračuna v eure po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan pridobitve dohodka.

B – v vrstici »Normirani stroški« se z DA ali NE označi, ali se uveljavljajo normirani stroški. 
Zavezanec ima pravico do uveljavljanja normiranih stroškov v višini 10 % (brez dokazil) ali dejanskih 
stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (dejanski stroški), če jih 
je v času oddajanja premoženja v najem za navedeno premoženje plačal sam. 

Zavezanec, ki oddaja v najem kmetijsko ali gozdno zemljišče, ne more uveljavljati ne normiranih 
stroškov ne dejanskih stroškov. 

C – v vrstico »Dejanski stroški« se vpiše skupni znesek dejanskih stroškov, ki jih je zavezanec v 
času oddajanja premoženja v najem za navedeno premoženje plačal sam. Za te stroške mora 
zavezanec predložiti račune, ki se glasijo na njegovo ime in zadevajo v najem oddano premoženje. Za 
dejanske stroške se štejejo tudi dejansko porabljena sredstva rezervnega sklada za vzdrževanje 
večstanovanjske stavbe. Zavezancu se prizna znesek njemu pripisanih porabljenih sredstev 
rezervnega sklada, ki so bila vplačana v zvezi z nepremičnino, oddano v najem, in sicer na podlagi 
obvestila upravnika, ki nastale stroške vzdrževanja porazdeli med etažne lastnike po vnaprej 
določenih kriterijih in sestavi razdelilnik oziroma obračun teh stroškov. 

Napovedi se priložijo računi, ki jih je treba vpisati pod točko 7 – PRILOGE ter pri navedbi računov 
označiti, na katero premoženje se nanašajo. 

Č – v vrstico »Čas oddajanja (od … do)« se vpiše dejanski čas, ko je bilo premoženje v 
posameznem letu oddano v najem (npr. če je bilo premoženje oddano od marca do decembra, se 
vpiše 3–12).

D – vrstico »Znesek plačane najemnine« izpolnijo le zavezanci, ki dohodek iz oddajanja premoženja 
v najem dosegajo z oddajanjem premoženja v podnajem. Če se oddaja premoženje, ki ga ima 
zavezanec v najemu, v podnajem, se vpiše znesek najemnine, ki ga zavezanec plača za to 
premoženje.

5. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 4 – UVELJAVLJANJE ODBITKA DAVKA, 
PLAČANEGA V TUJINI, OZIROMA OPROSTITVE 

Davčni zavezanec rezident, ki prejema dohodek iz oddajanja premoženja v najem in je ta dohodek 
obdavčen izven Republike Slovenije, lahko v napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja 
premoženja v najem uveljavlja odbitek tujega davka v skladu s 328. členom ZDavP-2 ali uveljavlja 
oprostitev plačila dohodnine od dohodka, ki v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja dohodka ni obdavčen v Republiki Sloveniji.
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E – v vrstico »Tuji davek« se vpiše znesek tujega davka v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti. 
Znesek tujega davka v tuji valuti se preračuna v eure po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije in velja 
na dan pridobitve obresti. Kadar davčni zavezanec uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini, so 
sestavni del napovedi tudi ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Republike Slovenije, 
zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, o osnovi za plačilo davka in o tem, da je znesek davka, 
plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan. Dokazila, priložena k napovedi, se vpišejo pod točko 7 –
PRILOGE. 

F – v vrstico »Država« se vpiše država, v kateri je bil dohodek dosežen.

G – v vrstici »Oprostitev« se obkroži DA, če se uveljavlja oprostitev plačila dohodnine od dohodka iz 
oddajanja premoženja v najem, ki v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja dohodka ni obdavčen v Republiki Sloveniji. 

Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja je 
objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije na naslovu: 
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/.

6. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 5 – PODATKI O PREMOŽENJU 
H – v vrstici »Vrsta premoženja« se obkroži N, če se oddaja nepremično premoženje. Če se oddaja 
premično premoženje, se obkroži P.

I – v vrstico »Opis premičnega premoženja« se vpiše vrsta premičnega premoženja (oprema, 
bivalnik, prevozno sredstvo ipd.), tip in leto izdelave.

J – v vrstico »Naslov nepremičnine« se vpišeta ulica, hišna številka in kraj, kjer je nepremičnina, če 
ima nepremičnina naslov. 

K – v vrstico »Šifra katastrske občine« se vpiše šifra katastrske občine, kjer nepremičnina leži. 

L – v vrstico »Številka parcele (za zemljišča)« se vpiše številka parcele le za zemljišča. 

M – v vrstico »Številka stavbe« se vpiše številka stavbe.

N – v vrstico »Številka dela stavbe« se vpiše številka dela stavbe. 

O – v vrstici »Kmetijsko/gozdno zemljišče« se obkroži DA, če se oddaja v najem kmetijsko ali 
gozdno zemljišče.

Podatke pod K, L, M in N se za nepremičnine, ki so v Sloveniji, lahko pridobijo z javnim vpogledom v 
podatke o nepremičninah na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije na naslovu: 
http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

7. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 6 – UVELJAVLJANJE OPROSTITVE PLAČILA 
DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM NA 
PODLAGI DOLOČB MEDNARODNE POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 
DOHODKA

Davčni zavezanec nerezident vpiše zaporedno številko premoženja iz tabele pod točko 3, številko 
odstavka in člena mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjeno med 
Republiko Slovenijo in drugo državo, na podlagi katere uveljavlja znižanje oziroma oprostitev plačila 
dohodnine od dohodkov iz oddajanja premičnega premoženja v najem. 

Zavezanec nerezident mora k napovedi priložiti potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge 
države pogodbenice, iz katerega je razvidno, da je zavezanec rezident te druge države v smislu 
določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka med Republiko Slovenijo 
in to drugo državo. Vpiše se druga država pogodbenica in datum (dd. mm. LLLL) izdaje potrdila.
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8. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 7 – PRILOGE
Davčni zavezanec priloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke v zvezi z doseženimi dohodki 
iz oddajanja premoženja v najem (na primer: račune, potrdilo o plačanem davku v tujini ipd.).

9. VPISOVANJE POD TOČKO 8 – OPOMBE
Pod to točko se vpišejo morebitne dodatne obrazložitve, ki so pomembne za pravilno odmero 
dohodnine in za pravilnost podatkov o oddanih nepremičninah za namene vodenja evidence trga 
nepremičnin po ZMVN-1. 

10. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 9 – DODATNI PODATKI O ODDANIH STAVBAH IN 
DELIH STAVB ZA NAMENE VODENJA EVIDENCE TRGA NEPREMIČNIN PO ZMVN-1

V dodatno tabelo se vpisujejo podatki o posameznem najemnem pravnem poslu za oddane stavbe in 
dele stavb, če so v Sloveniji in je bil v letu, za katero se vlaga napoved za odmero dohodnine od 
dohodka iz oddajanja premoženja v najem, najemni posel ali aneks sklenjen za šest mesecev ali več. 
Če pogodbe ali aneksi v preteklem letu niso bili sklenjeni (ker so bili sklenjeni v preteklih letih) oziroma 
so bili sklenjeni za manj kot šest mesecev, se pod tabelo pri izjavi obkroži DA. Podatki se vpisujejo za 
najemne pravne posle, sklenjene po 11. januarju 2018.

Za namene vodenja evidence trga nepremičnin po ZMVN-1 se v najemne pravne posle vštevajo posli 
oddajanja stavb in delov stavb v odplačni najem, ki so za najmanj šest mesecev sklenjeni na podlagi 
najemne ali podnajemne pogodbe ali dodatka k najemni ali podnajemni pogodbi, ki je sklenjen zaradi 
spremembe najemnine ali trajanja najema.

P – v vrstico »Zaporedna številka premoženja iz tabele pod točko 3 in zaporedna številka posla«
z rimsko številko (I, II, III, IV itd.) se vpiše zaporedna številka premoženja iz tabele pod točko 3, z 
arabsko številko (1, 2, 3, 4 itd.) pa posamezni pravni posel oddaje v najem tega premoženja. Če je bilo 
na primer v letu, za katero se vlaga napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja 
premoženja v najem, isto stanovanje (posamezno premoženje z zaporedno številko I iz tabele pod 
točko 3) oddano v najem na podlagi dveh najemnih pogodb – pri čemer je vsaka sklenjena za najmanj 
šest mesecev –, se v prvi stolpec vpiše I/1, v drugi pa I/2, ne glede na dejansko trajanje obeh 
najemnih poslov.

R – v vrstico »Vrsta oddanih prostorov*« se vpiše ustrezna številka iz ŠIFRANTA 1 – Vrsta oddanih 
prostorov pod točko 10. Če se z eno pogodbo oddaja več različnih vrst prostorov (npr. stanovanje in 
parkirni prostor), se pod vrsto oddanih prostorov vpiše le šifra prostora, ki je glavni predmet 
najemnega posla (v navedenem primeru je to stanovanje, zato se vpiše šifra 02).

S – v vrstico »Vrsta najemnega posla« se vpiše ustrezna številka iz ŠIFRANTA 2 – Vrsta najemnega 
posla pod točko 10.

Š – v vrstico »Oddana površina (m2)« se vpiše površina oddanih prostorov, ki so predmet najemne 
pogodbe oziroma aneksa k najemni pogodbi.

T – v vrstici »Opremljenost« se označi z DA ali NE, ali so prostori, ki so predmet najema, opremljeni 
tako, da je mogoča njihova takojšnja uporaba.

U – v vrstici »Obratovalni stroški« se označi z DA ali NE, ali najemnina vključuje obratovalne stroške 
ali ne (stroški elektrike, vode, komunalnih storitev, upravljanja in podobno).

V – v vrstico »Drugi najemodajalci« se vpiše, ali z navedenim poslom iste oddane prostore oddaja 
poleg zavezanca še drug najemodajalec (npr. solastnik). V tem primeru se označi DA. 
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Z – v vrstico »Datum sklenitve pogodbe/aneksa« se vpiše datum podpisa najemne pogodbe ali 
aneksa k najemni pogodbi v letu, za katero se vlaga napoved za odmero dohodnine od dohodka iz 
oddajanja premoženja v najem.

Ž – v vrstico »Dogovorjeni datum prenehanja najema« se vpiše pogodbeno dogovorjeni datum 
prenehanja najemne pogodbe oziroma aneksa. V primeru oddaje za nedoločen čas se navede 
»nedoločen čas«.

X – v vrstico »Dogovorjena mesečna najemnina« se vpiše znesek mesečne najemnine, ki je bila za 
oddane stavbe ali dele stavb dogovorjena z najemno pogodbo oziroma z aneksom k najemni pogodbi. 
Če stavbo ali dele stavbe oddaja v najem več najemodajalcev, se vpiše dogovorjena mesečna 
najemnina, ki jo po pogodbi/aneksu prejmejo vsi najemodajalci skupaj. 

Y – v vrstice »Podatki o najemojemalcu – izplačevalcu najemnine« se vpišejo podatki o 
najemojemalcih (ime in priimek ali ime oziroma firma, naslov oziroma sedež, državljanstvo oziroma 
država sedeža ter davčna ali identifikacijska številka).
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3803. Odredba o določitvi cene osnove plačila 
za koncesijo za rabo vode za vzrejo 
salmonidnih vrst rib za leto 2019

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 
40/14 in 56/15) v zvezi z drugim odstavkom 8.c člena Uredbe o 
koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih 
odsekih vodotokov Mučka Bistrica, Studena in Brestanica (Topliški 
potok) za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 45/96, 
49/03, 38/04 in 41/04 – ZVO-1) izdaja minister za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi cene osnove plačila za koncesijo 
za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib 

za leto 2019

1. člen
Cena osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo sal-

monidnih vrst rib za leto 2019 znaša za 100 kg šarenke 360 eurov.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-519/2018
Ljubljana, dne 30. novembra 2018
EVA 2018-2550-0101

Jure Leben l.r.
Minister

za okolje in prostor

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3804. Navodilo o prenehanju veljavnosti 
Splošnega navodila o pogojih in okoliščinah 
za odstopanje zadev v postopek poravnavanja

Na podlagi prvega odstavka 110. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 
19/15 in 23/17 – ZSSve) generalni državni tožilec Republike 
Slovenije izdaja

N A V O D I L O
o prenehanju veljavnosti Splošnega navodila  
o pogojih in okoliščinah za odstopanje zadev  

v postopek poravnavanja

1. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega navodila preneha veljati 

Splošno navodilo o pogojih in okoliščinah za odstopanje zadev 
v postopek poravnavanja (Uradni list RS, št. 24/11), ki pa se 
uporablja do 1. januarja 2019.

2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. VDT-Tu-4-1/1/2018/40
Ljubljana, dne 29. novembra 2018

Drago Šketa l.r.
Generalni državni tožilec 

Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3805. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil 

o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvene 
in socialne vede Slovenj Gradec

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS, 
Uradni list RS, št. 119/06 – UPB3, 59/07 – ZŠtip (63/07 – popr.), 
15/08 Odl.US: U-I-370/06-20, 64/08, 86/09, 62/10 –  ZUPJS) in 
122. členom Statuta Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj 
Gradec je Senat Fakultete za zdravstvene in socialne vede 
Slovenj Gradec, na 26. korespondenčni seji, dne 29. 11. 2018 
sprejel

P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom ter potrdil  

o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvene  
in socialne vede Slovenj Gradec

1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraže-

vanju na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj 
Gradec (v nadaljevanju: pravilnik) določa obliko, vsebino in 
postopek za izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpopolnje-
vanju po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o 
drugih oblikah izobraževanja na samostojnem visokošolskem 
zavodu.

2. člen
Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec 

(v nadaljevanju: FZSV SG) izdaja naslednje diplome in potrdila 
o izobraževanju:

– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih pro-

gramih za izpopolnjevanje.
Listine, navedene v prvem odstavku tega člena, so javne 

listine.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih 

študentom ali diplomantom izda FZSV SG.
FZSV SG izdaja potrdila o različnih oblikah neformalnega 

izobraževanja.

3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega 

programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju z vti-
snjenim žigom na katerem je znak FZSV SG.

Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«. Sestavine 
obrazca »Priloga k diplomi« določa Pravilnik o prilogi k diplomi 
(Uradni list RS, št. 56/07).

4. člen
FZSV SG podeljuje diplome o zaključenih študijskih pro-

gramih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program) 
in druge stopnje (magistrski študijski program).

5. člen
Diploma vsebuje:
– polno ime samostojnega visokošolskega zavoda 

(FZSV SG), na kateri je študij potekal,
– ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziro-

ma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij,
– stopnjo pridobljene izobrazbe,
– pridobljen strokovni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega 

rojstva.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, 

datum izdaje, pečat FZSV SG ter podpis dekana/dekanice 
FZSV SG.

Dimenzija diplome je 210 mm x 297 mm.
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6. člen
Po opravljenih obveznostih na akreditiranem študijskem 

programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja FZSV SG, izda 
FZSV SG kandidatu potrdilo.

Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom FZSV SG, 
vsebuje:

– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– naziv programa in njegovo trajanje, ECTS točke, izvajal-

ca programa, lahko pa tudi pričakovane učne izide.
Potrdilo ima podpis dekana/dekanice FZSV SG.

7. člen
Vse diplome in potrdila, ki jih izda FZSV SG so javne 

listine in so sestavljene v slovenskem jeziku.
Priloga k diplomi prve in druge stopnje, ki je sestavni 

del diplome, je sestavljena v slovenščini in angleščini na po-
sebnem obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za visoko 
šolstvo, na predlog Nacionalne agencije Republike Slovenije 
za kakovost v visokem šolstvu.

8. člen
FZSV SG izda potrdilo o zaključenih oblikah neformal-

nega izobraževanja (tečaji, seminarji, poletne šole, programi 
usposabljanja, posveti, konference ipd.). Potrdilo podpiše de-
kan/dekanica FZSV SG.

Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– podatke o vsebini in trajanju izobraževanja, lahko pa 

tudi podatke o izvajalcih, pridobljenih znanjih in kreditnih toč-
kah (ECTS), če je program ovrednoten s kreditnimi točkami 
(ECTS).

9. člen
O izdanih diplomah in potrdilih FZSV SG vodi posebno 

evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.

10. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potr-

dila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, 
uvede FZSV SG skladno z veljavnimi predpisi ustrezne po-
stopke.

11. člen
FZSV SG izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno 

preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evi-
dence, ki jo vodi FZSV SG, razvidno, da mu je bil po končanih 
študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.

Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku 
uporablja za izdajo diplom FZSV SG, s tem, da je v gornjem 
desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.

Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne 
številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebo-
vati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri 
podpisniku zapiše »l. r.«.

Na hrbtni strani dvojnika diplome dekan/dekanica FZSV 
SG podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome 
s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome 
izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat 
FZSV SG.

V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izda-
nem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Dekanica
prof. dr., Republika Finska, Danica Železnik l.r.
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OBČINE
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brezovica (Uradni list 
RS, št. 113/03, 131/04, 104/09, 79/17) je Občinski svet Občine 
Brezovica na 27. redni seji dne 15. 11. 2016 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
za leto 2019

1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča v Občini Brezovica za leto 2019 znaša 0,0036 €.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.

Št. izv. 28/18
Brezovica, dne 16. novembra 2018

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

DOLENJSKE TOPLICE

3808. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o začetku priprave drugih sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2

Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Odl. US: U-I-43/13-3), v 
povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) in na podlagi 8. člena Statuta Občine Dolenjske 
Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je župan Občine Dolenjske 
Toplice dne 27. 11. 2018 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku 

priprave drugih sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta  

Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2

1. člen
Občina je 30. 5. 2018 v Uradnem listu RS, št. 36/18 

objavila Sklep o začetku priprave drugih sprememb in 
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Do-
lenjske Toplice – SDOPN 2. Na podlagi mnenja MKGP 
št. 350-22/2006/23 z dne 16. 10. 2018, ki zahteva nadome-
stitev kmetijskih zemljišč v obsegu ca. 0,7 ha s stavbnimi, se 
območje urejanja razširi.

2. člen
2. člen se v točki (1) dopolni na način, da se glasi:
»(1) V območje SD OPN 2 je zajeto le območje zemljišč 

v enoti urejanja prostora DP3-PR s parcelnimi številkami 332, 
333/1, 334, 335, 336, 341/2, 343, 347/1, k.o. 1446 Gorenje 
Polje, VR4-V s parcelnimi številkami 669, 597, SL-V s parcelno 
številko 6/1, SU2-V s parcelno številko 3195/7, MV1-V s par-
celnimi številkami 3713/1, 3713/2, 3718/1, PH1-V s parcelno 

BISTRICA OB SOTLI

3806. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica 
ob Sotli v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 
107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 
– ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 
55/15 – ZFisP, 96/15) in 95. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli 
(Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli 

v obdobju januar–marec 2019

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Ob-

čine Bistrica ob Sotli v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019.

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 

2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z veljavnim Zako-
nom o javnih financah (ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Bistrica ob Sotli za leto 2018 (Uradni list RS, št. 5/18).

Do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 
2019 se financiranje funkcij Občine Bistrica ob Sotli ter njihovih 
nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadalju-
jejo na podlagi proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2018.

Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 
1. 1. 2019 do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za 
leto 2019 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2019.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju v proračunu za leto 2018. V obdobju začasne-
ga financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo 
za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 
43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrto-
vani v začasnem financiranju.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju pla-

čane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

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

listu Republika Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019.

Št. 410-0029/2018
Bistrica ob Sotli, dne 25. oktobra 2018

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak l.r.

BREZOVICA

3807. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2019

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni 
list RS, št. 104/09, 79/17), 13. člena Odloka o nadomestilu za 



Stran 12302 / Št. 79 / 7. 12. 2018 Uradni list Republike Slovenije

številko 4029/1, vse k.o. Podturn in 13/1, k.o. Toplice. V primeru 
ugotovljenih potreb iz vidika komunalnega opremljanja ipd., 
se vanjo lahko vključijo še zemljišča v neposredni soseščini 
naštetih.

3. člen
V (2) točki 2. člena se prvi stavek dopolni – nadaljuje 

z naslednjim besedilom », ustrezna nadomestila kmetijskih 
zemljišč – renaturacije ter sprememba podrobne namenske 
rabe iz območja zelenih površin (ZD) v območje površin pode-
želskega naselja (SK).«.

4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3500-24/2018-5
Dolenjske Toplice, dne 27. novembra 2018 

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.

GORNJI PETROVCI

3809. Poročilo o izidu volitev v Občini Gornji 
Petrovci dne 18. 11. 2018

Občinska volilna komisija Občine Gornji Petrovci je na 
podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občini Gornji Petrovci  

dne 18. 11. 2018

1. VOLITVE ŽUPANA
I. V Občini Gornji Petrovci je od skupnega števila 1794 vo-

lilnih upravičencev glasovalo 1277 volivcev, kar znaša 71,18 %.
II. Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1277 glasov-

nic, od tega je bilo 1266 veljavnih in 11 neveljavnih.
Kandidati za župana so prejeli naslednje število glasov:
1. Franc Šlihthuber 701 glasov ali 55,37 %
2. Vladimir Hozjan 220 glasov ali 17,38 %
3. Lidija Krpič Časar 189 glasov ali 14,93 %
4. Jože Balek 156 glasov ali 12,32 %.
III. Občinska volilna komisija Občine Gornji Petrovci je 

ugotovila, da je v skladu s 107. členom Zakona o lokalnih voli-
tvah za župana Občine Gornji Petrovci izvoljen kandidat Franc 
Šlihthuber, roj. 20. 7. 1955, stanujoč Stanjevci 96.

2. VOLITVE OBČINSKEGA SVETA

I. Pri glasovanju za člane Občinskega sveta Občine Gornji 
Petrovci je bilo oddanih 1277 glasovnic, od tega je bilo 1231 
veljavnih in 46 neveljavnih.

II. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 
glasov:

1. VOLILNA ENOTA:
1. SMC – Stranka modernega centra, 101 glasov in 

64 preferenčnih glasov,
2. SD – Socialni demokrati, 177 glasov in 106 preferenč-

nih glasov,
3. SDS – Slovenska demokratska stranka, 43 in 0 prefe-

renčnih glasov,

4. SLS – Slovenska ljudska stranka, 182 glasov in 
137 preferenčnih glasov,

5. NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati, 73 glasov 
in 50 preferenčnih glasov.

2. VOLILNA ENOTA:
1. SMC – Stranka modernega centra, 184 glasov in 

134 preferenčnih glasov,
2. SD – Socialni demokrati, 108 glasov in 69 preferenčnih 

glasov,
4. SLS – Slovenska ljudska stranka, 193 glasov in 

151 preferenčnih glasov,
5. NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati, 170 gla-

sov in 142 preferenčnih glasov.

III. Na podlagi d`Hondtovega sistema in Harejevega količ-
nika so mandati dodeljeni naslednjim listam kandidatov:

1. SLS – Slovenska ljudska stranka – 4 mandati,
2. SMC – Stranka modernega centra – 3 mandati,
3. SD – Socialni demokrati – 3 mandati,
4. NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati – 3 mandati.

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

– SLS – Slovenska ljudska stranka:
1. Dejan Sobjak, Košarovci 8, roj. 9. 8. 1983
2. Geza Šanca, Križevci 71, roj. 24. 8. 1978
3. Drago Svetec, Ženavlje 23, roj. 28. 1. 1963
4. Jože Balek, Neradnovci 44, roj. 25. 1. 1960
– SMC – Stranka modernega centra:
1. Zlatko Vukanič, Kukeč 15, roj. 15. 2. 1969
2. Ernest Kerčmar, Adrijanci 23, roj. 14. 11. 1952
3. Drago Škerlak, Stanjevci 65, roj. 25. 8. 1963
– SD – Socialni demokrati:
1. Stanislav Habjanič, Peskovci 6, roj. 23. 4. 1958
2. Lilijana Svetec, Gornji Petrovci 40K, roj 25. 8. 1968
3. Lidija Krpič Časar, Boreča 25, roj. 1. 8. 1974
– N.Si – Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka:
1. Karel Luthar, Križevci 19, roj. 16. 1. 1948
2. mag. Stanko Čerpnjak, Martinje 40, roj. 1. 3. 1970
3. Stanko Lepoša, Lucova 10, roj. 11. 9. 1956

3. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

I. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI GORNJI PETROVCI
V Krajevni skupnosti Gornji Petrovci je od skupnega števi-

la 401 volilnih upravičencev glasovalo 284 volivcev, kar znaša 
70,82 %. Oddanih je bilo 284 glasovnic, od tega je bilo 275 
veljavnih in 9 neveljavnih.

Krajevna skupnost Gornji Petrovci je razdeljena na dve 
volilni enoti. V prvi volilni enoti se volijo trije člani, v drugi pa se 
volita dva člana od skupno petih članov sveta.

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
– Milanka Sukič, Gornji Petrovci 47A, roj. 11. 7. 1976
– Lilijana Svetec, Gornji Petrovci 40K, 25. 8. 1968
– Vlado Kardoš, Gornji Petrovci 6, roj. 3. 2. 1955
– Marta Habjanič, Peskovci 6, roj. 15. 8. 1959
– Anton Kozic, Peskovci 16A, roj. 21. 8. 1952

II. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KRIŽEVCI
V Krajevni skupnosti Križevci je od skupnega števila 

470 volilnih upravičencev glasovalo 313 volivcev, kar znaša 
66,59 %. Oddanih je bilo 313 glasovnic, od tega je bilo 305 ve-
ljavnih in 8 neveljavnih.

Krajevna skupnost Križevci je razdeljena na štiri volilne 
enote. V prvi volilni enoti se volijo trije člani, v drugi, tretji in če-
trti volilni enoti pa se voli en član od skupno šestih članov sveta.

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
– Geza Vütek, Križevci 225, roj. 3. 6. 1961
– Zdenko Hari, Križevci 132, roj. 16. 11. 1962
– Nada Hari, Križevci 141, roj. 26. 2. 1965
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– Dejan Sobjak, Košarovci 8, roj 9. 8. 1983
– Zlatko Vukanič, Kukeč 15, roj. 15. 2. 1969
– Bojan Črnko, Panovci 22, roj. 23. 6. 1965 

III. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠULINCI
V Krajevni skupnosti Šulinci je od skupnega števila 

923 volilnih upravičencev glasovalo 680 volivcev, kar znaša 
73,67 %. Oddanih je bilo 680 glasovnic, od tega je bilo 626 ve-
ljavnih in 54 neveljavnih.

Krajevna skupnost Šulinci je razdeljena na osem volilnih 
enot. V vsaki volilni enoti se voli en član od skupno osmih 
članov sveta.

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
– Ernest Kerčmar, Adrijanci 23, roj. roj. 14. 11. 1952
– Milan Kozar, Boreča 28, roj. 24. 4. 1967
– Tadej Šeruga, Lucova 2, roj. 12. 11. 1986
– mag. Stanko Čerpnjak, Martinje 40, roj. 1. 3. 1970
– Jože Balek, Neradnovci 44, roj. 25. 1. 1960
– Drago Škerlak, Stanjevci 65, roj. 25. 8. 1963 
– Franc Miholič, Šulinci 23, roj. 23. 1. 1966
– Drago Svetec, Ženavlje 23, roj. 28. 1. 1963
Občinska volilna komisija Občine Gornji Petrovci je ugoto-

vila, da so volitve dne 18. 11. 2018 potekale v skladu z veljavno 
zakonodajo in ni ugotovila nobenih nepravilnosti.

Št. 041-0056/2018-1
Gornji Petrovci, dne 20. novembra 2018

Predsednica
Občinske volilne komisije

Občine Gornji Petrovci
Suzana Luthar Petovar l.r.

IG

3810. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 102. člena 
Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet 
Občine Ig na 32. redni seji dne 7. 11. 2018 sprejel

O D L O K 
o proračunu Občine Ig za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Ig za leto 2019 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni pod kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV  v evrih

Skupina/
podskupina 

kontov
NAMEN PRORAČUN 

2019

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 6.839.659,07
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.288.410,71

70 DAVČNI PRIHODKI 4.701.351,56
700 Davki na dohodek in dobiček 4.105.961,00
703 Davki na premoženje 489.710,00
704 Domači davki na blago in storitve 105.680,56
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.587.059,15
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 112.765,20
711 Takse in pristojbine 8.600,00
712 Globe in druge denarne kazni 71.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga  

in storitev 46.622,75
714 Drugi nedavčni prihodki 1.348.071,20

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 0,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in nematerialnega premoženja 0,00
73 PREJETE DONACIJE 0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 551.248,36
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 299.494,56
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 251.753,80

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 7.784.253,58

40 TEKOČI ODHODKI 2.412.901,37
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 413.836,77
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 64.544,95
402 Izdatki za blago in storitve 1.816.491,52
403 Plačila domačih obresti 26.701,00
409 Rezerve 91.327,13

41 TEKOČI TRANSFERI 2.778.140,79
410 Subvencije 142.530,00
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 1.618.510,01
412 Transferi neprofitnim 

organizacijam  
in ustanovam 246.298,05

413 Drugi tekoči domači transferi 770.802,73
414 Tekoči transferi v tujino 0,00
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.461.711,42
420 Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 2.461.711,42
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 131.500,00

431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam 90.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 41.500,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –944.594,51

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB  

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIH IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN 
POVEČANJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442) 0,00

44 DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0,00

440 Dana posojila 0,00
441 Povečanja kapitalskih deležev  

in naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije 0,00
VI. PREJETA POSOJILA – DANA 

POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 584.500,00
50 ZADOLŽEVANJE 584.500,00

500 Domače zadolževanje 584.500,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 186.668,94

55 ODPLAČILA DOLGA 186.668,94
550 Odplačila domačega dolga 186.668,94
IX. SPREMEMBA STANJA 

SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –546.763,45

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.-VIII.) 397.831,06

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 944.594,51
STANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH  
NA DAN 31. 12. 2018 878.109,50

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov, konte in pod konte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– pod kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-pod 
konta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu 
pred požarom, ki se uporabljajo za namene, določene v tem 
zakonu,

2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-
janja odpadnih voda,

3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
4. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z div-

jadjo,
5. sredstva po četrtem odstavku 27. člena Zakona o go-

spodarjenju z gozdovi,
6. komunalni prispevek in
7. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s 

področnimi predpisi.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za 
leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glav-
nimi programi v okviru posameznega področja proračunske 
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje 
januar–junij 2019 in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in nje-
govi realizaciji.

6. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)

Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo iz-
vrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z 
občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila 
sredstva dodeljena.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega 
proračuna obveznosti, ki bi presegale v proračunu dodeljena 
sredstva.

7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v letu 2019 odda javno naro-

čilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih 
programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračun-
skih postavkah v sprejetem proračunu.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 60 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2020 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, ko-
munalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno de-
lovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za 
pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih 
sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz načrta 
razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi pro-
računa uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim prora-
čunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim 
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se 
projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vre-
dnosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča 
župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt 
razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 
20 % izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, 
neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov 30 dni 
po uveljavitvi proračuna.

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 

68.382,82 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 eur župan 
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 

finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se lahko občina v letu 2019 zadolži za 584.500,00 eur.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ig, 
v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eur.

12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij  

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,  
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine – javni 

zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu 2019 ne 
morejo zadolžiti.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu 2020, 
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in 
sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.

Št. 4100/001/2019
Ig, dne 7. novembra 2018

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

KAMNIK

3811. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik

Občinska volilna komisija Občine Kamnik je skladno s 85., 
90. in 107. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17), na podlagi zapisni-
kov volilnih odborov za volitve župana 18. 11. 2018, ugotovila 
rezultate glasovanja in pripravila

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Kamnik

Na volitvah župana Občine Kamnik – prvi krog, dne 
18. 11. 2018, je od skupno 23.518 volivcev po imeniku gla-
sovalo 11.968 volivcev, s potrdilom ni glasoval nihče. Volilna 
udeležba je bila 50,89 %. Oddanih je bilo 11.961 glasovnic, 
neveljavnih je bilo 173 glasovnic, veljavnih pa 11.788 glasovnic.

Skupni rezultat glasovanja za župana v občini (po št. gla-
sov)
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

6 Matej Slapar 3485 29.56
2 Igor Žavbi 3414 28.96
5 Duško Papež 1560 13.23
3 Aleksander Uršič 1557 13.21
4 Anton Tone Smolnikar 782 6.63
1 Matjaž Zorman 752 6.38
7 Štefan Virjent 238 2.02
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Na podlagi tretjega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih 
volitvah se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta 
dobila največ glasov.

Št. 041-0003/2018
Kamnik, dne 20. novembra 2018

Občinska volilna komisija 
Občine Kamnik

Janez Rozman l.r.
Predsednik

3812. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta Občine Kamnik

Občinska volilna komisija Občine Kamnik je skladno s 
86. in 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17), na podlagi zapisni-

kov volilnih odborov za volitve članov občinskega sveta z dne 
18. 11. 2018, ugotovila rezultate glasovanja in pripravila

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta  

Občine Kamnik

I.
Občinska volilna komisija Občine Kamnik je na seji dne 

20. 11. 2018 ugotovila in potrdila naslednji izid glasovanja za 
volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik:

Od skupno 23.518 volivcev z območja Občine Kamnik jih 
je po volilnem imeniku glasovalo 11.968. S potrdilom ni glaso-
val nihče. Oddanih je bilo 11.716 veljavnih glasovnic, 252 je 
bilo neveljavnih, vključno z neoddanimi. Volilna udeležba je 
bila 50,89 %.

Posamezne liste kandidatov, razporejene po izžrebanem 
vrstnem redu, so na ravni občine dobile naslednje skupno 
število glasov:

Št. liste Ime liste Glasov  % glasov
1 LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA 3283 28,02
2 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1047 8,94
3 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 475 4,05
4 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 233 1,99
5 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 380 3,24
6 LDP – LISTA DUŠANA PAPEŽA 1400 11,95
7 LTS – LISTA TONETA SMOLNIKARJA 584 4,98
8 LEVICA 273 2,34
9 STRANKA ALENKE BRATUŠEK 154 1,32
10 LISTA SANDIJA URŠIČA 1455 12,42
11 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 2285 19,50
12 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 147 1,25

11.716 100,00

II.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je v vseh 

volilnih enotah skupaj listam kandidatov po sistemu navadnega 
(Harejevega) količnika direktno podeljenih 13 mandatov:

VOLILNA ENOTA 01

Št. mandatov: 6 količnik: 496.50

Glasov  % gl. Mand.  % ostan. Št. Ime liste

883 29.64 1 77.84 1 LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA

292 9.80 0 58.81 2 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

245 8.22 0 49.35 3 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

61 2.05 0 12.29 4 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

66 2.22 0 13.29 5 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

196 6.58 0 39.48 6 LDP – LISTA DUŠANA PAPEŽA

161 5.40 0 32.43 7 LTS – LISTA TONETA SMOLNIKARJA

22 0.74 0 4.43 9 STRANKA ALENKE BRATUŠEK

300 10.07 0 60.42 10 LISTA SANDIJA URŠIČA

729 24.47 1 46.83 11 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

24 0.81 0 4.83 12 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
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VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 6 količnik: 461.00
Glasov  % gl. Mand.  % ostan. Št. Ime liste

639 23.10 1 38.61 1 LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
270 9.76 0 58.57 2 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

76 2.75 0 16.49 3 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
80 2.89 0 17.35 5 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

483 17.46 1 4.77 6 LDP – LISTA DUŠANA PAPEŽA
104 3.76 0 22.56 7 LTS – LISTA TONETA SMOLNIKARJA

61 2.21 0 13.23 8 LEVICA
30 1.08 0 6.51 9 STRANKA ALENKE BRATUŠEK

373 13.49 0 80.91 10 LISTA SANDIJA URŠIČA
650 23.50 1 41.00 11 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 7 količnik: 321.14
Glasov  % gl.  Mand.  % ostan. Št. Ime liste

746  33.19 2  32.30 1 LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
175  7.78 0  54.49 2 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

74  3.29 0  23.04 3 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
49  2.18 0  15.26 4 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
94  4.18 0  29.27 5 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

257  11.43 0  80.03 6 LDP – LISTA DUŠANA PAPEŽA
127  5.65 0  39.55 7 LTS – LISTA TONETA SMOLNIKARJA

71  3.16 0  22.11 8 LEVICA
37  1.65 0  11.52 9 STRANKA ALENKE BRATUŠEK

244  10.85 0  75.98 10 LISTA SANDIJA URŠIČA
334  14.86 1  4.00 11 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

40  1.78 0  12.46 12 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

VOLILNA ENOTA 04
Št. mandatov: 10 količnik: 372.30
Glasov  % gl.  Mand.  % ostan. Št. Ime liste

1015  27.26 2  72.63 1 LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
310  8.33 0  83.27 2 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

80  2.15 0  21.49 3 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
123  3.30 0  33.04 4 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
140  3.76 0  37.60 5 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
464  12.46 1  24.63 6 LDP – LISTA DUŠANA PAPEŽA
192  5.16 0  51.57 7 LTS – LISTA TONETA SMOLNIKARJA
141  3.79 0  37.87 8 LEVICA

65  1.75 0  17.46 9 STRANKA ALENKE BRATUŠEK
538  14.45 1  44.51 10 LISTA SANDIJA URŠIČA
572  15.36 1  53.64 11 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

83  2.23 0  22.29 12 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

Preostali mandati, ki niso bili dodeljeni direktno, na pod-
lagi Harejevega količnika, se skladno s 16. členom Zakona o 
lokalnih volitvah razdelijo na ravni občine na podlagi seštevkov 
glasov oddanih za istoimenske liste v vseh volilnih enotah 
(D´Hondtov sistem). Ob upoštevanju navedenega je zaporedje 
najvišjih količnikov naslednje:
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Količnik po d'Hondtu na glasovih list
Število mandatov v občini: 29

Zap. št količnik Št.  Ime liste
1  3283.00  LISTA MARJANA ŠARCA
2  2285.00  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
3  1641.50  LISTA MARJANA ŠARCA
4  1455.00  CIRIL GRKMAN IN SKUPINA VOLIVCEV
5  1400.00  LISTA DUŠANA PAPEŽA
6  1142.50  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
7  1094.33  LISTA MARJANA ŠARCA
8  1047.00  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9  820.75  LISTA MARJANA ŠARCA

10  761.67  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
11  727.50  CIRIL GRKMAN IN SKUPINA VOLIVCEV
12  700.00  LISTA DUŠANA PAPEŽA
13  656.60  LISTA MARJANA ŠARCA
14  584.00  LISTA TONETA SMOLNIKARJA
15  571.25  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
16  547.17  LISTA MARJANA ŠARCA
17  523.50  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
18  485.00  CIRIL GRKMAN IN SKUPINA VOLIVCEV
19  475.00  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
20  469.00  LISTA MARJANA ŠARCA
21  466.67  LISTA DUŠANA PAPEŽA
22  457.00  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
23  410.38  LISTA MARJANA ŠARCA
24  380.83  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
25  380.00  DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
26  364.78  LISTA MARJANA ŠARCA
27  363.75  CIRIL GRKMAN IN SKUPINA VOLIVCEV
28  350.00  LISTA DUŠANA PAPEŽA
29  349.00  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Upoštevane so vse liste, ki so kandidirale na ravni ob-
čine. Pri dodelitvi mandatov se istoimenskim listam dodeli 
toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, 
izračunanih na podlagi Harejevega količnika in številom man-
datov, ki istoimenskim listam pripadajo po zaporedju najvišjih 
količnikov. Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, 
ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v 
volilni enoti.

III.
V skladu z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah so 

kandidati izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj 
četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandida-
tov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z 
liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili 
največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega 
števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov 
posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh 
glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko 
kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preo-
stali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu kandidatov 
na listi. Na podlagi preferenčnih glasov pripada mandat:

Cvetki Slapnik – VE 1 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KR-
ŠČANSKI DEMOKRATI

Mateju Slaparju – VE 2 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KR-
ŠČANSKI DEMOKRATI

Mojci Škraba – VE 4 – DESUS – DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV

IV.
Mandati so skladno s 15., 16. in 17. členom Zakona o 

lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 
in 68/17) dodeljeni naslednjim listam:

Ime liste Število 
mandatov

LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA 9

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DE-
MOKRATI

6

LDP – LISTA DUŠANA PAPEŽA 4

LISTA SANDIJA URŠIČA 4

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA  
STRANKA

3

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1

DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA  
UPOKOJENCEV

1

LTS – LISTA TONETA SMOLNIKARJA 1



Uradni list Republike Slovenije Št. 79 / 7. 12. 2018 / Stran 12309 

Člani Občinskega sveta Občine Kamnik, izvoljeni na rednih volitvah 18. 11. 2018, so:
Volilna enota 1:

Igor Žavbi, 13. 7. 1981, Laze, Buč 8 c LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA

Ančka Podbevšek, 2. 7. 1965, Motnik, Zgornji Motnik 15 LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA

Franci Spruk, 9. 4. 1963, Kamnik, Hrib pri Kamniku 11 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Jože Korošec, 22. 3. 1966, Laze v Tuhinju, Hruševka 1 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Cvetka Slapnik, 24. 1. 1989, Laze v Tuhinju, Zgornji Tuhinj 39a NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

dr. Janez Rifel, 12. 10. 1976, Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 246 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Volilna enota 2:

Žan Potočnik, 22. 9. 1997, Stahovica, Stahovica 11c LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA

Karla Urh, 7. 6. 1961, Stahovica, Zgornje Stranje 31a LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA

Duško Papež, 15. 3. 1958, Mekinje, Podjelše 2 LDP – LISTA DUŠANA PAPEŽA

Aleksander Uršič, 30. 11. 1974, Stahovica, Črna pri Kamniku 5 LISTA SANDIJA URŠIČA

Karmen Kaplja, 1. 10. 1994, Kamnik, Tunjice 5 LISTA SANDIJA URŠIČA

Matej Slapar, 17. 9. 1984, Mekinje, Polčeva pot 7 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Volilna enota 3:

Marko Šarec, 20. 4. 1967, Šmarca, Bistriška cesta 10 a LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA

Nives Matjan, 28. 7. 1966, Kamnik, Ljubljanska cesta 21 k LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA

Natalija Berlec, 19. 8. 1973, Kamnik, Ulica Matije Blejca 4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Žaklina Zdravković, 30. 4. 1981, Kamnik, Klavčičeva ulica 2 LDP – LISTA DUŠANA PAPEŽA

Grega Zorman, 13. 7. 1982, Kamnik, Ulica Matije Blejca 5 LDP – LISTA DUŠANA PAPEŽA

Robert Prosen, 20. 4. 1971, Kamnik, Ulica Matije Blejca 2 LISTA SANDIJA URŠIČA

Bogdan Pogačar, 20. 8. 1979, Kamnik, Bakovnik 7 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Volilna enota 4:

mag. Urban Bergant, 19. 11. 1969, Kamnik, Podgorje 42 a LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA

Alenka Jevšnik, 14. 8. 1965, Kamnik, Kovinarska cesta 10b LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA

Božidar Pilej, 25. 12. 1946, Kamnik, Tunjiška cesta 2b LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA

Matija Sitar Močnik, 21. 11. 1992, Kamnik, Košiše 14 a SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Mojca Škraba, 3. 12. 1964, Kamnik, Podgorje 120 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

Edis Rujović, 22. 10. 1989, Kamnik, Fužine 2 a LDP – LISTA DUŠANA PAPEŽA

Anton Tone Smolnikar, 22. 9. 1949, Kamnik, Vegova ulica 4 LTS – LISTA TONETA SMOLNIKARJA

Šemso Mujanović, 1. 9. 1973, Kamnik, Palovška cesta 8 LISTA SANDIJA URŠIČA

Ivanka Učakar, 24. 10. 1952, Kamnik, Šolska ulica 5 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Dr. Jernej Markelj, 5. 5. 1983, Kamnik, Perkova ulica 2 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Št. 041-0002/2018
Kamnik, dne 20. oktobra 2018

Občinska volilna komisija 
Občine Kamnik

Janez Rozman l.r.
Predsednik
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3813. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih 
skupnosti na območju Občine Kamnik

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska 
volilna komisija dne 20. 11. 2018 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti  

na območju Občine Kamnik

V svete KS na območju Občine Kamnik so izvoljeni na-
slednji kandidati in kandidatke, ker so na volitvah 18. 11. 2018 
prejeli največje število glasov:

KRAJEVNA SKUPNOST ČRNA
Oddanih glasovnic: 352
Neveljavnih glasovnic: 12
Veljavnih glasovnic: 340
1. Simon Golob, 21. 9. 1994, Stahovica, Zavrh pri Čr-

nivcu 1
2. Klemen Udovč, 19. 11. 1980, Stahovica, Krivčevo 14b
3. Janko Spruk, 2. 12. 1988, Stahovica, Krivčevo 25
4. Valentina Brelih, 2. 9. 1984, Stahovica, Podstude-

nec 11a
5. Vilko Kešnar, 26. 6. 1966, Stahovica, Krivčevo 7a
6. Vida Romšak, 20. 6. 1955, Stahovica, Potok v Črni 5a
7. Francka Starovasnik, 9. 1. 1962, Stahovica, Krivče-

vo 6c

KRAJEVNA SKUPNOST DUPLICA
Oddanih glasovnic: 1432
Neveljavnih glasovnic: 137
Veljavnih glasovnic: 1295
1. Marija Trebušak, 10. 3. 1948, Kamnik, Bakovniška 

ulica 5
2. Marjan Jerman, 10. 4. 1963, Kamnik, Ljubljanska 

cesta 47
3. Bogdan Pogačar, 20. 8. 1979, Kamnik, Bakovnik 7
4. Andrej Hribar, 15. 1. 1967, Kamnik, Jakopičeva ulica 12
5. Lučka Vavpetič, 6. 11. 1984, Kamnik, Groharjeva ulica 2
6. Vesna Janežič, 8. 3. 1973, Kamnik, Ulica Matije 

Blejca 12
7. Ivana Helena Križnik, 13. 4. 1945, Kamnik, Slatnarjeva 

ulica 2

KRAJEVNA SKUPNOST GODIČ
Oddanih glasovnic: 450
Neveljavnih glasovnic: 23
Veljavnih glasovnic: 427
1. Uroš Uranič, 2. 6. 1973, Stahovica, Godič 4
2. Mira Potokar, 1. 9. 1958, Stahovica, Godič 23
3. Anica Starovasnik, 27. 7. 1953, Stahovica, Brezje nad 

Kamnikom 1a
4. Roman Dobovšek, 25. 5. 1972, Stahovica, Vodice nad 

Kamnikom 2b
5. Zvonko Klobučar, 14. 9. 1954, Stahovica, Godič 80a
6. Boštjan Resnik, 17. 1. 1971, Stahovica, Godič 45i
7. Marija Arko, 2. 2. 1964, Stahovica, Brezje nad Kamni-

kom 36

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK – CENTER
Oddanih glasovnic: 1116
Neveljavnih glasovnic: 142
Veljavnih glasovnic: 974
1. Janez Repanšek, 3. 4. 1956, Kamnik, Kolodvorska 

ulica 3
2. Ivanka Učakar, 24. 10. 1952, Kamnik, Šolska ulica 5
3. Ivan Griljc, 29. 10. 1951, Kamnik, Levstikova ulica 11
4. Mihael Resnik, 28. 9. 1951, Kamnik, Maistrova ulica 32

5. Irena Jeras, 15. 6. 1965, Kamnik, Kettejeva ulica 25
6. Ana Lisjak, 24. 3. 1955, Kamnik, Parmova ulica 5a
7. Simon Klevže, 7. 10. 1982, Kamnik, Žale 18c

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA – VE1
Oddanih glasovnic: 177
Neveljavnih glasovnic: 2
Veljavnih glasovnic: 175
1. Nina Cestnik Pavlič, 6. 1. 1984, Stahovica, Bistričica 27
2. Gregor Mlakar, 2. 11. 1988, Stahovica, Klemenčevo 4
3. Maja Pančur, 11. 11. 1986, Stahovica, Bistričica 15a

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA – VE2
Oddanih glasovnic: 225
Neveljavnih glasovnic: 9
Veljavnih glasovnic: 216
1. Mirjana Kemperl, 29. 9. 1972, Stahovica, Županje 

Njive 23
2. Jure Pavlič, 7. 8. 1989, Stahovica, Stahovica 30a
3. Klemen Gradišek, 23. 1. 1980, Stahovica, Županje 

Njive 30b

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA – VE3
Oddanih glasovnic: 359
Neveljavnih glasovnic: 12
Veljavnih glasovnic: 347
1. Robert Uranič, 19. 6. 1968, Stahovica, Zgornje 

Stranje 54
2. Janez Cerar, 30. 1. 1948, Stahovica, Stolnik 12a
3. Franci Šimenc, 14. 3. 1969, Stahovica, Zgornje 

Stranje 31

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA – VE4
Oddanih glasovnic: 130
Neveljavnih glasovnic: 4
Veljavnih glasovnic: 126
1. Damijan Krmavnar, 31. 10. 1982, Stahovica, Zagorica 

nad Kamnikom 5a
2. Marta Balantič, 23. 9. 1976, Stahovica, Zagorica nad 

Kamnikom 3

KRAJEVNA SKUPNOST MEKINJE
Oddanih glasovnic: 805
Neveljavnih glasovnic: 60
Veljavnih glasovnic: 745
1. Nace Koncilja, 13. 9. 1991, Mekinje, Jeranovo 7
2. Blaž Letnar, 23. 8. 1992, Mekinje, Cesta treh talcev 10a
3. Domen Brumec, 11. 3. 1990, Mekinje, Zduša 21
4. Zdenka Petek, 14. 3. 1951, Mekinje, Pot na Jeranovo 7
5. Leon Bernot, 14. 8. 1996, Mekinje, Cesta treh talcev 8a
6. Urška Petek, 2. 4. 1982, Mekinje, Pot na Jeranovo 7
7. Agata Sankovič, 1. 2. 1953, Mekinje, Drnovškova pot 14

MOTNIK – VE 1
Oddanih glasovnic: 53
Neveljavnih glasovnic: 0
Veljavnih glasovnic: 53
1. Marjan Semprimožnik, 8. 7. 1970, Motnik, Motnik 6b
2. Majda Hribar, 13. 2. 1977, Motnik, Motnik 22a

MOTNIK – VE 2
Oddanih glasovnic: 40
Neveljavnih glasovnic: 3
Veljavnih glasovnic: 37
1. Nikolaj Bergant, 1. 12. 1981, Motnik, Motnik 37
2. Simonca Koželj, 18. 2. 1971, Motnik, Motnik 59

MOTNIK – VE 3
Oddanih glasovnic: 28
Neveljavnih glasovnic: 0
Veljavnih glasovnic: 28
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1. Marko Orehovec, 30. 5. 1983, Motnik, Zgornji Motnik 3
2. Janko Podbregar, 8. 12. 1960, Motnik, Zgornji Mot nik 12

MOTNIK – VE 4
Oddanih glasovnic: 23
Neveljavnih glasovnic: 0
Veljavnih glasovnic: 23
1. David Slapnik, 8. 9. 1982, Motnik, Bela 28
2. Janja Pestotnik, 16. 12. 1970, Motnik, Bela 30

MOTNIK – VE 5
Oddanih glasovnic: 14
Neveljavnih glasovnic: 0
Veljavnih glasovnic: 14
1. Anton Hribar, 31. 8. 1957, Motnik, Zajasovnik – del 2

KRAJEVNA SKUPNOST NEVLJE
Oddanih glasovnic: 802
Neveljavnih glasovnic: 58
Veljavnih glasovnic: 744
1. Mitja Mihelič, 20. 10. 1980, Kamnik, Vrhpolje pri Ka-

mniku 151
2. Vesna Kropivšek, 18. 4. 1985, Kamnik, Vrhpolje pri 

Kamniku 50
3. Janez Pančur, 18. 3. 1965, Kamnik, Oševek 16
4. Jure Poljanšek, 14. 4. 1983, Kamnik, Hrib pri Kamniku 2
5. Nataša Golob, 15. 1. 1979, Kamnik, Vrhpolje pri Ka-

mniku 130
6. Anica Burja, 13. 7. 1970, Kamnik, Poreber 21
7. Vanja Flis Gričar, 8. 10. 1977, Kamnik, Vrhpolje pri 

Kamniku 103

KRAJEVNA SKUPNOST NOVI TRG
Oddanih glasovnic: 449
Neveljavnih glasovnic: 60
Veljavnih glasovnic: 389
1. Tilen Travnik, 4. 6. 1981, Kamnik, Na jasi 6
2. Uroš Kokotec, 27. 10. 1992, Kamnik, Na bregu 30
3. Blanka Kralj, 12. 8. 1974, Kamnik, Pot na Dobravo 13
4. Anja Klančnik, 11. 7. 1989, Kamnik, Na jasi 3
5. Ivan Bizjak, 7. 5. 1956, Kamnik, Pot na Dobravo 17
6. Jurij Reščič, 2. 10. 1965, Kamnik, Perovo 5
7. Brina Redling, 26. 7. 1982, Kamnik, Novi trg 26a

KRAJEVNA SKUPNOST PEROVO
Oddanih glasovnic: 889
Neveljavnih glasovnic: 115
Veljavnih glasovnic: 774
1. Janez Bergant, 17. 2. 1955, Kamnik, Kovinarska 

cesta 24
2. Helena Kovačič, 20. 3. 1957, Kamnik, Ljubljanska 

cesta 11
3. Majda Rojc, 4. 10. 1951, Kamnik, Zikova ulica 4
4. Robert Lipovšek, 23. 8. 1976, Kamnik, Livarska ulica 7
5. Manca Galjot, 11. 12. 1987, Kamnik, Kovinarska ce-

sta 1c
6. Edvard Osenk, 14. 2. 1958, Kamnik, Kovinarska 

cesta 2a
7. Mitja Kemperle, 15. 6. 1982, Kamnik, Zikova ulica 1

KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE
Oddanih glasovnic: 458
Neveljavnih glasovnic: 18
Veljavnih glasovnic: 440
1. Gašper Petek, 20. 12. 1972, Kamnik, Podgorje 122b
2. Boris Mikuš, 27. 10. 1974, Kamnik, Podgorje 52
3. Uroš Benkovič, 16. 9. 1979, Kamnik, Podgorje 44
4. Mira Benkovič Tonin, 17. 7. 1982, Kamnik, Podgorje 44
5. Nika Učakar Golob, 1. 3. 1978, Kamnik, Podgorje 3c
6. Štefan Grošelj, 24. 12. 1951, Kamnik, Podgorje 39
7. Mirko Žurbi, 10. 8. 1955, Kamnik, Podgorje 61c

KRAJEVNA SKUPNOST PŠAJNOVICA
Oddanih glasovnic: 98
Neveljavnih glasovnic: 2
Veljavnih glasovnic: 96
1. Marjan Zalogar, 16. 5. 1977, Blagovica, Gabrovnica 9
2. Stanislav Žavbi, 2. 10. 1956, Laze v Tuhinju, Laseno 3
3. Robert Pestotnik, 17. 7. 1974, Blagovica, Veliki Ra-

kitovec 5
4. Marjan Kancilija, 1. 9. 1971, Blagovica, Gabrovnica 4
5. Marija Žibert, 3. 7. 1975, Blagovica, Veliki Rakito-

vec 2a
6. Lidija Mali, 14. 11. 1982, Laze v Tuhinju, Pšajnovica 12
7. Monika Grašič, 29. 10. 1976, Blagovica, Mali Raki-

tovec 7

KRAJEVNA SKUPNOST SELA
Oddanih glasovnic: 299
Neveljavnih glasovnic: 10
Veljavnih glasovnic: 289
1. Franc Sušnik, 6. 10. 1967, Kamnik, Rožično 5
2. Primož Pirc, 18. 3. 1975, Kamnik, Markovo 2a
3. Nataša Pivec, 18. 10. 1979, Kamnik, Sela pri Ka-

mniku 28
4. Joško Zavolovšek, 19. 4. 1960, Kamnik, Poljana 2
5. Alenka Stehničar, 7. 8. 1984, Kamnik, Sela pri Ka-

mniku 7
6. Franc Poljanšek, 20. 11. 1962, Kamnik, Bela Peč 6
7. Metoda Hribar, 20. 7. 1974, Kamnik, Rožično 9

KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS
Oddanih glasovnic: 342
Neveljavnih glasovnic: 8
Veljavnih glasovnic: 334
1. Matej Mali, 19. 11. 1982, Laze v Tuhinju, Snovik 1b
2. Damijan Zdovc, 20. 9. 1971, Kamnik, Podhruška 4d
3. Janez Pavlič, 27. 2. 1962, Laze v Tuhinju, Potok 8
4. Irena Koncilija, 22. 3. 1966, Laze v Tuhinju, Pirševo 3
5. Mira Drolc, 9. 8. 1970, Kamnik, Srednja vas pri Ka-

mniku 37
6. Olga Bergant, 3. 7. 1953, Laze v Tuhinju, Vaseno 6
7. Branislav Mavsar, 16. 9. 1964, Laze v Tuhinju, Loke 

v Tuhinju 3j

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARCA
Oddanih glasovnic: 632
Neveljavnih glasovnic: 35
Veljavnih glasovnic: 597
1. Matjaž Šporar, 30. 12. 1960, Šmarca, Kamniška 

cesta 63a
2. Mitja Šarec, 23. 2. 1972, Šmarca, Habjanova ulica 4
3. Olga Tonin, 28. 6. 1971, Šmarca, Bistriška cesta 4
4. Sabina Romšak, 23. 2. 1972, Šmarca, Zelena pot 1a
5. Matija Podržaj, 30. 11. 1984, Šmarca, Grintovška 

cesta 13
6. Anja Grašič, 2. 8. 1995, Šmarca, Trata 3
7. Gašper Pavlin, 30. 8. 1982, Šmarca, Trata 7

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO
Oddanih glasovnic: 432
Neveljavnih glasovnic: 17
Veljavnih glasovnic: 415
1. Sandra Žibert, 12. 9. 1993, Laze v Tuhinju, Buč 15
2. Peter Hočevar, 12. 6. 1978, Laze v Tuhinju, Hrušev-

ka 1a
3. mag. Mitja Zabavnik, 11. 6. 1982, Laze v Tuhinju, 

Šmartno v Tuhinju 4b
4. Janez Pančur, 7. 10. 1956, Laze v Tuhinju, Kostanj 8
5. Janez Pavlič, 5. 4. 1975, Laze v Tuhinju, Buč 6
6. Monika Berisha, 17. 4. 1988, Laze v Tuhinju, Steblje-

vek 4
7. Andreja Kadunc, 19. 10. 1980, Laze v Tuhinju, Sidol 3
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KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ
Oddanih glasovnic: 130
Neveljavnih glasovnic: 4
Veljavnih glasovnic: 126
1. Marko Drolc, 30. 8. 1966, Motnik, Špitalič 10
2. Marko Pančur, 6. 4. 1972, Motnik, Bela 3b
3. Bojana Pančur, 4. 7. 1980, Motnik, Špitalič 32a
4. Fanika Drolc, 2. 10. 1973, Motnik, Bela 26
5. Matjaž Sedeljšak, 31. 5. 1973, Motnik, Špitalič 27
6. Valentin Hribar, 14. 7. 1959, Motnik, Špitalič 34a
7. Igor Zajec, 26. 6. 1971, Laze v Tuhinju, Okrog pri Mo-

tniku 11

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 1
Oddanih glasovnic: 208
Neveljavnih glasovnic: 6
Veljavnih glasovnic: 202
1. Dejan Bajde, 25. 7. 1979, Laze v Tuhinju, Zgornji Tuhinj 19
2. Cvetka Slapnik, 24. 1. 1989, Laze v Tuhinju, Zgornji 

Tuhinj 39a

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 2
Oddanih glasovnic: 121
Neveljavnih glasovnic: 7
Veljavnih glasovnic: 114
1. Anže Bajde, 7. 10. 1983, Laze v Tuhinju, Laze v Tuhinju 22

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 3
Oddanih glasovnic: 28
Neveljavnih glasovnic: 0
Veljavnih glasovnic: 28
1. Stanislav Pirš, 23. 3. 1970, Laze v Tuhinju, Stara sela 3a

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 4
Oddanih glasovnic: 48
Neveljavnih glasovnic: 5
Veljavnih glasovnic: 43
1. Peter Zajc, 15. 10. 1982, Laze v Tuhinju, Golice 14a

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 5
Oddanih glasovnic: 56
Neveljavnih glasovnic: 6
Veljavnih glasovnic: 50
1. Franci Železnik, 5. 7. 1973, Laze v Tuhinju, Češnjice v 

Tuhinju 1b

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 6
Oddanih glasovnic: 11
Neveljavnih glasovnic: 0
Veljavnih glasovnic: 11
1. Marko Šmit, 12. 1. 1972, Laze v Tuhinju, Črni vrh v Tu-

hinju 6

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 7
Oddanih glasovnic: 35
Neveljavnih glasovnic: 5
Veljavnih glasovnic: 30
1. Janez Stojc, 30. 5. 1976, Laze v Tuhinju, Cirkuše v Tu-

hinju 1a

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 8
Oddanih glasovnic: 13
Neveljavnih glasovnic: 1
Veljavnih glasovnic: 12
1. Franc Hribar, 5. 1. 1983, Laze v Tuhinju, Liplje 1

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 9
Oddanih glasovnic: 35
Neveljavnih glasovnic: 1
Veljavnih glasovnic: 34
1. Robert Zalaznik, 26. 8. 1974, Laze v Tuhinju, Veliki Hrib 3

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 10
Oddanih glasovnic: 39
Neveljavnih glasovnic: 0
Veljavnih glasovnic: 39
1. Janez Hribar, 22. 3. 1974, Laze v Tuhinju, Mali Hrib 4c

KRAJEVNA SKUPNOST TUNJICE
Oddanih glasovnic: 311
Neveljavnih glasovnic: 13
Veljavnih glasovnic: 298
1. Aleksander Mikuš, 16. 5. 1961, Kamnik, Košiše 17
2. Valentin Zabavnik, 4. 1. 1953, Kamnik, Košiše 16
3. Jan Žavbi, 12. 11. 1998, Kamnik, Tunjice 36b
4. Tatjana Lipovšek, 13. 1. 1964, Kamnik, Tunjiška 

Mlaka 19c
5. Simona Brulc, 5. 10. 1972, Kamnik, Tunjice 35a
6. Milena Erbežnik Klanšek, 26. 10. 1966, Kamnik, Tu-

njice 29
7. Mirko Golob, 1. 11. 1967, Kamnik, Tunjice 36

KRAJEVNA SKUPNOST VOLČJI POTOK
Oddanih glasovnic: 222
Neveljavnih glasovnic: 10
Veljavnih glasovnic: 212
1. Domen Virant, 21. 9. 1992, Radomlje, Volčji Potok 7
2. Andraž Vehovar, 1. 3. 1972, Radomlje, Rudnik pri 

Radomljah 3
3. Samo Jerman, 13. 5. 1978, Radomlje, Volčji Potok 11
4. Peter Kuret, 23. 2. 1983, Radomlje, Volčji Potok 10a
5. Petra Kregar, 22. 7. 1984, Radomlje, Volčji Potok 8
6. Vinko Kveder, 21. 7. 1963, Radomlje, Volčji Potok 24c
7. Kilijana Tomelj, 30. 8. 1980, Radomlje, Volčji Po-

tok 45a

KRAJEVNA SKUPNOST VRANJA PEČ
Oddanih glasovnic: 154
Neveljavnih glasovnic: 6
Veljavnih glasovnic: 148
1. Irena Pavlič, 18. 6. 1970, Kamnik, Velika Lašna 3
2. Uroš Zalaznik, 12. 5. 1984, Kamnik, Velika Lašna 9
3. Mihael Brlec, 8. 5. 1990, Kamnik, Zgornje Palovče 3
4. Jožef Narat, 18. 3. 1972, Kamnik, Velika Lašna 25
5. Danijel Erdani, 26. 6. 1996, Kamnik, Trebelno pri 

Palovčah 1
6. Štefanija Sovinšek, 17. 12. 1960, Kamnik, Spodnje 

Palovče 12
7. Gregor Grčar, 3. 1. 1981, Kamnik, Spodnje Palovče 17

KRAJEVNA SKUPNOST ZAPRICE
Oddanih glasovnic: 852
Neveljavnih glasovnic: 85
Veljavnih glasovnic: 767
1. Nevenka Hrastovec, 6. 2. 1968, Kamnik, Jurčičeva 

ulica 17
2. Metka Šubic, 21. 1. 1960, Kamnik, Trdinova ulica 3
3. Damijana Serša, 27. 3. 1966, Kamnik, Ulica Toma 

Blejca 8
4. Denis Pirc, 14. 8. 1960, Kamnik, Mlakarjeva ulica 7a
5. Zdravko Vrankar, 4. 11. 1959, Kamnik, Ulica Vilka 

Rožiča 11
6. Pavel Serša, 6. 6. 1955, Kamnik, Ulica Toma Brejca 8
7. Miha Novak, 12. 7. 1985, Kamnik, Mlakarjeva ulica 7

Št. 041-0004/2018
Kamnik, dne 20. novembra 2018

Občinska volilna komisija 
Občine Kamnik

Janez Rozman l.r.
Predsednik
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KOZJE

3814. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje 
za leto 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – 
ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 
– ZIPRS1819 in 13/18) in 90. člena Statuta Občine Kozje 
(Uradni list RS, št. 62/17) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kozje  

za leto 2019

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2019 se 

financiranje funkcij Občine Kozje ter njihovih nalog in drugih 
s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi 
proračuna Občine Kozje za leto 2018.

2. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 

1. 1. 2019 do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2019 
oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2019.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju v proračunu za leto 2018.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju pla-

čane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019.

Št. 410-0116/2018-1
Kozje, dne 26. novembra 2018

Županja 
Občine Kozje

Milenca Krajnc l.r.

KRANJSKA GORA

3815. Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 18. 11. 
2018 v Občini Kranjska Gora

V skladu z 90. členom ZLV (Uradni list RS, št. 94-4693/07 – 
ZLV-UPB3, 45-1987/08 – ZLV-H, 83/12 in 68/17) je Občinska volil-
na komisija Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju OVK) pripravila

P O R O Č I L O 
o izidu lokalnih volitev dne 18. 11. 2018  

v Občini Kranjska Gora

Udeležba na volitvah po posameznih voliščih in skupna 
udeležba:

OBČINA KRANJSKA GORA – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – LOKALNE VOLITVE 2018  
UDELEŽBA NA VOLIŠČIH
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I. VOLITVE ŽUPANA

OBČINA KRANJSKA GORA – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – LOKALNE VOLITVE 2018  
IZID GLASOVANJA ZA ŽUPANA

Rezultati glasovanja za župana po kandidatih
KANDIDAT: 1 Janez Hrovat

Št. Volišče Št. 
glasov

 % 
glasov

01-001 RATEČE-PLANICA 203 100.00

01-002 PODKOREN 163 100.00

01-003 KRANJSKA GORA 1 138 100.00

01-004 KRANJSKA GORA 2 135 100.00

01-005 KRANJSKA GORA 3 155 100.00

01-006 GOZD MARTULJEK 211 100.00

01-008 DOVJE 153 100.00

01-009 MOJSTRANA 1 203 100.00

01-010 MOJSTRANA 2 190 100.00

01-011 ZGORNJA RADOVNA 24 100.00

01-901 PREDČASNO GLASOVANJE 64 100.00

01-997 GLASOVANJE PO POŠTI 6 100.00

Na osnovi izida glasovanja je OVK ugotovila, da je bil v 
skladu s prvim odstavkom 107. člena ZLV za župana izvoljen 
kandidat:

JANEZ HROVAT, roj. 29. 7. 1965, Podkoren 5 c, ker je 
prejel večino veljavnih glasov.
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II. VOLITVE V OBČINSKI SVET

OBČINA KRANJSKA GORA – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – LOKALNE VOLITVE 2018  
IZID GLASOVANJA ZA OBČINSKI SVET
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Izračun mandatov po D'Hondtovem sistemu za OS Kranj-
ska Gora:

Količnik po d’Hondtu na glasovih list
Število mandatov v občini: 16

Mandati za OS/ČS

Na osnovi preštetih preferenčnih glasov je OVK ugotovila, 
da nihče izmed kandidatov na listah kandidatov ni dobil potreb-
nega števila preferenčnih glasov po drugem odstavku 18. člena 
ZLV, da bi ga bilo možno upoštevati pri določitvi vrstnega reda 
kandidatov po pridobljenih mandatih.

Na podlagi izračuna mandatov, ki so jih pridobile posame-
zne liste kandidatov po D'Hondtovem sistemu, je OVK v skladu 
z določbo 86. člena ZLV ugotovila, da so izvoljeni naslednji 
kandidati v Občinski svet Občine Kranjska Gora:

Seznam izvoljenih kandidatov
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 16
Lista: 1 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRAN-

KA
Skupno št. glasov: 412  % glasov: 22.74 % Št. izvoljenih: 4 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Bogdan Janša Izvoljen
2 Sonja Kavalar Izvoljen
3 Gregor Miklič Izvoljen
4 Jelica Majer Izvoljen

Lista: 2 – ALPSKA LISTA JANEZA HROVATA
Skupno št. glasov: 857  % glasov: 47.30 % Št. izvoljenih: 8 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Janez Hrovat Izvoljen
2 Branislava Vovk Izvoljen
3 Žiga Židan Izvoljen
4 Klavdija Gomboc Izvoljen
5 Marko Kopač Izvoljen
6 Ena Girandon Izvoljen
7 Jože Dovžan Izvoljen
8 Katarina Štravs Izvoljen

Lista: 3 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DE-
MOKRATI
Skupno št. glasov: 198  % glasov: 10.93 % Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Uroš Kopavnik Izvoljen
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Lista: 4 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 235  % glasov: 12.97 % Št. izvoljenih: 2 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Janja Dolhar Izvoljen
2 Izidor Podgornik Izvoljen

Lista: 5 – SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
Skupno št. glasov: 110  % glasov: 6.07 % Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Tjaša Prusnik Izvoljen

OVK je ugotovila, da je kandidat Janez Hrovat izvoljen za 
funkcijo župana in istočasno tudi za člana Občinskega sveta 
Občine Kranjska Gora. Po 37.b členu ZLS sta funkciji župana 
in člana občinskega sveta nezdružljivi, zato OVK ugotavlja, da 
v primeru, če kandidat Janez Hrovat po potrditvi njegovega 
mandata, kot člana občinskega sveta, poda izjavo, da sprejema 
funkcijo župana, je na podlagi pridobljenih mandatov liste šte-
vilka 2 – Alpska lista Janeza Hrovata, v občinski svet namesto 
kandidata Janeza Hrovata izvoljen kandidat pod zaporedno 
številko 9 s te liste.

III. VOLITVE V SVET KS RATEČE - PLANICA

OVK ugotavlja naslednje izide volitev v tej KS:
Posamezni kandidati za člane sveta so v tabeli razvrščeni 

po številu prejetih glasov:

OBČINA KRANJSKA GORA – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – LOKALNE VOLITVE 2018  
– VOLITVE SVETA KS RATEČE - PLANICA
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Na podlagi 114. člena v zvezi z določilom 11. člena ZLV 
in 68. člena Statuta Občine Kranjska Gora, so bili v Svet KS 
Rateče - Planica izvoljeni naslednji kandidati:

1 Jernej Rac
2 Klavdij Matjaž
3 Igor Mertelj
4 Justin Mrak
5 Sonja Kavalar

IV. VOLITVE V SVET KS PODKOREN

OVK ugotavlja naslednje izide volitev v tej KS:
Posamezni kandidati za člane sveta so v tabeli razvrščeni 

po številu prejetih glasov:

OBČINA KRANJSKA GORA – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA  
LOKALNE VOLITVE 2018 – VOLITVE SVETA KS PODKOREN

Na podlagi 114. člena v zvezi z določilom 11. člena ZLV 
in 68. člena Statuta Občine Kranjska Gora, so bili v Svet KS 
Podkoren izvoljeni naslednji kandidati:

1 Alojz Veber
2 Alojz Cizelj
3 Franc Veber
4 Mojca Smole
5 Marija Cuznar
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V. VOLITVE V SVET KS KRANJSKA GORA

OVK ugotavlja naslednje izide volitev v tej KS:
Posamezni kandidati za člane sveta so v tabeli razvrščeni 

po številu prejetih glasov:

OBČINA KRANJSKA GORA – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA  
LOKALNE VOLITVE 2018 – VOLITVE SVETA KS KRANJSKA GORA

Na podlagi 114. člena v zvezi z določilom 11. člena ZLV 
in 68. člena Statuta Občine Kranjska Gora, so bili v Svet KS 
Kranjska Gora izvoljeni naslednji kandidati:

1 Peter Klofutar
2 Jožica Globočnik
3 Miroslav Košir
4 Anže Gregorič
5 Liljana Uderman
6 Kaja Ponjavić
7 Ivan Lacković
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VI. VOLITVE V SVET KS »RUTE« – GOZD MARTULJEK, 
SREDNJI VRH

OVK ugotavlja naslednje izide volitev v tej KS:
Posamezni kandidati za člane sveta so v tabeli razvrščeni 

po številu prejetih glasov:

OBČINA KRANJSKA GORA – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA  
LOKALNE VOLITVE 2018 – VOLITVE SVETA KS »RUTE« - GOZD MARTULJEK, SR. VRH

Na podlagi 114. člena v zvezi z določilom 11. člena ZLV 
in 68. člena Statuta Občine Kranjska Gora, so bili v svet KS 
»Rute« – Gozd Martuljek, Srednji Vrh izvoljeni naslednji kan-
didati:

1 Marko Robič
2 Simona Jeglič
3 Petra Zupan
4 Vinko Štravs
5 Blaž Mertelj
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VII. VOLITVE V SVET KS DOVJE - MOJSTRANA

OVK ugotavlja naslednje izide volitev v tej KS:

OBČINA KRANJSKA GORA – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA  
LOKALNE VOLITVE 2018 – VOLITVE SVETA KS DOVJE - MOJSTRANA

Na podlagi 114. člena v zvezi z določilom 11. člena ZLV 
in 68. člena Statuta Občine Kranjska Gora, so bili v Svet KS 
Dovje - Mojstrana izvoljeni naslednji kandidati:

1 Karol Peter Hartman
2 Jože Dovžan
3 Blaž Knific
4 Izidor Podgornik
5 Bojana Potrebuješ
6 Damjan Kogovšek
7 Gregor Miklič

Št. 040-1/2018-81
Kranjska Gora, dne 21. novembra 2018

PREDSEDNICA OVK
mag. Meta Pristavec l.r.

NAMESTNIK PREDSEDNIKA
Miha Kersnik l.r.

ČLANI IN NAMESTNIKI
Egidija Košir Mrovlje l.r.
Jana Tajmer l.r.
Irena Plavčak  l.r.
Mojca Gregorič l.r.
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LAŠKO

3816. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja 
na volitvah župana Občine Laško 
dne 18. novembra 2018

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana 

Občine Laško dne 18. novembra 2018

Občinska volilna komisija Laško je na 10. seji dne 19. no-
vembra 2018 v sejni sobi Občine Laško na podlagi zapisnikov o 
delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih v Občini 
Laško, na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno 
glasovanje ter zapisnika o glasovanju po pošti

u g o t o v i l a:

1. Volitve za župana so potekale 18. novembra 2018. 
Glasovanje je potekalo v Občini Laško na 22 voliščih ter na 
enem volišču za predčasno glasovanje 13., 14. in 15. novem-
bra 2018, skupaj na 23 voliščih.

2. Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti 
skupaj 11.082 volivcev, vpisanih v volilne imenike. Nihče od vo-
livcev ni glasoval s potrdilom. Po volilnem imeniku je glasovalo 
5.466 volivcev, kar predstavlja 49.32 % udeležbo volivcev. Po 
pošti je glasovalo 6 volivcev.

3. Oddanih je bilo 5.458 glasovnic, od tega:
– 5.418 veljavnih glasovnic,
– 40 neveljavnih glasovnic.
4. Posamezni kandidati za župana Občine Laško so dobili 

naslednje število glasov:

Izžrebana št. Kandidat Št. glasov  % glasov

2 Franc Zdolšek 3.107 57.35

1 Enej Kirn 1.898 35.03

3 Bojan Špiler 413 7.62

5. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je kandidat 
Franc Zdolšek, rojen 12. 5. 1959, stanujoč Cesta na Sveti-

no 48, Laško, dobil večino glasov, zato je v skladu s 107. čle-
nom ZLV izvoljen za župana.

Št. 041-06/2018
Laško, dne 19. novembra 2018

Predsednik
Občinske volilne komisije Laško

Boštjan Grešak l.r.

3817. Poročilo o izidu volitev za člane občinskega 
sveta Laško, na volitvah dne 18. novembra 
2018 po volilnih enotah 1, 2 in 3

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane občinskega sveta Laško, 
na volitvah dne 18. novembra 2018 po volilnih 

enotah 1, 2 in 3

Občinska volilna komisija je na 10. seji dne 19. novembra 
2018 v sejni sobi Občine Laško na podlagi zapisnikov volilnih 
odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih dne 18. novembra 
2018, na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno 
glasovanje ter zapisnika o glasovanju po pošti

u g o t o v i l a:

1. Glasovanje je potekalo v Občini Laško v treh volilnih 
enotah, in sicer 1, 2 in 3 na skupaj 22 voliščih ter na enem 
volišču za vse tri volilne enote za predčasno glasovanje 13., 
14. in 15. novembra 2018.

2. Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti 
skupaj 11.082 volivcev, vpisanih v volilne imenike. Nihče od 
volivcev ni glasoval s potrdilom. Po pošti je glasovalo 6 vo-
livcev.

3. Oddanih glasovnic je bilo 5.461, od tega veljavnih gla-
sovnic 5.292 in neveljavnih 169 glasovnic.

4. Posamezne liste so po volilnih enotah dobile naslednje 
število glasov:

VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 8

Zap. 
št.

Ime liste Št. 
glasov

 % 
glasov

Št. 
izvoljenih

Št. 
za žreb

9 Mlada moč občine Laško 449 24.89 2 0
1 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 345 19.12 1 0
6 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 244 13.53 1 0
4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 192 10.64 1 0
7 Lista Ljudje Ljudem 184 10.20 1 0
8 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE
148 8.20 1 0

2 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 125 6.93 1 0
5 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 89 4.93 0 0
3 ZELENI SLOVENIJE 28 1.55 0 0

VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 8

Zap. 
št.

Ime liste Št.
 glasov

 %  
glasov

Št. 
izvoljenih

Št.
 za žreb

1 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 451 22.19 2 0
9 Mlada moč občine Laško 391 19.24 2 0
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Zap. 
št.

Ime liste Št.
 glasov

 %  
glasov

Št. 
izvoljenih

Št.
 za žreb

3 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

300 14.76 2 0

6 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 238 11.71 1 0
5 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 204 10.04 1 0
7 Stanko Selič – neodvisni kandidat 163 8.02 0 0
4 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 138 6.79 0 0
8 Lista Ljudje Ljudem 112 5.51 0 0
2 ZELENI SLOVENIJE 35 1.72 0 0

VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 7

Zap. 
št.

Ime liste Št. 
glasov

 % 
glasov

Št. 
izvoljenih

Št. 
za žreb

1 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 285 19.57 2 0
5 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 256 17.58 2 0
2 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 207 14.22 1 0
4 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 204 14.01 1 0
9 Mlada moč občine Laško 181 12.43 1 0
7 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE
97 6.66 0 0

8 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 92 6.32 0 0
3 Lista Ljudje Ljudem 61 4.19 0 0

10 Bogomir Potušek – neodvisni kandidat 47 3.23 0 0
6 ZELENI SLOVENIJE 26 1.79 0 0

Lista: 8 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRAN-
KA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 148  % glasov: 8.20 % Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb
1  Irena Gradišnik Izvoljen

Lista: 9 – Mlada moč občine Laško
Skupno št. glasov: 449  % glasov: 24.89 % Št. izvoljenih: 2 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb
1 Enej Kirn Izvoljen
2 Danijela Bevk Knez Izvoljen

VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 8
Lista: 1 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Skupno št. glasov: 451  % glasov: 22.19 % Št. izvoljenih: 2 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb
1 Marjan Belej Izvoljen
2 Mojca Jezovšek Izvoljen

Lista: 3 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRAN-
KA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 300  % glasov: 14.76 % Št. izvoljenih: 2 

Zap. št.  Kandidat Izv./žreb
1  Matjaž Pikl Izvoljen
2  Olga Čander Izvoljen

Lista: 5 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 204  % glasov: 10.04 % Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb
1   Uroš Deželak Izvoljen

5. Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 8
Lista: 1 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Skupno št. glasov: 345  % glasov: 19.12 % Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1  Franc Zdolšek Izvoljen

Lista: 2 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DE-
MOKRATI
Skupno št. glasov: 125  % glasov: 6.93 % Št. izvoljenih: 1 

Zap. št.  Kandidat Izv./žreb
1  Polonca Teršek Izvoljen

Lista: 4 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRAN-
KA
Skupno št. glasov: 192  % glasov: 10.64 % Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb
1  Robert Medved Izvoljen

Lista: 6 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 244  % glasov: 13.53 % Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb
1  Marjan Kozmus Izvoljen

Lista: 7 – Lista Ljudje Ljudem
Skupno št. glasov: 184  % glasov: 10.20 % Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb
1  Boštjan Vrščaj Izvoljen
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Lista: 6 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 238  % glasov: 11.71 % Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb
1 Damjan Kovač Izvoljen

Lista: 9 – Mlada moč občine Laško
Skupno št. glasov: 391  % glasov: 19.24 % Št. izvoljenih: 2 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb
1  Bojan Šipek Izvoljen
2  Barbara Jančič Izvoljen

VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 7
Lista: 1 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Skupno št. glasov: 285  % glasov: 19.57 % Št. izvoljenih: 2 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb
1  Janko Cesar Izvoljen
2  Alenka Barlič Izvoljen

Lista: 2 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 207  % glasov: 14.22 % Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb
1  Štefanija Pavčnik Izvoljen

Lista: 4 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DE-
MOKRATI
Skupno št. glasov: 204  % glasov: 14.01 % Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb
1  Jože Senica Izvoljen

Lista: 5 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 256  % glasov: 17.58 % Št. izvoljenih: 2 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb
1 Uroš Lukić Izvoljen
2 Bojana Kustura Izvoljen

Lista: 9 – Mlada moč občine Laško
Skupno št. glasov: 181  % glasov: 12.43 % Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb
1 Barbka Rode Izvoljen

6. Občinska volilna komisija je ugotovila naslednjo raz-
delitev mandatov po sistemu navadnega (Harejevega) količ-
nika:

VOLILNA ENOTA 1
Št. mandatov: 8 količnik: 225.50

Glasov  % gl. Mand.  % ostan. Št. Ime liste

345 19.12 1 52.99 1 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

125 6.93 0 55.43 2 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

28 1.55 0 12.42 3 ZELENI SLOVENIJE

192 10.64 0 85.14 4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

89 4.93 0 39.47 5 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

244 13.53 1 8.20 6 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

184 10.20 0 81.60 7 Lista Ljudje Ljudem

148 8.20 0 65.63 8 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPO-
KOJENCEV SLOVENIJE

449 24.89 1 99.11 9 Mlada moč občine Laško
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VOLILNA ENOTA 2
Št. mandatov: 8 količnik: 254.00

Glasov  % gl. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
451 22.19 1 77.56 1 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
35 1.72 0 13.78 2 ZELENI SLOVENIJE

300 14.76 1 18.11 3 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPO-
KOJENCEV SLOVENIJE

138 6.79 0 54.33 4 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
204 10.04 0 80.31 5 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
238 11.71 0 93.70 6 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
163 8.02 0 64.17 7 Stanko Selič – neodvisni kandidat
112 5.51 0 44.09 8 Lista Ljudje Ljudem
391 19.24 1 53.94 9 Mlada moč občine Laško

VOLILNA ENOTA 3
Št. mandatov: 7 količnik: 208.00

Glasov  % gl. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
285 19.57 1 37.02 1 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
207 14.22 0 99.52 2 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
61 4.19 0 29.33 3 Lista Ljudje Ljudem

204 14.01 0 98.08 4 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
256 17.58 1 23.08 5 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
26 1.79 0 12.50 6 ZELENI SLOVENIJE
97 6.66 0 46.63 7 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPO-

KOJENCEV SLOVENIJE
92 6.32 0 44.23 8 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

181 12.43 0 87.02 9 Mlada moč občine Laško
47 3.23 0 22.60 10 Bogomir Potušek – neodvisni kandidat

7. Občinska volilna komisija je ugotovila naslednje zaporedje najvišjih količnikov po d'Hondtovem sistemu:

Število mandatov v občini: 23
Zap. št količnik Št. Ime liste

1 1081.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
2 1021.00 Mlada moč občine Laško 
3 738.00 SOCIALNI DEMOKRATI 
4 603.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
5 545.00 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
6 540.50 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
7 510.50 Mlada moč občine Laško 
8 467.00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
9 369.00 SOCIALNI DEMOKRATI 

10 360.33 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
11 357.00 Lista Ljudje Ljudem 
12 340.33 Mlada moč občine Laško 
13 301.50 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
14 272.50 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
15 270.25 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
16 255.25 Mlada moč občine Laško 
17 246.00 SOCIALNI DEMOKRATI 
18 233.50 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
19 216.20 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
20 204.20 Mlada moč občine Laško 
21 201.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
22 184.50 SOCIALNI DEMOKRATI 
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Zap. št količnik Št. Ime liste
23 181.67 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
24 181.00 STRANKA MODERNEGA CENTRA 
25 180.17 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
26 178.50 Lista Ljudje Ljudem 
27 170.17 Mlada moč občine Laško 
28 155.67 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 

LENDAVA

3818. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za 
župana Občine Lendava 18. novembra 2018

Na podlagi 90. člena ter v skladu z določilom 85. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna 
komisija Lendava na seji dne 23. novembra 2018 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na volitvah za župana Občine 

Lendava 18. novembra 2018

Občinska volilna komisija Lendava je na podlagi prejetih 
zapisnikov volilnih odborov na volitvah za župana Občine Len-
dava dne 18. novembra 2018 ugotovila, da je:

1.
1. a) v volilne imenike na območju obči-

ne je vpisanih: 9248 volivcev
b) s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
Skupaj volivcev za območje občine: 9248 volivcev
2. a) po volilnih imenikih je glasovalo: 4829 volivcev
b) s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
Skupaj je glasovalo po volilnih imenikih 4829 volivcev 

oziroma 52,22 % vseh volivcev.
3. Po pošti je glasovalo skupaj  0 volivcev
4. Skupaj oddanih glasovnic je bilo 4829
5. Neveljavnih glasovnic je bilo skupaj 44
6. Veljavnih glasovnice je bilo skupaj 4785

2.
Posamezni kandidati za župana v občini so prejeli nasle-

dnje število glasov:
1. Igor KULČAR 985 20,59 %
2. Mihael KASAŠ 425 8,88 %
3. Franc LAJ 944 19,73 % 
4. Dejan SÜČ
5. Janez MAGYAR 

1236
1195 

25,83 %
24,97 %

3.
Občinska volilna komisija Lendava je na podlagi števila 

glasov kandidatov iz 2. točke ugotovila, da noben kandidat 
za župana ni dobil večine glasov, zato se na podlagi drugega 

Št. 041-06/2018
Laško, dne 19. novembra 2018

Predsednik
Občinske volilne komisije Laško

Boštjan Grešak l.r.

odstavka 107. člena ZLV opravi drugi krog volitev med kandi-
datoma, ki sta dobila največ glasov:

Zap. št. KANDIDAT PREDLAGATELJ
1. DEJAN SÜČ Sven Sarjaš in skupina volivcev
2. JANEZ MAGYAR SDS in N.Si

Št. 041-0051/2018
Lendava, dne 22. novembra 2018

PREDSEDNICA OVK LENDAVA
Vladimira Pučko l.r.

ČLANI OVK: 
Tatjana Bogdan
Renata Gyurkač
Majda Petek

3819. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta Občine Lendava na volitvah 
dne 18. novembra 2018

Na podlagi 90. člena ter v skladu z določilom 85. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska 
volilna komisija Lendava na seji dne 23. novembra 2018 
sestavila

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

Lendava na volitvah dne 18. novembra 2018

Občinska volilna komisija Lendava je na volitvah za člane 
Občinskega sveta Občine Lendava dne 18. novembra 2018 
ugotovila naslednji volilni izid:

I.
1. v volilne imenike je bilo vpisanih skupaj: 9248 volivcev
2. a) po volilnih imenikih je glasovalo:  4829 volivcev
b) s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
Skupaj je glasovalo po volilnih imenikih 4829 volivcev 

oziroma 52,22 % vseh volivcev.
3. Po pošti je glasovalo skupaj 21 volivcev
4. Skupaj oddanih glasovnic je bilo  4829
– neveljavnih glasovnic je bilo skupaj  159
– veljavnih glasovnice je bilo skupaj  4670



Uradni list Republike Slovenije Št. 79 / 7. 12. 2018 / Stran 12327 

II.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število 

glasov:

Zap. št. Ime liste Število glasov  % glasov

1. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 815 17,45

2. ZA MULTIKULTURNO LENDAVO 126 2,70

3. LISTA GASILCEV ZA VARNOST OBČANOV 270 5,78

4. SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 395 8,46

5. SODOBNA LENDAVA – KORSZERŰ LENDVA 159 3,40

6. ZMOREMO – LISTA DEJANA SÜČA 575 12,31

7. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 52 1,11

8. NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 308 6,60

9. LISTA OBČANOV ZA RAZVOJ 312 6,68

10. LISTA IGOR KOLENKO 153 3,12

11. SD – SOCIALNI DEMOKRATI 270 5,78

12. LENDAVA – TUDI MOJA OBČINA 376 8,05

13. DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 380 8,14

14. LISTA DR. MIHAEL KASAŠ 365 7,82

15. LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA 114 2,44

III.
Občinska volilna komisija Lendava je na podlagi 14. člena 

Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ugotovila, da so bili 
dodeljeni mandati po zaporedju najvišjih količnikov (D´Hondtov 
sistem) naslednjim listam kandidatov:

Zap. št. Količnik Št. liste Ime liste

1. 815,00 1 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2. 575,00 6 ZMOREMO – LISTA DEJANA SÜČA

3. 407,50 1 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

4. 395,00 4 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

5. 380,00 13 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

6. 376,00 12 LENDAVA – TUDI MOJA OBČINA

7. 365,00 14 LISTA DR. MIHAEL KASAŠ

8. 312,00 9 LISTA OBČANOV ZA RAZVOJ

9. 308,00 8 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

10. 287,50 6 ZMOREMO – LISTA DEJANA SÜČA

11. 271,67 1 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

12. 270,00 3 LISTA GASILCEV ZA VARNOST OBČANOV

13. 270,00 11 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

14. 203,75 1 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

15. 197,50 4 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

16. 191,67 6 ZMOREMO – LISTA DEJANA SÜČA

17. 190,00 13 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

18. 188,00 12 LENDAVA – TUDI MOJA OBČINA

19. 182,50 14 LISTA DR. MIHAEL KASAŠ

20. 163,00 1 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

21. 159,00 5 SODOBNA LENDAVA – KORSZERŰ LENDVA
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IV.
a) Občinska volilna komisija Lendava je v skladu z do-

ločilom 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) 
ugotovila, da so bili izvoljeni po vrstnem redu na listah kandi-
datov, ki so prejele mandat, naslednji kandidati:

Zap. št. Št.  
mandatov Ime liste Izvoljeni kandidati

1. 4 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1. JANEZ MAGYAR 
24. 10. 1968, Dolnji Lakoš, Glavna ulica 4 
2. GYÖNGYI HORVAT 
14. 10. 1981, Radmožanci 83 
3. JANEZ SOMI 
25. 9. 1954, Lendavske gorice 95c 
4. ROZINA NEMEC 
9. 2. 1969, Dolina pri Lendavi, Glavna ulica 34

2. 3 ZMOREMO – LISTA DEJANA SÜČA 1. DEJAN SÜČ 
20. 11. 1989, Gaberje, Glavna ulica 33 
2. RAHELA HOJNIK KELENC 
21. 8. 1973, Gornji Lakoš, Glavna ulica 65 
3. SVEN SARJAŠ 
13. 1. 1977, Lendavske gorice 42

3. 2 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 1. JOŽEF GERENČER 
3. 5. 1962, Trimlini 27 f

4. 1 LISTA GASILCEV ZA VARNOST OBČANOV 1. ROMEO GAL 
31. 10. 1967, Čentiba, Zatak 41

5. 1 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1. mag. ANTON BALAŽEK 
6. 2. 1958, Lendava, Kolodvorska ulica 22/b

6. 1 LISTA OBČANOV ZA RAZVOJ 1. STANISLAV GJERKEŠ 
15. 5. 1956, Hotiza, Pelinska ulica 9

7. 1 LENDAVA – TUDI MOJA OBČINA 1. IGOR KULČAR 
10. 12. 1962, Trimlini 55

8. 1 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 1. IVAN KONCUT 
7. 5. 1954, Lendava, Ulica heroja Mohorja 13

9. 1 LISTA DR. MIHAEL KASAŠ 1. dr. MIHAEL KASAŠ 
8. 1. 1983, Dolina pri Lendavi, Glavna ulica 17

b) Občinska volilna komisija Lendava je v skladu z dolo-
čilom drugega odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) ugotovila, da je:

– na listi kandidatov št. 8. – N.SI – NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI – izvoljen kandidat pod zap. št. 3. 
(PETER NOVAK, roj. 19. 6. 1955, Lendava, Glavna ulica 79), 
ki je prejel največje število preferenčnih glasov – 44 oziroma 
14,29 % števila vseh glasov, oddanih za listo (lista je prejela 
138 preferenčnih glasov oziroma 44,81 % od prejetih glasov 
za listo – 308),

– na listi kandidatov št. 4. – SMC – STRANKA MODER-
NEGA CENTRA, je kandidat pod zap. št. 11 (PATRIK KOCET, 
roj. 27. 9. 1991, Lendavske gorice 325d), prejel največje število 
preferenčnih glasov 44 oziroma 11,14 % od števila vseh glasov, 
oddanih za listo (lista je prejela 270 preferenčnih glasov od 
prejetih glasov za listo – 395), zato se pomakne v vrstnem redu 
izvoljenih kandidatov z liste.

V.
Člani Občinskega sveta Občine Lendava, izvoljeni na 

volitvah 18. novembra 2018 so:
1. MAGYAR JANEZ, SDS – SLOVENSKA DEMOKRAT-

SKA STRANKA
2. GYÖNGYI HORVAT, SDS – SLOVENSKA DEMO-

KRATSKA STRANKA
3. JANEZ SOMI, SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA
4. ROZINA NEMEC, SDS – SLOVENSKA DEMOKRAT-

SKA STRANKA

5. DEJAN SÜČ, ZMOREMO – LISTA DEJANA SÜČA
6. RAHELA HOJNIK KELENC, ZMOREMO – LISTA DE-

JANA SÜČA
7. SVEN SARJAŠ, ZMOREMO – LISTA DEJANA SÜČA
8. JOŽEF GERENČER, SMC – STRANKA MODERNEGA 

CENTRA
9. PATRIK KOCET, SMC – STRANKA MODERNEGA 

CENTRA
10. ROMEO GAL, LISTA GASILCEV ZA VARNOST OB-

ČANOV
11. STANISLAV GJERKEŠ, LISTA OBČANOV ZA RAZVOJ
12. IVAN KONCUT, SD – SOCIALNI DEMOKRATI
13. IGOR KULČAR, LENDAVA – TUDI MOJA OBČINA
14. mag. ANTON BALAŽEK, DESUS – DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
15. dr. MIHAEL KASAŠ, LISTA DR. MIHAEL KASAŠ
16. PETER NOVAK, N.Si – NOVA SLOVENIJA – KR-

ŠČANSKI DEMOKRATI.

Št. 041-0052/2018
Lendava, dne 22. novembra 2018

Predsednica OVK Lendava
Vladimira Pučko l.r.

Člani OVK
Tatjana Bogdan
Renata Gyurkač
Majda Petek
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3820. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta Občine Lendava – predstavnika 
madžarske narodne skupnosti na volitvah 
dne 18. novembra 2018

Na podlagi 90. člena in v skladu z določilom 85. člena Za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Posebna občinska 
volilna komisija Lendava – za volitve predstavnika madžarske 
narodne skupnosti na seji dne 22. novembra 2018 sestavila 

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

Lendava – predstavnika madžarske narodne 
skupnosti na volitvah dne 18. novembra 2018

Posebna občinska volilna komisija Lendava je na volitvah 
za člane Občinskega sveta Občine Lendava – predstavnika 
madžarske narodne skupnosti dne 18. novembra 2018 ugoto-
vila naslednji volilni izid:

1. v volilni imenik na območju občine je bilo vpisanih 4.238 
volivcev,

s potrdilom ni glasoval noben (0) volivec.
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE OBČINE ZNAŠA 

4.238.
2. Glasovalo je:
– po volilnem imeniku 2505 volivcev
– s potrdilom ni glasoval noben (0) volivec.
SKUPAJ GLASOVALO: 2505 VOLIVCEV.
3. Po pošti ni glasoval noben (0) volivec.
4. VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 2505
a) SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 53
b) SKUPAJ VELJAVNIH GLASOVNIC: 2452.
5. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

1. ROBERT POŽONEC 1465 glasov 35,90 %
2. ROBERT HORVAT 453 glasov 11,10 %
3. FRANC LAJ 691 glasov 16,93 %
4. dr. ALBERT HALÁSZ 530 glasov  12,99 %
5. FERENC HORVÁTH 942 glasov  23,08 %

Posebna občinska volilna komisija je skladno z določba-
mi 85. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 
ugotovila, da sta za člana občinskega sveta – predstavnika 
madžarske narodne skupnosti izvoljena naslednja kandidata:

1. ROBERT POŽONEC, roj. 25. 5. 1963, Lendava, Kranj-
čeva ulica 38, Lendava

2. FERENC HORVÁTH, roj. 13. 4. 1972, Gornji Lakoš, 
Glavna ulica 9, Lendava.

Št. 041-0049/2018
Lendava, dne 22. novembra 2018

PREDSEDNICA POVK LENDAVA
ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV 

MADŽARSKE
NARODNE SKUPNOSTI

Kristina Sečnjak l.r.

ČLANI:
Jožef Horvat l.r.
Bianca Gyurkač l.r.
Nataša Horvat l.r.

3821. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega 
sveta Občine Lendava – predstavnika romske 
skupnosti na volitvah dne 18. novembra 2018

Na podlagi 90. člena in v skladu z določilom 85. člena Za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list 94/07 – UPB, 45/08, 83/12 

in 68/17) je Posebna občinska volilna komisija Lendava – za 
volitve predstavnika romske skupnosti na seji dne 22. novem-
bra 2018 sestavila 

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

Lendava – predstavnika romske skupnosti  
na volitvah dne 18. novembra 2018

Posebna občinska volilna komisija Lendava je na volitvah 
za člana Občinskega sveta Občine Lendava – predstavnika 
romske skupnosti, dne 18. novembra 2018, ugotovila naslednji 
volilni izid:

1. v volilni imenik na območju občine je bilo vpisanih 
101 volivec,

s potrdili ni glasoval noben (0) volivec.
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE OBČINE ZNAŠA 101.
2. Glasovalo je:
– po volilnem imeniku 48 volivcev,
– s potrdili ni glasoval noben (0) volivec.
SKUPAJ GLASOVALO: 48 VOLIVCEV.
3. Po pošti ni glasoval noben (0) volivec.
4. VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 48
5. SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 3
6. SKUPAJ VELJAVNIH GLASOVNIC: 45
7. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. NATAŠA HORVAT 45 glasov 100,00 %
Posebna občinska volilna komisija je skladno z določbami 

85. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za člana 
občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti izvoljen 
naslednji kandidat:

1. NATAŠA HORVAT, roj. 21. 8. 1978, Dolgovaške gorice 
259 d, 9220 Lendava.

Št. 041-0050/2018
Lendava, dne 22. novembra 2018

PREDSEDNICA POVK LENDAVA
– ZA VOLITVE PREDSTAVNIKA  

ROMSKE SKUPNOSTI
Irma Hrelja Császár l.r.

ČLANI:
Danijela Levačič l.r.
Peter Orban
Peter Koša l.r.

3822. Poročilo o izidu volitev članov sveta 
krajevnih skupnosti Občine Lendava 
18. novembra 2018

Na podlagi 90. člena ter v skladu z določilom 85. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna 
komisija Lendava na seji dne 23. novembra 2018 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti 

Občine Lendava 18. novembra 2018

I.
Volitve za člane svetov krajevnih skupnosti Občine Len-

dava so potekale 18. novembra za 15 krajevnih skupnosti na 
21 voliščih (skupaj z voliščem za predčasno glasovanje in na 
volišču za glasovanje po pošti).
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II.
Rezultati glasovanja za volitve članov sveta krajevnih 

skupnosti Občine Lendava:
1. KRAJEVNA SKUPNOST ČENTIBA
a) Skupaj volivcev: 727
b) Skupaj glasovalo 384 oziroma 52,81 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 7, neveljavnih glasovnic 1
– po pošti 0, neveljavnih glasovnic 0
c) Število oddanih glasovnic 384
– neveljavnih glasovnic 17
– veljavnih glasovnic 367

Območje volilne enote: naselje Čentiba Št. glasov

1. RUDOLF TOT
16. 5. 1965, Čentiba, Glavna ulica 62 

216

2. MONIKA ŠIMON
19. 8. 1979, Čentiba, Glavna ulica 89

250

3. VIKTOR HRANILOVIĆ
30. 12. 1967, Čentiba, Fodorjeva vrsta 59

248

4. TUGOMIL SOBOČAN
16. 11. 1965, Čentiba, Glavna ulica 95

234

5. BRANKO KOLENKO
29. 5. 1955, Čentiba, Ulica Svetega Urbana 99 

268

6. MARIJA SOBOČAN
15. 6. 1967, Čentiba, Glavna ulica 95 

247

7. KLAVDIA BRANIŠA
8. 5. 1984, Čentiba, Ulica Svetega Urbana 39 

214

8. ROBERT FURJAN
5. 7. 1976, Čentiba, Notranja ulica 8 

134

2. KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA VAS
a) Skupaj volivcev: 537
b) Skupaj glasovalo 291 oziroma 54,19 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 8, neveljavnih glasovnic 0
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 291, od tega
– neveljavnih glasovnic 10
– veljavnih glasovnic 281

Območje volilne enote: naselje Dolga vas Št. glasov 

1. VESNA SOMI
20. 12. 1973, Dolga vas, Vaška ulica 17 

164

2. IGOR KOLENKO
7. 3. 1965, Dolga vas, Glavna ulica 76 

181

3. JOŽEF FELŠÖ
18. 3. 1977, Dolga vas, Vaška ulica 65 

150

4. ROBERT BERKI
3. 10. 1982, Dolga vas, Glavna ulica 142

147

5. SUZANA ADORJAN
26. 5. 1977, Dolga vas, Glavna ulica 16 

136

6. BRIGITTA VARGA KULČAR
13. 6. 1977, Dolga vas, Glavna ulica 62

145

7. BORUT BAČI
14. 5. 1975, Dolga vas, Glavna ulica 30

206

3. KRAJEVNA SKUPNOST DOLINA PRI LENDAVI
a) Skupaj volivcev: 306
b) Skupaj glasovalo 184 oziroma 60,13 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 2
– po pošti 0, neveljavnih glasovnic 0
c) Število oddanih glasovnic 184
– neveljavnih glasovnic 4
– veljavnih glasovnic 180

Območje volilne enote: naselje Dolina pri 
Lendavi

Št. glasov

1. DR. MIHAEL KASAŠ
8. 1. 1983, Dolina pri Lendavi, Glavna ulica 17

147

2. JOŽEF SABO
2. 3. 1983, Dolina pri Lendavi, Glavna ulica 32

94

3. SANJA BOGDAN HORVAT
19. 11. 1987, Dolina pri Lendavi, Avég 48 

95

4. GORDANA MIHOLIČ
20. 1. 1981, Dolina pri Lendavi, Glavna ulica 62

83

5. RIHARD LEBAR
26. 9. 1974, Dolina pri Lendavi, Glavna ulica 20

113

4. KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI LAKOŠ
a) Skupaj volivcev: 216
b) Skupaj glasovalo 138 oziroma 63,88 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 0
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 138
– neveljavnih glasovnic 1
– veljavnih glasovnic 137

Območje volilne enote: naselje Dolnji Lakoš Št. glasov 
1. GYÖNGYI FARKAŠ
13. 12. 1967, Dolnji Lakoš, Gasilska ulica 2

79

2. LADISLAV PÜCKO
6. 4. 1958, Dolnji Lakoš, Glavna ulica 97

66

3. LADISLAV ŠIMONKA
6. 4. 1990, Dolnji Lakoš, Glavna ulica 33

102

4. ALEN MAGYAR
20. 6. 1991, Dolnji Lakoš, Glavna ulica 4

94

5. IRENA JENEŠ
10. 1. 1979, Dolnji Lakoš, Glavna ulica 36

66

5. KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE
a) Skupaj volivcev: 463
b) Skupaj glasovalo 282 oziroma 56,58 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 6, neveljavnih glasovnic 1
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 282
– neveljavnih glasovnic 13
– veljavnih glasovnic 269

Območje volilne enote: naselje Gaberje Št. glasov
1. DRAGO REŽONJA
14. 2. 1961, Gaberje, Spodnja ulica 23

172

2. BOJAN MATAIČ
1. 6. 1988, Gaberje, Kolonija 39 

162

3. ŽUŽANA KOŠA
8. 6. 1963, Gaberje, Gornja ulica 30

187

4. SIMON HORVAT
11. 11. 1983, Gaberje, Spodnja ulica 33

161

5. JOŽEF ANTOLIN
14. 1. 1974, Gaberje, Kratka ulica 2

167

6. NINA BIRO
16. 12. 1983, Gaberje, Gornja ulica 50

170

7. HELENA ANTOLIN TIBAUT
19. 9. 1975, Gaberje, Kolonija 3

204

6. KRAJEVNA SKUPNOST GENTEROVCI
Volilna enota: 1 (naselje Genterovci)
a) Skupaj volivcev: 170
b) Skupaj glasovalo 80 oziroma 47,05 % od tega
– na predčasnem glasovanju: 3, neveljavnih glasovnic 1
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 80
– neveljavnih glasovnic 9
– veljavnih glasovnic 71
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Območje volilne enote: naselje Genterovci Št. glasov
1. ALENKA PISNJAK
19. 7. 1992, Genterovci, Mejna ulica 10

60

2. RICHÁRD FEHÉR
16. 12. 1992, Genterovci, Mala cesta 17

53

3. JOŽEF DANČ
14. 3. 1992, Genterovci, Zvoniška ulica 9

56

7. KRAJEVNA SKUPNOST GORICE PRI LENDAVI
Volilna enota: 1 – naselje Lendavske gorice
a) Skupaj volivcev: 380
b) Skupaj glasovalo 265 oziroma 69,73 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 7, neveljavnih glasovnic 0
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 265
– neveljavnih glasovnic 16
– veljavnih glasovnic 249

Območje volilne enote: naselje Lendavske 
gorice – 1. volilna enota

Št. glasov 

2. MILAN BORAK
13. 7. 1950, Lendavske gorice 113 

145

3. ZLATA FRAJZMAN
17. 6. 1956, Lendavske gorice 212

109

Volilna enota: 2 – naselje Lendavske gorice
a) Skupaj volivcev: 250
b) Skupaj glasovalo 185 oziroma 74,00 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 6, neveljavnih glasovnic 0
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 185
– neveljavnih glasovnic 5
– veljavnih glasovnic 180

Območje volilne enote: naselje Lendavske 
gorice – 2. volilna enota

Št. glasov

2. IVAN DENŠA
1. 5. 1954, Lendavske gorice 635/a

92

3. MARJETA RIBARIČ
18. 2. 1955, Lendavske gorice 429/d 

90

Volilna enota: 3 – naselje Dolgovaške gorice
a) Skupaj volivcev: 282
b) Skupaj glasovalo 145 oziroma 51,41 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 8, neveljavnih glasovnic 1
– po pošti 0, neveljavnih glasovnic
c) Število oddanih glasovnic 145
– neveljavnih glasovnic 12
– veljavnih glasovnic 133

Območje volilne enote: naselje Dolgovaške 
gorice – 3. volilna enota

Št. glasov 

2. OLGA KUZMA
21. 3. 1957, Dolgovaške gorice 33/b

77

4. JOŽEF KOVAČIČ
2. 6. 1963, Dolgovaške gorice 197

80

7. PETER BALAŽEK
15. 4. 1991, Dolgovaške gorice 92

96

8. KRAJEVNA SKUPNOST GORNJI LAKOŠ
a) Skupaj volivcev: 356
b) Skupaj glasovalo 191 oziroma 53,65 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 4, neveljavnih glasovnic 0
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 191
– neveljavnih glasovnic 9
– veljavnih glasovnic 182

Območje volilne enote: naselje Gornji Lakoš Št. glasov

1. LADISLAV TOTH
1. 4. 1970, Gornji Lakoš, Glavna ulica 45

138

2. KLARA KRZNAR
1. 7. 1955, Gornji Lakoš, Glavna ulica 85

127

3. SILVIJA PRŠA
26. 1. 1986, Gornji Lakoš, Glavna ulica 18

122

4. KORNELIJA HERMAN
17. 10. 1976, Gornji Lakoš, Cvetna ulica 36

117

5. JANEZ FEHER
11. 8. 1968, Gornji Lakoš, Glavna ulica 72

110

9. KRAJEVNA SKUPNOST HOTIZA
a) Skupaj volivcev: 672
b) Skupaj glasovalo 385 oziroma 57,29 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 1, neveljavnih glasovnic 0
– po pošti 0, neveljavnih glasovnic 0
c) Število oddanih glasovnic 385
– neveljavnih glasovnic 10
– veljavnih glasovnic 375

Območje volilne enote: naselji Hotiza in 
Brezovec – del Št. glasov

1. ŠTEFAN SOBOČAN
23. 3. 1968, Hotiza, Pelinska ulica 21

202

2. MAJDA LADIĆ
22. 4. 1962, Hotiza, Ložič 35

185

3. MARIJA KULČAR
8. 12. 1971, Hotiza, Srednja ulica 6

190

4. NUŠA HOZJAN
30. 7. 1985, Hotiza, Grede 11

185

5. IGOR KÖVEŠ
23. 12. 1965, Hotiza, Strnčka ulica 12

265

6. MARTINA LEBAR
15. 11. 1985, Hotiza, Petrova ulica 33

189

7. TADEJ MAGDIČ
5. 9. 1988, Hotiza, Pelinska ulica 3

245

10. KRAJEVNA SKUPNOST KOT
a) Skupaj volivcev: 106
b) Skupaj glasovalo 73 oziroma 68,86 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 0
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 73
– neveljavnih glasovnic 1
– veljavnih glasovnic 72

Območje volilne enote: naselje Kot Št. glasov

1. KAREL FTIČAR
22. 10. 1963, Kot, Ribiška ulica 3

68

2. SUZANA NAGY
21. 2. 1977, Kot, Trg sv. Antona 2

49

3. JOŽEF GYURICA
15. 7. 1964, Kot, Trg sv. Antona 5

18

4. ANICA SŐKE
31. 3. 1960, Kot, Mlinska ulica 17

43

11. KRAJEVNA SKUPNOST LENDAVA
Volilna enota: 1
a) Skupaj volivcev: 825
b) Skupaj glasovalo 402 oziroma 48,72 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 11, neveljavnih glasovnic 1
– po pošti 0, neveljavnih glasovnic 0
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c) Število oddanih glasovnic 402
– neveljavnih glasovnic 36
– veljavnih glasovnic 366

Območje volilne enote: Lendava – 1. enota Št. glasov
1. ŽELJKO GLAVINA
9. 4. 1958, Lendava, Rudarska ulica 25

245

2. MARTIN HAJDINJAK
23. 10. 1940, Lendava, Rudarska ulica 33 

274

3. MARIJA HORVAT
6. 3. 1963, Lendava, Tomšičeva ulica 10

241

Volilna enota: 2
a) Skupaj volivcev: 755
b) Skupaj glasovalo 363 oziroma 48,07 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 22, neveljavnih glasovnic 0
– po pošti 0, neveljavnih glasovnic 0
c) Število oddanih glasovnic 363
– neveljavnih glasovnic 33
– veljavnih glasovnic 330

Območje volilne enote: Lendava – 2. enota Št. glasov
1. JÁNOS ORBÁN
22. 9. 1952, Lendava, Kajuhova ulica 6

222

2. HELENA HORVAT LÖRINC
28. 3. 1963, Lendava, 
Ulica Vladimirja Nazorja 14

221

3. IVAN BREZNIK
25. 9. 1972, Lendava, 
Ulica Vladimirja Nazorja 18

237

Volilna enota: 3
a) Skupaj volivcev: 911
b) Skupaj glasovalo 470 oziroma 51,59 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 22, neveljavnih glasovnic 6
– po pošti 0, neveljavnih glasovnic 0
c) Število oddanih glasovnic 470
– neveljavnih glasovnic 53
– veljavnih glasovnic 417

Območje volilne enote: Lendava – 3. enota Št. glasov
1. ANA VARGA
31. 7. 1954, Lendava, Kidričeva ulica 14/a

140

2. DUŠAN ZVER
31. 1. 1966, Lendava, Kolodvorska ulica 23/a

279

3. DOMINIK KOTNJEK
6. 8. 1967, Lendava, Kidričeva ulica 6

297

12. KRAJEVNA SKUPNOST PETIŠOVCI
a) Skupaj volivcev: 729
b) Skupaj glasovalo 297 oziroma 40,74 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 3, neveljavnih glasovnic 0
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 297
– neveljavnih glasovnic 28
– veljavnih glasovnic 269

Območje volilne enote: naselje Petišovci Št. glasov
1. NIKOLINA PALNEC
15. 3. 1984, Petišovci, Poljska ulica 16

190

2. ŽUŽANA VOŠČUN
2. 12. 1970, Petišovci, Vrtna ulica 21

194

3. HELENA KOŠA
27. 10. 1985, Petišovci, Petišovska ulica 42

168

4. TIBOR RIBARIČ
11. 12. 1962, Petišovci, Petišovska ulica 49

172

5. BLAŽENKO ROB
9. 1. 1962, Petišovci, Ulica 22. junija 53

166

Območje volilne enote: naselje Petišovci Št. glasov
6. ŠTEFAN PENTEK
5. 8. 1960, Petišovci, Rudarska ulica 18 

137

7. GEZA GÖMBÖŠ
10. 10. 1961, Petišovci, Lendavska cesta 12/a

135

13. KRAJEVNA SKUPNOST PINCE MAROF - BENICA
a) Skupaj volivcev: 140
b) Skupaj glasovalo 72 oziroma 51,42 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 1, neveljavnih glasovnic 0
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 72
– neveljavnih glasovnic 1
– veljavnih glasovnic 71

Območje volilne enot: naselji Pince Marof in Benica Št. glasov
1. SEBASTJAN MAVRIČ
9. 9. 1983, Benica 17

58

2. MARLENA ŠKVORC
22. 12. 1974, Pince Marof 28

61

3. JASMINA ILIĆ
22. 6. 1985, Pince Marof 10/a

9

4. LARISA FERLETIČ, mag.
12. 7. 1991, Benica 14/a

54

5. LEON RUBIN
6. 12. 1972, Pince Marof 31 

50

6. ALEŠ KOVAČ
2. 8. 1980, Pince Marof 49

49

7. MAJDICA FEHER
31. 7. 1961, Pince Marof 14

16

14. KRAJEVNA SKUPNOST PINCE
Volilna enota: 1
a) Skupaj volivcev: 190
b) Skupaj glasovalo 104 oziroma 54,74 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 2, neveljavnih glasovnic 0
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 104
– neveljavnih glasovnic 60
– veljavnih glasovnic 44

Območje volilne enote: naselje Pince Št. glasov
1. ČILLA TÜŠKE
16. 9. 1986, Pince, Lendavska cesta 69

32

2. ZORAN ŠKORIĆ
26. 7. 1954, Pince, Lendavska cesta 43

13

3. JOŽEF HORVAT
16. 9. 1964, Pince, Lendavska cesta 41

16

4. RENATA HORVAT
12. 11. 1969, Pince, Lendavska cesta 41

15

5. LADISLAV GYURKAČ
1. 10. 1980, Pince, Zvoniška ulica 6

20

15. KRAJEVNA SKUPNOST RADMOŽANCI
a) Skupaj volivcev: 189
b) Skupaj glasovalo 93 oziroma 49,20 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 5, neveljavnih glasovnic 0
– po pošti 0, neveljavnih glasovnic 0
c) Število oddanih glasovnic 93
– neveljavnih glasovnic 4
– veljavnih glasovnic 89

Območje volilne enote: naselje Radmožanci Št. glasov
1. MATEJ FRANČIĆ
22. 7. 1991, Radmožanci 94

43

2. OLGA MATAIČ
8. 12. 1966, Radmožanci 84

32
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Območje volilne enote: naselje Radmožanci Št. glasov
3. SANDRA HABJANIČ
2. 12. 1970, Radmožanci 134

37

4. VENDEL KOCON
27. 9. 1959, Radmožanci 87

40

5. TEODOR LEBAR
1. 10. 1981, Radmožanci 48 

61

III.
Člani svetov krajevnih skupnosti Občine Lendava, izvolje-

ni na volitvah 18. 11. 2018 so:

KRAJEVNA SKUPNOST ČENTIBA (7 članov)
1. BRANKO KOLENKO 
2. MONIKA ŠIMON 
3. VIKTOR HRANILOVIĆ 
4. MARIJA SOBOČAN 
5. TUGOMIL SOBOČAN 
6. RUDOLF TOT 
7. KLAVDIA BRANIŠA 

KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA VAS (7 članov)
1. BORUT BAČI 
2. IGOR KOLENKO 
3. VESNA SOMI 
4. JOŽEF FELŠÖ 
5. ROBERT BERKI 
6. BRIGITTA VARGA KULČAR 
7. SUZANA ADORJAN 

KRAJEVNA SKUPNOST DOLINA PRI LENDAVI (5 čla-
nov)

1. DR. MIHAEL KASAŠ 
2. RIHARD LEBAR 
3. SANJA BOGDAN HORVAT 
4. JOŽEF SABO 
5. GORDANA MIHOLIČ 

KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI LAKOŠ (5 članov)
1. LADISLAV ŠIMONKA
2. ALEN MAGYAR
3. GYÖNGYI FARKAŠ
4. LADISLAV PÜCKO
5. IRENA JENEŠ

KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE (7 članov)
1. HELENA ANTOLIN TIBAUT 
2. ŽUŽANA KOŠA 
3. DRAGO REŽONJA 
4. NINA BIRO 
5. JOŽEF ANTOLIN
6. BOJAN MATAIČ
7. SIMON HORVAT

KRAJEVNA SKUPNOST GENTEROVCI
VE-1 – GENTEROVCI (3 člani)
1. ALENKA PISNJAK 
2. JOŽEF DANČ 
3. RICHÁRD FEHÉR 

KRAJEVNA SKUPNOST GORICE PRI LENDAVI
VE-1 LENDAVSKE GORICE (2 člana)
1. MILAN BORAK
2. ZLATA FRAJZMAN

VE-2 LENDAVSKE GORICE (2 člana)
1. IVAN DENŠA
2. MARJETA RIBARIČ

VE-3 DOLGOVAŠKE GORICE (3 člani)
1. PETER BALAŽEK 
2. JOŽEF KOVAČIČ 
3. OLGA KUZMA 

KRAJEVNA SKUPNOST GORNJI LAKOŠ (5 članov)
1. LADISLAV TOTH
2. KLARA KRZNAR
3. SILVIJA PRŠA
4. KORNELIJA HERMAN
5. JANEZ FEHER

KRAJEVNA SKUPNOST HOTIZA (7 članov)
1. IGOR KÖVEŠ
2. TADEJ MAGDIČ
3. ŠTEFAN SOBOČAN
4. MARIJA KULČAR
5. MARTINA LEBAR
6. NUŠA HOZJAN
7. MAJDA LADIĆ

KRAJEVNA SKUPNOST KOT (3 člani)
1. KAREL FTIČAR
2. SUZANA NAGY
3. ANICA SŐKE

KRAJEVNA SKUPNOST LENDAVA
VE-1 (3 člani)
1. MARTIN HAJDINJAK
2. ŽELJKO GLAVINA
3. MARIJA HORVAT

KRAJEVNA SKUPNOST LENDAVA
VE-2 (3 člani)
1. IVAN BREZNIK 
2. JÁNOS ORBÁN 
3. HELENA HORVAT LÖRINC 

KRAJEVNA SKUPNOST LENDAVA
VE-3 (3 člani)
1. DOMINIK KOTNJEK
2. DUŠAN ZVER
3. ANA VARGA

KRAJEVNA SKUPNOST PETIŠOVCI (7 članov)
1. ŽUŽANA VOŠČUN 
2. NIKOLINA PALNEC 
3. TIBOR RIBARIČ 
4. HELENA KOŠA 
5. BLAŽENKO ROB 
6. ŠTEFAN PENTEK 
7. GEZA GÖMBÖŠ 

KRAJEVNA SKUPNOST PINCE MAROF - BENICA 
(5 članov)

1. MARLENA ŠKVORC
2. SEBASTJAN MAVRIČ
3. LARISA FERLETIČ
4. LEON RUBIN
5. ALEŠ KOVAČ

KRAJEVNA SKUPNOST PINCE (5 članov)
1. ČILLA TÜŠKE 
2. LADISLAV GYURKAČ 
3. JOŽEF HORVAT 
4. RENATA HORVAT 
5. ZORAN ŠKORIĆ 

KRAJEVNA SKUPNOST RADMOŽANCI (5 članov)
1. TEODOR LEBAR
2. MATEJ FRANČIĆ
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3. VENDEL KOCON
4. SANDRA HABJANIČ
5. OLGA MATAIČ

Št. 041-0053/2018
Lendava, dne 22. novembra 2018

PREDSEDNICA OVK LENDAVA
Vladimira Pučko l.r.

ČLANI OVK:
Tatjana Bogdan
Renata Gyurkač
Majda Petek

METLIKA

3823. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine 
Metlika

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Metlika sestavila

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana Občine Metlika

Občinska volilna komisija Občine Metlika je na seji dne 
21. novembra 2018, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odbo-
rov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine 
Metlika, na volitvah 18. novembra 2018, ugotovila rezultate 
glasovanja ter izid volitev za župana Občine Metlika.

I.
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno 

glasovanje v dneh od 13. novembra do vključno 15. novembra 
2018 ter na 18-ih voliščih dne 18. novembra 2018, skupaj torej 
na 19-ih voliščih. Poleg tega je bilo izvedeno tudi glasovanje 
po pošti.

II.
Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti sku-

paj 7.037 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
Skupaj je glasovalo 3.832 volivcev ali 54,46 % vseh voliv-

cev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) 3.771 volivcev na voliščih po volilnem imeniku na dan 

glasovanja,
b) 58 volivcev predčasno,
c) 3 volivci po pošti.
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, 

ni glasoval noben volivec.

III.
Za volitve župana je bilo oddanih 3.831 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bila obkrožena oba kandidata, 

oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo neveljav-
nih 97 glasovnic.

Veljavnih je bilo 3.734 glasovnic.

Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
DARKO ZEVNIK 2.364 GLASOV (63,31 %)
RENATA BRUNSKOLE 1.370 GLASOV (36,69 %)
SKUPAJ 3.734 GLASOV (100,00 %)

IV.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona 

o lokalnih volitvah ugotovila, da je bil za župana Občine Metlika, 
v prvem krogu volitev, izvoljen kandidat DARKO ZEVNIK, ki je 
prejel 2.364 glasov (63,31 %), kar je večina oddanih veljavnih 
glasov.

Št. 040-5/2018-1
Metlika, dne 21. novembra 2018

Občinska volilna komisija Občine Metlika
Marija Črnugelj l.r.

Predsednica

3824. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Občinskega sveta Občine Metlika

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Metlika 
sestavila

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta 

Občine Metlika

Občinska volilna komisija Občine Metlika je na svoji seji 
dne 21. novembra 2018, na podlagi zapisnikov o delu volilnih 
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov 
Občinskega sveta Občine Metlika, na volitvah 18. novembra 
2018, ugotovila:

I.
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno 

glasovanje v dneh od 13. novembra do vključno 15. novembra 
2018 ter na 18-ih voliščih dne 18. novembra 2018, skupaj 
torej na 19-ih voliščih. Prav tako je bilo izvedeno glasovanje 
po pošti.

II.
Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti sku-

paj 7.037 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
Glasovalo je skupaj 3.832 volivcev ali 54,46 % vseh voliv-

cev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) 3.771 volivcev na voliščih po volilnem imeniku na dan 

glasovanja,
b) 58 volivcev predčasno,
c) 3 volivci po pošti.
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, 

ni glasoval noben volivec.

III.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Metlika je bilo 

oddanih 3.832 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali celo več 

zaporednih številk pred nazivom oziroma imenom kandidatne 
liste ali je bilo oddanih več kot en preferenčni glas, oziroma ker 
ni bilo možno ugotoviti volje volivca, je bilo neveljavnih 125 gla-
sovnic. Veljavnih glasovnic je bilo 3.707.

Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 
glasov:
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Zap. št. Lista kandidatov Število glasov  % glasov
1 SAMOSTOJNI KANDIDAT MARTIN VIDETIČ 230 6,20
2 LEVICA 124 3,35
3 SAMOSTOJNI KANDIDAT MILAN VIDOVIĆ 175 4,72
4 LISTA RENATE BRUNSKOLE 602 16,24
5 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 115 3,10
6 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 227 6,12
7 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 287 7,74
8 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 685 18,48
9 SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 74 2,00

10 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 319 8,61
11 GLAS NEODVISNIH 431 11,63
12 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 438 11,82

SKUPAJ: 3.707 100

7 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE – 1 mandat
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
BORIS GOVEDNIK

8 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 
– 4 mandati 
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
DARKO ZEVNIK
BARBARA VRANIČAR
BOJAN KRAJAČIČ
ELIZABETA PRUS

9 SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 
– lista ni dobila mandata

10 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
– 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
MARTINA LEGAN JANŽEKOVIČ
ANDREJ ŠKOF

11 GLAS NEODVISNIH – 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
SAŠO JERŠIN
ANA LOGAR

12 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
– 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
MAG. IGOR VAJDA
ANDREJA DRAGINC

Št. 040-5/2018-2
Metlika, dne 21. novembra 2018

Občinska volilna komisija Občine Metlika
Marija Črnugelj l.r.

Predsednica

3825. Poročilo o izidu rednih volitev članov sveta 
Mestne skupnosti Metlika in krajevnih 
skupnosti v Občini Metlika

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Metlika 
sestavila

IV.
Na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah je komi-

sija ugotovila, da so večino preferenčnih glasov, potrebnih za 
izvolitev, prejeli kandidati:

– ALOJZ MALENŠEK, NSI – NOVA SLOVENIJA – KR-
ŠČANSKI DEMOKRATI,

– MARTINA LEGAN JANŽEKOVIČ, SLS – SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA,

– ANDREJ ŠKOF, SLS – SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA,

– SAŠO JERŠIN, GLAS NEODVISNIH in
– ANA LOGAR, GLAS NEODVISNIH.
Na ostalih kandidatnih listah noben kandidat ni dobil po-

trebnega števila preferenčnih glasov, zato se mandati na teh 
listah dodelijo kandidatom po vrstnem redu na posamezni 
kandidatni listi na osnovi izračunanega števila mandatov, ki so 
dodeljeni posamezni listi.

Mandati se glede na prejeto večino preferenčnih glasov, po-
trebnih za izvolitev, dodelijo kandidatom z imeni: Alojz Malenšek, 
Martina Legan Janžekovič, Andrej Škof, Sašo Jeršin in Ana Logar.

V.
Na podlagi 14. in 86. člena Zakona o lokalnih volitvah je 

pripadlo listam kandidatov naslednje število mandatov:
1 SAMOSTOJNI KANDIDAT MARTIN VIDETIČ 

– 1 mandat
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
MARTIN VIDETIČ

2 LEVICA – lista ni dobila mandata
3 SAMOSTOJNI KANDIDAT MILAN VIDOVIĆ 

– 1 mandat
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
MILAN VIDOVIĆ

4 LISTA RENATE BRUNSKOLE – 4 mandati
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
RENATA BRUNSKOLE
ANTON PEZDIRC
ANITA GOLOBIČ PROSENJAK
MARTIN MATEKOVIČ

5 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 
– lista ni dobila mandata

6 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
– 1 mandat
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
ALOJZ MALENŠEK
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P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov sveta Mestne 
skupnosti Metlika in krajevnih skupnosti  

v Občini Metlika

Občinska volilna komisija Občine Metlika je na seji dne 
21. novembra 2018, na podlagi zapisnikov o delu volilnih od-
borov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov sveta 
Mestne skupnosti Metlika in krajevnih skupnosti v Občini Metli-
ka, na volitvah 18. novembra 2018, ugotovila:

I.
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno 

glasovanje v dneh od 13. novembra do vključno 15. novembra 
2018 ter na 18-tih voliščih dne 18. novembra 2018, skupaj 
torej na 19-tih voliščih. Prav tako je bilo izvedeno glasovanje 
po pošti.

II.
Na območju Občine Metlika je predčasno glasovalo 

58 volivcev, in sicer: iz volilne enote številka 2 (KS Dobravice) 
1 volivec, iz volilne enote številka 4 (KS Grabrovec) 1 volivec, 
iz volilne enote številka 5 (KS Gradac) 4 volivci, iz volilne enote 
številka 7 (KS Lokvica) 1 volivec, iz volilne enote številka 8 (MS 
Metlika) 26 volivcev, iz volilne enote številka 10 (KS Podzemelj) 
7 volivcev, iz volilne enote številka 11 (KS Radovica) 3 volivci, 
iz volilne enote številka 12 (KS Rosalnice) 4 volivci, iz volilne 
enote številka 13 (KS Slamna vas) 1 volivec in iz volilne enote 
številka 14 (KS Suhor) 10 volivcev.

Po pošti so glasovali 3 volivci, in sicer 1 volivec za člane 
sveta MS Metlika (volilna enota številka 8), 1 volivec za člane 
sveta KS Radovica (volilna enota številka 11) in 1 volivec za 
člane sveta KS Rosalnice (volilna enota številka 12).

S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, 
ni glasoval noben volivec.

III.
Rezultati po krajevnih skupnostih so naslednji:
a) KS BOŽAKOVO – VOLILNA ENOTA 1
– v volilni imenik je bilo vpisanih 189 volivcev
– glasovalo je 113 volivcev ali 59,79 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 113 glasovnic
– neveljavna ni bila nobena glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. 

št. kandidata
Kandidat Število 

glasov
1 STANKO NEMANIČ 81
2 JOŽE LEŠČANEC 64
3 BRANKA FERKO 51
4 VILMA KOČEVAR 54
5 IGOR ČRNUGELJ 59

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Božakovo izvoljeni:

STANKO NEMANIČ 81 glasov
JOŽE LEŠČANEC 64 glasov
IGOR ČRNUGELJ 59 glasov
VILMA KOČEVAR 54 glasov
BRANKA FERKO 51 glasov

b) KS DOBRAVICE – VOLILNA ENOTA 2
– v volilni imenik je bilo vpisanih 176 volivcev
– glasovalo je 124 volivcev ali 70,45 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico

– veljavnih je bilo 122 glasovnic
– neveljavni sta bili 2 glasovnici
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. 

št. kandidata
Kandidat Število 

glasov
1 MIRAN MATKOVIČ 70
2 ZDENKA JERŠIN 90
3 BOŠTJAN ŽUGELJ 70
4 MARIJA FORTUN 59
5 ANTON NEMANIČ 64

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Dobravice izvoljeni:

ZDENKA JERŠIN 90 glasov
BOŠTJAN ŽUGELJ 70 glasov
MIRAN MATKOVIČ 70 glasov
ANTON NEMANIČ 64 glasov
MARIJA FORTUN 59 glasov

c) KS DRAŠIČI – VOLILNA ENOTA 3
– v volilni imenik je bilo vpisanih 254 volivcev
– glasovalo je 147 volivcev ali 57,87 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 143 glasovnic
– neveljavne so bile 4 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. 

št. kandidata
Kandidat Število 

glasov
1 VERONIKA PLUT 101
2 TONE PLESEC 75
3 BOJAN BORŠTNAR 84
4 BOJAN BAJUK 84
5 MARIJA SIMONIČ 69

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Drašiči izvoljeni:

VERONIKA PLUT 101 glasov
BOJAN BORŠTNAR 84 glasov
BOJAN BAJUK 84 glasov
TONE PLESEC 75 glasov
MARIJA SIMONIČ 69 glasov

d) KS GRABROVEC – VOLILNA ENOTA 4
– v volilni imenik je bilo vpisanih 143 volivcev
– glasovalo je 94 volivcev ali 65,73 % vseh volivcev, ki so 

imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 94 glasovnic
– neveljavna ni bila nobena glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. 

št. kandidata
Kandidat Število 

glasov
1 NADJA KRAMARIČ 57
2 MARJAN ČRNIČ 52
3 ANTON JAKLJEVIČ 68
4 MARTIN ŠTUBLJAR 66
5 MARIJA DRAGOVAN 61

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
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sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Grabrovec izvoljeni:

ANTON JAKLJEVIČ 68 glasov
MARTIN ŠTUBLJAR 66 glasov
MARIJA DRAGOVAN 61 glasov
NADJA KRAMARIČ 57 glasov
MARJAN ČRNIČ 52 glasov

e) KS GRADAC – VOLILNA ENOTA 5
– v volilni imenik sta bila vpisana 402 volivca
– glasovalo je 238 volivcev ali 59,20 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 234 glasovnic
– neveljavne so bile 4 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. 

št. kandidata
Kandidat Število 

glasov
1 MAJA ČIBEJ 108
2 SNEŽANA PAVLIHA 98
3 MATEJA MALNARIČ 48
4 MILAN ŽUNIČ 77
5 DAVID ZAJC 100
6 MIRKO KOČEVAR 93
7 JOŽE ŠTRICELJ 35
8 JAKA MALNARIČ 107
9 ALOJZ MALENŠEK 152

10 MARINA VORKAPIĆ 93
11 MARTIN JUREJEVČIČ 80
12 ANITA GOLOBIČ PROSENJAK 92
13 MATJAŽ DIM 122
14 SIMONA KOČEVAR 31
15 SAŠO PLUT 72
16 MARJANCA ŠTRICELJ 26

Ker sta kandidata na rednih volitvah za člana sveta Kra-
jevne skupnosti Gradac Mirko Kočevar in Marina Vorkapić, po 
številu glasov na 7. oziroma 8. mestu, dobila enako število gla-
sov, za svet Krajevne skupnosti Gradac pa se voli 7 kandidatov, 
je bil za ugotovitev 7. mandata v svetu te krajevne skupnosti, 
med prej navedenima kandidatoma opravljen žreb. Na podlagi 
žreba je bila izvoljena kandidatka Marina Vorkapić.

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Gradac izvoljeni:

ALOJZ MALENŠEK 152 glasov
MATJAŽ DIM 122 glasov
MAJA ČIBEJ 108 glasov
JAKA MALNARIČ 107 glasov
DAVID ZAJC 100 glasov
SNEŽANA PAVLIHA 98 glasov
MARINA VORKAPIĆ 93 glasov

f) KS JUGORJE – VOLILNA ENOTA 6
– v volilni imenik je bilo vpisanih 98 volivcev
– glasovalo je 57 volivcev ali 58,16 % vseh volivcev, ki so 

imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 54 glasovnic
– neveljavne so bile 3 glasovnice

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. 

št. kandidata
Kandidat Število 

glasov
1 MAJA KOZJAN 30
2 LIDIJA NEMANIČ BAŠKOVIČ 36
3 MARJAN KAMENŠEK 41
4 IVAN KOVAČEVIČ 33
5 ANDREJ POPOVIČ 34

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Jugorje izvoljeni:

MARJAN KAMENŠEK 41 glasov
LIDIJA NEMANIČ BAŠKOVIČ 36 glasov
ANDREJ POPOVIČ 34 glasov
IVAN KOVAČEVIČ 33 glasov
MAJA KOZJAN 30 glasov

g) KS LOKVICA – VOLILNA ENOTA 7
– v volilni imenik je bilo vpisanih 311 volivcev
– glasovali so 204 volivci ali 65,59 % vseh volivcev, ki so 

imeli volilno pravico
– veljavna je bila 201 glasovnica
– neveljavne so bile 3 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. 

št. kandidata
Kandidat Število 

glasov
1 ANDREJ MUC 127
2 MILENA KRAŠEVEC 120
3 GREGOR SITAR 97
4 FRANCI KREMESEC 121
5 IVAN KAJIN 135

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Lokvica izvoljeni:
IVAN KAJIN 135 glasov
ANDREJ MUC 127 glasov
FRANCI KREMESEC 121 glasov
MILENA KRAŠEVEC 120 glasov
GREGOR SITAR 97 glasov

h) MESTNA SKUPNOST METLIKA – VOLILNA ENOTA 8
– v volilni imenik je bilo vpisanih 2889 volivcev
– glasovalo je 1479 volivcev ali 51,19 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 1407 glasovnic
– neveljavnih je bilo 72 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. 

št. kandidata
Kandidat Število 

glasov
1 NEVENKA KREMESEC 710
2 MAG. IGOR VAJDA 434
3 JOŽE VRANIČAR 574
4 MARJETKA PEZDIRC 430
5 NENAD JELENČIČ 327
6 BOJANA NEMANIČ 234
7 SONJA POŠE 145
8 MAJA ŠTUBLJAR FENDRE 438
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Zap. 
št. kandidata

Kandidat Število 
glasov

9 ANDREJ GRŠIČ 381
10 JANKO BRAČIKA 732
11 ANDREJ GUŠTIN 369
12 ALENKA TOMAŠIČ 442
13 BOJAN KRAJAČIČ 805
14 MATJAŽ RUS 663

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta Mestne skupnosti Metlika izvoljeni:
BOJAN KRAJAČIČ 805 glasov
JANKO BRAČIKA 732 glasov
NEVENKA KREMESEC 710 glasov
MATJAŽ RUS 663 glasov
JOŽE VRANIČAR 574 glasov
ALENKA TOMAŠIČ 442 glasov
MAJA ŠTUBLJAR FENDRE 438 glasov

i) KS KRASINEC – VOLILNA ENOTA 9
– v volilni imenik je bilo vpisanih 156 volivcev
– glasovalo je 106 volivcev ali 67,95 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 106 glasovnic
– neveljavna ni bila nobena glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. 

št. kandidata 
Kandidat Število 

glasov
1 JOŽE ZUPANIČ 55
2 BRANKO STARAŠINIČ 76
3 MIRICA KRIŽAN 36
4 KRISTINA PEZDIRC 11
5 BARBARA CAJNAR 45
6 STANISLAV MUHIČ 34
7 ANDREJ JAKLIČ 40
8 JOŽE JAKOFČIČ 74
9 BRANKO KAPUŠIN 46

10 BONIA MILJAVAC 29

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Krasinec izvoljeni:
BRANKO STARAŠINIČ 76 glasov
JOŽE JAKOFČIČ 74 glasov
JOŽE ZUPANIČ 55 glasov
BRANKO KAPUŠIN 46 glasov
BARBARA CAJNAR 45 glasov

j) KS PODZEMELJ – VOLILNA ENOTA 10
– v volilni imenik je bilo vpisanih 553 volivcev
– glasovali so 303 volivci ali 54,79 % vseh volivcev, ki so 

imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 294 glasovnic
– neveljavnih je bilo 9 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. 

št. kandidata
Kandidat Število 

glasov
1 VIKTORIJA BELŠAK 118
2 DUŠKO HLEBEC 201
3 BORIS KRIŽAN 156
4 MIOMIR ČIKIĆ 163
5 NEVENKA ADLEŠIČ 126
6 ALEN NOVOSEL 155
7 IRENA KRALJ 246

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Podzemelj izvoljeni:
IRENA KRALJ 246 glasov
DUŠKO HLEBEC 201 glas
MIOMIR ČIKIĆ 163 glasov
BORIS KRIŽAN 156 glasov
ALEN NOVOSEL 155 glasov
NEVENKA ADLEŠIČ 126 glasov
VIKTORIJA BELŠAK 118 glasov

k) KS RADOVICA – VOLILNA ENOTA 11
– v volilni imenik je bilo vpisanih 352 volivcev
– glasovalo je 178 volivcev ali 50,57 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 175 glasovnic
– neveljavne so bile 3 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. 

št. kandidata
Kandidat Število 

glasov
1 DUŠKA MAVRINAC 85
2 MARTIN MATEKOVIČ 86
3 MARTINA LEGAN 

JANŽEKOVIČ 138
4 PETER ŠNELJER 77
5 MARTIN BAJUK 90

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Radovica izvoljeni:
MARTINA LEGAN JANŽEKOVIČ 138 glasov
MARTIN BAJUK 90 glasov
MARTIN MATEKOVIČ 86 glasov
DUŠKA MAVRINAC 85 glasov
PETER ŠNELJER 77 glasov

l) KS ROSALNICE – VOLILNA ENOTA 12
– v volilni imenik sta bila vpisana 602 volivca
– glasovalo je 289 volivcev ali 48,01 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 281 glasovnic
– neveljavnih je bilo 8 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap.

št. kandidata
Kandidat Število 

glasov
1 BOJAN ŽUGELJ 141
2 BARBARA VRANIČAR 153
3 ŠPELA SLANC 111
4 LIDIJA MUŽAR MALEŠIČ 143
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Zap.
št. kandidata

Kandidat Število 
glasov

5 GREGOR JEVŠČEK 129

6 BORUT MATJAŠIČ 172

7 JANI KONDA 155
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 

določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Rosalnice izvoljeni:

BORUT MATJAŠIČ 172 glasov

JANI KONDA 155 glasov

BARBARA VRANIČAR 153 glasov

LIDIJA MUŽAR MALEŠIČ 143 glasov

BOJAN ŽUGELJ 141 glasov

GREGOR JEVŠČEK 129 glasov

ŠPELA SLANC 111 glasov

m) KS SLAMNA VAS – VOLILNA ENOTA 13
– v volilni imenik je bilo vpisanih 137 volivcev
– glasovalo je 96 volivcev ali 70,07 % vseh volivcev, ki so 

imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 92 glasovnic
– neveljavne so bile 4 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. 
št. kandidata

Kandidat Število 
glasov

1 PETRA NEMANIČ 62

2 ANDREJ ŠKOF 76

3 ROBI BRADICA 59

4 ANDREJ KRAMARIČ 70

5 MARJETKA VRANIČAR 61

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Slamna vas izvoljeni:

ANDREJ ŠKOF 76 glasov

ANDREJ KRAMARIČ 70 glasov

PETRA NEMANIČ 62 glasov

MARJETKA VRANIČAR 61 glasov

ROBI BRADICA 59 glasov

n) KS SUHOR – VOLILNA ENOTA 14
– v volilni imenik je bilo vpisanih 775 volivcev
– glasovalo je 400 volivcev ali 51,61 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 386 glasovnic
– neveljavnih je bilo 14 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. 

št. kandidata
Kandidat Število 

glasov
1 BRANKA KLARIĆ 159
2 JANKO SLEMENŠEK 103
3 ANDREJ VIDETIČ 122
4 VERONIKA VIDETIČ 140

Zap. 
št. kandidata

Kandidat Število 
glasov

5 SILVIJA HOENIGMAN 124
6 MARKO ŽLOGAR 225
7 ANTON GERKŠIČ 216

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Suhor izvoljeni:
MARKO ŽLOGAR 225 glasov
ANTON GERKŠIČ 216 glasov
BRANKA KLARIĆ 159 glasov
VERONIKA VIDETIČ 140 glasov
SILVIJA HOENIGMAN 124 glasov
ANDREJ VIDETIČ 122 glasov
JANKO SLEMENŠEK 103 glasovi

Št. 040-5/2018-3
Metlika, dne 21. novembra 2018

Občinska volilna komisija Občine Metlika
Marija Črnugelj l.r.

Predsednica

3826. Poročilo o izidu rednih volitev člana 
Občinskega sveta Občine Metlika – 
predstavnika romske skupnosti

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) 
je Posebna občinska volilna komisija Občine Metlika sestavila

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

Občine Metlika – predstavnika romske skupnosti

Posebna občinska volilna komisija Občine Metlika je na 
seji dne 22. novembra 2018, na podlagi zapisnikov o delu vo-
lilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve člana 
občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, na volitvah 
dne 18. novembra 2018, ugotovila rezultate glasovanja ter izid 
volitev člana Občinskega sveta Občine Metlika – predstavnika 
romske skupnosti.

I.
1. Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti 

skupaj 124 volivcev, ki so bili vpisani v posebne volilne imenike.
2. Glasovalo je skupaj 33 volivcev ali 26,61 % vseh voliv-

cev, ki so imeli pravico voliti, od tega je 33 volivcev glasovalo 
na voliščih po posebnem volilnem imeniku na dan glasovanja.

S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, 
ni glasoval noben volivec.

II.
Za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske 

skupnosti je bilo oddanih 33 glasovnic.
Veljavnih je bilo 30 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo možno ugotoviti volje 

volivca, so bile neveljavne 3 glasovnice.
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
JASMIN HUDOROVAC 30 glasov (100 %).

III.
Posebna občinska volilna komisija Občine Metlika je na 

podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za 
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člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti izvo-
ljen kandidat JASMIN HUDOROVAC, ki je kot edini kandidat 
prejel 30 glasov.

Št. 040-5/2018-4
Metlika, dne 22. novembra 2018

Posebna občinska volilna
komisija Občine Metlika

Tatjana Plut l.r.
Predsednica

MURSKA SOBOTA

3827. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne 
občine Murska Sobota

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17) je Občinska volilna komisija Mestne občine Murska 
Sobota sestavila

P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev župana Mestne občine 

Murska Sobota

I.
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota 

je na seji dne 23. novembra 2018, na podlagi zapisnikov o delu 
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana 
Mestne občine Murska Sobota, na volitvah dne 18. novembra 
2018 ugotovila:

Na volitvah dne 18. novembra 2018 je imelo pravico gla-
sovati 16.213 volivcev.

Glasovalo je skupaj 8.778 volivcev ali 54,14 % od vseh 
volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:

a) 8.728 volivcev glasovalo na voliščih,
b) 34 volivcev glasovalo po pošti.

II.
Za volitve župana Mestne občine Murska Sobota je bilo 

oddanih 8.778 glasovnic. Ker so bile prazne, ker sta bili obkro-
ženi dve ali več številk pred imeni kandidatov oziroma ni bilo 
moč ugotoviti volje volivca, je bilo 151 glasovnic neveljavnih. 
Veljavnih glasovnic je bilo 8.627.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št.  kandidata Št. glasov  % glasov

2 dr. Aleksander JEVŠEK 6.380 73.95  

1 Bojan PETRIJAN 2.247 26.05  

III.
Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstavka 

107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 

– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ugoto-
vila, da je za župana Mestne občine Murska Sobota izvoljen: 
dr. Aleksander JEVŠEK, roj. 21. 7. 1961, Murska Sobota, 
Kajuhova ulica 50.

Št. 041-0014/2018-8
Murska Sobota, dne 23. novembra 2018

Predsednik
Občinske volilne komisije

Mestne občine Murska Sobota
Bojan Žunič l.r.

ČLANI OVK:
Zvonko Brenčič
Melita Domjan l.r.
Alenka Samec l.r.
Mitja Perš l.r.
Nina Jug
Kristina Šooš Trajbarič l.r.

3828. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17) je Občinska volilna komisija Mestne občine Murska 
Sobota sestavila

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta 

Mestne občine Murska Sobota

Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota 
je na seji, dne 23. novembra 2018, ugotovila naslednji izid 
glasovanja za volitve članov Mestnega sveta Mestne občine 
Murska Sobota:

I.
Na volitvah dne 18. novembra 2018 je imelo pravico gla-

sovati skupaj 16. 213 volivcev.
Glasovalo je skupaj 8.778 volivcev ali 54,14 % od vseh, ki 

so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 8.728 volivcev glasovalo na voliščih
b) 34 volivcev glasovalo po pošti.

II.
Za volitve članov mestnega sveta je bilo oddanih 

8.762 glasovnic. Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve 
ali več številk pred imeni list kandidatov oziroma ker ni bilo moč 
ugotoviti volje volivca je bilo 291 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih je bilo 8.471 glasovnic.

III.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Mestni občini 

Murska Sobota dobile naslednje število glasov:

Glasov Glasov  % Št. in ime liste
73 0.86 1 ZELENI SLOVENIJE

2.953 34.86 2 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
370 4.37 3 LEVICA
441 5.21 4 LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
293 3.46 5 NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA
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Glasov Glasov  % Št. in ime liste
159 1.88 6 STRANKA ALENKE BRATUŠEK
501 5.91 7 MODRA LISTA ANTONA ŠTIHCA
542 6.40 8 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
 506 5.97 9 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
779 9.20 10 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

93 1.10 11 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1.258 14.85 12 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

503 5.94 13 LISTA ZA 2020
8.471 100.00 : skupaj

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

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov 
direktno podeljeno 11 mandatov.

Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov 
glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količ-
nik v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 
84. in 86. členom Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji 
kandidati:

VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 7 količnik: 252.86

Glasov  % gl.  Mand.  % 
ostan.

Št. Ime liste

31  1.75 0  12.26 1 ZELENI SLOVENIJE
539  30.45 2  13.16 2 SD – SOCIALNI DEMOKRATI, izvoljena sta Goran MILOŠEVIČ, roj. 10. 5. 

1968, Murska Sobota, Cvetkova ulica 12 in Daniela MÖREC, roj. 8. 7. 1951, 
Murska Sobota, Naselje Jožeta Kerenčiča 28

85  4.80 0  33.62 3 LEVICA
90  5.08 0  35.59 4 LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
88  4.97 0  34.80 5 NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA
35  1.98 0  13.84 6 STRANKA ALENKE BRATUŠEK

103  5.82 0  40.73 7 MODRA LISTA ANTONA ŠTIHCA
201  11.36 0  79.49 8 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
110  6.21 0  43.50 9 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
174  9.83 0  68.81 10 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

16  0.90 0  6.33 11 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
233  13.16 0  92.15 12 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

65  3.67 0  25.71 13 LISTA ZA 2020
1.770 2 : skupaj

VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 9 količnik: 327.78

Glasov  % gl.  Mand.  % 
ostan.

Št. Ime liste

42  1.42 0  12.81 1 ZELENI SLOVENIJE
1.093  37.05 3  33.46 2 SD – SOCIALNI DEMOKRATI izvoljeni so dr. Aleksander JEVŠEK, roj. 21. 7. 

1961, Murska Sobota, Kajuhova ulica 50, mag. Brigita PERHAVEC, roj. 18. 4. 
1962, Murska Sobota, Mladinska ulica 24 in Zoran HOBLAJ, roj. 3. 11. 1967, 
Murska Sobota, Šolsko naselje 10

136  4.61 0  41.49 3 LEVICA
181  6.14 0  55.22 4 LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
100  3.39 0  30.51 5 NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA

66  2.24 0  20.14 6 STRANKA ALENKE BRATUŠEK
165  5.59 0  50.34 7 MODRA LISTA ANTONA ŠTIHCA
135  4.58 0  41.19 8 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
148  5.02 0  45.15 9 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
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Glasov  % gl.  Mand.  % 
ostan.

Št. Ime liste

341  11.56 1  4.03 10 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA, izvoljen je mag. Marjan GUJT, 
roj. 8. 2. 1963, Murska Sobota, Vegova ulica 13

25  0.85 0  7.63 11 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
444  15.05 1  35.46 12 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljena je Nada KUHAR, 

roj. 4. 1. 1960, Murska Sobota, Ulica Mikloša Kuzmiča 31
74  2.51 0  22.58 13 LISTA ZA 2020

2.950 5 : skupaj

VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 9 količnik: 416.78

Glasov  % gl.  Mand.  % 
ostan.

Št. Ime liste

1.321  35.22 3  16.96 2 SD – SOCIALNI DEMOKRATI, izvoljeni so Nives CAJNKO, roj. 10. 5. 1980, 
Bakovci, Panonska ulica 6b, Dušan BENCIK, roj. 15. 1. 1958, Nemčavci 2a, 
Matjaž DURIČ, roj. 6. 12. 1974, Rakičan, Panonska ulica 114

149  3.97 0  35.75 3 LEVICA
170  4.53 0  40.79 4 LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA
105  2.80 0  25.19 5 NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA

58  1.55 0  13.92 6 STRANKA ALENKE BRATUŠEK
233  6.21 0  55.91 7 MODRA LISTA ANTONA ŠTIHCA
206  5.49 0  49.43 8 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
248  6.61 0  59.50 9 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
264  7.04 0  63.34 10 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

52  1.39 0  12.48 11 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
581  15.49 1  39.40 12 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA izvoljen je Bojan PETRIJAN, 

roj. 9. 12. 1967, Kupšinci 21b
364  9.70 0  87.34 13 LISTA ZA 2020

3.751 4 : skupaj

V.
V skladu s 16. in 87. členom Zakona o lokalnih volitvah se 

preostalih 14 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, 
razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih 
za istoimenske liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.

Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske 
liste v volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 25 (d'Hondtov 
sistem), je zaporedje najvišjih 25 količnikov naslednje:

Zap. št Količnik  Št.  Ime liste
1  2953.00  SOCIALNI DEMOKRATI 
2  1476.50  SOCIALNI DEMOKRATI 
3  1258.00  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
4  984.33  SOCIALNI DEMOKRATI 
5  779.00  STRANKA MODERNEGA CENTRA 
6  738.25  SOCIALNI DEMOKRATI 
7  629.00  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
8  590.60  SOCIALNI DEMOKRATI 
9  542.00  DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
10  506.00  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
11  503.00  Saša Županek in skupina volivcev 
12  501.00  Tomaž Dundek in skupina volivcev 
13  492.17  SOCIALNI DEMOKRATI 
14  441.00  LISTA MARJANA ŠARCA 
15  421.86  SOCIALNI DEMOKRATI 
16  419.33  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
17  389.50  STRANKA MODERNEGA CENTRA 
18  370.00  LEVICA 
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Zap. št Količnik  Št.  Ime liste
19  369.13  SOCIALNI DEMOKRATI 
20  328.11  SOCIALNI DEMOKRATI 
21  314.50  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
22  295.30  SOCIALNI DEMOKRATI 
23  293.00  NEODVISNA STRANKA POMURJA 
24  271.00  DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
25  268.45  SOCIALNI DEMOKRATI 
26  259.67  STRANKA MODERNEGA CENTRA 
27  253.00  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
28  251.60  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
29  251.50  Saša Županek in skupina volivcev 
30  250.50  Tomaž Dundek in skupina volivcev 

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Me-
stne občine Murska Sobota dodeli toliko mandatov, kolikor 
znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej na-
vedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske 
liste že dobile v volilnih enotah.

Ti mandati se v skladu s 17. členom Zakona o lokalnih 
volitvah dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo naj-
večje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti iz 
15. člena citiranega zakona, ter ob upoštevanju četrtega od-
stavka 92. člena in drugega stavka prvega odstavka 93. člena 
Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17). Na 
ta način in v skladu z drugim odstavkom 18. člena Zakona o 
lokalnih volitvah so dobile mandate še naslednje liste po po-
sameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:

Št. in ime liste Volilna enota Izvoljen je  
(ime, priimek, roj., bivališče)

2 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 1 Robert ŽIŽEK, roj. 14. 4. 1962, Murska Sobota, 
Ulica Nikole Tesla 7

5 NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA 1 Anton SLAVIC, roj. 24. 8. 1949, Murska Sobota, 
Grajska ulica 11

8 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

1 Slavica MEGLIČ, roj. 15. 8. 1959,
Murska Sobota, Stara ulica 6

10 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 1 Boštjan BERLAK, roj. 5. 1. 1976, Murska 
Sobota, Kocljeva ulica 14g

12 SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1 Andrej MEŠIČ, roj. 23. 11. 1973, Murska Sobota, 
Stara ulica 9

2 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 2 Vlasta VEREN, roj. 6. 9. 1957, Murska Sobota, 
Miklošičeva ulica 39

3 LEVICA 2 Romeo VARGA, roj. 18. 10. 1966, Murska 
Sobota, Prešernova ulica 70

4 LMŠ-LISTA MARJANA ŠARCA 2 Zoran KOS, roj. 2. 12. 1972, Murska Sobota, 
Lendavska ulica 17a

8 DESUS-DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 2 Jože ŠADL, roj. 31. 1. 1957, Murska Sobota, 
Lendavska ulica 25a

2 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 3 Bernardka RUŽIČ, roj. 9. 2. 1959, Krog, 
Brodarska ulica 42

7 MODRA LISTA ANTONA ŠTIHCA 3 Marjan ŽEKŠ, roj. 4. 5. 1976, Rakičan, 
Cankarjeva ulica 18a

9 NSI-NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI 3 Drago RAJBAR, roj. 26. 10. 1972, Černelavci, 
Dolga ulica 46

12 SDS-SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 3 Drago VIGALI, roj. 15. 8. 1965, Krog, Vodnikova 
ulica 15

13 LISTA ZA 2020 3 Miran FORJANIČ, roj. 4. 8. 1963, Černelavci, 
Črtomirova ulica 6
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VI.
Člani Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, 

izvoljeni na volitvah dne 18. novembra 2018, so:

Volil. enota Ime in priimek Št. in ime liste

1 Goran MILOŠEVIČ 2 SD – Socialni demokrati

1 Daniela MÖREC 2 SD – Socialni demokrati

1 Robert ŽIŽEK 2 SD – Socialni demokrati

1 Anton SLAVIC 5 NSP – Neodvisna stranka Pomurja

1 Slavica MEGLIČ 8 DESUS-Demokratična stranka upokojencev

1 Boštjan BERLAK 10 SMC – Stranka modernega centra

1 Andrej MEŠIČ 12 SDS-Slovenska demokratska stranka

2 dr. Aleksander JEVŠEK 2 SD – Socialni demokrati

2 mag. Brigita PERHAVEC 2 SD – Socialni demokrati

2 Zoran HOBLAJ 2 SD – Socialni demokrati

2 Vlasta VEREN 2 SD – Socialni demokrati

2 Romeo VARGA 3 Levica

2 Zoran KOS 4 LMŠ-Lista Marjana Šarca

2 Jože ŠADL 8 DESUS-Demokratična stranka upokojencev

2 mag. Marjan GUJT 10 SMC – Stranka modernega centra

2 Nada KUHAR 12 SDS-Slovenska demokratska stranka

3 Nives CAJNKO 2 SD – Socialni demokrati

3 Dušan BENCIK 2 SD – Socialni demokrati

3 Matjaž DURIČ 2 SD – Socialni demokrati

3 Bernardka RUŽIČ 2 SD – Socialni demokrati

3 Marjan ŽEKŠ 7 Modra lista Antona Štihca

3 Drago RAJBAR 9 NSI-Nova Slovenija-krščanski demokrati

3 Bojan PETRIJAN 12 SDS-Slovenska demokratska stranka

3 Drago VIGALI 12 SDS-Slovenska demokratska stranka

3 Miran FORJANIČ 13 Lista za 2020

Št. 041-0015/2018-43
Murska Sobota, dne 23. novembra 2018

Predsednik
Občinske volilne komisije

Mestne občine Murska Sobota
Bojan Žunič l.r.

ČLANI OVK:
Zvonko Brenčič l.r.
Melita Domjan l.r.
Alenka Samec l.r.
Mitja Perš l.r.
Nina Jug
Kristina Šooš Trajbarič l.r.

3829. Poročilo o izidu volitev članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti 
v Mestni občini Murska Sobota na volitvah 
dne 18. novembra 2018

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska 
volilna komisija Mestne občine Murska Sobota sestavila
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P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti 
in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota 

na volitvah dne 18. novembra 2018

I.
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota 

je na seji dne 23. novembra 2018, na podlagi zapisnikov o ugo-
tovitvi izida glasovanja za svete krajevnih skupnosti oziroma 
mestnih četrti, ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid 
volitev za člane svetov krajevnih skupnosti oziroma mestnih 
četrti v Mestni občini Murska Sobota:

KRAJEVNA SKUPNOST BAKOVCI
I. Na območju krajevne skupnosti Bakovci je bilo:

a) vpisanih v volilni imenik 1307 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev

II. Oddanih je bilo 730 glasovnic, od tega je bilo 14 gla-
sovnic neveljavnih.

III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1  Edita ČERNJAVIČ 253

2  Sanja BANFI 252

3  Emil CÖR 323

4  Liljana FUJS KOJEK 193

5  Uroš BAGARI 297

6  Nives CAJNKO 345

7  Franc KOJEK 238

8  Tadeja BENCAK 283

9  Janez JABLANOVEC 225

10  Jožef KUHAR 367

11  Cvetka VEREŠ 270

12  Aleksandra GRAH 378

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je 
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne 
skupnosti Bakovci izvoljeni naslednji kandidati:

1. Aleksandra GRAH, roj. 30. 1. 1985, Bakovci, Ribiška 
ulica 10a

2. Jožef KUHAR, roj. 16. 12. 1957, Bakovci, Mladinska 
ulica 72

3. Nives CAJNKO, roj. 10. 5. 1980, Bakovci, Panonska 
ulica 6b

4. Emil CÖR, roj. 26. 11. 1948, Bakovci, Soboška ulica 45
5. Uroš BAGARI, roj. 17. 10. 1991, Bakovci, Mladinska 

ulica 29
6. Tadeja BENCAK, roj. 25. 10. 1988, Bakovci, Stara 

ulica 2
7. Cvetka VEREŠ, roj. 29. 10. 1966, Bakovci, Vrtna 

ulica 15.

KRAJEVNA SKUPNOST ČERNELAVCI
I. Na območju krajevne skupnosti Černelavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1110 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev

II. Oddanih je bilo 665 glasovnic, od tega je bilo 24 gla-
sovnic neveljavnih.

III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 Miran FORJANIČ 436
2 Matej GRAH 360
3 Jožica VIHER 358

4 Darja MEOLIC 309

5 Suzana GYÖREK 215

6 Boris LONČAR 320

7 Robert LALOVIĆ 315

8 Nada KUMIN 343

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je 
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne 
skupnosti Černelavci izvoljeni naslednji kandidati:

1. Miran FORJANIČ, roj. 4. 8. 1963, Černelavci, Črtomi-
rova ulica 6

2. Matej GRAH, roj. 2. 2. 1994, Černelavci, Liškova ulica 63
3. Jožica VIHER, roj. 18. 3. 1960, Černelavci, Zadružna 

ulica 28
4. Nada KUMIN, roj. 5. 2. 1966, Černelavci, Ledavska 

ulica 37
5. Boris LONČAR, roj. 12. 4. 1964, Černelavci, Jurčičeva 

ulica 6
6. Robert LALOVIĆ, roj. 6. 1. 1970, Černelavci, Zadružna 

ulica 17a
7. Darja MEOLIC, roj. 13. 5. 1967, Černelavci, Ledavska 

ulica 3.

KRAJEVNA SKUPNOST KROG
I. Na območju krajevne skupnosti Krog je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 988 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev

II. Oddanih je bilo 621 glasovnic, od tega je bilo 14 gla-
sovnic neveljavnih.

III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 Bernardka RUŽIČ 388

2 Anton ŠKRABAN 223

3 Tanja SEREC 108

4 Erika VOGRINČIČ BARBARIČ 341

5 Drago VIGALI 237

6 Branko GOMBOŠI 215

7 Marjan GRABAR 216

8 Nina JELENOVEC 219

9 Jožef SEREC 88

10 Aljoša BRINAR 179

11 Jožef ŽITEK 208

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je 
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne 
skupnosti Krog izvoljeni naslednji kandidati:

1. Bernardka RUŽIČ, roj. 9. 2. 1959, Krog, Brodarska 
ulica 42

2. Erika VOGRINČIČ BARBARIČ, roj. 10. 1. 1955, Krog, 
Plečnikova ulica 71

3. Drago VIGALI, roj. 15. 8. 1965, Krog, Vodnikova ulica 15
4. Anton ŠKRABAN, roj. 7. 6. 1949, Krog, Plečnikova 

ulica 3a
5. Nina JELENOVEC, roj. 25. 5. 1990, Krog, Murska 

ulica 9
6. Marjan GRABAR, roj. 8. 6. 1967, Krog, Brodarska 

ulica 2
7. Branko GOMBOŠI, roj. 9. 3. 1957, Krog, Plečnikova 

ulica 5.
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KRAJEVNA SKUPNOST KUPŠINCI
I. Na območju krajevne skupnosti Kupšinci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 314 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev

II. Oddanih je bilo 226 glasovnic, od tega je bilo 9 glasov-
nic neveljavnih.

III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 Ludvik ŠKAPER 131

2 Jožef RECEK 148

3 Tomaž ŠIFTAR 133

4 Igor MAKARI 110

5 Mitja KOVAČIČ 163

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je 
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne 
skupnosti Kupšinci izvoljeni naslednji kandidati:

1. Mitja KOVAČIČ, roj. 15. 3. 1979, Kupšinci 24
2. Jožef RECEK, roj. 1. 3. 1955, Kupšinci 1b
3. Tomaž ŠIFTAR, roj. 15. 6. 1981, Kupšinci 72a
4. Ludvik ŠKAPER, roj. 19. 12. 1951, Kupšinci 17b
5. Igor MAKARI, roj. 5. 1. 1974, Kupšinci 6.

KRAJEVNA SKUPNOST MARKIŠAVCI
I. Na območju krajevne skupnosti Markišavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 164 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev

II. Oddanih je bilo 109 glasovnic, od tega je bila 1 glasov-
nica neveljavna.

III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 Sašo RITUPER 52

2 Jožefa SAPAČ 61

3 Majda Barbara POVŠE 54

4 Milan HORVAT 75

5 Mira FRIDRICH 24

6 Petra FRIDRICH 43

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je 
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne 
skupnosti Markišavci izvoljeni naslednji kandidati:

1. Milan HORVAT, roj. 17. 9. 1968, Markišavci 5
2. Jožefa SAPAČ, roj. 26. 4. 1964, Markišavci 20
3. Majda Barbara POVŠE, roj. 24. 2. 1951, Markišavci 20
4. Sašo RITUPER, roj. 19. 9. 1988, Markišavci 8
5. Petra FRIDRICH, roj. 27. 1. 1977, Markišavci 27c.

KRAJEVNA SKUPNOST NEMČAVCI
I. Na območju krajevne skupnosti Nemčavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 214 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev

II. Oddanih je bilo 149 glasovnic, od tega so bile 3 gla-
sovnice neveljavne.

III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 Silvo ŠNEPF 85

2 Irena GRAH 37

3 Dušan BENCIK 83

4 Matejka KOLAR 30

5 Aleksandra SOVJAK 69

6 Dejan KUHAR 76

7 Aleš POLANŠČEK 73

8 Irena ŠRAJNER 11

9 Dejan BURNIK 101

10 Štefan BARBARIČ 71

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je 
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne 
skupnosti Nemčavci izvoljeni naslednji kandidati:

1. Dejan BURNIK, roj. 30. 9. 1978, Nemčavci 2i
2. Silvo ŠNEPF, roj. 15. 10. 1967, Nemčavci 33
3. Dušan BENCIK, roj. 15. 1. 1958, Nemčavci 2a
4. Dejan KUHAR, roj. 24. 8. 1977, Nemčavci 25
5. Aleš POLANŠČEK, roj. 4. 10. 1969, Nemčavci 2d.

KRAJEVNA SKUPNOST POLANA
I. Na območju krajevne skupnosti Polana je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 181 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev

II. Oddanih je bilo 134 glasovnic, od tega so bile 4 gla-
sovnice neveljavne.

III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 Karel GJERGEK 61

2 Karel ZELKO 49

3 Renata JANŽA 37

4 Domen SEREC 87

5 Tomo ČEIĆ 49

6 Cvetka ČASAR 66

7 Aleksander KERČMAR 41

8 Damir PAVEL 80

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je 
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne 
skupnosti Polana izvoljeni naslednji kandidati:

1. Domen SEREC, roj. 25. 9. 1992, Polana 28
2. Damir PAVEL, roj. 17. 12. 1984, Polana 17a
3. Cvetka ČASAR, roj. 27. 6. 1969, Polana 1b
4. Karel GJERGEK, roj. 25. 3. 1953, Polana 43a
5. Tomo ČEIĆ, roj. 20. 5. 1946, Polana 24.

KRAJEVNA SKUPNOST PUŠČA
I. Na območju krajevne skupnosti Pušča je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 406 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev

II. Oddanih je bilo 245 glasovnic, od tega je bilo 27 gla-
sovnic neveljavnih.

III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 Dalibor CENER HORVAT 111

2 Miroslav HORVAT 65

3 Karel BAJIČ 44

4 Dejvid HORVAT 80

5 Franc CENER 92

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je 
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne 
skupnosti Pušča izvoljeni naslednji kandidati:

1. Dalibor CENER HORVAT, roj. 9. 9. 1985, Pušča, Glav-
na ulica 64
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2. Franc CENER, roj. 24. 1. 1978, Pušča, Glavna ulica 64
3. Dejvid HORVAT, roj. 17. 1. 1976, Pušča, Bela ulica 18a
4. Miroslav HORVAT, roj. 15. 11. 1964, Pušča, Ulica ob 

kapelici 51
5. Karel BAJIČ, roj. 15. 7. 1958, Pušča, Nova ulica 2.

KRAJEVNA SKUPNOST RAKIČAN
I. Na območju krajevne skupnosti Rakičan je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1159 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev

II. Oddanih je bilo 618 glasovnic, od tega je bilo 16 gla-
sovnic neveljavnih.

III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 Romana VOURI 234

2 Branko HAJDENKUMER 175

3 Jožef EMBERŠIČ 203

4 Milan BAGARI 371

5 Martina KAROLI 126

6 Borut VOURI 255

7 Tamara KEŽMAH PAPIČ 62

8 Žan HORVAT 125

9 David ŠEBJAN 342

10 Matjaž DURIČ 385

11 Gregor VIDOVIČ 210

12 Metka FARTELJ 163

13 Petra JAUK 203

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je 
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne 
skupnosti Rakičan izvoljeni naslednji kandidati:

1. Matjaž DURIČ, roj. 6. 12. 1974, Rakičan, Panonska 
ulica 114

2. Milan BAGARI, roj. 20. 4. 1968, Rakičan, Cvetkova 
ulica 24

3. David ŠEBJAN, roj. 9. 11. 1976, Rakičan, Prešernova 
ulica 9

4. Borut VOURI, roj. 27. 1. 1978, Rakičan, Vrtna ulica 6
5. Romana VOURI, roj. 9. 2. 1979, Rakičan, Vrtna ulica 6
6. Gregor VIDOVIČ, roj. 8. 7. 1977, Rakičan, Jezera 27
7. Jožef EMBERŠIČ Čiči, roj. 16. 2. 1951, Rakičan, Je-

zera 51.

KRAJEVNA SKUPNOST SATAHOVCI
I. Na območju krajevne skupnosti Satahovci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 254 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev

II. Oddanih je bilo 148 glasovnic, od tega je bilo 8 glasov-
nic neveljavnih.

III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 Marjan MARTINEC 37

2 Natalija KRANJEC 50

3 Nataša MARTINEC 45

4 Miha PISNJAK 50

5 Ciril MARTINEC 34

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je 
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne 
skupnosti Satahovci izvoljeni naslednji kandidati:

1. Miha PISNJAK, roj. 28. 11. 1994, Satahovci 14
2. Natalija KRANJEC, roj. 6. 8. 1982, Satahovci 36
3. Nataša MARTINEC, roj. 29. 3. 1976, Satahovci 51
4. Marjan MARTINEC, roj. 16. 6. 1946, Satahovci 51
5. Ciril MARTINEC, roj. 6. 7. 1953, Satahovci 58a

KRAJEVNA SKUPNOST VEŠČICA
I. Na območju krajevne skupnosti Veščica je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 365 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 226 glasovnic, od tega je bilo 6 glasov-

nic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 Dezider ŠOOŠ 136

2 Jožef DRASKOVIČ 86

3 Karel KOSEDNAR 71

4 Anica KOSEDNAR 57

5 Jožef BENKO 70

6 Metka BENCIK 76

7 Jernej AZOLA 87

8 Tamara ŠKALIČ 94

9 Ana Mari PANKER 91

10 Damir BANFI 104

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je 
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne 
skupnosti Veščica izvoljeni naslednji kandidati:

1. Dezider ŠOOŠ, roj. 9. 5. 1945, Veščica 4d
2. Damir BANFI, roj. 21. 4. 1951, Veščica 17
3. Tamara ŠKALIČ, roj. 5. 4. 1986, Veščica 37
4. Ana Mari PANKER, roj. 13. 10. 1992, Veščica 27a
5. Jernej AZOLA, roj. 2. 8. 1979, Veščica 58.

MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT CENTER
I. Na območju mestne četrti Center je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 4009 volivcev
b) glasovalo s potrdili  0 volivcev

II. Oddanih je bilo 1825 glasovnic, od tega je bilo 229 
glasovnic neveljavnih.

III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 Aleksander ŠERUGA 655

2 Elizabeta ROŽMAN 698

3 Angela NOVAK 724

4 Brigita BAVČAR 623

5 Saša FARTEK 537

6 Ivan OBAL 650

7 Jože STVARNIK 731

8 Biserka SMOLEK 421

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je 
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet mestne 
četrti Center izvoljeni naslednji kandidati:

1. Jože STVARNIK, roj. 6. 5. 1946, Murska Sobota
2. Angela NOVAK, roj. 17. 10. 1943, Murska Sobota, Ulica 

Staneta Rozmana 5
3. Elizabeta ROŽMAN, roj. 22. 3. 1947, Murska Sobota, 

Ulica Staneta Rozmana 4
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4. Aleksander ŠERUGA, roj. 31. 3. 1944, Murska Sobota, 
Stara ulica 3

5. Ivan OBAL, roj. 27. 6. 1941, Murska Sobota, Ulica 
Staneta Rozmana 2

6. Brigita BAVČAR, roj. 18. 11. 1948, Murska Sobota, 
Ulica Štefana Kovača 22a

7. Saša FARTEK, roj. 24. 7. 1965, Murska Sobota, Stara 
ulica 6.

MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT LEDAVA
I. Na območju mestne četrti Ledava je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1239 volivcev
b) glasovalo s potrdili  0 volivcev

II. Oddanih je bilo 615 glasovnic, od tega je bilo 70 gla-
sovnic neveljavnih.

III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 Boštjan ČASAR 191

2 Milan SEČKO 205

3 Štefan BOŽANOVIČ 180

4 Terezija BEDERNJAK 87

5 Branko ČASAR 204

6 Sofija MOČNIK 72

7 Jožef KUHAR 138

8 Antonija MIHALIČ 76

9 Alojz KUŠEK 56

10 Davor VUZEM 96

11  Danica VRDJUKA 130

12  Pero STOJANOVIČ 74

13  Marjeta OBAL 161

14  Lea FRIŠKIČ 214

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je 
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet mestne 
četrti Ledava izvoljeni naslednji kandidati:

1. Lea FRIŠKIČ, roj. 18. 7. 1960, Murska Sobota, Len-
davska ulica 51

2. Milan SEČKO, roj. 13. 11. 1964, Murska Sobota, Len-
davska ulica 17b

3. Branko ČASAR, roj. 2. 12. 1955, Murska Sobota, Len-
davska ulica 35a

4. Boštjan ČASAR, roj. 6. 11. 1978, Murska Sobota, Len-
davska ulica 35a

5. Štefan BOŽANOVIČ, roj. 3. 8. 1948, Murska Sobota, 
Klavniška ulica 9

6. Marjeta OBAL, roj.11. 2. 1952, Murska Sobota, Len-
davska ulica 19a

7. Jožef KUHAR, roj. 5. 4. 1948, Murska Sobota, Leda-
vsko naselje 36.

MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT PARK
I. Na območju mestne četrti Park je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1802 volivcev
b) glasovalo s potrdili  0 volivcev

II. Oddanih je bilo 910 glasovnic, od tega je bilo 57 gla-
sovnic neveljavnih.

III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 Alenka GLAVAČ GERŠANOV 454

2 Jože FLISAR 162

3 Klavdija ZVER 291

4 Renata RAJNAR 152

5 Neno KOZAR 181

6 Karel ČASAR 175

7 Nada KUHAR 272

8 Biljana KRAMBERGER 181

9 Igor VITEZ 311

10 Miran BELOGLAVEC 247

11 Roman KOVAČIČ 209

12 Nikolaj HOCHSTETTER 338

13 Egon SUKIČ 181

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je 
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet mestne 
četrti Park izvoljeni naslednji kandidati:

1. Alenka GLAVAČ GERŠANOV, roj. 20. 5. 1965, Murska 
Sobota, Severjeva ulica 1

2. Nikolaj HOCHSTETTER, roj. 24. 10. 1945, Murska 
Sobota, Ciril Metodova ulica 11

3. Igor VITEZ, roj. 22. 6. 1957, Murska Sobota, Ulica 
Štefana Kuzmiča 15

4. Klavdija ZVER, roj. 4. 3. 1968, Murska Sobota, Ulica 
ob kanalu 13

5. Nada KUHAR, roj. 4. 1. 1960, Murska Sobota, Ulica 
Mikloša Kuzmiča 31

6. Miran BELOGLAVEC, roj. 8. 11. 1956, Murska Sobota, 
Ulica Mikloša Kuzmiča 25

7. Roman KOVAČIČ, roj. 11. 4. 1964, Murska Sobota, 
Severjeva ulica 1.

MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT PARTIZAN
I. Na območju mestne četrti Partizan je bilo:
c) vpisanih v volilni imenik 1458 volivcev
d) glasovalo s potrdili  0 volivcev

II. Oddanih je bilo 815 glasovnic, od tega je bilo 106 gla-
sovnic neveljavnih.

III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 Jožef OBAL 351

2 mag. Sonja KRESLIN 401

3 Marjana MARUŠIĆ 322

4 Franc FUJS 270

5 Ernest ŠKRABAN 302

6 Vlasta MAČEK 289

7 Matija DEBELAK 288

8 Mateja SAJOVIC 313

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je 
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet mestne 
četrti Partizan izvoljeni naslednji kandidati:

1. mag. Sonja KRESLIN, roj. 11. 10. 1965, Murska Sobo-
ta, Finžgarjeva ulica 16

2. Jožef OBAL, roj. 1. 3. 1946, Murska Sobota, Cankar-
jeva ulica 57

3. Marjana MARUŠIĆ, roj. 29. 5. 1956, Murska Sobota, 
Žitna ulica 13
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4. Mateja SAJOVIC, roj. 4. 4. 1986, Murska Sobota, Ulica 
Ivana Regenta 19

5. Ernest ŠKRABAN, roj. 29. 3. 1945, Murska Sobota, 
Talanyijeva ulica 9

6. Vlasta MAČEK, roj. 13. 3. 1965, Murska Sobota, Sonč-
na ulica 34

7. Matija DEBELAK, roj. 27. 11. 1956, Murska Sobota, 
Južna ulica 20.

MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT TUROPOLJE
I. Na območju mestne četrti Turopolje je bilo:
e) vpisanih v volilni imenik 1243 volivcev
f) glasovalo s potrdili  0 volivcev

II. Oddanih je bilo 664 glasovnic, od tega je bilo 40 gla-
sovnic neveljavnih.

III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 Urška FERENCEK 259

2 Helena FRUMEN 326

3 Helena NEMEC 280

4 Jasna LOVRENČIČ 305

5 Tomaž MERICA 287

6 Drago POTOČNIK 232

7 Ana SAPAČ 239

8 Andrej KUHAR 237

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je 
Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet mestne 
četrti Turopolje izvoljeni naslednji kandidati:

1. Helena FRUMEN, roj. 12. 6. 1948, Murska Sobota, 
Jakobovo naselje 44

2. Jasna LOVRENČIČ, roj. 9. 7. 1959, Murska Sobota, 
Ulica Zorana Velnarja 36

3. Tomaž MERICA, roj. 5. 11. 1975, Murska Sobota, Ko-
loševa ulica 19

4. Helena NEMEC, roj. 12. 4. 1960, Murska Sobota, 
Tomšičeva ulica 20

5. Urška FERENCEK, roj. 11. 12. 1986, Murska Sobota, 
Cvetna ulica 22

6. Ana SAPAČ, roj. 11. 12. 1947, Murska Sobota, Kaju-
hova ulica 44

7. Andrej KUHAR, roj. 22. 9. 1951, Murska Sobota, Ulica 
Zorana Velnarja 41.

Št. 041-0011/2018-122
Murska Sobota, dne 23. novembra 2018

Občinska volilna komisija
Mestne občine Murska Sobota

Predsednik
Bojan Žunič l.r.

ČLANI:
Zvonko Brenčič l.r.
Melita Domjan l.r.
Alenka Samec l.r.
Mitja Perš
Nina Jug
Kristina Šooš Trajbarič l.r.

3830. Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta 
Mestne občine Murska Sobota – predstavnika 
romske skupnosti

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17) posebna občinska volilna komisija na seji dne 19. 11. 
2018, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugota-
vljanju izida glasovanja za člana Mestnega sveta Mestne obči-
ne Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti, v zvezi z 
volitvami, ki so bile dne 18. novembra 2018, podaja

P O R O Č I L O
o izidu volitev člana Mestnega sveta  

Mestne občine Murska Sobota – predstavnika 
romske skupnosti

I.
Na lokalnih volitvah 2018 dne 18. novembra 2018 je ime-

lo volilno pravico 16.213 volivcev, vpisanih v splošni občinski 
volilni imenik.

Na volitvah člana mestnega sveta – predstavnika romske 
skupnosti dne 18. novembra 2018 je imelo na območju Mestne 
občine Murska Sobota kot eni volilni enoti pravico voliti enega 
člana mestnega sveta – predstavnika romske skupnosti skupaj 
458 volivcev, ki so vpisani v posebni občinski volilni imenik 
občanov – pripadnikov romske skupnosti.

II.
Skupaj je glasovalo 228 volivcev oziroma 49,78 % od 

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti člana občinskega sveta 
– predstavnika romske skupnosti.

III.
Za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske 

skupnosti je bilo oddanih 228 glasovnic, od tega je bilo 29 gla-
sovnic neveljavnih. Veljavnih je bilo 199 glasovnic.

IV.
Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Murska 

Sobota je na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17):

1. ugotovila, da je kandidat Darko RUDAŠ prejel 199 gla-
sov oziroma 87,28 % glasov vseh volivcev, ki so glasovali po 
posebnem občinskem volilnem imeniku občanov – pripadnikov 
romske skupnosti in

2. razglasila, da je za člana Mestnega sveta Mestne ob-
čine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti izvoljen

Darko RUDAŠ, roj. 11. 9. 1958, Pušča, Bela ulica 13.

Št. 041-0012/2018-10
Murska Sobota, dne 19. novembra 2018

Predsednica
Posebne občinske volilne komisije

Mestne občine Murska Sobota
Irma Wolf l.r.

Člani:
mag. Miroslava Toplak l.r.
Zdenko Pestner l.r.
Janja Rošer l.r.
Oto Baranja l.r.
Jožef Horvat Sandreli l.r.
Damijana Pestner l.r.
Dalibor Cener Horvat l.r.
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PIRAN

3831. Poročilo o izidu volitev 2. kroga za župana 
Občine Piran 

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) Občinska volilna komisija Piran objavlja

P O R O Č I L O
o izidu volitev 2. kroga za župana Občine Piran

VOLITVE ZA ŽUPANA – 2. krog 2. decembra 2018
Skupno število volivcev z območja občine je 15.135, 

glasovalo je 7.308 volivcev, volilna udeležba je bila 48,29 %.
Oddanih glasovnic je bilo 7.307. Neveljavnih glasovnic 

je bilo 59.
KANDIDATA STA DOBILA NASLEDNJE ŠTEVILO GLA-

SOV:
Zap. št. Kandidat Predlagatelj Št. glasov  % glasov

1. TOMAŽ GANTAR ANTONIJA SENČAR IN SKUPINA VOLIVCEV 2.802 38,66 %
2. ĐENIO ZADKOVIĆ GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP 4.446 61,34 %

Občinska volilna komisija Piran je skladno z določbo 
107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župa-
na Občine Piran izvoljen

Đenio Zadković, rojen 19. 3 1964, s stalnim prebivališčem 
v Luciji, Pot k izviru 14,
ki je dobil večino veljavnih glasov, in sicer 61,34 % oddanih 
veljavnih glasov.

Piran, dne 3. decembra 2018

Predsednica OVK
Selma Bobera Stanovnik l.r.

La Commissione elettorale comunale di Pirano, visto 
l'articolo 90 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 94/07 – Testo Con-
solidato Ufficiale, 45/08, 83/12 e 68/17), pubblica la seguente

R E L A Z I O N E
sull'esito del secondo turno delle elezioni  

alla carica di sindaco del Comune di Pirano
ELEZIONI PER LA CARICA DI SINDACO – Secondo 

turno, il 2 dicembre 2018.
Il numero totale di elettori nel territorio del comune è di 

15.135, hanno votato 7.308 elettori, l'affluenza alle urne è stata 
del 48,29 %.

Il numero di schede consegnate è stato di 7.307. Il nume-
ro di schede nulle 59.

I CANDIDATI HANNO OTTENUTO IL SEGUENTE NU-
MERO DI VOTI:

N. progr. Candidato Proponente N. di voti  % di voti
1. TOMAŽ GANTAR ANTONIJA SENČAR E IL GRUPPO DI ELETTORI 2.802 38,66 %
2. ĐENIO ZADKOVIĆ GIBANJE ZA OBČINO PIRAN – GZOP 4.446 61,34 %

La Commissione elettorale comunale di Pirano, in 
conformità alle disposizioni di cui all’articolo 107 della Legge 
sulle elezioni amministrative, ha accertato che è stato eletto 
Sindaco del Comune di Pirano

Đenio Zadković, nato il 19-3-1964, residente a Lucia, 
Strada della Sorgente 14,
il quale ha ottenuto la maggioranza dei voti validi e precisamen-
te il 61,34 % dei voti validi consegnati.

Pirano, addì 3 dicembre 2018

La Presidente della CEC
Selma Bobera Stanovnik m.p.
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ŠEMPETER - VRTOJBA

3832. Poročilo o izidu volitev v Občini Šempeter - 
Vrtojba

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) je Občinska volilna komisija Občine Šempeter - Vrtojba 
na 11. seji dne 21. 11. 2018 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občini Šempeter - Vrtojba

Občinska volilna komisija Občine Šempeter - Vrtojba je na 
11. seji dne 21. 11. 2018 ugotovila izid glasovanja za župana in 
za člane Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba.

– IZIDI VOLITEV za ŽUPANA
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v vo-

lilnem imeniku za volitve župana Občine Šempeter - Vrtojba 
vpisanih 5.310 volivcev. Od teh jih je glasovalo 2.813 volilnih 
upravičencev.

Število volilnih upravičencev: 5.310

Skupaj glasovalo po imeniku: 2.813

Število oddanih glasov (za župane): 2.813

Število neveljavnih glasov (za župane): 48

Glasovalo s potrdilom (za župane): 0

Volilna udeležba (skupaj): 52.98 % 
(po pošti je glasovalo 8 volivcev, na predčasnih volitvah 

je glasovalo 151 volivcev)

Mesto Kandidat Predlagatelj Št. glasov  % glasov
1. Milan Turk Pavel Černe in skupina volivcev 1.433 51,83 %
2. Jože Rupar SD – SOCIALNI DEMOKRATI 977 35,33 %
3. Dušan Bremec Jasmina Bremec s skupino volivcev 294 10,63 %
4. Darjo Šaver DD – Dobra država 61 2,21 %

Občinska volilna komisija je skladno s 107. členom Za-
kona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine 
Šempeter - Vrtojba izvoljen:

Milan Turk, rojen 8. 2. 1969, Na Pristavi 55, 5290 Šempe-
ter pri Gorici, ki je na glasovanju dne 18. 11. 2018 prejel večino 
veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.

Občinska volilna komisija tekom priprav na volitve in na 
dan glasovanja ni zaznala nobenih nepravilnosti.

– IZID VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilnem 

imeniku za volitve članov Občinskega sveta Občine Šempeter 
- Vrtojba vpisanih 5.310 volivcev.

Od teh jih je glasovalo 2.813 volilnih upravičencev.

Število volilnih upravičencev: 5.310
Skupaj glasovalo po imeniku: 2.813
Število oddanih glasov (za občinski svet): 2.813
Število neveljavnih glasov (za občinski svet): 66
Glasovalo s potrdilom (za občinski svet): 0
Volilna udeležba (skupaj): 52.98 % 

(po pošti je glasovalo 8 volivcev, na predčasnih volitvah 
je glasovalo 151 volivcev)

Posamezne liste kandidatov v Občini Šempeter - Vrtojba 
so dobile naslednje število glasov:

Ime liste Št. glasov  % glasov
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 61 2,22
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 109 3,97
SD – SOCIALNI DEMOKRATI 797 29,01
STRANKA ALENKE BRATUŠEK 121 4,40
LISTA MILANA TURKA 737 26,83
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 199 7,24
ZELENI SLOVENIJE 19 0,69
NLS – LISTA FRANCA KANGLERJA – NOVA LJUDSKA STRANKA SLOVENIJE 60 2,18
LISTA PRILOŽNOST ZA PRIHODNOST 189 6,88
DD – DOBRA DRŽAVA 22 0,80
ZZP – ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP 88 3,20
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 297 10,81
GAS – GOSPODARSKO AKTIVNA STRANKA 48 1,75
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Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo 
v Občini Šempeter - Vrtojba listam kandidatov podeljenih 
16 mandatov v občinski svet, in sicer:

Ime liste Št. mandatov
SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 0
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 0
SD – SOCIALNI DEMOKRATI 6
STRANKA ALENKE BRATUŠEK 0
LISTA MILANA TURKA 6
DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 1
ZELENI SLOVENIJE 0
NLS – LISTA FRANCA KANGLERJA – NOVA LJUDSKA STRANKA SLOVENIJE 0
LISTA PRILOŽNOST ZA PRIHODNOST 1
DD – DOBRA DRŽAVA 0
ZZP – ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP 0
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2
GAS – GOSPODARSKO AKTIVNA STRANKA 0
SKUPAJ 16

Na podlagi navedenih rezultatov, upoštevaje pravilo pre-
ferenčnih glasov pri listi Priložnost za Prihodnost, so bili za 
člane Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba izvoljeni 
naslednji kandidati:

SD – SOCIALNI 
DEMOKRATI

 LISTA MILANA TURKA DESUS – DESUS – 
DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

LISTA PRILOŽNOST 
ZA PRIHODNOST

SDS – SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA

Jože Rupar mag. Milan Turk Anita Manfreda  Sebastjan Arčon Danijel Derman
Vlasta Mozetič Monika Gorjan Zavadlav Janja Makovec
Dejan Koglot Ivo Podbersič 
Tina Gorkič Alenka Poljšak 
Stanislav Rijavec mag. Matej Koglot
Sara Krošelj mag. Klavdija Bizjak 

Ker je na listi Priložnost ZA Prihodnost, Sebastjan Arčon 
prejel zadostno število preferenčnih glasov (31) in ker je tudi 
za samo listo bilo oddanih zadostno število preferenčnih glasov 
(90), je na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah mandat, 
ki pripada tej listi, pripadel Sebastjanu Arčonu, ki je bila na listi 
pod zaporedno št. 3.

Občinska volilna komisija tekom priprav na volitve in na 
dan glasovanja ni zaznala nobenih nepravilnosti.

Občinska volilna komisija je dne 19. 11. 2018 prejela dva 
ugovora zoper delo volilnih odborov (98. člen ZLV). Občinska 
volilna komisija je ugovora obravnavala na seji dne 19. 11. 
2018 in odločila, da se ugovor zavrne kot neutemeljen.

Št. 04001-3/2018-84
Šempeter pri Gorici, dne 21. novembra 2018

PREDSEDNICA OBČINSKE VOLILNE 
KOMISIJE

Nataša Pavlin Rogelja l.r.

NAMESTNIK PREDSEDNICE OBČINSKE 
VOLILNE KOMISIJE

Andrej Čotar l.r.

ČLAN OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Silvo Kokot l.r.
NAMESTNIK ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Abel Lestan l.r.
ČLAN OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
David Birsa l.r.
NAMESTNICA ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Jana Valenčak l.r.
ČLANICA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Nataša Brisko l.r.
NAMESTNICA ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Nika Vičič l.r.
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ŠENTJUR

3833. Javno naznanilo o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Nova vas, 
enot urejanja prostora ŠE139, ŠE138-del 
in ŠE 56-del

Na podlagi tretjega odstavka 273. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 60. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (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, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 
61/17 – ZUreP-2) in 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni 
list RS, št. 37/11 – UPB) Občina Šentjur objavlja

J A V N O   N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Nova vas, enot urejanja prostora ŠE139,  

ŠE138-del in ŠE 56-del

I.
Občina Šentjur obvešča javnost o javni razgrnitvi do-

polnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Nova vas, na območju enot urejanja prostora ŠE139, 
ŠE138-del in ŠE 56-del (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelalo 
podjetje Vizura – Vitez d.o.o., Celje (št. proj. 196/17, november 
2018).

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 21. 12. 

2018 do 21. 1. 2019 v prostorih Občine Šentjur, Mestni trg 10, 
3230 Šentjur in bo na vpogled v času uradnih ur. Gradivo do-
polnjenega osnutka OPPN bo dostopno tudi na spletni strani 
Občine Šentjur www.sentjur.si.

Javna obravnava gradiva bo 9. 1. 2019, ob 16.00 uri, 
v sejni sobi Občine Šentjur (pritličje levo), Mestni trg 10, 
3230 Šentjur.

III.
Območje OPPN obsega naslednje zemljiške parcele:
– k.o. 1142 – Tratna: 1496/1, 1496/3, 172/4, 176/7, 177/2, 

178/2, 178/3, 176/8,
– k.o. 1141 – Rifnik: 311/1, 312, 323/3.

IV.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pri-

pombe in predloge na dopolnjeni osnutek OPPN. Pripombe 
in predlogi se lahko do vključno 21. 1. 2019 podajo pisno na 
mestu javne razgrnitve, lahko pa se pošljejo na naslov Občina 
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, s pripisom: »Pripombe 
na javno razgrnitev OPPN Nova vas«, oziroma na elektronski 
naslov: Obcina.Sentjur@sentjur.si. Pripombe in predloge se 
lahko poda tudi pisno ali ustno na zapisnik na javni obravnavi.

Občina bo pripombe in predloge preučila, do njih zavzela 
stališča in jih objavila na spletni strani občine.

V.
Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Šentjur 

www.sentjur.si in v Uradnem listu Republike Slovenije, ter velja 
z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-16/2016(261)
Šentjur, dne 26. novembra 2018

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

3834. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje 
pri Jelšah v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) je župan 
Občine Šmarje pri Jelšah dne 29. 11. 2018 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Šmarje  
pri Jelšah v obdobju januar–marec 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Občine Šmarje pri jelšah (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 

2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Šmarje pri Jelšah za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17 z dne 
28. 12. 2017) v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov Obdobje 

začasnega 
financiranja 

januar–marec 
2019  

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.369.611
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.922.019
70 DAVČNI PRIHODKI 1.747.152
700 Davki na dohodek in dobiček 1.667.701
703 Davki na premoženje 21.360
704 Domači davki na blago in storitve 58.091
706 Drugi davki 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 174.867
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 113.268
711 Takse in pristojbine 2.210
712 Globe in druge denarne kazni 1.415
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 584
714 Drugi nedavčni prihodki 57.390
72 KAPITALSKI PRIHODKI 71.260
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 70.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 1.260



Stran 12354 / Št. 79 / 7. 12. 2018 Uradni list Republike Slovenije

74 TRANSFERNI PRIHODKI 376.332
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 376.332
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.211.040
40 TEKOČI ODHODKI 430.944
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 153.004
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 27.742
402 Izdatki za blago in storitve 242.985
403 Plačila domačih obresti 7.213
41 TEKOČI TRANSFERI 917.279
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 651.915
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 15.366
413 Drugi tekoči domači transferi 249.998
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 814.756
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 814.756
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 48.061
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
oseb, ki niso pror. uporabniki 19.666
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 28.395
II. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 158.571
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 3.170
75 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 3.170
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 3.170
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 168.856
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 128.442
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 202.155
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 40.414
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) –158.571
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 589.640

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-

časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-

rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko za-

dolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga 
v tekočem proračunskem letu. Prav tako se lahko občina 
likvidnostno zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov 
in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši 
od obsega prihodkov in drugih prejemkov, kot je omejen v 
32. členu ZJF.

6. KONČNA DOLOČBA

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Št. 410-0186/2018
Šmarje pri Jelšah, dne 29. novembra 2018

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Stanislav Šket l.r.

ŠTORE

3835. Poročilo o izidu volitev župana, članov 
Občinskega sveta Občine Štore in članov 
sveta Krajevne skupnosti Svetina

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) objavlja Občinska volilna komisija Občine Štore

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana, članov Občinskega  

sveta Občine Štore in članov sveta  
Krajevne skupnosti Svetina

Lokalne volitve so bile opravljene v nedeljo, 18. novem-
bra 2018. Občinska volilna komisija Občine Štore, imenovana 
s sklepoma številka 040-0001/2018-10 in 040-0001/2018-15, je 
dne 19. 11. 2018 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve 
župana, članov Občinskega sveta Občine Štore in članov sveta 
Krajevne skupnosti Svetina:

I. VOLILNA UDELEŽBA
a) Skupni rezultat udeležbe

Skupno število volivcev z območja občine 3662

Skupaj glasovalo po imeniku  1961

Skupaj glasovalo s potrdili  0

Skupaj glasovalo  1961

Odstotek udeležbe v občini 53,55 %
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b) Udeležba na voliščih
Št.  

volišča Ime volišča Št. vol. po VI Glas. po VI Glas.  
s potrdili

Skupaj 
glasovalo

Odstotek 
udeležbe

001 Osnovna šola Kompole, Kompole 92 536 306 0 306 57,09
003 Šuhel – Laška vas, Laška vas pri Štorah 41 191 116 0 116 60,73
004 Kulturni dom Štore, Cesta XIV. divizije 29 368 145 0 145 39,40
005 Osnovna šola Štore, Ulica Cvetke Jerin 5 1282 566 0 566 44,15
006 Danijel Šuhel, Pečovje 23 226 159 0 159 70,35
007 Gasilski dom Prožinska vas, Prožinska vas 33 500 311 0 311 62,20
009 Gasilski dom Svetina, Svetina 6 369 189 0 189 51,22
010 Drago Gobec, Šentjanž nad Štorami 26 190 105 0 105 55,26
901 Predčasno glasovanje / 55 0 55 /
997 Glasovanje po pošti / 9 0 9 /

II. IZID VOLITEV ŽUPANA
Oddanih glasovnic: 1961
Neveljavnih glasovnic: 20
Veljavnih glasovnic: 1941
Posamezni kandidati za župana so dobili naslednje število 

glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

5 MIRAN JURKOŠEK 1065 54,87
2 SIMON KROFLIČ 394 20,30
3 EMIL KAČIČNIK 238 12,26
4 UROŠ KRAGELJ 151 7,78
1 BOJAN KARLOVČEC 93 4,79

Občinska volilna komisija Občine Štore je na podlagi 
107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župa-
na Občine Štore izvoljen MIRAN JURKOŠEK, roj. 29. 12. 1964, 
stanujoč Pečovje 11 A, Štore, ki je dobil večino veljavnih glasov.

III. IZID VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Občina Štore je ena volilna enota.
Število mandatov: 13.
Oddanih glasovnic: 1960
Neveljavnih glasovnic: 38
Veljavnih glasovnic: 1922
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 

glasov:

Zap. št. liste Ime liste Št. glasov  % glasov
1  DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 175 9,11
2  ZELENI SLOVENIJE 24 1,25
3  ZDM – STRANKA ZA DELOVNA MESTA 99 5,15
4  ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ 455 23,67
5  NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 109 5,67
6  SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 611 31,79
7  LISTA ZA INOVATIVNO OBČINO 56 2,91
8  SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 122 6,35
9  SD – SOCIALNI DEMOKRATI 271 14,10

 SKUPAJ 1922 100

a) Količnik po d’Hondtu na glasovih list
Če se na proporcionalnih volitvah glasuje o listah kandi-

datov v občini kot eni volilni enoti, se mandati dodelijo listam 
kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, 
da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi 
števili od ena do števila članov občinskega sveta (d’Hondtov 
sistem). Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor 
mandatov je dobila lista (14. člen Zakona o lokalnih volitvah).

Občinski svet Občine Štore šteje 13 članov. Mandati so 
na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah razvrščeni za 
liste po zaporedju najvišjih količnikov, kot je razvidno iz nasle-
dnjih tabel:
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Liste kandidatov:
Delitelj SDS ŽNLR* SD DeSUS SNS NSi ZDM LIO** Zeleni

1. 2. 4. 7. 12.
1 611 455 271 175 122 109 99 56 24

3. 5. 10.
2 305,50 227,50 135,50 87,50 61

6. 9.
3 203,67 151,67 90,33

8. 13.
4 152,75 113,75

11.
5 122,20 91,00

6 101,83
* ŽNLR – Županova neodvisna lista za razvoj
** LIO – Lista za inovativno občino

Zap. številka Količnik Zap. št. liste Ime liste
1 611,00 6 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. 455,00 4 ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ
3. 305,50 6 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4. 271,00 9 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
5. 227,50 4 ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ
6. 203,67 6 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7. 175,00 1 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
8. 152,75 6 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9. 151,67 4 ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ

10. 135,50 9 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
11. 122,20 6 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
12. 122,00 8 SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
13. 113,75 4 ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ

13 mandatov je razdeljenih med liste kandidatov, kot je razvidno iz naslednje tabele:
Zap. št. liste Ime liste Število mandatov

1 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 1
2 ZELENI SLOVENIJE 0
3 ZDM – STRANKA ZA DELOVNA MESTA 0
4 ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ 4
5 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 0
6 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 5
7 LISTA ZA INOVATIVNO OBČINO 0
8 SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 1
9 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 2

SKUPAJ 13

b) Preferenčni glasovi
Na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o lo-

kalnih volitvah so kandidati izvoljeni po vrstnem redu na listi, 
razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posa-
mezno listo, oddala tudi preferenčne glasove za posamezne 
kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, 
ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju 
največjega števila preferenčnih glasov, če število preferenč-
nih glasov posameznega kandidata presega 10 % števila 
vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih 
toliko kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, 
se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
kandidatov na listi.
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Podatki o oddanih preferenčnih glasovih kandidatom na 
posameznih listah:

Lista: 1
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 86 Glasov lista: 175 49,14 %
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 ZDENKA LOKMIĆ 53 30,29
2 VLADIMIR JEROVŠEK 33 18,86

Lista: 2
ZELENI SLOVENIJE

Preferenčnih glasov: 2 Glasov lista: 24 8,33 %
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 BRANKO BRECL 1 4,17
2 IDA KNAFELC 1 4,17
3 FRANC ARZENŠEK 0 0,00
4 SILVA BRECL 0 0,00

Lista: 3 
ZDM – STRANKA ZA DELOVNA MESTA

Preferenčnih glasov: 40 Glasov lista: 99 40,40 %
Zap. št.  Kandidat Št. glasov  % glasov

1 STANISLAV ŠTEFANEC 20 20,20
2 BRANKA GRAČNAR 0 0,00
3 DUŠAN ANTLEJ 4 4,04
4 DANIJELA VIRAG 2 2,02
5 KLEMEN JAZBINŠEK 1 1,01
6 JOŽICA FEGEŠ 0 0,00
7 BOJAN ZAVŠEK 7 7,07
8 MARIJA LEŠEK 4 4,04
9 MIRAN ZUPANC 2 2,02

Lista: 4 
ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ

Preferenčnih glasov: 170 Glasov lista: 455 37,36 %
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 MIRAN JURKOŠEK 8 1,76
2 MAJDA HODŽIĆ 9 1,98
3 PRIMOŽ KALUŽA 7 1,54
4 MOJCA ROŽMAN 22 4,84
5 IVAN (JANI) JURKOŠEK 30 6,59
6 ROSVITA JAGER 12 2,64
7 TOMAŽ BUČAR 3 0,66
8 ANDREJA VIDEC 18 3,96
9 ZMAGO URISK 3 0,66

10 LEONIDA CMOK KAČIČNIK 25 5,49
11 PLANK ANDREJ 6 1,32
12 SUZANA VLAISEVIĆ-

BURSAĆ 
7 1,54

13 BOŠTJAN SENICA 20 4,40

Lista: 5 
NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Preferenčnih glasov: 51 Glasov lista: 109 46,79 %
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 DUŠAN VOLAVŠEK 17 15,60
2 MARIJA MALGAJ 10 9,17
3 MIRAN BUKOVŠEK 4 3,67
4 MARIJA RAMŠAK 1 0,92
5 MIHAEL ZDOLŠEK 4 3,67
6 ALENKA ZAVŠEK 1 0,92
7 PETER BURGER 7 6,42

8 ZLATICA VIDEC 0 0,00
9 DRAGO GOBEC 1 0,92

10 MARIJA NOVAK 4 3,67
11 ZDENKO POLAK 2 1,83
12 MARJETKA TERŠEK 0 0,00

Lista: 6 
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Preferenčnih glasov: 448 Glasov lista: 611 73,32 %
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 SIMON KROFLIČ 65 10,64
2 VERICA ŠTANTE 118 19,31
3 IVAN GLAVAČ 70 11,46
4 IVANA KAROLINA TOFANT 43 7,04
5 MARJAN DOBERŠEK 51 8,35
6 MARIJA SIRK NARAKS 16 2,62
7 SLAVKO KOČNIK 2 0,33
8 NATALIJA POTOČNIK 0 0,00
9 MITJA OBERŽAN 71 11,62

10 MAJDA ROM 1 0,16
11 VINKO ROMIH 3 0,49
12 CVETA ŠUSTER 4 0,65
13 SREČKO NOVAK 4 0,65

Lista: 7
LISTA ZA INOVATIVNO OBČINO

Preferenčnih glasov: 25 Glasov lista: 56 44,64 %
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 BOJAN KARLOVČEC 6 10,71
2 MARJANA KOŠEC 0 0,00
3 DUŠAN TREBOVC 1 1,79
4 mag. VILMA ALINA ŠOBA 2 3,57
5 MARJAN TRATNIK 7 12,50
6 SABINA KARLOVČEC 6 10,71
7 ANDREJKA OJSTERŠEK 1 1,79
8 ROBERT ŠTEFANČIČ 2 3,57

Lista: 8
SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

Preferenčnih glasov: 46 Glasov lista: 122 37,70 %
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 EMIL KAČIČNIK 21 17,21
2 MARUŠA VLAŠIČ 5 4,10
3 ALBIN GRADIČ 18 14,75
4 EMA KAČIČNIK 1 0,82
5 DAMJAN ŠTEFANČIČ 

ŠKOLNIK 
1 0,82

Lista: 9
SD – SOCIALNI DEMOKRATI

Preferenčnih glasov: 183 Glasov lista: 271 67,53 %
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 mag. UROŠ KUMPERGER 51 18,82
2 MOJCA KOROŠEC 16 5,90
3 GORAN BLATNJAK 32 11,81
4 NIKOLAJA LADSTÄTTER 6 2,21
5 UROŠ KRAGELJ 22 8,12
6 LUCIJA POLAK 2 0,74
7 mag. PRIMOŽ KRAMER 4 1,48
8 MARTINA MASTNAK 6 2,21
9 mag. DUŠAN KRAGELJ 26 9,59

10 DANIJELA MAČEK 2 0,74
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11  ZLATKO LESKOVŠEK 7 2,58
12  SAŠA PINTAR 4 1,48
13  SREČKO KRIŽANEC 5 1,85

Občinska volilna komisija je ugotovila, da so v skladu z 
drugim odstavkom 18. člena Zakona o lokalnih volitvah na pod-
lagi preferenčnih glasov izvoljeni naslednji kandidati: Zdenka 
Lokmić (DeSUS), Verica Štante (SDS), Mitja Oberžan (SDS), 
Ivan Glavač (SDS), Simon Kroflič (SDS), Emil Kačičnik (SNS), 
Uroš Kumperger (SD) in Goran Blatnjak (SD).

c) Seznam izvoljenih kandidatov
Skupno število mandatov: 13
Zap. št. liste: 1
Ime liste: DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPO-

KOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 175  % glasov: 9,11 % Št. izvoljenih: 1

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 ZDENKA LOKMIĆ Izvoljena

Zap. št. liste: 4
Ime liste: ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ

Skupno št. glasov: 455  % glasov: 23,67 % Št. izvoljenih: 4
Zap. št. Kandidat Izv./žreb.

1 MIRAN JURKOŠEK Izvoljen
2 MAJDA HODŽIĆ Izvoljena
3 PRIMOŽ KALUŽA Izvoljen
4 MOJCA ROŽMAN Izvoljena

Zap. št. liste: 6
Ime liste: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Skupno št. glasov: 611  % glasov: 31,79 % Št. izvoljenih: 5
Zap. št. Kandidat Izv./žreb.

2 VERICA ŠTANTE Izvoljena
9 MITJA OBERŽAN Izvoljen
3 IVAN GLAVAČ Izvoljen
1 SIMON KROFLIČ Izvoljen
4 IVANA KAROLINA TOFANT Izvoljena

Zap. št. liste: 8
Ime liste: SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

Skupno št. glasov: 122  % glasov: 6,35 % Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat Izv./žreb.

1 EMIL KAČIČNIK Izvoljen

Zap. št. liste: 9
Ime liste: SD – SOCIALNI DEMOKRATI

Skupno št. glasov: 271  % glasov: 14,10 % Št. izvoljenih: 2
Zap. št. Kandidat Izv./žreb.

1 mag. UROŠ KUMPERGER Izvoljen
3 GORAN BLATNJAK Izvoljen

IV. IZID VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKU-
PNOSTI

a) IZID GLASOVANJA PO VOLILNIH ENOTAH
KS SVETINA – VOLILNA ENOTA 1: Svetina

Oddanih gl.: 51 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 51
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

3 DANILO KLINAR 28 54,90
2 ZLATICA VIDEC 14 27,45
4 FRANC MAČEK 11 21,57
1 LILIJANA MASTNAK 7 13,73

KS SVETINA – VOLILNA ENOTA 2: Javornik
Oddanih gl.: 59 Neveljavnih gl.: 6 Veljavnih gl.: 53
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

2 SREČKO ŠTARKL 36 67,92
3 IRENA GRADIŠNIK 25 47,17
1 SIMONA JURKOŠEK 20 37,74

KS SVETINA – VOLILNA ENOTA 3: Kanjuce
Oddanih gl.: 46 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 45
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

3 FRANC JURKOŠEK 25 55,56
1 MANICA SLAPŠAK 21 46,67
2 ANTON ROMIH 13 28,89

KS SVETINA – VOLILNA ENOTA 4: Svetli Dol
Oddanih gl.: 35 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 35
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

2 MARKO PRELOŽNIK 25 71,43
1 ZLATKA VIDEC 20 57,14

b) SEZNAM IZVOLJENIH KANDIDATOV
Občinska volilna komisija Občine Štore je na podlagi 

85. člena Zakona o lokalnih volitvah, ki se smiselno uporablja 
skladno z drugim odstavkom 109. člena, ugotovila, da so 
za člane sveta Krajevne skupnosti Svetina izvoljeni naslednji 
kandidati:

KS SVETINA – VOLILNA ENOTA 1: Svetina
Zap. št.  Kandidat

3  DANILO KLINAR
2  ZLATICA VIDEC

KS SVETINA – VOLILNA ENOTA 2: Javornik
Zap. št.  Kandidat

2  SREČKO ŠTARKL
3  IRENA GRADIŠNIK

KS SVETINA – VOLILNA ENOTA 3: Kanjuce
Zap. št.  Kandidat

3  FRANC JURKOŠEK
1  MANICA SLAPŠAK

KS SVETINA – VOLILNA ENOTA 4: Svetli Dol
Zap. št.  Kandidat

2  MARKO PRELOŽNIK
1  ZLATKA VIDEC

Št. 041-0006/2018-33
Štore, dne 23. novembra 2018

Ivan Šelih l.r.
Predsednik Občinske volilne komisije

Občine Štore

TIŠINA

3836. Poročilo o izidu lokalnih volitev v drugem 
krogu glasovanja na volitvah župana v Občini 
Tišina dne 2. decembra 2018

Občinska volilna komisija Občine Tišina izdaja na podlagi 
41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17)
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P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev v drugem krogu 

glasovanja na volitvah župana v Občini Tišina 
dne 2. decembra 2018

Občinska volilna komisija Občine Tišina je na seji dne 
3. decembra 2018 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o 
ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah v drugem krogu 
glasovanja na volitvah župana dne 2. decembra 2018, ugoto-
vila:

A.
Splošne ugotovitve – na dan glasovanja 2. 12. 2018:
1. V volilne imenike na območju občine je vpisanih 

3453 volivcev.
2. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
3. Skupno število volivcev za območje občine je 3453.

B.
Za ŽUPANA je dne 2. 12. 2018 glasovalo:
1. po volilnem imeniku volivcev 1871
2. s potrdilom ni glasoval noben volivec
SKUPAJ je glasovalo volivcev 1871.
Neveljavnih glasovnic je bilo 9.
Posamezni kandidat je prejel naslednje število glasov:
– Franc Horvat 1268 glasov oziroma 68,10 %
– Ivan Horvat 594 glasov oziroma 31,90 %.
Občinska volilna komisija je v skladu s 107. členom Za-

kona o lokalnih volitvah ugotovila, da je kandidat za župana 
Franc Horvat prejel večino veljavnih glasov in je tako izvoljen 
za župana Občine Tišina.

C.
V skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah bo 

Občinska volilna komisija poročilo o izidu volitev v drugem 
krogu glasovanja za župana v Občini Tišina poslala županu, 
Republiški volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma 
list kandidatov.

Izid volitev bo Občinska volilna komisija objavila v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in v občinskem glasilu »No-
vine«.

Občinska volilna komisija ugotavlja, da v teku posame-
znih volilnih opravil ter ob samem glasovanju na voliščih ni 
bilo zaznati nobenih nepravilnosti, kar pomeni, da so volitve 

v drugem krogu glasovanja za župana potekale v skladu z 
veljavno zakonodajo.

Št. 041-0008/2018
Tišina, dne 3. decembra 2018

Predsednik OVK
Stanislav Žižek l.r.

Člani
Alenka Mesarić l.r.
Simon Titan l.r.
Dejan Gomboc l.r.
Tadej Madjar l.r.
Dejan Karoli l.r.
Darinka Bodanec l.r.
Danica Forjan l.r.

VELIKA POLANA

3837. Poročilo o izidu rednih volitev za župana 
Občine Velika Polana na lokalnih volitvah 2018

Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 – ZLV-I in 68/17 
– ZLV-J) je Občinska volilna komisija Občine Velika Polana na 
seji dne 19. 11. 2018 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev za župana Občine Velika 

Polana na lokalnih volitvah 2018
I.

V volilni imenik Občine Velika Polana je bilo vpisanih 
1201 volivcev.

Glasovalo je 533 volivcev.
S potrdilom ni glasoval nihče.
Na domu in po pošti ni glasoval nihče.
Veljavnih glasovnic je bilo 492.
Neveljavnih glasovnic je bilo 41.

II.
Volitve župana so potekale po večinskem sistemu.

KANDIDAT JE DOBIL NASLEDNJE ŠTEVILO GLASOV:

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK KANDIDATA NASLOV ŠTEVILO GLASOV

1. mag. DAMIJAN JAKLIN Velika Polana 44/a 492

V skladu s 107. in 108. členom ZLV je Občinska volilna 
komisija Občine Velika Polana ugotovila, da je za župana Ob-
čine Velika Polana izvoljen:

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK KANDIDATA PREDLAGATELJ NASLOV Št. GLASOV  % GLASOV

1. mag. DAMIJAN JAKLIN Alojz Jerebic 
in skupina volivcev

Velika Polana 44a 492 100

Št. 21-OVK/2018
Velika Polana, dne 19. novembra 2018

Predsednica OVK
Občine Velika Polana

Sonja Horvat Kustec l.r.
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3838. Poročilo o izidu volitev v Občinski svet Občine 
Velika Polana na lokalnih volitvah 2018

Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 – ZLV-H, 83/12 
– ZLV-1 in 68/17 – ZLV-J) je Občinska volilna komisija Občine 
Velika Polana na seji dne 19. 11. 2018 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občinski svet Občine Velika 

Polana na lokalnih volitvah 2018

I.
V volilni imenik Občine Velika Polana je bilo vpisanih 

1.201 volivcev.

Glasovalo je 533 volivcev.
S potrdilom ni glasoval nihče.
Na domu in po pošti ni glasoval nihče.
Predčasno je glasovalo 11 volivcev.
Veljavnih je bilo 528 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 5 glasovnic.
Volitve članov občinskega sveta so potekale po večin-

skem sistemu. V občinski svet se voli 7 (sedem) kandidatov.

II.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so kandidati 

za volitve v občinski svet, ki so potekale 18. 11. 2018, prejele 
maslednje številoo glasov:

KANDIDATI SO DOBILI NASLEDNJE ŠTEVILO GLA-
SOV:

ZAP. ŠTEV. IME IN PRIIMEK KANDIDATA NASLOV ŠTEVILO GLASOV
1. ALOJZ KRAMAR VELIKA POLANA 92 92
2. ANICA HOZJAN MALA POLANA 39 239
3. MARIJA ŽALIG VELIKA POLANA 207a 158
4. URŠKA KAPUN HOZJAN VELIKA POLANA 165 162
5. ANDREJA KAVAŠ MALA POLANA 26 323
6. ROK VORI VELIKA POLANA 215c 236
7. STANISLAV HORVAT BREZOVICA 15 251
8. DUŠAN HOZJAN BREZOVICA 22 128
9. ALEKS RAŠČAN MALA POLANA 75a 176

10. JOŽEF TERNAR VELIKA POLANA 103 220
11. ŠTEFAN JAKLIN VELIKA POLANA 41 292
12. STANKO HOZJAN BREZOVICA 10 256

Občinska volilna komisija je v skladu z 11. členom ZLV 
ugotovila, da so v Občinski svet Občine Velika Polana izvoljeni 
naslednji kandidati, ki so dobili največ glasov:

IZVOLJENI KANDIDATI ZA ČLANE OBČINSKEGA SVE-
TA SO:

ZAP.
ŠTEV.

ZAP. ŠT. 
NA GLASOVNICI

IME IN PRIIMEK
KANDIDATA

PREDLAGATELJ NASLOV ŠTEVILO
GLASOV

 %
GLASOV

1. 5 ANDREJA KAVAŠ Nova Slovenija-krščanski 
demokrati – NSi

MALA POLANA 26 323 61,17

2. 11 ŠTEFAN JAKLIN Iztok Kranjec in skupina 
volivcev

VELIKA POLANA 41 292 55,30

3. 12 STANKO HOZJAN Demokratična stranka 
upokojencev Slovenije – 
DeSUS

BREZOVICA 10 256 48,48

4. 7 STANISLAV HORVAT Nova Slovenija-krščanski 
demokrati – NSi

BREZOVICA 15 251 47,54

5. 2 ANICA HOZJAN Slovenska demokratska 
stranka – SDS

MALA POLANA 39 239 45,27

6. 6 ROK VORI Nova Slovenija-krščanski 
demokrati – NSi

VELIKA POLANA 215c 236 44,70

7. 10 JOŽEF TERNAR Nova Slovenija-krščanski 
demokrati – NSi

VELIKA POLANA 103 220 41,67

Št. 20-OVK/2018
Velika Polana, dne 19. novembra 2018

Predsednica OVK
Občine Velika Polana

Sonja Horvat Kustec l.r.
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ŽALEC

3839. Poročilo o ugotovitvi izida volitev za župana 
Občine Žalec

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida volitev za župana Občine Žalec

I.
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona 

o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) na seji dne 22. novembra 
2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugota-
vljanju izidov glasovanja za volitve župana Občine Žalec na 
volitvah dne 18. novembra 2018 ugotovila:

Na volitvah za župana Občine Žalec dne 18. novembra 
2018 je od 17890 volivcev po volilnem imeniku glasovalo 
7565 volivcev, oziroma 42,29 %, s potrdilom ni glasoval nihče.

Oddanih je bilo 7558 glasovnic, neveljavnih je bilo 112 gla-
sovnic in veljavnih 7446 glasovnic.

II.
Občinska volilna komisija je na seji dne 22. novembra 

2018 ugotovila, da sta kandidata za župana dobila naslednje 
število glasov:
Kandidat Število glasov  %
Janko Kos 5723 76,86
Matjaž Krk 1723 23,14

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

Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ugotovila, da je za 
župana Občine Žalec izvoljen Janko Kos, roj. 29. 6. 1961 iz 
Ložnice pri Žalcu 28 e.

Št. 041-0001/2018
Žalec, dne 22. novembra 2018

Občinska volilna komisija Žalec
Predsednik

Simon Krčmar l.r.

3840. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta v Občini Žalec

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta  

v Občini Žalec

Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona 
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) na seji dne 22. novembra 
2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugota-
vljanju izidov glasovanja za volitve članov občinskega sveta na 
volitvah dne 18. novembra 2018 ugotovila:

I.
Na volitvah dne 18. novembra 2018 je imelo pravico gla-

sovanja skupaj 17890 volivcev, od tega:
a) 17890 vpisanih v volilne imenike
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma 

niso bili vpisani v volilni imenik.
Skupaj je glasovalo 7565 volivcev ali 42,29 %. Od vseh 

volivcev, ki so imeli volilno pravico je glasovalo 7565 volivcev 
po volilnem imeniku in 0 volivcev s potrdili.

II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 

7562 glasovnic. Ker so bile prazne glasovnice, oziroma ni bilo 
moč ugotoviti volje volivcev, ker sta bili obkroženi dve ali več 
list, je bilo 235 neveljavnih glasovnic.

Veljavnih glasovnic je bilo 7327.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:

ZS Ime liste Št. glasov  % glasov
6 SOCIALNI DEMOKRATI, SD 2178 29.73
8 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS 1715 23.41
3 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS 888 12.12
7 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS 727 9.92
1 STRANKA ALENKE BRATUŠEK 526 7.18
2 STRANKA MODERNEGA CENTRA, SMC 450 6.14
5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, NSi 391 5.34
9 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS 263 3.59
4 DOBRA DRŽAVA, DD 189 2.58
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III.
Če se glasuje o listah kandidatov v občini kot eni volilni 

enoti, se mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju naj-
višjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako 

Št. mandatov Št.  Ime liste
2 1  STRANKA ALENKE BRATUŠEK
1 2  STRANKA MODERNEGA CENTRA, SMC
3 3  DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
0 4  DOBRA DRŽAVA, DD
1 5  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, NSi
9 6  SOCIALNI DEMOKRATI, SD
3 7  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
7 8  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
1 9  SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS

27  SKUPAJ

IV.
Izhajajoč iz glasov, ki so jih dobile liste, deljenih s števili od 

1 do 32 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 32 količnikov 
naslednje (količniki po d'Hondtu na glasovih list):

Število mandatov v občini: 27

ZS Količnik Št.  Ime liste
1 2178.00 6  SOCIALNI DEMOKRATI, SD
2 1715.00 8  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
3 1089.00 6  SOCIALNI DEMOKRATI, SD
4 888.00 3  DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
5 857.50 8  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
6 727.00 7  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
7 726.00 6  SOCIALNI DEMOKRATI, SD
8 571.67 8  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
9 544.50 6  SOCIALNI DEMOKRATI, SD

10 526.00 1  STRANKA ALENKE BRATUŠEK
11 450.00 2  STRANKA MODERNEGA CENTRA, SMC
12 444.00 3  DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
13 435.60 6  SOCIALNI DEMOKRATI, SD
14 428.75 8  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
15 391.00 5  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, NSi
16 363.50 7  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
17 363.00 6  SOCIALNI DEMOKRATI, SD
18 343.00 8  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
19 311.14 6  SOCIALNI DEMOKRATI, SD
20 296.00 3  DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
21 285.83 8  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
22 272.25 6  SOCIALNI DEMOKRATI, SD
23 263.00 9  SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS
24 263.00 1  STRANKA ALENKE BRATUŠEK
25 245.00 8  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
26 242.33 7  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
27 242.00 6  SOCIALNI DEMOKRATI, SD
28 225.00 2  STRANKA MODERNEGA CENTRA, SMC
29 222.00 3  DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
30 217.80 6  SOCIALNI DEMOKRATI, SD
31 214.38 8  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
32 198.00 6  SOCIALNI DEMOKRATI, SD

V.
Občinska volilna komisija je na osnovi števila oddanih 

preferenčnih glasov ugotovila, da sta kandidata:
a) Zdenka Jan z liste Desus – Demokratična stranka 

upokojencev Slovenije, Desus prejela z zakonom predpisano 

listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov 
občinskega sveta (d'Hondtov sistem).

Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam kandidatov naslednje število mandatov (d'Hondtov sistem):

število preferenčnih glasov in bila postavljena na prvo mesto 
liste Desus – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, 
DeSUS ter pridobila mandat za izvolitev v občinski svet;

b) Jasmin Fideršek z liste Slovenska ljudska stranka, SLS 
prejel z zakonom predpisano število preferenčnih glasov in bil 
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postavljen na drugo mesto liste Slovenska ljudska stranka, SLS 
ter pridobil mandat za izvolitev v občinski svet.

Ostali kandidati so bili izvoljeni na podlagi vrstnega reda, 
ki ga je določil predlagatelj liste kandidatov.

VI.
Člani občinskega sveta, izvoljeni na volitvah dne 18. no-

vembra 2018 so:
Lista: 1 – STRANKA ALENKE BRATUŠEK

Skupno št. glasov: 526  % glasov: 7.18 % Št. izvoljenih: 2
Zap. št.  Kandidat

1  Tanja Basle
2  Blaž Kolar 

Lista: 2 – STRANKA MODERNEGA CENTRA, SMC
Skupno št. glasov: 450  % glasov: 6.14 % Št. izvoljenih: 1

Zap. št.  Kandidat
1  dr. Hana Šuster Erjavec

Lista: 3 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPO-
KOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
Skupno št. glasov: 888  % glasov: 12.12 % Št. izvoljenih: 3

Zap. št.  Kandidat
2  Zdenka Jan 
1  Marjan Vodeb
3  Stanislav Jerman

Lista: 5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMO-
KRATI, NSi
Skupno št. glasov: 391  % glasov: 5.34 % Št. izvoljenih: 1

Zap.št.  Kandidat
1  Vilma Tekavc 

Lista: 6 – SOCIALNI DEMOKRATI, SD
Skupno št. glasov: 2178  % glasov: 29.73 % Št. izvoljenih: 9

Zap. št.  Kandidat
1  Janko Kos
2  Tatjana Razboršek Rehar
3  Roman Virant
4  Tanja Trobiš
5  Viktor Mitov
6  Nada Jelen 
7  Matic Krajšek
8  Anka Krašovc
9  Slavko Ivezić 

Lista: 7 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
Skupno št. glasov: 727  % glasov: 9.92 % Št. izvoljenih: 3

Zap. št.  Kandidat
1  Jože Krulec 
5  Jasmin Fideršek 
2  Tina Rosina Košir 

Lista: 8 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, 
SDS
Skupno št. glasov: 1715  % glasov: 23.41 % Št. izvoljenih: 7

Zap. št.  Kandidat
1  Matjaž Krk
2  Nina Avbelj Lekić
3  Karel Borovnik
4  Marjeta Rukav

5  Darko Tratnik
6  Katja Palčnik 
7  Anton Grobelnik 

Lista: 9 – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS
Skupno št. glasov: 263  % glasov: 3.59 % Št. izvoljenih: 1

Zap. št.  Kandidat
1  Danijel Vombek

Št. 041-0001/2018
Žalec, dne 22. novembra 2018

Občinska volilna komisija
Predsednik

Simon Krčmar l.r.

3841. Poročilo o izidu volitev članov svetov 
krajevnih skupnosti v Občini Žalec

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti 

v Občini Žalec

Občinska volilna komisija Občine Žalec je na podlagi 
41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in zapi-
snikov o delu volilnih odborov v krajevnih skupnostih in mestni 
skupnosti pri ugotavljanju izda glasovanja za člane svetov 
krajevnih skupnosti in mestne skupnosti na območju Občine 
Žalec dne 22. novembra 2018 ugotovila:

KRAJEVNA SKUPNOST GALICIJA
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevni 

skupnosti Galicija na dan glasovanja pri ugotavljanju izida 
glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida pred-
časnega glasovanja ugotovila:

Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Galicija je 
imelo 1708 volivcev.

V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glaso-
valo 627 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
sveta krajevne skupnosti Galicija:

SKUPAJ ODDANIH 627 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 27 GLASOVNIC

SKUPAJ VELJAVNIH 600 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Galicija.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 189 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 8 GLASOVNIC

VELJAVNIH 181 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Karmen Držan 88 48.62
2 Peter Vipavc 108 59.67
3 Zdenko Selišek 88 48.62
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Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne 
skupnosti Galicija naslednji kandidati:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Peter Vipavc 108 59.67
2 Karmen Držan 88 48.62
3 Zdenko Selišek 88 48.62

Volilna enota številka 2 obsega naselje Hramše.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 49 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 1 GLASOVNICA

VELJAVNIH 48 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Alojz Podpečan 31 64.58
2 Anton Flis 17 35.42

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne 
skupnosti Galicija naslednji kandidat:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Alojz Podpečan 31 64.58

Volilna enota številka 3 obsega naselje Pernovo.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 128 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI

VELJAVNIH 126 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Verica Štefančič 88 69.84
2 Marjan Mohorič 84 66.67

Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela 
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne 
skupnosti Galicija naslednja kandidata:
Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Verica Štefančič 88 69.84
2 Marjan Mohorič 84 66.67

Volilna enota številka 4 obsega naselje Velika Pirešica.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 129 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 4 GLASOVNICE

VELJAVNIH 125 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Milena Vinder 84 67.20
2 Cvetko Golavšek 78 62.40

Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela 
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne 
skupnosti Galicija naslednja kandidata:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Milena Vinder 84 67.20
2 Cvetko Golavšek 78 62.40

Volilna enota številka 5 obsega naselje Zavrh pri Galiciji.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 42 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC

VELJAVNIH 35 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Anja Belošević 35 100.00

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne 
skupnost Galicija naslednji kandidat:
Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Anja Belošević 35 100.00

Volilna enota številka 6 obsega naselje Železno.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 90 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 5 GLASOVNIC

VELJAVNIH 85 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Aleš Doberšek 85 100.00

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne 
skupnosti Galicija naslednji kandidat:
Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Aleš Doberšek 85 100.00

KRAJEVNA SKUPNOST GOTOVLJE
Na podlagi zapisnika delu volilnega odbora v Krajevni 

skupnosti Gotovlje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida 
glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida pred-
časnega glasovanja ugotovila:

Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Gotovlje 
je imelo 1234 volivcev.

V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glaso-
valo 517 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
sveta krajevne skupnosti Gotovlje:

ODDANIH 517 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 25 GLASOVNIC

VELJAVNIH 492 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Gotovlje ter Podvin 

h. št. 1 do 24, 101, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 
118, 120, 121, 124, 126, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 
146, 147, 150, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 174, 190, 
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212.
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V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Lidija Florjančič 336 68.29
2 Alenka Štrajhar 207 42.07
3 Peter Lešer 299 60.77
4 Cvetko Kompolšek 313 63.62
5 Zlata Jezernik 198 40.24
6 Janez Trobiš 303 61.59
7 Karmen Krivec 170 34.55
8 Božo Radić 275 55.89
9 Ivan Bizjak 289 58.74

10 Marjan Škafer 267 54.27
11 Marija Bosnar 337 68.50

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne 
skupnosti Gotovlje naslednji kandidati:
Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Marija Bosnar 337 68.50
2 Lidija Florjančič 336 68.29
3 Cvetko Kompolšek 313 63.62
4 Janez Trobiš 303 61.59
5 Peter Lešer 299 60.77
6 Ivan Bizjak 289 58.74
7 Božo Radić 275 55.89

KRAJEVNA SKUPNOST GRIŽE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni 

skupnosti Griže na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glaso-
vanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasne-
ga glasovanja ugotovila:

Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Griže je 
imelo 2495 volivcev.

V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glaso-
valo 1134 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
sveta krajevne skupnosti Griže:

SKUPAJ ODDANIH 1134 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 26 GLASOVNIC

SKUPAJ VELJAVNIH 1108 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Griže.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 257 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 4 GLASOVNICE

VELJAVNIH 253 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Ivan Goričan 57 22.53
2 Darja Šalej 82 32.41
3 Karmen Oblak 29 11.46
4 Andrej Dolinar 67 26.48
5 Rudolf Bardorfer 28 11.07
6 Olga Markovič 142 56.13

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta krajevne 
skupnosti Griže naslednji kandidati:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Olga Markovič 142 56.13
2 Darja Šalej 82 32.41

Volilna enota številka 2 obsega naselje Migojnice.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 294 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC

VELJAVNIH 287 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Danijel Vombek 129 44.95
2 Danica Dolinar 123 42.86
3 Tadej Kokol 88 30.66
4 Stanislav Goršek 90 31.36
5 Carmen Frece 52 18.12

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta krajevne 
skupnosti Griže naslednji kandidati:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Danijel Vombek 129 44.95
2 Danica Dolinar 123 42.86

Volilna enota številka 3 obsega naselje Pongrac.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 303 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC

VELJAVNIH 296 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap.št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Aleksander Bobovnik 51 17.23
2 Marjan Vodeb 198 66.89
3 Tina Beškovnik 35 11.82
4 Ivanka Olip 39 13.18
5 Vid Fendre 32 10.81
6 Lucija Polavder 155 52.36
7 Peter Knez 48 16.22
8 Ines Guberac 24 8.11
9 Biljana Bogdanić 54 18.24

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta krajevne 
skupnosti Griže naslednji kandidati:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Marjan Vodeb 198 66.89
2 Lucija Polavder 155 52.36
3 Biljana Bogdanić 54 18.24

Volilna enota številka 4 obsega naselje Zabukovica, razen 
h. št. 138 do 139, 140 do 172, 173 do 182b.

V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 280 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 8 GLASOVNIC
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VELJAVNIH 272 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Sonja Hlačar 27 9.93
2 Darja Jevšovar 44 16.18
3 Igor Tauses 93 34.19
4 Božo Sevnik 27 9.93
5 Andrej Kveder 112 41.18
6 Zmago Oblak 116 42.65
7 Drago Tomažič 83 30.51
8 Danica Vončina Veligošek 72 26.47
9 Jožef Pražnikar 33 12.13

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta krajevne 
skupnosti Griže naslednji kandidati:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Zmago Oblak 116 42.65
2 Andrej Kveder 112 41.18
3 Igor Tauses 93 34.19

KRAJEVNA SKUPNOST LEVEC
Na podlagi zapisnika o delu volilnega odbora v Krajevni 

skupnosti Levec na dan glasovanja pri ugotavljanju izida gla-
sovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predča-
snega glasovanja ugotovila:

Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Levec je 
imelo 380 volivcev.

V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glaso-
valo 242 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
sveta krajevne skupnosti Levec:

ODDANIH 242 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 11 GLASOVNIC

VELJAVNIH 231 GLASOVNIC
Volilna enota obsega naselje Levec.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Nika Vidali 95 41.13
2 Jernej Repinšek 96 41.56
3 Silvo Lavtižar 100 43.29
4 Vesna Slamnik 105 45.45
5 Vlasta Jereb 81 35.06
6 Marcel Palčnik 90 38.96
7 Rok Guček 98 42.42
8 Maja Friedrich 91 39.39
9 Ladislav Košir 89 38.53

10 Franjo Cvikl 93 40.26
11 Rafael Hrustel 123 53.25
12 Miša Marinček Ribežl 81 35.06
13 Primož Ferjan 113 48.92
14 Simona Pilih Derča 103 44.59

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne 
skupnosti Levec naslednji kandidati:
Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Rafael Hrustel 123 53.25
2 Primož Ferjan 113 48.92
3 Vesna Slamnik 105 45.45
4 Simona Pilih Derča 103 44.59

5 Silvo Lavtižar 100 43.29
6 Rok Guček 98 42.42
7 Jernej Repinšek 96 41.56

KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni 

skupnosti Liboje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida gla-
sovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje 
ugotovila:

Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Liboje je 
imelo 1315 volivcev.

V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glaso-
valo 515 volivcev

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
sveta krajevne skupnosti Liboje:

SKUPAJ ODDANIH 515 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 14 GLASOVNIC

SKUPAJ VELJAVNIH 501 GLASOVNICA
Volilna enota številka 1 obsega naselje Kasaze (Grič) 

h. št. 82, 83, 86, 90, 91, 92, 94 in 97 do 111.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Liboje:
ODDANIH 132 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI

VELJAVNIH 130 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Uroš Feldin 107 82.31
2 Ana Feldin 15 11.54
3 Anton Kanič 30 23.08
4 Ksenija Baloh Štrajhar 52 40.00

Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela 
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne 
skupnosti Liboje naslednja kandidata:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Uroš Feldin 107 82.31
2 Ksenija Baloh Štrajhar 52 40.00

Volilna enota številka 2 obsega naselje Kasaze h. št. 1–81 
in 84, 85, 87, 88, 89, 93, 95, 96.

V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti:
ODDANIH 130 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 8 GLASOVNIC

VELJAVNIH 122 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Danijela Lutar Mandič 24 19.67
2 Marjan Potočnik 97 79.51
3 Jasmina Pere 68 55.74
4 Radislav Nikolić 8 6.56

Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela 
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne 
skupnosti Liboje naslednja kandidata:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Marjan Potočnik 97 79.51
2 Jasmina Pere 68 55.74
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Volilna enota številka 3 obsega naselja Brnica, Liboje, 
Zabukovica h. št. 138 do 139, 140 do 172, 173 do 182b.

V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti:
ODDANIH 253 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 4 GLASOVNICE

VELJAVNIH 249 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Štefan Frece 122 49.00
2 Srečko Čater 62 24.90
3 Bojan Salamun 40 16.06
4 Iztok Baloh 121 48.59
5 Alenka Polšak 72 28.92
6 Cvetka Travnšek 52 20.88
7 Jože Hrvatin 88 35.34

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta krajevne 
skupnosti Liboje naslednji kandidati:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Štefan Frece 122 49.00
2 Iztok Baloh 121 48.59
3 Jože Hrvatin 88 35.34

KRAJEVNA SKUPNOST PETROVČE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevni 

skupnosti Petrovče na dan glasovanja pri ugotavljanju izida 
glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glaso-
vanje ugotovila:

Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Petrovče 
je imelo 2010 volivcev.

V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glaso-
valo 881 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
sveta krajevne skupnosti Petrovče:

SKUPAJ ODDANIH 881 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 73 GLASOVNIC

SKUPAJ VELJAVNIH 808 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Arja vas in Ruše.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Petrovče:
ODDANIH 202 GLASOVNICI
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 18 GLASOVNIC

VELJAVNIH 184 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Matej Čater 125 67.93
2 Katarina Marčič 132 71.74

Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela 
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne 
skupnosti Petrovče naslednja kandidata:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Katarina Marčič 132 71.74
2 Matej Čater 125 67.93

Volilna enota številka 2 obsega naselji Dobriša vas in 
Novo Celje.

V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Petrovče:
ODDANIH 173 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 8 GLASOVNIC

VELJAVNIH 165 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Bernard Jelen 111 67.27
2 Maruša Mirnik 56 33.94
3 Žarko Seražin 47 28.48
4 Urška Repas 55 33.33

Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela 
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne 
skupnosti Petrovče naslednja kandidata:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Bernard Jelen 111 67.27
2 Maruša Mirnik 56 33.94

Volilna enota številka 3 obsega naselje Drešinja vas.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti
ODDANIH 126 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI

VELJAVNIH 124 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Uroš Stepišnik 114 91.94
2 Ines Šalamun 10 8.06

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne 
skupnosti Petrovče naslednji kandidat:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Uroš Stepišnik 114 91.94

Volilna enota številka 4 obsega naselje Petrovče.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Petrovče:
ODDANIH 328 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 40 GLASOVNIC

VELJAVNIH 288 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Danijel Žagar 201 69.79
2 Violeta Šket 122 42.36
3 mag. Jasna Sraka 261 90.63

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta krajevne 
skupnosti Petrovče naslednji kandidati:
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Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 mag. Jasna Sraka 261 90.63
2 Danijel Žagar 201 69.79
3 Violeta Šket 122 42.36

Volilna enota številka 5 obsega naselji Mala Pirešica in 
Zaloška Gorica.

V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti:
ODDANIH 52 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 5 GLASOVNIC

VELJAVNIH 47 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Niko Natek 47 100.00

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne 
skupnosti Petrovče naslednji kandidat:
Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Niko Natek 47 100.00

KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni 

skupnosti Ponikva na dan glasovanja pri ugotavljanju izida 
glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glaso-
vanje ugotovila:

Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Ponikva 
je imelo 1009 volivcev.

V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glaso-
valo 483 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
sveta krajevne skupnosti Ponikva:

SKUPAJ ODDANIH 483 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC

SKUPAJ VELJAVNIH 476 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Podkraj.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Ponikva:
ODDANIH 63 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 1 GLASOVNICA

VELJAVNIH 62 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Nada Jelen 36 58.06
2 Marija Verdev 22 35.48
3 Roman Vasle 40 64.52

Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela 
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne 
skupnosti Ponikva naslednja kandidata:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Roman Vasle 40 64.52
2 Nada Jelen 36 58.06

Volilna enota številka 2 obsega naselje Ponikva pri Žalcu.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
sveta krajevne skupnosti Ponikva:

ODDANIH 172 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNICE

VELJAVNIH 169 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Štefan Podlinšek 37 21.89
2 Jure Vasle 96 56.80
3 Rozika Jelen 82 48.52
4 Franc Dušak 103 60.95

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne 
skupnosti Ponikva naslednji kandidati:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Franc Dušak 103 60.95
2 Jure Vasle 96 56.80
3 Rozika Jelen 82 48.52

Volilna enota številka 3 obsega naselje Studence.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Ponikva:
ODDANIH 248 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNICE

VELJAVNIH 245 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Tatjana Jezernik 43 17.55
2 Drago Dobočnik 11 4.49
3 Franc Kos 89 36.33
4 Marija Krašek Dobočnik 8 3.27
5 Karel Borovnik 115 46.94
6 Damjan Doler 25 10.20
7 Andreja Ramšak 54 22.04
8 Slavko Drofelnik 88 35.92
9 Srečko Lednik 104 42.45

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne 
skupnosti Ponikva naslednji kandidati:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Karel Borovnik 115 46.94
2 Srečko Lednik 104 42.45
3 Franc Kos 89 36.33

KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevni 

skupnosti Šempeter na dan glasovanja pri ugotavljanju izida 
glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glaso-
vanje ugotovila:

Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Šempeter 
je imelo 2668 volivcev.

V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glaso-
valo 1098 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
sveta krajevne skupnosti Šempeter:
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SKUPAJ ODDANIH 1098 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 80 GLASOVNIC

SKUPAJ VELJAVNIH 1018 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Kale in Grče.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 105 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 5 GLASOVNIC

VELJAVNIH 100 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

2 Damijan Petar 53 53.00
1 Mojca Skočaj 47 47.00

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne 
skupnosti Šempeter naslednji kandidat:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Damijan Petar 53 53.00

Volilna enota številka 2 obsega naselje Podlog v Savinjski 
dolini.

V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 118 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNIC

VELJAVNIH 116 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Bojan Štorman 57 49.14
2 Erih Sedminek 59 50.86

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne 
skupnosti Šempeter naslednji kandidat:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Erih Sedminek 59 50.86

Volilna enota številka 3 obsega naselje Spodnje Grušo-
vlje.

V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 42 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 4 GLASOVNICE

VELJAVNIH 38 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Zdenka Jan 38 100.00

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejela 
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne 
skupnosti Šempeter naslednja kandidatka:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Zdenka Jan 38 100.00

Volilna enota številka 4 obsega naselji Spodnje Roje in 
Zgornje Roje.

V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 40 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 5 GLASOVNIC

VELJAVNIH 35 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Krištof Kač 35 100.00

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejela 
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne 
skupnosti Šempeter naslednja kandidatka:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Krištof Kač 35 100.00

Volilna enota številka 5 obsega del naselja Šempeter v 
Savinjski dolini: Juhartova ulica; Kratka ulica h. št. 2, 3; Na trav-
niku; Ob strugi; Pod bregom; Pod smrekami; Rimska cesta h. 
št. 100, 102, 104, 105 106, 106a, 107, 108, 110, 112, 114,116, 
117, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 130,132, 134, 135, 138, 140, 
142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 
160, 162, 164, 166, 167, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 182, 
184, 186, 188, 190, 192; Savinjska ulica h. št. 39, 42; Šolska 
ulica; Tovarniška cesta.

V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 293 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 28 GLASOVNIC

VELJAVNIH 265 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Brigita Obrez 106 40.00
2 Petra Verdev 160 60.38
3 Milan Vasle 134 50.57

Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela 
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne 
skupnosti Šempeter naslednja kandidata:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Petra Verdev 160 60.38
2 Milan Vasle 134 50.57

Volilna enota številka 6 obsega del naselja Šempeter v 
Savinjski dolini: Cesta na Roje; Cesta na žago; Hmeljarska 
ulica; Kratka ulica h. št. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Lepa ulica; Na trati; 
Na zelenici; Ob rimski nekropoli; Petelinjek; Petrov trg; Pot na 
mlinarico; Prečna ulica; Rimska cesta h. št. od 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 
41, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 71, 72, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98; 
Rožna ulica; Savinjska ulica h. št. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 17, 
19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40; Sonč-
na ulica; Soseska; Starovaška ulica; Vrtna ulica; Zelena ulica.

V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 392 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 29 GLASOVNIC
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VELJAVNIH 363 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Zoran Kolenc 91 25.07
2 Alenka Pogačar 110 30.30
3 Marija Šere 64 17.63
4 mag. Uroš Rožič 114 31.40
5 Kristian Pesko 103 28.37
6 Konrad Toman 59 16.25
7 Mitja Tavčer 122 33.61
8 Darinka Pikl 132 36.36
9 Aleš Kumperger 82 22.59

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne 
skupnosti Šempeter naslednji kandidati:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Darinka Pikl 132 36.36
2 Mitja Tavčer 122 33.61
3 mag. Uroš Rožič 114 31.40

Volilna enota številka 7 obsega naselje Zgornje Grušovlje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 75 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNICE

VELJAVNIH 72 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Franc Zajc 6 8.33
2 Peter Klančnik 66 91.67

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne 
skupnosti Šempeter naslednji kandidat:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Peter Klančnik 66 91.67

Volilna enota številka 8 obsega naselje Zalog.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 33 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 4 GLASOVNICE

VELJAVNIH 29 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Gregor Lipuš 29 100.00

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne 
skupnosti Šempeter naslednji kandidat:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Gregor Lipuš 29 100.00

KRAJEVNA SKUPNOST VRBJE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na območju 

krajevne skupnosti Vrbje na dan glasovanja pri ugotavljanju 

izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno 
glasovanje ugotovila:

Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Vrbje je 
imelo 521 volivcev.

V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glaso-
valo 237 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
sveta krajevne skupnosti Vrbje:

SKUPAJ ODDANIH 237 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI

SKUPAJ VELJAVNIH 235 GLASOVNIC
Volilna enota obsega naselje Vrbje.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Franjo Pasarić 74 31.49
2 Denis Herle 109 46.38
3 Andrej Šepec 139 59.15
4 Andreja Drobež 57 24.26
5 Boštjan Štravs 128 54.47
6 Alojzija Grabner 59 25.11
7 Jožef Meh 102 43.40
8 Zdenka Cokan 102 43.40
9 Vesna Napotnik 53 22.55

10 Nataša Čater 99 42.13
11 Gašper Mastnak 83 35.32
12 Maja Belak 68 28.94

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne 
skupnosti Vrbje naslednji kandidati:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Andrej Šepec 139 59.15
2 Boštjan Štravs 128 54.47
3 Denis Herle 109 46.38
4 Zdenka Cokan 102 43.40
5 Jožef Meh 102 43.40
6 Nataša Čater 99 42.13
7 Gašper Mastnak 83 35.32

MESTNA SKUPNOST ŽALEC
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Mestni 

skupnosti Žalec na dan glasovanja pri ugotavljanju izida gla-
sovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje 
ugotovila:

Volilno pravico na območju Mestne skupnosti Žalec je 
imelo 4570 volivcev.

V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glaso-
valo 1831 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
sveta Mestne skupnosti Žalec:

SKUPAJ ODDANIH 1831 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 121 GLASOVNIC

SKUPAJ VELJAVNIH 1710 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega del naselja Žalec: Ašker-

čeva ulica 1, 2, 4, 4a, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12 13, 15, Bilgerjeva 
ulica; Cankarjeva ulica; Celjska cesta h. št. 1, 3, 3a, 3b, 4, 5, 
5a; Efenkova ulica; Haüsenbichlerjeva ulica h. št. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9; Ipavčeva ulica; Kvedrova ulica; Mestni trg h. št. 6, 7; 
Oničeva ulica; Pohorska ulica; Savinjska cesta h. št. 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20; Stritarjeva ulica; Šarhova ulica; Šilihova 
ulica; Šlandrov trg h.št. 23, 23a, 25, 27, 29, 31, 33, 33a, 33b, 
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35, 37, 37a, 39, 39a, 41, 41a, 43; Trubarjeva ulica; Ulica Nikole 
Tesle; Velenjska cesta; Župančičeva ulica.

V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 358 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 24 GLASOVNIC

VELJAVNIH 334 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so 

prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Boštjan Hrastnik 167 50.00
2 Klavdija Laznik Tomažič 143 42.81
3 Marjeta Lakner 49 14.67
4 Mihaela Bajo Pikelj 49 14.67
5 Jasmin Fideršek 63 18.86
6 Bogdan Zagoričnik 60 17.96

Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela 
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne 
skupnosti Žalec naslednja kandidata:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Boštjan Hrastnik 167 50.00
2 Klavdija Laznik Tomažič 143 42.81

Volilna enota številka 2 obsega del naselja Žalec: Aljaže-
va ulica; Arničeva ulica; Bevkova ulica h. št. 1, 2, 3, 4; Čopova 
ulica h. št. 1, 3; Gotoveljska cesta; Gubčeva ulica; Jurčičeva uli-
ca; Kidričeva ulica h. št. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23; Maistrova ulica; Prežihova ulica; Roševa ulica; 
Savinjska cesta h. št. 46, 48, 50, 52, 62, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 
88, 90, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 114; Tomšičeva ulica; Ulica 
heroja Staneta h. št. 1; Ulica Janka Kača; Vodnikova ulica.

V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 327 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 30 GLASOVNIC

VELJAVNIH 297 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so 

prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Tadej Čretnik 143 48.15
2 Viktorija Sadnik 90 30.30
3 Darko Tratnik 105 35.35
4 Nataša Centrih 148 49.83

Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela 
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne 
skupnosti Žalec naslednja kandidata:
Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Nataša Centrih 148 49.83
2 Tadej Čretnik 143 48.15

Volilna enota številka 3 obsega del naselja Žalec: Ašker-
čeva ulica 3; Bevkova ulica h. št. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Čopova 
ulica h. št. 2, 4, 5, 6; Kidričeva ulica 1; Mestni trg h. št. 1, 2, 
3, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 7a, 7b, Ulica heroja Staneta h. št. 1b, 2, 3, 
4, 5, 6, 7.

V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta Mestne skupnosti Žalec:

ODDANIH 397 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 25 GLASOVNIC

VELJAVNIH 372 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so 

prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

2 Pavel Virant 226 60.75
3 Julija Lukač 189 50.81
4 Radislav Gašparič 168 45.16
1 Tanja Gregl 129 34.68
5 Saša Zidanšek Obreza 105 28.23

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Mestne 
skupnosti Žalec naslednji kandidati:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Pavel Virant 226 60.75
2 Julija Lukač 189 50.81
3 Radislav Gašparič 168 45.16

Volilna enota številka 4 obsega del naselja Žalec: Cesta 
na Vrbje; Cesta žalskega tabora; Gregorčičeva ulica; Kajuhova 
ulica; Levstikova ulica; Partizanska ulica; Prešernova ulica 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7; Savinjska cesta h. št. 69, 83, 87, 87a, 89, 99, 
101, 109, 117, 119, 121, 123; Šprajčeva ulica; Triglavska ulica; 
Ulica bratov Letonja; Ulica Florjana Pohlina h. št. 1, 2, 3, 4, 6; 
Ulica Rista Savina.

V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 265 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 12 GLASOVNIC

VELJAVNIH 253 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so 

prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Alenka Omladič 161 63.64
2 Alojz Vojko Rizmal 92 36.36

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Mestne 
skupnosti Žalec naslednji kandidat:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1  Alenka Omladič 161 63.64

Volilna enota številka 5 obsega del naselja Žalec: Celjska 
cesta h. št. 6, 6a, 6b, 7, 8, 9; Cesta na Lavo; Cesta ob železnici; 
Haüsenbichlerjeva ulica h. št. 10; Hmeljarska ulica; Pečnikova 
ulica; Prešernova ulica h. št. 1a; Savinjska cesta h. št. 1, 9, 11, 
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 
53, 57, 59, 61, 63, 67, 71, 73, 77, 78, 78a, 79, 81; Šlandrov trg 
h. št. od 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 9a, 10, 11, 12, 
12a, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 24, 26, 28, 
28a, 30, 32, 32a, 34, 34a, 36, 38, 38a, 40, 42; Ulica Florjana 
Pohlina 5; Ulica Ivanke Uranjek; Ulica Nade Cilenšek; Ulica 
Savinjske čete; Ulica talcev; Vrečerjeva ulica.

V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 215 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 21 GLASOVNIC

VELJAVNIH 194 GLASOVNIC
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Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so 
prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Gregor Audič 142 73.20
2 Sebastjan Špeglič 52 26.80

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Mestne 
skupnosti Žalec naslednji kandidat:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Gregor Audič 142 73.20

Volilna enota številka 6 obsega naselji Ložnica pri Žalcu 
ter Podvin h. št. 185, 187, 189, 191, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 
230, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 242, 244.

V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 269 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 9 GLASOVNIC

VELJAVNIH 260 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so 

prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Ivana Zapušek Skubic 181 69.62
2 Bojan Pevec 90 34.62
3 Mitja Lešnik 138 53.08

Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela 
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne 
skupnosti Žalec naslednja kandidata:

Mesto Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Ivana Zapušek Skubic 181 69.62
2 Mitja Lešnik 138 53.08

Št. 041-0001/2018
Žalec, dne 22. novembra 2018

Predsednik
Občinske volilne komisije

Simon Krčmar l.r.

ŽUŽEMBERK

3842. Statut Občine Žužemberk

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine 
Žužemberk na 24. redni seji dne 14. 6. 2018 sprejel

S T A T U T
Občine Žužemberk

1. člen
(vsebina statuta)

(1) Ta statut ureja:
1 status občine, ustanovitev ožjih delov občine  

in njihov status ter uresničevanje lokalne 
samouprave v občini;

2 naloge občine in njenih ožjih delov;

3 organizacijo občine:
3.2 občinski svet,
3.3 župana,
3.4 nadzorni odbor občine,
3.5 druge organe občine;

4 ožje dele občine;
5 neposredno sodelovanje občanov pri odločanju 

v občini:
5.1 zbor občanov,
5.2 referendum o splošnem aktu občine,
5.3 svetovalni referendum,
5.5 ljudsko iniciativo;

6 občinske javne službe;
7 sodelovanje občine z drugimi občinami;
8 premoženje in financiranje občine;
9 splošne in posamične akte občine in druge 

določbe, pomembne za delovanje občine.
(2) V statutu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 

spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

1 Status občine, ustanovitev ožjih delov občine in njihov 
status ter uresničevanje lokalne samouprave v občini

2. člen
(območje, ime in sedež občine)

(1) Občina Žužemberk (v nadaljevanju: občina) je samou-
pravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju 
naslednjih naselij:

1. Boršt pri Dvoru, Brezova Reber pri Dvoru, Budganja 
vas, Dešeča vas, Dolnji Ajdovec, Dolnji Kot, Dolnji Križ, Drašča 
vas, Dvor, Gornji Ajdovec, Gornji Kot, Gornji Križ, Gradenc, 
Hinje, Hrib pri Hinjah, Jama pri Dvoru, Klečet, Klopce, Lašče, 
Lazina, Lopata, Mačkovec pri Dvoru, Mali Lipovec, Malo Lipje, 
Pleš, Plešivica, Podgozd, Podlipa, Poljane pri Žužemberku, 
Prapreče, Prevole, Ratje, Reber, Sadinja vas pri Dvoru, Sela 
pri Ajdovcu, Sela pri Hinjah, Srednji Lipovec, Stavča vas, Šmi-
hel pri Žužemberku, Trebča vas, Veliki Lipovec, Veliko Lipje, 
Vinkov Vrh, Visejec, Vrh pri Hinjah, Vrh pri Križu, Vrhovo pri 
Žužemberku, Zafara, Zalisec, Žužemberk, Žvirče.

(2) Sedež Občine Žužemberk je v Žužemberku, Grajski 
trg 33.

(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico po-
sedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

(4) Občino predstavlja in zastopa župan oziroma županja.
(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z 

zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zako-

nom spremenijo z občinskim odlokom.

3. člen
(naloge občine)

(1) Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja 
in opravlja naloge, določene v zakonu ter naloge, določene s 
predpisi občine.

(2) Če zakon tako določa, lahko občina opravlja posamezne 
naloge iz državne pristojnosti. Za opravljanje nalog iz državne 
pristojnosti mora država občini zagotoviti potrebna sredstva.

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega po-
mena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali 
so določene z zakonom. Zakon določa, da občina za zadovolje-
vanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:

– upravlja občinsko premoženje,
– omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skla-

du z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma 
in kmetijstva,

– načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja 
naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter 
zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,

– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-
čanje najemnega socialnega sklada stanovanj,
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– v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za 
lokalne javne službe,

– pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko 
varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogro-
žene, invalide in ostarele,

– skrbi za varstvo zraka, tal, za varstvo pred hrupom, za 
zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti 
varstva okolja,

– ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne 
objekte,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih pre-
bivalcev,

– pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko-doku-
mentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem območju,

– pospešuje razvoj športa in rekreacije,
– pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča 

dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobra-
ževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za 
kulturno dediščino na svojem območju,

– gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, 
rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom ureja 
promet v občini,

– opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– organizira in opravlja naloge redarstvene službe in skrbi 

za red v občini,
– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč,
– organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih 

in drugih nesreč,
– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade 

ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov,
– organizira opravljanje pokopališke službe,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi 

se kršijo predpisi občine, in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo 
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi 
ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače 
določeno,

– sprejema statut občine in druge splošne akte,
– organizira občinsko upravo,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena,
– podeljuje občinska priznanja,
– podeljuje status domicilnosti,
– odloča o mednarodnem sodelovanju.

4. člen
(uradno glasilo občine)

(1) Uradno glasilo občine je Uradni list Republike Slove-
nije. Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni 
v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti 
dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

(2) V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo tudi 
drugi akti, za katere tako določi občinski svet.

5. člen
(uresničevanje lokalne samouprave)

(1) Občanke in občani (v nadaljnjem besedilu: občani) 
odločajo o zadevah iz občinske pristojnosti preko župana in 
občinskega sveta ter neposredno sodelujejo pri sprejemanju 
odločitev občinskih organov na zborih občanov, z referendu-
mom in ljudsko iniciativo.

(2) Občani kot posamezniki in njihove organizacije sode-
lujejo pri oblikovanju razvojnih načrtov občine, proračunov in 
drugih splošnih aktov občine z dajanjem predlogov, pripomb in 
mnenj v javni razpravi na način in v rokih, ki jih določi župan. 
Javna razprava o posameznem predlogu ne sme trajati manj 
kot trideset (30) dni.

(3) Na podlagi odločitve organov občine se v posamezne 
oblike odločanja in v javno razpravo vključijo tudi osebe, ki 
imajo v občini začasno prebivališče, na podlagi zakona pa tudi 
osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju 
občine.

6. člen
(grb, zastava in praznik občine)

(1) Občina ima svoj grb in zastavo, in sicer:
– grb občine predstavlja v ščitu nad modrim poljem v obliki 

vala na zelenem polju rumen ris v skoku.
– zastava Občine Žužemberk je tribarvna: zelena, bela in 

modra z risom v belem polju.
(2) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zuna-

njem krogu na zgornji polovici napis Občina Žužemberk v zuna-
njem krogu na spodnji polovici pa naziv organa občine: občinski 
svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, občinska volilna 
komisija. V sredini žiga je grb občine.

(3) Obliko, vsebino in uporabo grba in zastave občine 
podrobneje določa odlok. Velikosti, uporabo in hrambo žigov 
določi župan s sklepom.

(4) Praznik občine je petnajsti (15.) julij.
(5) Za prispevek k razvoju in prepoznavnosti občine po-

deljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim 
občinska priznanja in nagrade v skladu s posebnim odlokom.

7. člen
(ožji deli občine)

(1) Na območju občine je kot ožji del občine ustanovljena 
krajevna skupnost, in sicer:

– krajevna skupnost Hinje na območju naselij: Hinje, Hrib 
pri Hinjah, Lazina, Lopata, Pleš, Prevole, Ratje, Sela pri Hinjah, 
Visejec, Vrh pri Hinjah in Žvirče.

(2) S tem statutom so določene naloge občine, ki jih na 
svojem območju in pretežno v korist svojih prebivalcev izvajajo 
krajevne skupnosti.

(3) Krajevne skupnosti se lahko ukinejo ali se lahko spre-
meni njihovo območje s spremembo statuta občine. Pobudo 
za ustanovitev krajevne skupnosti ali za spremembo njenega 
območja lahko da zbor krajanov ali najmanj 150 prebivalcev 
dela občine. Statut se spremeni po prej na referendumu ugo-
tovljeni volji prebivalcev krajevne skupnosti o imenu in območju 
nove krajevne skupnosti. Sprememba ali ukinitev krajevne 
skupnosti začne veljati s prvim dnem proračunskega leta, ki 
sledi letu, v katerem je na rednih lokalnih volitvah izvoljen nov 
občinski svet.

(4) Ta statut določa pravni status krajevne skupnosti, 
organizacijo, pristojnosti in delovanje njenih organov, njeno so-
delovanje z občani in občinskimi organi, financiranje ter njeno 
stvarno premoženje.

8. člen
(status krajevne skupnosti)

(1) Krajevna skupnost ni pravna oseba javnega prava. 
Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.

(2) Krajevna skupnost v pravnem prometu ne nastopa v 
svojem imenu in za svoj račun. Pravni posli, ki jih sklene kra-
jevna skupnost brez soglasja župana, so nični, vendar lahko 
predpis občine, ki je potreben za izvršitev proračuna določi, 
kateri pravni posli in v kakšni višini so ti pravni posli, ki jih 
sklene krajevna skupnost, veljavni brez predhodnega soglasja 
župana.

(3) Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z 
vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. 
Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidi-
arno.

(4) Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta krajevne 
skupnosti.

9. člen
(naloge, prenesene v izvajanje krajevnih skupnosti)
Krajevne skupnosti lahko opravljajo naloge iz pristojnosti 

občine, ki se nanašajo na prebivalce krajevne skupnosti, in so 
v okviru z zakonom določenih področij nalog s tem statutom 
prenesene v izvajanje njihovim svetom.
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2 Naloge občine

10. člen
(naloge občine)

(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 
pomena (izvirne naloge), določene z zakonom, zlasti pa:

1. sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo 
razvoj občine,

2. pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja ter 
ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,

3. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-
čanje najemnega socialnega sklada stanovanj,

4. zagotavlja javne vrtce in druge oblike predšolskega 
varstva,

5. gradi in vzdržuje objekte javnih vrtcev, osnovnih šol, 
splošne knjižnice, zdravstvenega doma, ambulant, športne 
dvorane …,

6. zagotavlja obvezne in izbirne lokalne gospodarske 
javne službe v skladu z zakonom,

7. gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo,
8. zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
9. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo 

pred hrupom,
10. gradi in vzdržuje ter upravlja:
– občinske ceste, ulice in javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne 

površine ter
11. zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih 

cestah in ureja promet v občini,
12. skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru 

elementarnih in drugih nesreč.
(2) Občina opravlja naloge, določene s tem statutom in 

podrobneje z odlokom, in sicer:
– zagotavlja dejavnosti javne službe muzeja,
– zagotavlja dejavnost arhiva,
– zagotavlja javne programe gledališča,
– ustvarja pogoje za glasbeno izobraževanje ter izobra-

ževanje odraslih,
– pospešuje društveno dejavnost na področju skrbi za 

socialno ogrožene, invalide in ostarele,
– podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob 

posebnih priložnostih ali obletnicah občanov,
– pospešuje društveno dejavnost na področju kulture, 

športa, turizma,
– gradi in vzdržuje objekte muzeja,
– podeljuje priznanja občine,
– podeljuje status domicilnosti,
– odloča o mednarodnem sodelovanju.

3 Organizacija občine

3.1 Skupne določbe

11. člen
(organi občine)

(1) Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor.
(2) Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojni 

občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in 
drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo voli-
tev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

(3) Občina ima lahko tudi druge organe, katerih ustanovi-
tev in naloge določa zakon.

(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma 
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom, tem 
statutom in poslovnikom občinskega sveta.

(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občin-
ski funkcionarji.

(6) Razloge in postopek za predčasno prenehanje man-
data člana občinskega sveta in župana, potrditev mandata 
nadomestnega člana oziroma nadomestne volitve ureja zakon.

12. člen
(javnost dela)

(1) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, 
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, 
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, do-
kumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z za-
konom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma 
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma 
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut, 
poslovnik občinskega sveta in poslovnik nadzornega odbora.

(2) Javnost dela občinskih organov občine se praviloma 
zagotavlja z obveščanjem javnosti o njihovem delu, z obja-
vljanjem informacij javnega značaja, določenih z zakonom, na 
spletni strani občine ter v katalogu informacij javnega značaja, 
z zagotavljanjem sodelovanja občanov pri pripravi splošnih 
aktov občine, z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z 
objavljanjem sklicev sej občinskega sveta in gradiva za točke 
dnevnega reda teh sej, z omogočanjem navzočnosti občanov 
in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občin-
skih organov. Podrobneje določa način zagotavljanja javnosti 
dela posameznega občinskega organa njegov poslovnik.

(3) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine 
o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo 
pravni interes.

13. člen
(neposredne sodelovanje občanov pri odločanju v občini)

Občani sodelujejo pri odločanju na zborih občanov, z 
referendumom in z ljudsko iniciativo.

14. člen
(občinska uprava)

(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, 
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, 
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagota-
vljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

(2) Občinsko upravo na predlog župana ustanovi občinski 
svet z odlokom, s katerim določi tudi njeno notranjo organiza-
cijo in delovno področje.

(3) Posamezne naloge občinske uprave lahko opravlja 
tudi organ skupne občinske uprave, ki ga je na predlog župana 
soustanovil občinski svet s posebnim odlokom, s katerim so 
določene njegove naloge, usmerjanje, nadzorovanje, vodenje 
in organizacija.

(3) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in 
administrativna opravila za vse občinske organe.

(4) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, 
usmerja in nadzoruje pa jo župan

3.2 Občinski svet

15. člen
(občinski svet)

(1) Občinski svet Občine Žužemberk šteje 15 članov.
(2) Volitve članov občinskega sveta se opravijo v skladu z 

zakonom, ki ureja lokalne volitve po proporcionalnem volilnem 
sistemu.

16. člen
(konstituiranje občinskega sveta)

(1) Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na 
kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinske-
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ga sveta. Konstituiranje občinskega sveta določata zakon in 
poslovnik občinskega sveta.

(2) S konstituiranjem novoizvoljenega občinskega sve-
ta preneha mandat prejšnjim članom občinskega sveta. S 
konstituiranjem preneha tudi članstvo v odborih in komisijah 
občinskega sveta.

17. člen
(nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta)

(1) Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z dru-
gimi funkcijami in delom določa zakon.

(2) Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja man-
data župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja 
funkcije člana občinskega sveta.

18. člen
(pristojnosti občinskega sveta)

(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-
vah iz pristojnosti občine.

(2) Pristojnosti občinskega sveta določa zakon in ta statut.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet:
– sprejema statut občine,
– sprejema odloke in druge občinske akte,
– sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane 

komisij in odborov občinskega sveta,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave 

glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut 

občine.

19. člen
(seje občinskega sveta)

(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan v skladu 

z zakonom.
(3) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z do-

ločbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta po pro-
gramu dela občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja 
na občinskem svetu.

(4) Podžupan lahko opravi sklic seje na podlagi posamič-
nega pooblastila župana, če je župan odsoten ali zadržan, sklic 
seje občinskega sveta pa je v skladu s prejšnjim odstavkom 
načrtovan ali je nujen.

(5) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan. 
Podžupan in najstarejši član občinskega sveta predlagata 
dnevni red seje, kadar sta v skladu s tem statutom sklicatelja.

(6) Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in admi-
nistrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri 
pripravi, sklicevanju in vodenju sej zagotavlja občinska uprava.

(7) Sklicevanje, vodenje sej občinskega sveta, določanje 
dnevnega reda in njegovo sprejemanje ter druge zadeve, po-
membne za delo občinskega sveta podrobneje ureja poslovnik 
občinskega sveta.

(8) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena 
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo 
člani sveta županu in občinski upravi. Na seji se odgovarja na 
vsa vprašanja, ki so bila oddana do začetka seje, ter na ustna 
vprašanja, dana na sami seji sveta. Če zahteva odgovor na 
vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma prou-
čitev, lahko župan ali direktor občinske uprave odgovorita na 
naslednji seji.

20. člen
(pravice člana občinskega sveta)

(1) Član občinskega sveta ima pravico udeleževati se 
sej občinskega sveta in odločati o vseh zadevah iz pristojnosti 
občinskega sveta.

(2) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-
mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, 
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih 
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da 
jih sprejme občinski svet na predlog župana.

(3) Župan mora predloge članov občinskega sveta iz 
prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, 
kot je določeno v poslovniku občinskega sveta.

21. člen
(odločanje občinskega sveta)

(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča 
večina njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino opre-
deljenih glasov navzočih članov, razen če zakon ali statut 
določata drugačno večino.

(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasova-
njem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zako-
nom ali če tako sklene občinski svet.

(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih 
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se do-
ločijo s poslovnikom občinskega sveta, ki ga sprejme občinski 
svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.

22. člen
(izvrševanje odločitev občinskega sveta)

(1) Za izvrševanje odločitev občinskega sveta je odgo-
voren župan.

(2) Župan usmerja in nadzoruje delo občinske uprave 
glede izvrševanja odločitev občinskega sveta.

(3) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave.
(4) Župan in direktor občinske uprave poročata občinske-

mu svetu o izvrševanju njegovih odločitev na vsaki redni seji.

23. člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 
in priznanja Občinskega sveta Občine Žužemberk ima pet čla-
nov, ki jih izmed svojih članov imenuje občinski svet praviloma 
na svoji prvi seji.

(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 
in priznanja je delovno telo občinskega sveta, pristojno za 
pripravo odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na pred-
časno prenehanje mandatov občinskih funkcionarjev, potrditev 
mandatov nadomestnih članov občinskega sveta, odločanje o 
morebitnih pritožbah na izvolitev župana na nadomestnih vo-
litvah ter druga mandatna vprašanja, imenovanje in razrešitve 
članov nadzornega odbora, občinske volilne komisije in drugih 
občinskih organov, imenovanja in razrešitve članov odborov in 
komisij občinskega sveta, imenovanja in razrešitve predstav-
nikov občine v organih pravnih oseb javnega prava, ki jih je 
občina ustanovila.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja predlaga občinskemu svetu tudi prejemnike občinskih 
priznanj in članstva v raznih združenjih.

(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 
in priznanja predlaga občinskemu svetu v sprejem pravilnike, 
s katerimi so urejene svetniške skupine in zagotavljanje sred-
stev za njihovo delo, sejnine članov občinskega sveta, članov 
nadzornega odbora in članov svetov krajevnih skupnosti in jih 
izvršuje.

(4) Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja izdaja posamične akte s področja pravic in obve-
znosti iz delovnih razmerij občinskih funkcionarjev in material-
nih pravic iz dela in v zvezi z delom ter druge akte komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

(5) Postopek določanja kandidatov in imenovanja članov 
komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in prizna-
nja je določeno s poslovnikom občinskega sveta, ki podrobneje 
ureja tudi delo komisije.
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24. člen
(stalna delovna telesa občinskega sveta)

(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
1. odbor za družbene dejavnosti,
2. odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, davčno 

politiko, proračun in finance,
3. odbor za okolje in prostor, komunalo in promet,
4. odbor za lokalno samoupravo,
5. komisija za vloge in pritožbe,
6. komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 

in priznanja,
7. komisija za statut občine in poslovnik sveta.
(2) Odbori in komisije iz prejšnjega odstavka štejejo pet 

članov. Število članov posameznega odbora in komisije določi 
občinski svet z aktom o imenovanju članov.

25. člen
(pristojnosti komisij in odborov občinskega sveta)

(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega 
delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega 
sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in 
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo 
občinskemu svetu v sprejem splošne in druge akte iz njegove 
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna 
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine dolo-
čeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

(3) Komisije in odbori občinskega sveta, vsak na svojem 
področju dela, so dolžni oblikovati mnenja glede pripravljajočih 
se zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejemajo državni organi 
in se tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet 
svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

(4) Podrobneje določa način dela komisij in odborov ob-
činskega sveta poslovnik občinskega sveta.

26. člen
(ustanovitev občasnih delovnih teles)

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-
pom, s katerim določi njihovo sestavo in naloge.

3.3 Župan

27. člen
(pristojnosti župana)

(1) Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja ob-
činski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa 
pravice glasovanja.

(2) Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine 

in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti 
občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za 
izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odlo-
čitev občinskega sveta,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave in or-
ganov skupne občinske uprave, ureditev njihovega delovnega 
področja, notranjo organizacijo občinske uprave,

– določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, 
odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi 
delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi in odloča o 
drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega 
razmerja,

– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodjo 
organa skupne občinske uprave skupaj z drugimi župani občin 
ustanoviteljic,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov 
skupne občinske uprave,

– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.

28. člen
(objave splošnih aktov)

(1) Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo-
šnih aktov občine v uradnem glasilu občine, določenem s tem 
statutom.

(2) Objavo splošnih aktov, razen proračuna občine, za-
ključnega računa proračuna in splošnih aktov, s katerimi se v 
skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve, 
ki se lahko objavijo takoj po sprejemu, opravi župan najprej po 
poteku petnajst (15) dni po sprejemu.

(3) Če župan meni, da je kakšen splošni akt ali njegov del 
neustaven ali nezakonit, in uveljavi svojo pravico do zadržanja 
objave, mora o tem najpozneje v osmih (8) dneh po sprejemu 
pisno obvestiti občinski svet, navesti razloge za zadržanje in 
predlagati občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi 
naslednji redni seji.

(4) Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, mora župan 
tak splošni akt objaviti.

29. člen
(podžupan)

(1) Podžupana ali največ dva podžupana imenuje župan 
izmed članov občinskega sveta najpozneje v petinštiridesetih 
(45) dneh po konstitutivni seji občinskega sveta.

(2) Na prvi seji občinskega sveta po imenovanju podžu-
pana obvesti župan o tem občinski svet, pri čemer ga seznani 
tudi s pooblastili, ki jih je dal podžupanu ter nalogami, pri katerih 
mu pomaga.

(3) Ne glede na pooblastila in naloge podžupana iz prej-
šnjega odstavka, podžupan na podlagi zakona nadomešča 
župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti ter v tem 
času poleg svojih opravlja še tekoče naloge iz pristojnosti 
župana.

(4) V času opravljanja funkcije župana zaradi predča-
snega prenehanja mandata župana podžupan nima pravice 
glasovati za odločitve občinskega sveta.

30. člen
(komisije in drugi strokovni organi občine)

(1) Župan imenuje komisije in druge strokovne organe 
občine, če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu.

(2) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa 
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posame-
znih zadev iz svoje pristojnosti.

3.4 Nadzorni odbor občine

31. člen
(nadzorni odbor občine)

(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne 
porabe v občini s pristojnostmi, določenimi z zakonom.

(2) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja 
zakonitost in pravilnost poslovanja neposrednih in posrednih 
uporabnikov občinskega proračuna s sredstvi občinskega pro-
računa in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in 
gospodarnost porabe sredstev občinskega proračuna ter upra-
vljanja z občinskim finančnim oziroma stvarnim premoženjem.

32. člen
(imenovanje članov nadzornega odbora)

(1) Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega od-
bora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v petin-
štiridesetih (45) dneh po svoji prvi seji. Predsednik nadzornega 
odbora mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo oziroma 
prvo bolonjsko stopnjo ekonomske smeri in najmanj tri (3) leta 
delovnih izkušenj.

(2) Kandidatno listo za člane nadzornega odbora občine 
predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja na podlagi predlogov kandidatov, ki jih 
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po javnem pozivu predlagajo občani, njihove organizacije in 
politične stranke v občini.

33. člen
(konstituiranje nadzornega odbora)

(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine najpozneje v pet-
najstih (15) dneh po imenovanju članov skliče župan. Nadzorni 
odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.

(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predse-
dnika nadzornega odbora.

34. člen
(delovanje nadzornega odbora)

(1) Nadzorni odbor sprejema poročila o opravljenih nad-
zorih, postopkovne ter organizacijske odločitve na seji, na 
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov.

(2) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi 
njegove seje, koordinira izvajanje letnega nadzornega progra-
ma in opravlja druge naloge, ki jih določa ta statut in poslovnik 
nadzornega odbora.

(3) Podrobneje ureja delo nadzornega odbora njegov 
poslovnik, ki ga sprejme nazorni odbor z večino glasov vseh 
članov. Poslovnik nadzornega odbora je splošni akt občine in 
začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v uradnem glasilu 
občine.

(4) Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine, 
nadzore pa opravlja na sedežih nadzorovanih oseb.

(5) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja svoj žig.

35. člen
(program dela nadzornega odbora)

(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, 
ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta. 
Z letnim nadzornim programom in njegovimi dopolnitvami in 
spremembami mora nadzorni odbor seznaniti občinski svet in 
župana. Predlog finančnega načrta predloži nadzorni odbor 
županu v postopku priprave predloga občinskega proračuna.

(2) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, 
če je tak nadzor določen v letnem nadzornem programu. Če 
nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni 
program, mora najprej dopolniti nadzorni program.

(3) Nadzorni odbor začne izvedbo nadzora z izdajo skle-
pa, s katerim določi obseg nadzora in čas, v katerem bo potekal 
ter pooblastila člana nadzornega odbora, ki bo nadzor vodil. 
Sklep se vroči zastopniku oziroma pooblaščeni osebi nepo-
srednega, posrednega uporabnika občinskega proračuna ali 
druge pravne osebe, ki upravlja z občinskim premoženjem, pri 
katerem bo nadzorni odbor izvedel nadzor (v nadaljnjem bese-
dilu: nadzorovana oseba). O izdaji sklepa se obvesti župana.

(4) Nadzorni odbor samostojno ocenjuje uspešnost iz-
vajanja letnega nadzornega programa, sprejme poročilo in 
zaključni račun finančnega načrta nadzornega odbora.

(5) S posameznimi poročili o izvedenih nadzorih sezna-
nja nadzorni odbor občinski svet in župana, ko vsebujejo vse 
predpisane sestavine, so vročena nadzorovani osebi in so do-
končna. Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega 
odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava 
njegova poročila.

36. člen
(predmet nadzora)

(1) Nadzorni odbor opravlja naloge iz svoje pristojnosti in 
izvaja nadzor na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključ-
nih računov, pogodb, finančnih dokumentov in po potrebi druge 
dokumentacije končanih oziroma opravljenih dejanj, ki vplivajo 
na zakonito, pravilno, učinkovito in gospodarno poslovanje 
neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna 
ali upravljanje z občinskim finančnim oziroma stvarnim pre-
moženjem.

(2) Nadzorni odbor ne sme opravljati svojih pristojnosti na 
način, s katerim bi omejeval samostojnost občinskih organov in 
organov posrednih uporabnikov občinskega proračuna.

(3) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane 
osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti na vpogled vso 
potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, od-
govoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

37. člen
(izločitev člana nadzornega odbora)

(1) Član nadzornega odbora se izloči iz nadzora in odlo-
čanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo 
dvom o njegovi nepristranskosti ali videz nasprotja interesov. 
Odločitev o izločitvi sporoči predsedniku nadzornega odbora 
pisno.

(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega od-
stavka, če:

– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali po-
oblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora 
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega 
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali zunajzakonski 
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je 
zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost prenehala,

– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, po-
svojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, 
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,

– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval 
v postopku, ki je predmet nadzora.

(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi 
nadzorovana oseba in drug član nadzornega odbora. Zahtevo 
za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je 
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za 
izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh 
članov.

38. člen
(osnutek poročila nadzornega odbora)

(1) Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega 
odbora, ki je določen s sklepom o izvedbi nadzora (v nadaljeva-
nju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru 
in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek po-
ročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o 
nadzoru razen odzivnega poročila nadzorovane osebe.

(2) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. 
Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo 
poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah 
nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru.

(3) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan 
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali 
dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek 
poročila o nadzoru dopolniti.

(4) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek po-
ročila o nadzoru najpozneje v roku osmih (8) dni po sprejemu.

39. člen
(odzivno poročilo)

(1) Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajstih 
(15) dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na 
posamezne navedbe (odzivno poročilo).

(2) Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in poja-
snila za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri 
kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovana oseba 
razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.

40. člen
(vsebina poročila nadzornega odbora)

(1) Po preteku roka iz prejšnjega člena sprejme nadzorni 
odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, 
občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu 
sodišču in pristojnemu ministrstvu.
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(2) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine 
v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah po-
ročila nadzornega odbora občine, ki ga izda pristojni minister.

(3) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno 
dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem 
temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.

(4) Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so 
bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzo-
rovane osebe smotrno glede na ugotovitve in ocene v nadzoru.

(5) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane 
osebe pravilno in/ali smotrno.

(6) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana 
oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in dru-
gimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi 
ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem 
poslovanju.

(7) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučin-
kovito in/ali neuspešno.

(8) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi 
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših 
stroških.

(9) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stro-
ških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.

(10) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili 
cilji poslovanja nadzorovane osebe.

(11) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pra-
vilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, 
učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S 
priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, 
kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže 
le poti za izboljšanje.

41. člen
(postopanje nadzornega odbora)

(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov 
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v po-
slovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih 
(15) dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo 
in Računsko sodišče Republike Slovenije.

(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja 
utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba 
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve 
posredovati pristojnemu organu pregona.

42. člen
(obravnava poročila nadzornega odbora)

(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, 
priporočila in predloge nadzornega odbora.

(2) Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih 
proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila nadzor-
nega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati 
priporočila in predloge nadzornega odbora.

43. člen
(javnost dela nadzornega odbora)

(1) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve 
javnosti dela nadzornega odbora določi nadzorni odbor s svo-
jim poslovnikom.

(2) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je 
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo 
on pooblasti.

44. člen
(strokovna in administrativna pomoč  

za delo nadzornega odbora)
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
(2) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, 

ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi 

zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, organiziranju 
izvajanja nadzorov, arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje 
pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena 
administrativna tehnična dela nadzornega odbora.

(3) Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora 
lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nad-
zornega odbora imenuje občinski svet.

45. člen
(sredstva za delo nadzornega odbora)

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v 
občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, na pod-
lagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega 
odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.

46. člen
(plačilo za opravljanje dela članov nadzornega odbora)

Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do 
plačila za opravljanje dela v skladu z aktom občinskega sveta 
– pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov volilnih dru-
gih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki ga je sprejel 
občinski svet. Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada pla-
čilo, ki se določi s podjemno pogodbo ali avtorsko pogodbo, ki 
jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi 
pravilnika o tarifi za sodne izvedence.

3.5 Drugi organi občine

47. člen
(drugi organi občine)

Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki 
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo 
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi 
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o 
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

48. člen
(poveljnik in štab civilne zaščite)

(1) Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki 
izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih 
sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti.

(2) Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje 
delo odgovorni županu.

4 Ožji deli občine

49. člen
(sodelovanje pri opravljanju nalog občine)

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev 
v občini, in sicer:

– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih pro-
gramov na območju občine na področju javne infrastrukture 
na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju investicij v 
komunalno infrastrukturo in sodelujejo pri nadzoru nad opra-
vljenimi deli,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo 
in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij 
lastnikov zemljišč za delo s področja javnih služb,

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih 
odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja v smi-
slu ureditve in vzdrževanja javnih prostorov, sprehajalnih poti 
ipd. in pri tem sodelujejo,

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna 
signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejitve hitrosti ipd.),

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih 
in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu 
občine,
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– dajejo mnenja glede sprememb namembnosti kmetij-
skega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih 
proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kme-
tijski prostor (agromelioracija, komasacija), pri katerih je prišlo 
do spremembe režima vodnih virov,

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in po-
trebami prebivalcev krajevne skupnosti na področju urejanja 
prostora in varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih 
prireditev,

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem 
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in 
sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,

– dajejo mnenje k odločitvi o razpolaganju in upravljanju 
s premoženjem občine, ki je skupnostim dano za uporabo za 
opravljanje njihovih nalog.

50. člen
(svet krajevne skupnosti)

(1) Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani 
s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način 
izvolitve članov sveta določa zakon.

(2) Svet krajevne skupnosti šteje enajst članov.
(3) Volitve članov sveta krajevne skupnosti se na podlagi 

razpisa župana opravijo hkrati z volitvami članov občinskega 
sveta.

(4) Funkcija člana sveta krajevne skupnosti je častna.

51. člen
(sklic prve seje sveta krajevne skupnosti)

(1) Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan naj-
kasneje dvajset (20) dni po izvolitvi članov sveta krajevne 
skupnosti, sejo pa vodi najstarejši novoizvoljeni član sveta.

(2) Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot 
polovici njegovih članov.

(3) Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta se upo-
rabljajo določbe statuta, ki veljajo za konstituiranje občinskega 
sveta.

52. člen
(predsednik in podpredsednik sveta krajevne skupnosti)

(1) Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed 
sebe izvolijo člani sveta.

(2) Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja in 
zastopa skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter opravlja druge 
naloge, določene s tem statutom in poslovnikom občinskega 
sveta.

(3) Svet krajevne skupnosti na predlog predsednika izvoli 
podpredsednika. Podpredsednik nadomešča predsednika in 
opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.

53. člen
(seje sveta krajevne skupnosti)

(1) Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje od-
ločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino 
glasov navzočih članov.

(2) Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne 
skupnosti in razpravljati, vendar nima pravice glasovati.

(3) Predsednik sveta krajevne skupnosti skliče svet naj-
manj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to po-
trebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to 
zahteva župan, najmanj polovica članov občinskega sveta ali 
najmanj tretjina članov sveta krajevne skupnosti.

(4) Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno 
uporablja poslovnik občinskega sveta.

54. člen
(naloge sveta krajevne  skupnosti)

(1) Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu 
s tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet tudi:

– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se na-
našajo na območje krajevne skupnosti in njene prebivalce, ter 
oblikuje svoja stališča in mnenja,

– daje pobude za sprejem odlokov in drugih splošnih 
aktov občine,

– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in raz-
polaganju ter gospodarjenju s skupnim premoženjem krajevne 
skupnosti.

(2) Mnenja in stališča ter pobude iz prejšnjega odstav-
ka, ki se nanašajo na predloge splošnih aktov občine, mora 
predlagatelj v postopku priprave predloga za obravnavo na 
občinskem svetu obravnavati in občinskemu svetu o tem pisno 
poročati.

(3) Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posame-
znih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za 
sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe 
tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

(4) Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršuje župan in 
občinska uprava.

55. člen
(sredstva za delovanje krajevne skupnosti)

(1) Za delovanje in opravljanje nalog krajevne skupnosti 
se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance, o finan-
ciranju neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

(2) Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov 
prebivalcev krajevne skupnosti lahko občina pridobiva sredstva 
iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, zavo-
dov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena 
sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti v 
skladu z njihovim namenom.

(3) Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potre-
buje za svoje delovanje svet krajevne skupnosti, zagotovi in z 
njimi tudi upravlja občina.

56. člen
(razpustitev sveta krajevne skupnosti)

(1) Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega 
odbora občine, četrtine članov sveta krajevne, skupnosti ali 
zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne sku-
pnosti in razpiše predčasne volitve:

– če se po najmanj trikratnem sklicu svet krajevne sku-
pnosti ne sestane,

– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom 
zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi 
in splošnimi akti občine,

– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi 
občanov, ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občin-
skega proračuna, uporabljajo namensko.

(2) Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine kra-
jevne skupnosti, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne 
opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma 
da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje 
nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.

5 Neposredno sodelovanje občanov  
pri odločanju v občini

5.1 Zbor občanov

57. člen
(zbor občanov)

(1) Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine, njenega imena ali sedeža in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukini-

tev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih območij,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-

membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo 

programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter va-
rovanja življenjskega okolja,
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– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, 
kot so gradnja energetskih objektov, odlagališč odpadkov in 
nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo 
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem sta-
tutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene 
občinski svet ali župan.

(2) Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora 
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna 
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog 
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, 
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče 
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primer-
nem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

58. člen
(sklic zbora občanov)

(1) Zbor občanov skliče župan za vso občino ali za njen 
posamezen del na lastno pobudo ali na pobudo občinskega 
sveta ali sveta krajevne skupnosti.

(2) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za ka-
terega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter 
predlog dnevnega reda.

(3) Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno obi-
čajen način in na spletni strani občine

59. člen
(zahteva občanov za sklic zbora)

(1) Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisa-
no z zakonom ali statutom občine ali če tako zahteva najmanj 
deset (10) odstotkov volivcev v občini. Zbor občanov za del 
občine pa na zahtevo najmanj pet (5) odstotkov volivcev tega 
dela.

(2) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebo-
vati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. 
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. 
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in 
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko 
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo 
zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobu-
dniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. 
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih (30) dneh 
po prejemu pravilno vložene zahteve.

60. člen
(vodenje zbora občanov)

(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni 
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje 
predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pre-
dloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje naj-
manj pet (5) odstotkov volivcev z območja občine, za katero 
je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo 
glasuje najmanj polovica volivcev, ki so glasovali.

(3) Javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske upra-
ve, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je gla-
sovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah 
zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave 
seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen 
način objavi.

5.2 Referendum o splošnem aktu občine

61. člen
(referendum o splošnem aktu občine)

(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki 
so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, 
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih 
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski 
davki in druge dajatve.

(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega 
odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana 
občinskega sveta.

(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zah-
teva najmanj pet (5) odstotkov volivcev v občini in če tako 
določa zakon ali statut občine. Pobudo za vložitev zahteve za 
razpis referenduma mora podpreti najmanj stopetdeset (150) 
volivcev v občini.

(4) Naknadni referendum o splošnem aktu občine ureja 
zakon.

5.3 Svetovalni referendum

62. člen
(svetovalni referendum)

(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih 
vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.

(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali 
za njen del.

(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami 
tega zakona, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine in 
zakonom, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo.

5.4 Drugi referendumi

63. člen
(referendum o samoprispevku in drugih vprašanjih)
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o samopri-

spevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skla-

du z določbami zakona, ki ureja naknadni referendum, če z 
zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.

5.5 Ljudska iniciativa

64. člen
(ljudska iniciativa)

(1) Najmanj pet (5) odstotkov volivcev v občini lahko 
zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odlo-
čitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih 
organov.

(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnje-
ga odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo do-
ločbe tega statuta o številu volivcev, ki morajo podpreti pobudo 
za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu in 
zakona, s katerimi je urejen postopek s pobudo volivcem za 
razpis referenduma o splošnem aktu občine.

(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta 
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski 
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej 
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene 
zahteve.

(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih 
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od 
dne pravilno vložene zahteve.

65. člen
(sredstva za neposredno sodelovanje občanov  

pri odločanju v občini)
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odlo-

čanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo 
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

6 Občinske javne službe

66. člen
(občinske javne službe)

(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v 
skladu z zakonom lahko sama določi, in javnih služb, za katere 
je določeno z zakonom, da jih zagotavlja občina.
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(2) Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo 
tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene 
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospo-
darskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

(3) Izvajanje občinskih javnih služb uredi občina z odlo-
kom v skladu z zakonom.

67. člen
(izvajalci javnih služb)

(1) Režijski obrat in pravne osebe javnega prava, ki iz-
vajajo občinske javne službe, ustanavlja občina z odlokom ob 
upoštevanju pogojev, določenih z zakonom.

(2) Občina lahko za opravljanje javnih služb v skladu z 
zakonom in občinskim odlokom podeli koncesijo.

7 Sodelovanje občine z drugimi občinami

68. člen
(medobčinsko sodelovanje)

(1) Občina je članica Združenje občin Slovenije in drugih 
združenj. Združenje občin v skladu z zakonom, aktom o usta-
novitvi ter svojim statutom usklajuje, predstavlja in zagotavlja 
interese članic v razmerju do državnih organov in v Kongresu 
regionalnih in lokalnih oblasti Sveta Evrope ter Odboru regij 
Evropske unije.

(2) Občina kot soustanoviteljica zagotavlja javno službo 
osnovnega zdravstvenega varstva v skupnem javnem zavodu 
in javno službo splošne knjižnice v skupnem javnem zavodu. 
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odloči-
tev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih izvaja javni 
zavod, so občinski sveti udeleženih občin ustanovili skupni 
organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

(3) Občina kot soustanoviteljica zagotavlja gospodarsko 
javno službo preskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalnih in padavinskih voda ipd. po javnem podjetju in go-
spodarsko javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki in od-
laganja ostankov komunalnih odpadkov po javnem podjetju Za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev 
občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih izvaja javno 
podjetje, so občinski sveti udeleženih občin ustanovili skupni 
organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

(4) Občina je za skupno opravljanje nalog občinske upra-
ve v skladu z zakonom z odlokom kot organ skupne občinske 
uprave soustanovila: medobčinski inšpektorat in medobčinsko 
redarstvo, Organ skupne občinske uprave Suhe krajine.

(5) Občina sodeluje z lokalnimi skupnostmi drugih držav 
ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

69. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)

(1) V aktu o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v 
zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki jih izvajajo pravne osebe 
javnega prava, ki jih je občina ustanovila skupaj z drugo/mi ob-
čino/ami se določijo njegove naloge, organizacija dela in način 
sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za 
delo skupnega organa.

(2) Župan mora občinskemu svetu poročati o delu sku-
pnega organa iz prejšnjega odstavka najmanj enkrat letno.

8 Premoženje in financiranje občine

70. člen
(premoženje občine)

(1) Upravljanje in razpolaganje s premoženjem občine 
se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon in 
predpisi, ki veljajo za upravljanje in razpolaganje z državnim 
premoženjem.

(2) Za neodplačno pridobitev premoženja je treba pred-
hodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premo-

ženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s 
pogoji, ki pomenijo obveznost občine.

71. člen
(prihodki občine)

(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, 
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

(2) Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upraviče-
na do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinan-
ciranja iz državnega proračuna.

72. člen
(proračun občine)

(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 
občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski 
svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.

(2) Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki 
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega 
se sprejema.

(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine občinske-
mu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.

(4) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del, 
načrt razvojnih programov ter obrazložitve.

(5) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo 
vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za 
zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani 
izdatki ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne 
proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

73. člen
(izvrševanje proračuna občine)

(1) Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občin-
skemu svetu.

(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, 
določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, 
odlokom o proračunu občine ali drugim splošnim aktom občine.

(3) Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega fi-
nančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, 
pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.

(4) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za 
izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupa-
na in posamezne delavce občinske uprave.

(5) Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o 
izvrševanju proračuna za tekoče leto. Poročilo vsebuje podatke 
in informacije, ki jih določa zakon, ki ureja sistem javnih financ.

74. člen
(odlok o proračunu občine)

(1) Proračun občine sprejme občinski svet z odlokom.
(2) Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagota-

vljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno 
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje pro-
računskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila 
za izvrševanje proračuna.

(3) V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja 
proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki 
jih določa zakon.

(4) Rebalans proračuna predlaga župan, če v teku prora-
čunskega leta ni možno uravnovesiti proračuna občine. Reba-
lans proračuna sprejme občinski svet z odlokom.

(5) Župan predlaga spremembe proračuna občine pred 
začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša. Spre-
membe in dopolnitve proračuna sprejme občinski svet z od-
lokom.

75. člen
(začasno financiranje)

(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na 
katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na 
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podlagi zadnjega sprejetega proračuna in za iste namene. V 
obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva 
do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem obdobju 
v proračunu za preteklo leto.

(2) Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu 
z zakonom. Sklep velja največ tri (3) mesece in se lahko na 
županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za 
tri (3) mesece.

76. člen
(uporaba sredstev proračuna)

Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so 
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le 
za namene in v višini, določeni s proračunom.

77. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)

(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, ra-
zen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o 
proračunu občine.

(2) Če se med letom spremeni delovno področje prora-
čunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša 
obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine 
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, 
na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v 
proračunsko rezervo.

78. člen
(zaključni račun proračuna)

(1) Župan predloži predlog zaključnega računa občin-
skega proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila 
tekočega leta.

(2) Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega 
proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v tridesetih 
(30) dneh po sprejemu.

79. člen
(zadolževanje občine)

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih 
sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.

80. člen
(zadolževanje javnih podjetij in javnih zavodov)

(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica 
je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če 
je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski 
svet. Soglasje izda župan.

(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij 
in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na 
predlog župana občinski svet.

(3) Kadar občina z eno ali več občinami ustanovi javno 
podjetje ali javni zavod, o soglasju k zadolževanju odločajo 
občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.

81. člen
(finančno poslovanje občine)

(1) Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba 
v okviru občinske uprave.

(2) Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali no-
tranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, 
ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z 
zakonom in podzakonskimi predpisi.

82. člen
(javno naročanje)

Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del 
izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naro-
čanje.

9 Splošni in posamični akti občine

9.1 Splošni akti občine

83. člen
(splošni akti občine)

(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega 
sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.

(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi pro-
storske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in 
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet 
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja 
poslovnik občinskega sveta.

84. člen
(statut občine)

(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme 
občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občin-
skega sveta.

(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpi-
san s poslovnikom občinskega sveta za sprejem odloka.

85. člen
(poslovnik občinskega sveta)

(1) S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotre-
tjinsko večino glasov navzočih članov, se podrobneje uredi 
organizacija in način dela občinskega sveta in delovnih teles 
občinskega sveta pri izvrševanju nalog iz pristojnosti občin-
skega sveta, zagotavljanje javnosti dela občinskega sveta, 
uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta, 
postopki sprejemanja občinskih splošnih aktov in proračuna, 
sodelovanje občanov pri pripravi predlogov predpisov, volitve 
in imenovanja in druge zadeve, pomembne za delo občinskega 
sveta.

(2) Poslovnik občinskega sveta primerno uporabljajo pri 
svojem delu sveti krajevnih skupnosti.

86. člen
(odlok občine)

(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz 
svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa 
način njihovega dela, ustanavlja pravne osebe javnega prava, 
izvajalce občinskih javnih služb, in ureja druge zadeve, če je 
tako določeno z zakonom.

(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene 
pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

87. člen
(pravilnik)

S pravilnikom se podrobneje uredi izvrševanje določb 
statuta ali odloka.

9.2 Posamični akti občine

88. člen
(posamični akti občine)

(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
(2) S posamičnimi akti, odločbo ali sklepom, odloča ob-

čina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene 
državne pristojnosti.

89. člen
(odločanje o pritožbah zoper posamične akte občine)
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi 

občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi sto-
pnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače 
določeno.
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(2) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih 
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni or-
gan, ki ga določi zakon.

(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih 
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

90. člen
(pooblastila v upravnih zadevah)

Pooblastila za vodenje postopka in odločanje v uprav-
nih zadevah iz občinske pristojnosti se podeljujejo uradnim 
osebam v skladu z zakonom in predpisi izdanimi na podlagi 
zakona.

91. člen
(izločitev uradne osebe)

(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direk-
tor občinske uprave, ki v primeru izločitve javnega uslužbenca 
o stvari tudi odloči, če je javni uslužbenec pooblaščen za odlo-
čanje v upravnih stvareh.

(2) O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča 
občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

92. člen
(obveščenost o upravnih postopkih)

(1) Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, 
da je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v kate-
rem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine. 
Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega 
postopka v osmih (8) dneh.

(2) Župan mora vstopiti v upravni ali sodni postopek kot 
stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh po-
stopkih oziroma, če so z že izdanimi akti prizadete pravice in 
pravne koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

10 Prehodne in končne določbe

93. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut 
Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99 z dne 10. 5. 1999 
z naslednjimi spremembami in dopolnitvami: Uradni list RS, 
št. 63/00 z dne 13. 7. 2000, Uradni list RS, št. 93/00 z dne 
12. 10. 2000, Uradni list RS, št. 115/07 z dne 14. 12. 2007, 
Uradni list RS, št. 17/10 z dne 5. 3. 2010).

94. člen
(objava in začetek veljavnosti)

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

Št. 030-2/2017-1
Žužemberk, dne 14. junija 2018

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

3843. Poslovnik Občinskega sveta Občine 
Žužemberk

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 19. člena Statuta Občine 
Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine 
Žužemberk na  24. seji dne 14. 6. 2018 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta Občine Žužemberk

1 Splošne določbe

1. člen
(vsebina poslovnika)

(1) Vsebina tega poslovnika so določbe, s katerimi je po-
drobneje urejena organizacija in način dela občinskega sveta 
(v nadaljnjem besedilu: svet), in sicer:

– konstituiranje sveta,
– pravice in dolžnosti članov sveta,
– seje sveta,
– akte sveta,
– volitve in imenovanja,
– razmerje med županom in svetom,
– delo sveta v izrednem stanju,
– spremembe in dopolnitve ter razlaga poslovnika.
(2) V poslovniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za 

moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen
(uporaba poslovnika)

(1) Ta poslovnik se uporablja za delo občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles.

(2) Če posamezne zadeve z delovnega področja delov-
nega telesa tako zahtevajo, se lahko način njegovega dela v 
teh zadevah v skladu s tem poslovnikom ureja tudi v aktu o 
ustanovitvi ali s posebnim poslovnikom.

(3) Za delo sveta krajevnih skupnosti se primerno njihovim 
nalogam uporabljajo določbe tega poslovnika, ki urejajo seje 
sveta.

3. člen
(javnost dela)

(1) Delo sveta je javno. Za zagotavljanje javnosti dela 
sveta skrbi župan.

(2) Javnost dela se zagotavlja:
– z objavljanjem dokumentov in drugih informacij, ki so 

v skladu z zakonom informacije javnega značaja, na spletni 
strani občine,

– z zagotavljanjem informacij javnega značaja fizičnim in 
pravnim osebam na njihovo zahtevo,

– z objavljanjem sklicev sej z dnevnimi redi in gradivi,
– z zagotavljanjem sodelovanja občanov pri pripravi splo-

šnih aktov občine,
– z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine,
– z obvestili za javnost,
– s posredovanjem posebnih pisnih sporočil sredstvom 

javnega obveščanja,
– z navzočnostjo občanov,
– z navzočnostjo predstavnikov sredstev javnega obve-

ščanja na sejah ter
– na druge načine.
(3) Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo 

razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki 
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpi-
som ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zaseb-
no pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška 
ali uradna tajnost. Za ravnanje z gradivi zaupne narave se 
upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

(4) Podrobneje način zagotavljanja javnosti dela in način 
omejitve javnosti dela sveta in njegovih delovnih teles določa 
ta poslovnik.

4. člen
(seje sveta)

(1) Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih 
sejah.
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(2) Redne seje se sklicujejo v skladu s terminskim progra-
mom sej sveta, ki ga sprejme svet na začetku mandata.

(3) Izredna seja se skliče na zahtevo najmanj ene četrtine 
članov občinskega sveta (v nadaljevanju: člani sveta) ali, če 
župan oceni, da je to potrebno zaradi nujnosti odločanja sveta.

(4) Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslov-
nika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.

(5) Za sklic seje iz tretjega oziroma četrtega odstavka 
tega člena ne veljajo rokovne omejitve, ki veljajo za sklic redne 
seje, razen za sklic izredne seje na zahtevo članov sveta, ko 
se uporabljajo roki, določeni z zakonom.

(6) Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in 
drugih svečanih priložnostih.

5. člen
(uporaba žiga)

(1) Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom 
občine, v katerega notranjem krogu je ime občinskega organa 
“OBČINSKI SVET”.

(2) Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih 
in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.

(3) Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna 
telesa sveta.

(4) Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor 
občinske uprave.

2 Konstituiranje sveta

6. člen
(konstituiranje sveta)

(1) Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je 
potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.

(2) Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan 
praviloma v dvajsetih (20) dneh po izvolitvi članov, vendar ne 
kasneje kot deset (10) dni po izvedbi drugega kroga volitev žu-
pana. Prvo sejo vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma 
član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.

(3) Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kan-
didatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta in izvoljenega 
župana.

7. člen
(dnevni red prve seje sveta)

(1) Obvezni dnevni red prve seje sveta je:
1. ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta,
2. poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet 

in volitev župana,
3. imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih 

pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta 
in ugotovitve izvolitve župana,

4. poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov čla-
nov sveta,

5. poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.
(2) O obveznem dnevnem redu prve seje svet ne razpra-

vlja in ne odloča.
(3) Dnevni red prve seje praviloma vsebuje imenovanje 

komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko 
pa tudi slovesno prisego župana in njegov pozdravni nagovor.

(4) Dnevni red prve seje predlaga prejšnji župan v skladu 
s tem členom in sklepi pripravljalnega sestanka iz tretjega od-
stavka prejšnjega člena tega poslovnika.

(5) Postopek potrditve mandatov članov sveta in odlo-
čanje o morebitnih pritožbah kandidatov za člane sveta ali 
predstavnikov kandidatnih list oziroma kandidatov za župana 
ali predstavnikov kandidatur za župana določa zakon.

8. člen
(imenovanje mandatne komisije)

Na prvi seji svet izmed navzočih izvoljenih članov sveta 
najprej imenuje tri člansko mandatno komisijo za pregled pri-

spelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov 
sveta. Člane mandatne komisije predlaga predsedujoči, lahko 
pa vsak član sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu, 
kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O 
preostalih predlogih svet ne odloča.

9. člen
(prepoved odločanja o pritožbi zoper mandat župana)
Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen 

tudi za člana sveta, pa je zoper njegov mandat župana vlože-
na pritožba, o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti 
vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi 
za člana sveta.

10. člen
(slovesna prisega)

Slovesna prisega župana se glasi: »Prisegam, da bom 
vestno in odgovorno v skladu z Ustavo Republike Slovenije, 
Evropsko listino lokalne samouprave, zakonom, statutom ob-
čine in občinskimi predpisi opravljal/a dolžnosti župana/nje, 
spoštoval/a interese in potrebe lokalne skupnosti in deloval/a 
za blaginjo občank in občanov ter napredek in razvoj Občine 
Žužemberk.«

11. člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

Ko je svet konstituiran, imenuje izmed članov komisijo 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno 
delovno telo. Če komisija ni imenovana na konstitutivni seji, se 
imenuje najkasneje na naslednji seji.

3 Pravice in dolžnosti članov sveta

12. člen
(pravice in dolžnosti članov sveta)

(1) Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zako-
nom, statutom občine in tem poslovnikom.

(2) Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se 
sej sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani 
sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in 
imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice 
glasovanja.

(3) Član sveta ima pravico:
– predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte, razen 

proračuna, zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v 
zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme svet na predlog 
župana;

– predlagati svetu obravnavo drugih vprašanj iz njegove 
pristojnosti;

– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih 
aktov in odločitev sveta ter predlagati dopolnila (amandmaje) 
teh predlogov;

– sodelovati pri oblikovanju programa dela sveta in dnev-
nih redov njegovih sej;

– predlagati kandidate za člane občinskih organov, de-
lovnih teles sveta in organov javnih zavodov, javnih podjetij in 
skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina 
oziroma v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje pred-
stavnike.

(4) Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne 
narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne 
tajnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti 
sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za 
katere zve pri svojem delu.

(5) Član sveta ima pravico do sejnine v skladu z zakonom 
in posebnim aktom sveta in do povračila stroškov v zvezi z 
opravljanjem funkcije.
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13. člen
(pravice svetniških skupin)

(1) Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani sveta, izvoljeni 
z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list, imajo le 
pravice, ki gredo posameznemu članu sveta.

(2) Svet lahko odloči, da imajo svetniške skupine pravico 
do povračila materialnih stroškov.

14. člen
(podatki in pojasnila)

(1) Član sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih 
občinskih organov in občinske uprave podatke in pojasnila, ki 
so mu potrebna za delo v občinskem svetu in njegovih delovnih 
telesih.

(2) Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni članu 
sveta omogočiti seznanitev s podatki in mu dati zahtevana 
pojasnila. Če član sveta to posebej zahteva, mu je treba po-
sredovati pojasnila tudi v pisni obliki.

15. člen
(vprašanja in pobude članov sveta)

(1) Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni 
obliki ali ustno.

(2) Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna 
točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.

(3) Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in po-
stavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V naspro-
tnem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan 
oziroma član sveta na to opozori in člana sveta pozove, da 
vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

(4) Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 
dve (2) minuti, obrazložitev pobude pa ne več kot tri (3) minute.

(5) Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredo-
vano tistemu, na katerega je naslovljeno.

(6) Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji 
obvezno prisotna župan in direktor občinske uprave. Če sta 
župan ali direktor občinske uprave zadržana, določita, kdo ju 
bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.

(7) Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so 
bila oddana do začetka seje, ter na ustna vprašanja dana ob 
obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva odgo-
vor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma 
proučitev, lahko župan ali direktor občinske uprave odgovorita 
na naslednji seji.

(8) Župan ali direktor občinske uprave lahko na posa-
mezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno morata 
odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva 
vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem članom 
sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji redni seji.

16. člen
(zahteva za dodatna pojasnila)

(1) Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje 
vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. 
Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga svetu, da se o 
zadevi opravi razprava, o čemer odloči svet z glasovanjem.

(2) Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan 
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje.

17. člen
(udeleževanje na sejah sveta in delovnih telesih)

(1) Član sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delov-
nih teles, katerih član je.

(2) Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, 
katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti žu-
pana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do 
začetka seje.

(3) Članu sveta, ki se neupravičeno ne udeleži redne seje 
sveta, sejnina ne pripada.

(4) Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlo-
gov ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu, 
lahko predsednik delovnega telesa predlaga svetu njegovo 
razrešitev.

4 Seje sveta

4.1 Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

18. člen
(sklic seje)

(1) Seje sveta sklicuje župan v skladu s programom dela 
sveta, na zahtevo najmanj ene četrtine članov sveta ter glede 
na potrebe odločanja na svetu.

(2) Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden je konča-
na predhodno sklicana seja, svet pa nove redne seje ne more 
začeti, dokler ne konča prejšnje redne seje.

19. člen
(vabilo)

(1) Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevne-
ga reda se pošlje članom sveta najkasneje sedem dni pred 
dnevom, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi 
gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. 
Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebina 
gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.

(2) Vabilo za sejo sveta se pošlje tudi županu, podžu-
panu in direktorju občinske uprave ter v vednost predsedniku 
nadzornega odbora občine in medijem. Javnost se obvesti z 
objavo vabila na spletni strani občine. Objava se opravi vsaj 
tri dni pred sejo.

(3) Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po ele-
ktronski pošti, po pošti v fizični obliki pa v primeru, če tako s 
pisno izjavo naroči prejemnik ali občinska uprava ne razpolaga 
z elektronskim naslovom prejemnika.

20. člen
(poročevalci in vabljeni)

(1) Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne 
točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma direktor 
občinske uprave.

(2) Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je, 
glede na dnevni red seje, potrebna.

21. člen
(izredna seja)

(1) Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odlo-
čanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje 
ali na zahtevo četrtine članov sveta.

(2) V zahtevi članov sveta za sklic izredne seje morajo 
biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo 
gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča, če člani sveta ne 
razpolagajo z gradivom, pa zahteva županu in občinski upravi, 
katero gradivo naj se za sejo pripravi.

(3) Izredno sejo sveta skliče župan. Če izredna seja 
sveta, ki so jo zahtevali člani sveta, ni sklicana v roku sedmih 
(7) dni od predložitve pisne obrazložene zahteve za sklic s 
priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skličejo člani sveta, ki 
so sklic zahtevali oziroma tisti član sveta, ki ga pooblastijo za 
sklic in vodenje seje.

(4) Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti 
poslano članom sveta najkasneje pet dni pred sejo. Vabilo se 
pošlje v skladu z 19. členom tega poslovnika in se objavi na 
spletni strani občine.

(5) Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja 
sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem 
seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem 
primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami seji, na 
sami seji pa se lahko predloži tudi gradivo za sejo. Svet pred 
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sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje ugotovi 
utemeljenost razlogov za sklic. Če svet ugotovi, da ni bilo razlo-
gov, se seja ne opravi in se skliče nova izredna ali redna seja 
v skladu s tem poslovnikom.

22. člen
(dopisna seja)

(1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za 
sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati 
o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, 
s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki 
in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne 
obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični 
ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gra-
divom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme, ter z osebnim 
telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. 
Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati 
rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je 
do katere ure se šteje trajanje seje).

(2) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano 
vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo 
več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, 
ki so glasovali.

(3) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je 
sprejet, če nihče izmed članov sveta ni glasoval proti.

(4) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora, poleg se-
stavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o 
osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev, koliko 
članov sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se 
uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.

23. člen
(predlog dnevnega reda)

(1) Dnevni red seje sveta predlaga župan.
(2) Dnevni red lahko predlagajo tudi člani sveta, ki imajo 

pravico zahtevati sklic seje sveta. Posamezne točke dnevne-
ga reda lahko predlaga posamezen član sveta ali svetniška 
skupina.

(3) V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo 
le točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo-
čeni s tem poslovnikom.

(4) Na dnevni red ni mogoče uvrstiti akta, če še ni končan 
postopek o aktu z enako ali podobno vsebino.

(5) Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so 
pripravljeni za drugo obravnavo.

24. člen
(vodenje seje)

(1) Sejo sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej 
sveta pooblasti podžupana ali drugega člana sveta (v nadalj-
njem besedilu: predsedujoči).

(2) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predse-
dujoči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa 
tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član sveta.

(3) Izredno sejo sveta, ki jo skličejo člani sveta, ker žu-
pan ni opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslovnikom, 
vodi član sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje 
zahtevali.

4.2 Zagotavljanje javnosti dela sveta

25. člen
(zagotavljanje javnosti seje)

(1) Javnost seje sveta se praviloma zagotavlja z navzoč-
nostjo predstavnikov sredstev javnega obveščanja na seji, in z 
navzočnostjo javnosti v prostoru, v katerem seja sveta poteka.

(2) Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v pro-
storu, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko 
spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost 
mora biti vidno ločen od prostora za člane sveta.

(3) Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega 
obveščanja dopusti zvočno in slikovno snemanje posameznih 
delov seje.

(4) Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva 
javnega obveščanja moti delo sveta, ga predsedujoči najprej 
opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta, pa ga 
odstrani iz prostora.

26. člen
(izključitev javnosti)

(1) Predsedujoči predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo 
za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega 
reda, če to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z 
zakonom niso informacije javnega značaja.

(2) Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako 
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti, 
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov 
sveta navzoč na seji.

4.3 Potek seje

27. člen
(ugotavljanje navzočnosti)

(1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed 
članov sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more 
udeležiti in koliko članov sveta je navzočnost potrdilo s podpi-
som na listi navzočnosti.

(2) Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen 
na sejo.

(3) Predsedujoči nato ugotovi, da je svet sklepčen in se 
seja lahko začne. Če svet ni sklepčen predsedujoči ugotovi, da 
sklic seje ni bil uspešen in je treba sejo sklicati ponovno.

(4) Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v 
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

28. člen
(odločanje o zapisniku prejšnje seje)

(1) Preden svet določi dnevni red redne seje, potrdi za-
pisnik prejšnje seje in zapisnike prej izvedenih sej, ki še niso 
bili potrjeni.

(2) Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje 
seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. 
O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika 
prejšnje seje odloči svet.

(3) Zapisnik se lahko potrdi z ugotovitvijo, da nanj niso bile 
podane pripombe, lahko pa ustrezno spremenjen in dopolnjen.

(4) Svet na izrednih in dopisnih sejah ne potrjuje zapi-
snikov.

29. člen
(dnevni red)

(1) Svet na začetku seje določi dnevni red.
(2) Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o 

predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega 
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi, in nato o mo-
rebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali 
hitri postopek.

(3) Mandatne zadeve imajo prednost pred vsemi drugimi 
točkami dnevnega reda in se uvrstijo takoj za točko “potrditev 
zapisnika”.

(4) Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam 
umakne vse do glasovanja o dnevnem redu. O predlagate-
ljevem umiku točke svet ne razpravlja in ne glasuje. Kadar 
predlaga umik točke dnevnega reda oseba, ki ni predlagatelj 
točke, svet o tem razpravlja in glasuje.

(5) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprej-
mejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom 
sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na 
dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet raz-
pravlja in glasuje.
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(6) Svet ne more odločiti, da se v dnevi red seje uvrstijo 
zadeve, h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča 
župan, kadar ta ni bil predlagatelj, ali jih ni obravnavalo pristoj-
no delovno telo, razen v primerih, ko delovno telo še ni bilo 
ustanovljeno, pa je obravnava nujna.

(7) Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma 
za razširitev dnevnega reda potrdi svet dnevni red seje v celoti.

30. člen
(vrstni red obravnave točk dnevnega reda)

(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po 
sprejetem dnevnem redu.

(2) Med sejo lahko svet izjemoma spremeni vrstni red 
obravnave posameznih točk dnevnega reda, če med potekom 
seje nastopijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno posamezno 
gradivo obravnavati pred točko dnevnega reda, na katero je 
uvrščeno, ali pozneje.

31. člen
(razprava)

(1) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda 
lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predla-
gatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna 
obrazložitev sme trajati največ deset minut, če ni s tem poslov-
nikom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je predlaga-
telj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.

(2) Če ni župan predlagatelj, poda župan ali podžupan 
oziroma direktor občinske uprave mnenje k obravnavani za-
devi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa sveta, 
ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev županovega mnenja in 
beseda predsednika delovnega telesa lahko trajata največ po 
deset (10) minut.

(3) Potem dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu, 
kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana 
lahko traja največ pet minut. Svet lahko sklene, da posamezen 
član iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa, vendar 
ne več kot sedem (7) minut.

(4) Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat, 
ima pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razpra-
vljavca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napovedi 
replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepo-
ve. Replike smejo trajati največ tri (3) minute.

(5) Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, 
predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne raz-
prave lahko trajajo le po tri (3) minute.

32. člen
(opomin)

(1) Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na 
dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predse-
dujoči pozval.

(2) Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali preko-
rači čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po 
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z 
razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper od-
vzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči 
svet brez razprave.

33. člen
(kršitve poslovnika)

(1) Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o 
kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo 
zahteva.

(2) Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslov-
nika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom, 
odloči svet o tem vprašanju brez razprave.

(3) Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako 
ali popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je 
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu 
da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora 

član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več kot 
tri (3) minute.

34. člen
(prekinitev seje sveta)

(1) Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k raz-
pravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Če 
je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev 
ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in 
nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

(2) Predsedujoči lahko prekine sejo, če je to potrebno 
zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni razpravi, po-
trebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj.

(3) Predsedujoči prekine sejo, če ugotovi, da svet ni več 
sklepčen, če so potrebna posvetovanja v delovnem telesu in v 
drugih primerih, ko tako sklene svet.

(4) Predsedujoči prekine sejo, če z ukrepi, določenimi s 
tem poslovnikom, ne more zagotoviti nemotenega nadaljevanja 
seje.

(5) V vseh primerih prekinitve seje predsedujoči določi, 
kdaj se bo nadaljevala.

(6) Če je seja prekinjena zato, ker svet ni več sklepčen, 
sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo 
konča.

35. člen
(začetek seje, odmor in konec)

(1) Seje sveta se sklicujejo najprej ob sedemnajsti (17). uri 
in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot 
štiri ure.

(2) Predsedujoči odredi deset (10) minutni odmor vsaj po 
dveh urah neprekinjenega dela.

(3) Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen 
predlog člana sveta, župana ali predlagatelja, če je to potrebno 
zaradi priprave dopolnil (amandmajev), mnenj, stališč, doda-
tnih obrazložitev ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih 
podatkov. Odmor lahko traja največ trideset (30) minut, odredi 
pa se ga lahko pred oziroma v okviru posamezne točke največ 
dvakrat.

(4) Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po 
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, svet odloči, ali se 
lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje drugič.

(5) Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, je seja sveta 
končana.

36. člen
(preložitev)

Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali 
če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi odločiti 
na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na 
eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če časovno 
ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.

4.4 Vzdrževanje reda na seji

37. člen
(red na seji)

(1) Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme 
nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.

(2) Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med 
govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo 
le predsedujoči.

38. člen
(ukrepi za zagotovitev reda na seji)

(1) Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči 
naslednje ukrepe:

– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.
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(2) Opomin se lahko izreče članu sveta, če govori, čeprav 
ni dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če na kak drug 
način krši red na seji.

(3) Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svo-
jim govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil 
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe 
tega poslovnika.

(4) Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu 
sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu besede 
krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta.

(5) Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep 
odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti prostor, 
v katerem je seja.

(6) Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in 
iz poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši 
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten 
potek seje.

(7) Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da 
se odstranijo vsi poslušalci.

(8) Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti 
reda na seji sveta, jo prekine.

4.5 Odločanje

39. člen
(sklepčnost)

(1) Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina 
vseh članov sveta.

(2) Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsa-
kim glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru 
oziroma prekinitvi.

(3) Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov 
sveta v sejni sobi na način, kot velja za glasovanje (glasovalna 
naprava, dvig kartonov ali rok). Preverjanje sklepčnosti lahko 
zahteva vsak član sveta ali predsedujoči kadarkoli.

40. člen
(odločanje na seji sveta)

Predlagana odločitev je na sklepčni seji sveta sprejeta, 
če se je večina članov sveta, ki so glasovali, izrekla 'ZA' njen 
sprejem oziroma, če je 'ZA' sprejem glasovalo toliko članov, kot 
to za posamezno odločitev določa zakon.

41. člen
(glasovanje)

(1) Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
(2) S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako skle-

ne pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju. 
Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali vsak član sveta.

(3) Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, 
o katerem se odloča. Predsedujoči pred vsakim glasovanjem 
prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja.

(4) Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas, razen, če 
ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v okviru 
posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati največ 
dve minuti.

(5) H glasovanju pozove predsedujoči člane sveta tako, 
da jim najprej predlaga, da se opredelijo 'ZA' sprejem predla-
gane odločitve, po zaključenem opredeljevanju za sprejem 
odločitve pa še, da se opredelijo 'PROTI' sprejemu predlagane 
odločitve. Vsak član glasuje o isti odločitvi samo enkrat, razen 
če je glasovanje v celoti ponovljeno.

(6) Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugo-
tovi in objavi izid glasovanja.

42. člen
(javno in poimensko glasovanje)

(1) Javno glasovanje se opravi z dvigom rok, z uporabo 
glasovalne naprave ali s poimenskim izjavljanjem.

(2) Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči 
na predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh čla-
nov sveta.

(3) Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abe-
cednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da 
glasno izjavi 'ZA' ali 'PROTI'. O poimenskem glasovanju se piše 
zaznamek tako, da se pri vsakem članu sveta zapiše, kako je 
glasoval, ali pa se zabeleži njegova odsotnost. Zaznamek je 
sestavni del zapisnika seje.

43. člen
(tajno glasovanje)

(1) Tajno se glasuje z glasovnicami.
(2) Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska ko-

misija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi svet na predlog 
predsedujočega. Administrativno-tehnična opravila v zvezi s 
tajnim glasovanjem opravlja direktor občinske uprave ali javni 
uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave.

(3) Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, ko-
likor je članov sveta. Glasovnice morajo biti overjene z žigom, 
ki ga uporablja svet.

(4) Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas 
glasovanja.

(5) Komisija vroči glasovnice članom sveta in sproti ozna-
či, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki 
je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost 
glasovanja.

(6) Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in 
praviloma opredelitev 'ZA' in 'PROTI'. 'ZA' je na dnu glasovni-
ce za besedilom predloga na desni strani, 'PROTI' pa na levi. 
Glasuje se tako, da se obkroži besedo 'ZA' ali besedo 'PROTI'.

(7) Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
(8) Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne števil-

ke, imena in priimke kandidatov, če jih je več, po abecednem 
redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži 
zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za 
katerega se želi glasovati, in največ toliko zaporednih številk, 
kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba 
imenovati.

(9) Ko član sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v 
glasovalno skrinjico.

44. člen
(izid glasovanja)

(1) Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid gla-
sovanja.

(2) Poročilo o izidu glasovanja vsebuje podatke o:
– datumu in številki seje sveta,
– predmetu glasovanja,
– sestavi glasovalne komisije s podpisi njenih članov,
– številu razdeljenih glasovnic,
– številu oddanih glasovnic,
– številu neveljavnih glasovnic,
– številu veljavnih glasovnic,
– številu glasov 'ZA' in številu glasov 'PROTI' oziroma pri 

glasovanju o kandidatih,
– številu glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,
– ugotovitvi, da je predlog izglasovan s predpisano veči-

no, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa, 
katerih kandidat je imenovan.

(3) Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid 
glasovanja na seji sveta.

45. člen
(ponovitev glasovanja)

(1) Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja 
ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.

(2) O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na 
predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasova-
nja, ali na predlog predsedujočega. O isti zadevi je mogoče 
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glasovati največ dvakrat. Javnega poimenskega glasovanja 
se ne ponavlja.

4.6 Zapisnik seje sveta

46. člen
(vsebina zapisnika seje sveta)

(1) O vsaki seji sveta se piše zapisnik.
(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti 

pa podatke o navzočnosti članov sveta na seji in ob posame-
znem glasovanju, o odsotnosti članov sveta in razlogih zanjo, 
o udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji, 
o sprejetem dnevnem redu, imenih razpravljavcev, predlogih 
sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o skle-
pih, ki so bili sprejeti, o vseh postopkovnih odločitvah predse-
dujočega in sveta ter o stališčih statutarno pravne komisije o 
postopkovnih vprašanjih.

(3) Potrjeni zapisnik seje sveta se kot dokumentarno 
gradivo hrani trajno v dosjeju seje, na kateri je bil sestavljen. V 
dosje je treba vložiti original vabila in gradivo, ki je bilo predlo-
ženo oziroma obravnavano na seji.

47. člen
(zapisnik seje sveta)

(1) Za zapisnik seje sveta skrbi direktor občinske uprave. 
Direktor občinske uprave lahko za vodenje zapisnika seje sveta 
pooblasti drugega javnega uslužbenca.

(2) Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je 
sejo vodil, in direktor občinske uprave oziroma pooblaščeni 
javni uslužbenec, ki je vodil zapisnik.

(3) Po sprejemu se zapisnik objavi na spletnih straneh 
občine ter na krajevno običajen način.

(4) Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je 
bil voden na nejavnem delu seje sveta, se ne prilaga v gradivo 
za redno sejo sveta in ne objavlja. Člane sveta z njim pred 
potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.

48. člen
(ravnanje z gradivom sveta)

(1) Ravnanje z gradivom sveta, ki je zaupne narave, do-
loči svet na podlagi zakona s posebnim aktom.

(2) Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, za-
pisniki sej ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih teles, se 
kot trajno gradivo hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva 
občinske uprave.

49. člen
(vpogled v gradivo)

(1) Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradi-
vo, ki se hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva, če je to 
potrebno zaradi opravljanja njegove funkcije. Vpogled odredi 
direktor občinske uprave na podlagi pisne zahteve člana sveta. 
Original zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hranijo 
pri gradivu, ki je bilo vpogledano.

(2) V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave 
odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom sveta.

4.7 Strokovno in administrativno delo za svet

50. člen
(strokovno in administrativno delo za svet)

(1) Za strokovno in administrativno delo za svet in za 
delovna telesa sveta je odgovoren direktor občinske uprave.

(2) Direktor občinske uprave organizira strokovno in teh-
nično pripravo gradiv za potrebe sveta in določi javnega usluž-
benca, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga 
opravila, potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih 
teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi 
določeno posebno delovno mesto.

5 Delovna telesa občinskega sveta

51. člen
(stalna delovna telesa)

(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
1. odbor za družbene dejavnosti,
2. odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, davčno 

politiko, proračun in finance,
3. odbor za okolje in prostor, komunalo in promet,
4. odbor za lokalno samoupravo,
5. komisija za vloge in pritožbe,
6. komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 

in priznanja,
7. komisija za statut občine in poslovnik sveta.
(2) Odbori in komisije lahko predlagajo svetu v sprejem 

odloke in druge akte iz njihove pristojnosti.

52. člen
(odbor za družbene dejavnosti)

(1) Odbor za družbene dejavnosti ima pet članov. Svet 
imenuje člane odbora izmed članov sveta in izmed drugih obča-
nov. Število članov odbora imenovanih izmed drugih občanov 
mora biti manjše od polovice vseh članov odbora za družbene 
dejavnosti.

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-
tev iz pristojnosti občine na področju družbenih dejavnosti, ki 
so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in 
svetu poda stališče s predlogom odločitve.

53. člen
(odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, davčno politiko, 

proračun in finance)
(1) Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, davčno 

politiko, proračun in finance ima pet članov. Svet imenuje člane 
odbora izmed članov sveta in izmed drugih občanov. Število 
članov odbora imenovanih izmed drugih občanov mora biti 
manjše od polovice vseh članov odbora za gospodarstvo, kme-
tijstvo, turizem, davčno politiko, proračun in finance.

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-
tev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, kmetijstva, 
turizma, davčne politike, proračuna in financ, ki so svetu pre-
dlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda 
stališče s predlogom odločitve.

54. člen
(odbor za okolje in prostor, komunalo in promet)

(1) Odbor za okolje in prostor ima pet članov. Svet imenu-
je člane odbora izmed članov sveta in izmed drugih občanov. 
Število članov odbora imenovanih izmed drugih občanov mora 
biti manjše od polovice vseh članov odbora za okolje in prostor, 
komunalo in promet.

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih od-
ločitev iz pristojnosti občine na področju urejanja prostora 
in gospodarjenja z nepremičninami, ki so svetu predlagani v 
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s 
predlogom odločitve.

55. člen
(odbor za lokalno samoupravo)

Odbor za lokalno samoupravo ima pet članov. Svet ime-
nuje člane odbora izmed članov sveta in izmed drugih obča-
nov. Število članov odbora imenovanih izmed drugih občanov 
mora biti manjše od polovice vseh članov odbora za lokalno 
samoupravo.

56. člen
(komisija za vloge in pritožbe)

(1) Komisija za vloge in pritožbe ima pet članov.
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(2) Komisija za vloge in pritožbe opravlja zlasti naslednje 
naloge:

– obravnava pritožbe in predloge občanov, v katerih opo-
zarjajo na določene probleme pri izvajanju zakonov in občin-
skih aktov,

– proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega 
pomena, ki jih pošiljajo občani občinskemu svetu in drugim 
organom ter ugotavlja vzroke zanje,

– obvešča pristojne odbore in delovna telesa o pojavih, ki 
nastajajo pri uporabi zakonov in občinskih aktov in jim predlaga 
ustrezne ukrepe za učinkovito uresničevanje pravic, dolžnosti 
in pravnih interesov občanov.

57. člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja ima pet članov.

(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja opravlja zlasti naslednje naloge:

– svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta, 
občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov 
ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih 
skladov in javnih podjetij,

– svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s ka-
drovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,

– pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami 
ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih 
organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih za-
vodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter 
izvršuje odločitve sveta,

– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet.

58. člen
(komisija za statut občine in poslovnik sveta)

(1) Komisija za statut občine in poslovnik sveta ima pet 
članov.

(2) Komisija obravnava predlog statuta občine in poslov-
nika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in 
drugih splošnih aktov, ki jih sprejema svet.

(3) Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede 
skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in 
statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi 
veljavnimi splošnimi akti občine.

(4) Komisija lahko predlaga svetu v sprejem spremembe 
in dopolnitve statuta občine in poslovnika sveta ter obvezno 
razlago določb splošnih aktov občine.

(5) Med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako zah-
teva predsedujoči sveta, komisija za statut občine in poslovnik 
sveta razlaga poslovnik sveta.

59. člen
(občasna delovna telesa)

Občasna delovna telesa ustanovi svet s sklepom, s kate-
rim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi 
imenovanje.

60. člen
(imenovanje članov odborov in komisij)

Člane stalnih odborov in komisije imenuje svet na predlog 
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, pravi-
loma na drugi redni seji v mandatu.

61. člen
(skupna delovna telesa)

Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V 
aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi njihova 
sestava in naloge.

62. člen
(delo delovnega telesa)

(1) Prvo sejo delovnega telesa skliče župan, vse nadaljnje 
pa predsednik.

(2) Predsednik delovnega telesa organizira in vodi delo 
delovnega telesa, sklicuje njegove seje in zastopa njegova 
mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu.

(3) Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodelje-
nih zadev po sklepu sveta, na podlagi dnevnega reda redne 
seje sveta ali na zahtevo župana.

(4) Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano 
članom delovnega telesa najmanj tri (3) dni pred sejo delovne-
ga telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

(5) Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko ve-
ljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina 
njegovih članov, svoje odločitve – mnenja, stališča in predloge 
pa sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov.

(6) Glasovanje v delovnem telesu je javno.
(7) Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila 

tega poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta.
(8) Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni jav-

ni uslužbenci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov 
in drugih odločitev sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa 
tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in 
skladov, katerih delo je neposredno povezano z obravnavano 
problematiko.

6 Akti sveta

6.1 Splošne določbe

63. člen
(splošni akti občine in drugi akti sveta)

(1) Svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in 
statutom naslednje akte:

– poslovnik občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izved-

bene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila.
(2) Svet sprejema sklepe, stališča, mnenja, soglasja in 

druge akte v skladu z zakonom in statutom občine.

64. člen
(predlagalna pravica)

(1) Proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke 
ter druge splošne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu 
tako določeno, predlaga svetu v sprejem župan.

(2) Komisije in odbori sveta ter vsak član sveta lahko 
predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove 
pristojnosti, razen aktov iz prvega odstavka.

(3) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko v skladu 
z zakonom in statutom občine zahteva od sveta izdajo ali raz-
veljavitev splošnega akta.

65. člen
(podpis in hramba aktov, ki jih sprejema svet)

(1) Akte, ki jih sprejema svet, podpisuje župan.
(2) Izvirnike aktov sveta se ožigosa in shrani v stalni zbirki 

dokumentarnega gradiva občinske uprave.

6.2 Postopek za sprejem odloka

66. člen
(vsebina predloga odloka)

(1) Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, 
besedilo členov in njihovo obrazložitev.
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(2) Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno sta-
nja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, 
ki jih bo imelo sprejetje odloka. Glede na vsebino odloka mora 
biti uvodu priloženo tudi grafično ali kartografsko gradivo.

(3) Če je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali član 
sveta pošlje predlog odloka županu s predlogom za uvrstitev 
na dnevni red seje sveta.

67. člen
(obravnava predloga odloka)

(1) Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodelo-
val v obravnavah predloga odloka na sejah sveta.

(2) Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga 
odloka na sejah sveta, tudi kadar ni predlagatelj.

68. člen
(razprava o predlogu odloka)

(1) Predlog odloka se pošlje članom sveta sedem (7) dni 
pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan.

(2) Svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravna-
vah.

69. člen
(prva obravnava)

(1) V prvi obravnavi predloga odloka se opravi splošna 
razprava o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka, ter o ciljih in 
načelih ter temeljnih rešitvah predloga odloka.

(2) Po končani obravnavi svet z večino opredeljenih gla-
sov navzočih članov sprejme stališča in predloge o odloku.

(3) Če svet meni, da predlog ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo ali da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne.

(4) Po končani prvi obravnavi lahko predlagatelj predlaga 
umik predloga odloka. O predlogu umika odloči svet s sklepom.

70. člen
(priprava besedila za drugo obravnavo)

Pred začetkom druge obravnave mora predlagatelj pri-
praviti novo besedilo predloga odloka, pri čemer na primeren 
način upošteva stališča in predloge iz prve obravnave oziroma 
jih utemeljeno pisno zavrne.

71. člen
(druga obravnava)

(1) V drugi obravnavi predloga odloka lahko člani sveta 
predlagajo spremembe in dopolnitve naslova in členov predlo-
ga odloka v obliki amandmaja.

(2) Župan lahko predlaga amandmaje, kadar ni sam pre-
dlagatelj odloka, in amandmaje na amandmaje članov sveta k 
vsakemu predlogu odloka.

(3) Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni 
obliki z obrazložitvijo najmanj tri (3) dni pred dnem, določenim 
za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kate-
remu je predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko 
predlaga amandma najmanj ena četrtina vseh članov sveta 
ali župan.

(4) Če amandma ni predložen v pisni obliki ali je brez ob-
razložitve, ga predsedujoči ne sme dati v razpravo in odločanje.

(5) Župan lahko predlaga amandma na amandma članov 
sveta na sami seji, na kateri se odlok obravnava. Amandma na 
amandma mora vložiti pisno.

(6) Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do kon-
ca obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga 
umakniti.

72. člen
(sprejem amandmaja, člena odloka in odloka)

(1) Amandma, člen odloka, in odlok v celoti so sprejeti, če 
se zanje opredeli večina članov sveta, ki glasujejo.

(2) O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

73. člen
(sprejem splošnih aktov občine)

(1) Statut občine in poslovnik sveta se sprejemata po 
enakem postopku, kot velja za sprejemanje odloka.

(2) Proračun občine sprejema svet po postopku, določe-
nem s tem poslovnikom.

(3) O predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti odloča 
svet na eni obravnavi, če zakon ne določa drugače.

74. člen
(sprejem splošnih aktov občine do prenehanja mandata)

(1) Svet mora do prenehanja mandata zaključiti vse po-
stopke o predlaganih splošnih aktih občine.

(2) Če posamezen postopek ni končan, se izjemoma lah-
ko nadaljuje v novem mandatu sveta, če sta v novem mandatu 
ponovno izvoljena župan in član sveta, ki je bil predlagatelj 
splošnega akta, in če tako na predlog župana odloči svet.

(3) Evidenco o nedokončanih postopkih sprejemanja ak-
tov vodi občinska uprava.

6.3 Hitri postopek za sprejem odlokov

75. člen
(hitri postopek za sprejem odlokov)

(1) Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali narav-
ne nesreče, lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po 
hitrem postopku sprejema svet tudi obvezne razlage določb 
splošnih aktov občine.

(2) Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odlo-
ka. O uporabi hitrega postopka odloči svet na začetku seje pri 
določanju dnevnega reda.

(3) Če svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po 
hitrem postopku, se uporabljajo določbe tega poslovnika o 
rednem postopku in prvi obravnavi predloga odloka.

(4) Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za 
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.

(5) Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravna-
va predloga odloka na isti seji.

(6) Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje 
in amandmaje na amandmaje na sami seji vse do konca obrav-
nave predloga odloka.

6.4 Skrajšani postopek za sprejem odlokov

76. člen
(skrajšani postopek za sprejem odlokov)

(1) Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, 
da bo na isti seji opravil obe obravnavi predloga odloka ali dru-
gega splošnega akta, ki se sprejema na enak način, če gre za:

– manj zahtevne spremembe in dopolnitve,
– prenehanje veljavnosti splošnega akta ali njegovih po-

sameznih določb skladu z zakonom,
– uskladitve z zakonom, državnim proračunom ali drugimi 

predpisi države oziroma občine,
– spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavne-

ga sodišča,
– prečiščena besedila splošnih aktov občine.
(2) Odločitev iz prejšnjega odstavka ne more biti sprejeta, 

če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov sveta. Po 
končani prvi obravnavi lahko vsak član sveta predlaga, da svet 
spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka tega člena in da 
se druga obravnava opravi po rednem postopku. O tem odloči 
svet takoj po vložitvi predloga.

(3) V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo 
k členom splošnega akta, ki se s predlogom spreminjajo ali 
dopolnjujejo. Amandmaji in amandmaji na amandmaje se lahko 
vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.
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6.5 Objava splošnega akta občine

77. člen
(objava splošnega akta občine)

(1) Župan objavi splošni akt občine v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije najprej šestnajsti dan po sprejemu, če svetu ni 
dan predlog oziroma obvestilo o pobudi za razpis referenduma 
o njem.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan nemudoma 
objavi odlok o proračunu občine, zaključni račun proračuna 
ter splošni akt, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo 
občinski davki in druge dajatve.

(3) Statut, poslovnik občinskega sveta, odloki in drugi 
predpisi občine pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če ni v njih drugače določeno.

(4) Če je predlog za razpis referenduma o splošnem aktu 
ali obvestilo o pobudi dano v roku, določenem z zakonom, 
župan pa je ta splošni akt že objavil, je razpis referenduma 
možen, če splošni akt še ni začel veljati. Župan je dolžan nemu-
doma po prejemu predloga ali pobude za razpis referenduma 
preklicati objavo splošnega akta.

6.6 Postopek za sprejem proračuna

78. člen
(predlog proračuna občine)

(1) Predlog proračuna občine mora župan predložiti svetu 
najkasneje v tridesetih (30) dneh po predložitvi državnega pro-
računa državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev predloži 
župan predlog proračuna najkasneje v šestdesetih (60) dneh 
po izvolitvi sveta.

(2) Župan pošlje vsem članom sveta predlog proračuna 
občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne 
finance, hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri bo predlog 
proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava.

(3) V okviru predstavitve proračuna predstavi svetu župan 
ali pooblaščeni delavec občinske uprave:

– temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predlo-
ga proračuna,

– načrtovane politike občine,
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev 

in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih,
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega 

neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjih dveh letih in 
kadrovski načrt,

– načrt razvojnih programov,
– načrt nabav.
(4) Po predstavitvi predloga proračuna opravi svet splo-

šno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu opravi javna 
razprava.

(5) Če svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno 
razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu, da v 
roku sedmih (7) dni predloži svetu popravljen predlog prora-
čuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi sveta v njem 
upoštevani.

(6) Če svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne 
pošlje v javno razpravo, ga skupaj s stališči in predlogi sveta 
pošlje v javno razpravo župan.

79. člen
(javna razprava)

(1) Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 
30 dni.

(2) V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled 
v predlog proračuna tako, da sklep o javni razpravi in predlog 
proračuna objavi na spletnih straneh občine v katalogu infor-
macij javnega značaja in zainteresiranim zagotovi dostop do 
predloga v prostorih občine.

(3) Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in 
predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna na svojih 
spletnih straneh in na krajevno običajen način.

80. člen
(obravnava predloga proračuna)

(1) V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna 
delovna telesa sveta, sveti ožjih delov občine ter zainteresirana 
javnost.

(2) Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo 
županu.

(3) Predsedniki delovnih teles sveta lahko v času javne 
razprave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske uprave 
na njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna občine.

(4) Za obravnavo pripomb in predlogov občanov k pre-
dlogu proračuna in pripravo poročila se uporabljajo določbe 
tega poslovnika, ki urejajo sodelovanje javnosti pri pripravi 
splošnega akta občine oziroma odloka.

81. člen
(dopolnjen predlog proračuna občine)

(1) Najkasneje v petnajstih (15) dneh po končani javni 
razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni odlok 
o proračunu občine ter skliče sejo sveta, na kateri se bosta 
obravnavala.

(2) Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proraču-
nu občine lahko člani sveta vložijo amandmaje v pisni obliki 
najkasneje tri (3) dni pred sejo sveta. Amandmaji se vložijo 
pri županu.

(3) Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja 
iz prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med 
proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz 
katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen 
namen.

82. člen
(predstavitev dopolnjenega predloga proračuna občine)

(1) Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine 
in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, katere 
pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge de-
lovnih teles sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih 
ni, ter obrazloži, zakaj jih ni upošteval. Pisna obrazložitev za-
vrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga 
proračuna.

(2) V nadaljevanju župan poroča svetu o prejetih amand-
majih k predlogu proračuna in odloku o proračunu občine ter 
poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko 
predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazlo-
žitev amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve proračunskega 
ravnovesja.

(3) Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandma-
ji so vloženi, in pozove župana, da se izjavi oziroma se župan 
izjavi o tem, ali bo vložil amandma na katerega od vloženih 
amandmajev ter v kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil 
amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben 
za oblikovanje in predložitev amandmaja članom sveta.

(4) Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej 
tako, da se najprej glasuje o amandmaju župana na amandma, 
če ta ni sprejet, pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj.

83. člen
(uskladitev predloga proračuna občine)

(1) Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugo-
tovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun medseboj-
no usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim 
zagotovljeno financiranje nalog občine v skladu z zakonom in 
sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so 
sprejeti k odloku o proračunu občine.

(2) Če je proračun usklajen, svet glasuje o njem v celoti. S 
sklepom, s katerim sprejme svet proračun, sprejme tudi odlok 
o proračunu občine.

(3) Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in 
zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in predla-
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ga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s 
predlogom strokovne službe lahko župan prekine sejo in določi 
uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo predložen predlog 
uskladitve.

(4) Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga 
župan obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave.

(5) Svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je pre-
dlog sprejet, glasuje svet o proračunu v celoti in o odloku o 
proračunu občine.

(6) Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni 
sprejet.

(7) Če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora 
župan predložiti nov predlog proračuna.

(8) Nov predlog proračuna občine svet obravnava in o 
njem odloča po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri 
postopek za sprejem odloka.

84. člen
(začasno financiranje)

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se 
nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki velja 
največ tri (3) mesece in se lahko na predlog župana podaljša s 
sklepom sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejema svet 
po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za 
sprejem odloka.

85. člen
(rebalans proračuna občine)

(1) Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna 
občine.

(2) Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo de-
lovna telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave.

(3) Rebalans proračuna občine sprejema svet po določ-
bah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnje-
nega predloga proračuna.

6.7 Postopek za sprejem prostorskih aktov

86. člen
(postopek za sprejem prostorskih aktov)

(1) Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja pro-
storsko načrtovanje, določen postopek, ki zagotavlja sodelova-
nje javnosti, sprejme občinski svet z odlokom v eni obravnavi, 
ki se opravi v skladu z določbami tega poslovnika, ki urejajo 
drugo obravnavo predloga odloka.

(2) Če je k odloku sprejet amandma, ki spreminja s pre-
dlogom prostorskega akta določeno prostorsko ureditev, ki je 
bila razgrnjena in v javni obravnavi, se šteje, da prostorski akt 
ni sprejet in se postopek sprejemanja odloka konča.

(3) Postopek sprejemanja prostorskega akta se vrne v 
fazo, ki omogoča javno razgrnitev in javno obravnavo osnut-
ka prostorskega akta z vključenimi amandmaji iz prejšnjega 
odstavka.

87. člen
(postopek za sprejem avtentične razlage)

(1) Vsakdo, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda 
zahtevo za obvezno razlago določbe splošnega akta.

(2) Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, ozna-
čitev določbe s številko člena ter razloge za avtentično razlago.

(3) Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava ko-
misija za statut občine in poslovnik sveta, ki lahko zahteva 
mnenje drugih delovnih teles sveta, predlagatelja splošnega 
akta, župana in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je 
zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga 
predloži svetu v postopek.

(4) Svet sprejema obvezno razlago po določbah tega 
poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.

(5) Sprejeta obvezna razlaga je sestavni del splošnega 
akta in se objavi v uradnem glasilu občine.

6.8 Postopek za sprejem prečiščenega besedila  
splošnega akta

88. člen
(postopek za sprejem prečiščenega besedila splošnega akta)

(1) Po sprejetju sprememb in dopolnitev odloka, ki spremi-
njajo oziroma dopolnjujejo najmanj eno tretjino njegovih členov, 
pripravi statutarno pravna komisija sveta uradno prečiščeno 
besedilo tega splošnega akta. Uradno prečiščeno besedilo 
statuta ali poslovnika se pripravi po vsaki sprejeti spremembi 
in dopolnitvi statuta oziroma poslovnika.

(2) Uradno prečiščeno besedilo se lahko pripravi tudi, če 
ob sprejemu sprememb in dopolnitev odloka tako določi svet.

(3) Uradno prečiščeno besedilo določi svet z glasovanjem 
brez razprave.

(4) Uradno prečiščeno besedilo se objavi v uradnem 
glasilu.

7 Volitve in imenovanja

89. člen
(volitve in imenovanja)

(1) Volitve in imenovanja, za katere je po zakonu ali 
statutu občine pristojen svet, se opravijo po določbah tega 
poslovnika.

(2) Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če je zanj 
glasovala večina članov sveta, ki so glasovali.

(3) Če se o kandidatu oziroma več kandidatih glasuje 
tajno, se za navzoče štejejo člani sveta, ki so prevzeli glasov-
nice. Svet lahko opravi tajno glasovanje, če je bilo prevzetih 
toliko glasovnic, kolikor mora biti navzočih članov sveta, da je 
sklepčen.

90. člen
(glasovanje o kandidatih)

(1) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se 
glasuje o kandidatih po abecednem vrstnem redu prve črke 
njihovih priimkov. Vsak član sveta lahko glasuje samo za enega 
od kandidatov.

(2) Če se javno glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, 
se opravi javno poimensko glasovanje, pri katerem vsak član 
sveta pove ime in priimek kandidata, za katerega glasuje.

(3) Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izve-
de po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

(4) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se gla-
suje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred 
imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

(5) Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje 
tako, da se na glasovnici obkroži beseda 'ZA' ali 'PROTI'.

91. člen
(ponovno glasovanje)

(1) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nih-
če od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne 
večine, se opravi novo glasovanje. Pri ponovnem glasovanju 
se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju 
dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov 
dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število gla-
sov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati 
z enakim številom glasov določi z žrebom.

(2) Pri ponovnem glasovanju se glasuje o kandidatih 
po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem 
glasovanju. Če pa se ponovno glasuje o kandidatih, ki so pri 
prvem glasovanju dobili enako število glasov, se glasuje po 
abecednem vrstnem redu kandidatov.

(3) Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma, če tudi 
pri ponovnem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne 
večine ali pa ni izvoljeno zadostno število kandidatov, se za 
manjkajoče kandidate ponovi kandidacijski postopek in posto-
pek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.
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7.1 Imenovanje člana sveta za začasno opravljanje  
funkcije župana

92. člen
(imenovanje člana sveta za začasno opravljanje  

funkcije župana)
(1) Če župan, ki mu je predčasno prenehal mandat, ne 

določi, kateri od dveh ali več podžupanov bo začasno opravljal 
funkcijo župana, ali če je razrešen, imenuje svet izmed svojih čla-
nov člana, ki bo to funkcijo opravljal do izvolitve novega župana.

(2) O tem, ali se imenovanje izvede na podlagi javnega ali 
tajnega glasovanje, odloči svet pred glasovanjem o imenovanju.

(3) Kandidat je imenovan, če je zanj glasovala večina 
navzočih članov sveta.

7.2 Postopek za razrešitev

93. člen
(postopek za razrešitev)

(1) Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postop-
ku, ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen 
drugačen postopek.

(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog predla-
gatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje, ali na 
predlog člana sveta. Če predlagatelj razrešitve ni komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog razre-
šitve vloži pri komisiji.

(3) Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v 
kateri so navedeni razlogi za razrešitev, sicer je ni dovoljeno 
uvrstiti na dnevni red seje sveta.

(4) Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero 
se nanaša, najmanj osem (8) dni pred sejo sveta, na kateri bo 
obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, se lahko 
pisno opredeli o predlogu razrešitve do seje sveta.

(5) Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, 
do katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega odstavka 
tega člena.

(6) Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet sprej-
me odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za izvolitev ali 
imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev.

(7) O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim 
poukom.

7.3 Odstop članov sveta, članov delovnih teles in drugih 
organov ter funkcionarjev občine

94. člen
(postopek za odstop)

(1) Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.
(2) Županu in članom sveta na podlagi odstopa v skladu 

z zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat. Po-
stopek v zvezi z odstopom župana ali člana sveta ureja zakon.

(3) Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih 
teles sveta, imenovani izmed drugih občanov, člani nadzornega 
odbora in drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji.

(4) Izjava o odstopu iz tretjega odstavka tega člena mora biti 
dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva dolžna 
predlagati svetu novega kandidata. Svet odloči s sklepom.

8 Razmerje med županom in občinskim svetom

95. člen
(razmerja med županom in občinskim svetom)

(1) Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri 
uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem 
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za 
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih 
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno 
razreševanje nastalih problemov.

(2) Župan skrbi za zakonitost dela sveta in je dolžan svet 
sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev.

96. člen
(izvajanje odločitev občinskega sveta)

(1) Župan ali po njegovem pooblastilu podžupan ali di-
rektor občinske uprave na vsaki redni seji sveta poročajo o 
izvrševanju sklepov sveta.

(2) V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej 
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za 
neizvršitev sklepa.

(3) Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu 
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.

9 Delo sveta v izrednem stanju

97. člen
(delo sveta v izrednem stanju)

(1) V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je 
delovanje sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov 
in načina delovanja sveta, ki jih določa statut in ta poslovnik.

(2) Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke 
sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in 
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če je 
potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela sveta. 
O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi svet, ko se sestane.

10 Spremembe in dopolnitve ter razlaga poslovnika

98. člen
(spremembe in dopolnitve poslovnika)

(1) Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-
rabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka.

(2) Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z 
dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.

99. člen
(razlaga poslovnika)

(1) Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe po-
slovnika, razlaga med sejo sveta poslovnik predsedujoči. Če se 
predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo točke dnev-
nega reda in naloži statutarno pravni komisiji, da poda svoje 
mnenje. Če komisija tega ne more opraviti na isti seji, pripravi 
razlago posamezne poslovniške določbe do naslednje seje.

(2) Kadar svet ne zaseda, razlaga poslovnik statutarno 
pravna komisija.

(3) Vsak član sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovni-
ka, ki ga je dala statutarno pravna komisija, odloči svet.

11 Prehodna in končna določba

100. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Po-
slovnik Občinskega sveta Občine Žužemberk (Uradni list RS, 
št. 11/00 z dne 10. 2. 2000), s Spremembami in dopolnitvami 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk (Uradni list 
RS, št. 63/00 z dne 13. 7. 2000) in Spremembami in dopolni-
tvami Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk (Uradni 
list RS, št. 41/10 z dne 25. 5. 2010).

101. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-2/2017-2
Žužemberk, dne 14. junija 2018

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
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KRANJSKA GORA

3844. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine 
Kranjska Gora za leto 2018

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi 
spremembami in dopolnitvami) in 16. člena statuta Občine 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/18) je Občinski svet Ob-
čine Kranjska Gora na 1. izredni seji dne 3. 12. 2018 sprejel

O D L O K
o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 

za leto 2018

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2018 

(Uradni list RS, št. 74/17 in 21/18) se 3. člen spremeni tako, 
da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 9.733.706
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 8.508.942

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 6.121.902
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.594.282
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.546.610
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  
IN STORITVE 981.010
706 DRUGI DAVKI 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 2.387.040
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 2.107.600
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 13.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 40.200
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 6.000
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 220.240

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 330.600
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 204.600
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 126.000

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 0
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 894.164
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 825.208
741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 68.956

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (786+787) 0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA  
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.176.112
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 3.764.850
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 423.636
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 66.797
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.128.103
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0
409 REZERVE 146.314

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 3.481.686
410 SUBVENCIJE 146.170
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 1.209.609
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 550.686
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.575.221
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 4.540.141
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 4.540.141

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 389.435
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 206.562
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 182.873

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –2.442.406

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0
750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0
751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0
752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) –2.442.406

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.442.406

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 2.442.406

Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih 
let.«
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0001/2017-11
Kranjska Gora, dne 4. decembra 2018

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat l.r.

MEDVODE

3845. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine 
Medvode 18. novembra 2018

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana Občine Medvode 

18. novembra 2018

Občinska volilna komisija Občine Medvode je na seji dne 
22. 11. 2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Medvode na 
rednih volitvah 18. 11. 2018 ugotovila:

I.
Na volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico glasovati 

13241 volivcev.

II.
Glasovalo je skupaj 6978 volivcev ali 52,7% vseh volivcev, 

ki so imeli pravico glasovati, od tega 6965 na voliščih in 13 po 
pošti.

III.
Oddanih je bilo 6976 glasovnic, od tega je bilo 6924 ve-

ljavnih in 52 neveljavnih.

IV.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Nejc Smole 5290 glasov, 76,40% glasov, oddanih na 

veljavnih glasovnicah,
2. Tomaž Kuralt 980 glasov, 14,15% glasov, oddanih na 

veljavnih glasovnicah,
3. Leon Merjasec 483 glasov, 6,98% glasov, oddanih na 

veljavnih glasovnicah,
4. Alenka Žavbi Kunaver 171 glasov, 2,47% glasov, odda-

nih na veljavnih glasovnicah.

V.
Na podlagi 41. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da je za župana Občine Medvode izvoljen:

Nejc SMOLE, rojen 21. 1. 1986, Valburga 26 A, Smlednik,
ki je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 041-145/2018-1
Medvode, dne 22. novembra 2018

Občinska volilna komisija
Občine Medvode

Predsednica 
Martina Hren l.r.

Roman Lavtar l.r., član
Urška Gašperšič l.r., članica
Mišo Radman l.r., član

3846. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Občinskega sveta Občine Medvode 
dne 18. novembra 2018

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta 

Občine Medvode dne 18. novembra 2018

Občinska volilna komisija je na seji dne 22. 11. 2018, 
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju 
izida glasovanja za Občinski svet Občine Medvode na rednih 
volitvah dne 18. 11. 2018 ugotovila:

I.
Na rednih volitvah dne 18. 11. 2018 je imelo pravico gla-

sovati 13241 volivcev.

II.
Glasovalo je skupaj 6988 volivcev ali 52,8% vseh voliv-

cev, ki so imeli pravico glasovati, od tega 6975 na voliščih in 
13 po pošti.

III.
Oddanih je bilo 6977 glasovnic, od tega je bilo 6828 ve-

ljavnih in 149 neveljavnih.

IV.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 

glasov in neposrednih mandatov:

VOLILNA ENOTA 1
Število mandatov: 8

Št. vseh glasov: 2814 Količnik: 351.75
Glasov % gl. Mand. % ostan. Št. Ime liste
1542 54.80 4 38.38 1 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA

19 0.68 0 5.40 2 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
99 3.52 0 28.14 3 ŠPON (ŠPORT, PODJETNIŠTVO, OKOLJE, NAPREDEK)
45 1.60 0 12.79 4 SOCIALNI DEMOKRATI SD
61 2.17 0 17.34 5 STRANKA MODERNEGA CENTRA – SMC
22 0.78 0 6.25 6 DOBRA DRŽAVA (DD)

100 3.55 0 28.43 7 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
113 4.02 0 32.13 8 NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE
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95 3.38 0 27.01 9 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
166 5.90 0 47.19 10 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
89 3.16 0 25.30 11 ZELENI SLOVENIJE

177 6.29 0 50.32 12 NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE
286 10.16 0 81.31 13 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

VOLILNA ENOTA 2
Število mandatov: 7

Št. vseh glasov: 1661 Količnik: 237.29
Glasov % gl. Mand. % ostan. Št. Ime liste

680 40.94 2 86.57 1 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
27 1.63 0 11.38 2 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS

141 8.49 0 59.42 3 ŠPON (ŠPORT, PODJETNIŠTVO, OKOLJE, NAPREDEK)
62 3.73 0 26.13 4 SOCIALNI DEMOKRATI SD
34 2.05 0 14.33 5 STRANKA MODERNEGA CENTRA – SMC
57 3.43 0 24.02 7 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

164 9.87 0 69.11 8 NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE
14 0.84 0 5.90 9 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
79 4.76 0 33.29 10 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

146 8.79 0 61.53 11 ZELENI SLOVENIJE
137 8.25 0 57.74 12 NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE
120 7.22 0 50.57 13 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

VOLILNA ENOTA 3
Število mandatov: 8

Št. vseh glasov: 2.353 Količnik: 294.13
Glasov % gl. Mand. % ostan. Št. Ime liste
1000 42.50 3 39.99 1 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA

24 1.02 0 8.16 2 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
186 7.90 0 63.24 3 ŠPON (ŠPORT, PODJETNIŠTVO, OKOLJE, NAPREDEK)
53 2.25 0 18.02 5 STRANKA MODERNEGA CENTRA – SMC
27 1.15 0 9.18 6 DOBRA DRŽAVA (DD)

101 4.29 0 34.34 7 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
282 11.98 0 95.88 8 NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE
66 2.80 0 22.44 9 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

156 6.63 0 53.04 10 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
76 3.23 0 25.84 11 ZELENI SLOVENIJE

153 6.50 0 52.02 12 NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE
229 9.73 0 77.86 13 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

V.
Na podlagi 15. in 86. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je pripadlo listam kandidatov skupaj 9 manda-
tov. Po posameznih volilnih enotah so bili izvoljeni naslednji 
kandidati:

a) V volilni enoti 1:
1 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
– Danica Tršan, roj. 28. 12. 1956, Hraše 28 A
– Ivo Rep, roj. 19. 12. 1959, Zgornje Pirniče 19 F
– Cvetka Židan Valjavec, roj. 12. 10. 1962, Zgornje 

Pirniče 83 A
– Alojzij Teršan, roj. 31. 1. 1958, Valburga 42 A
b) V volilni enoti 2:
1 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
– Uroš Medar, roj. 10. 4. 1987, Medvode, Finžgarjeva 

ulica 16
– Špela Kolarič, roj. 16. 5. 1975, Medvode, Finžgarjeva 

ulica 6
c) v volilni enoti 3:
1 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
– Ana Barle, roj. 24. 1. 1992, Medvode, Barletova cesta 8
– Ladislav Vidmar, roj. 14. 7. 1957, Žlebe 47 C
– Darinka Verovšek, roj. 22. 9. 1963, Žlebe 13 C.

VI.
Na podlagi 16. in 87. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) se preostalih 14 mandatov razdeli na ravni ob-
čine. Posameznim listam pripada še dodatno število mandatov:

Št. Ime liste Št. mandatov
1 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA 4

3 ŠPON (ŠPORT, PODJETNIŠTVO, 
OKOLJE, NAPREDEK) 1

7
DESUS – DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

1

8
NESTRANKARSKA LISTA ZA 
NAPREDEK KRAJEV OBČINE 
MEDVODE

2

10 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 1

11 ZELENI SLOVENIJE 1
12 NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE 2

13 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS 2

Σ SKUPAJ 14
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VII.
Občinska volilna komisija Občine Medvode na podlagi 

drugega odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) ugotavlja, da so volivci s preferenčnimi glasovi spreme-
nili vrstni red kandidatov po volilnih enotah, kot sledi:

VOLILNA ENOTA 1
Lista: 7 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPO-

KOJENCEV SLOVENIJE:
1 Ivan Špenko
2 Majda Lenardič

VOLILNA ENOTA 1
Lista: 12 – NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE:

1 Ines Iskra
2 Sašo Šulc

VOLILNA ENOTA 3
Lista: 3 – ŠPON (ŠPORT, PODJETNIŠTVO, OKOLJE, 

NAPREDEK):
1 Miran Šušteršič 
2 Mirko Verovšek 

VIII.
Upoštevajoč določbe 17. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) in določbe drugega stavka 93. člena Zakona 
o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) so bili dodatno 
izvoljeni naslednji kandidati:

a) V volilni enoti 1:
1 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
– Nada Prešeren, roj. 12. 7. 1955, Spodnje Pirniče 36 B
7 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-

CEV SLOVENIJE
– Ivan Špenko, roj. 8. 11. 1949, Hraše 54 A
12 NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE
– Ines Iskra, roj. 27. 5. 1980, Zbilje 6 C
13 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
– Leon Merjasec, roj. 25. 2. 1969, Spodnje Pirniče 60 A
b) V volilni enoti 2:
1 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
– Rok Kogovšek, roj. 26. 3. 1990, Medvode, Gorenjska 

cesta 50
– Marjeta Jamnik, roj. 7. 6. 1953, Spodnja Senica 19 C
8 NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV 

OBČINE MEDVODE
– Mateja Kuhar Bizjak, roj. 27. 5. 1968, Ladja 1 B
11 ZELENI SLOVENIJE
– Dragan Djukić, roj. 1. 11. 1955, Medvode, Cesta na 

Svetje 3
12 NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE
– Stanislav Ulanec, roj. 30. 4. 1954, Spodnja Senica 37
c) v volilni enoti 3:
1 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
– Dominik Bradeško, roj. 16. 5. 1980, Rakovnik 53
3 ŠPON (ŠPORT, PODJETNIŠTVO, OKOLJE, NAPRE-

DEK)
– Miran Šušteršič, roj. 4. 10. 1975, Medvode, Škofjeloška 

cesta 39
8 NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV 

OBČINE MEDVODE
– Tomaž Kuralt, roj. 5. 1. 1987, Goričane 8 H
10 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
– Mirko Javeršek, roj. 17. 7. 1966, Sora 66
13 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
– Stanislav Marn, roj. 16. 12. 1948, Medvode, Bogatajeva 

ulica 17.

IX.
V Občinski svet Občine Medvode so bili na rednih volitvah 

dne 18. 11. 2018 izvoljeni:
1. Danica TRŠAN, roj. 28. 12. 1956, Hraše 28 A,
2. Ivo REP, roj. 19. 12. 1959, Zgornje Pirniče 19 F,
3. Cvetka ŽIDAN VALJAVEC, roj. 12. 10. 1962, Zgornje 

Pirniče 83 A,
4. Alojzij TERŠAN, roj. 31. 1. 1958, Valburga 42 A,
5. Uroš MEDAR, roj. 10. 4. 1987, Medvode, Finžgarjeva 

ulica 16,
6. Špela KOLARIČ, roj. 16. 5. 1975, Medvode, Finžgar-

jeva ulica 6,
7. Ana BARLE, roj. 24. 1. 1992, Medvode, Barletova 

cesta 8,
8. Ladislav VIDMAR, roj. 14. 7. 1957, Žlebe 47 C,
9. Darinka VEROVŠEK, roj. 22. 9. 1963, Žlebe 13 C,
10. Nada PREŠEREN, roj. 12. 7. 1955, Spodnje Pirni-

če 36 B,
11. Ivan ŠPENKO, roj. 8. 11. 1949, Hraše 54 A,
12. Ines ISKRA, roj. 27. 5. 1980, Zbilje 6 C,
13. Leon MERJASEC, roj. 25. 2. 1969, Spodnje Pirni-

če 60 A,
14. Rok KOGOVŠEK, roj. 26. 3. 1990, Medvode, Gorenj-

ska cesta 50,
15. Marjeta JAMNIK, roj. 7. 6. 1953, Spodnja Senica 19 C,
16. Mateja KUHAR BIZJAK, roj. 27. 5. 1968, Ladja 1 B,
17. Dragan DJUKIĆ, roj. 1. 11. 1955, Medvode, Cesta 

na Svetje 3,
18. Stanislav ULANEC, roj. 30. 4. 1954, Spodnja Seni-

ca 37,
19. Dominik BRADEŠKO, roj. 16. 5. 1980, Rakovnik 53,
20. Miran ŠUŠTERŠIČ, roj. 4. 10. 1975, Medvode, Ško-

fjeloška cesta 39,
21. Tomaž KURALT, roj. 5. 1. 1987, Goričane 8 H,
22. Mirko JAVERŠEK, roj. 17. 7. 1966, Sora 66,
23. Stanislav MARN, roj. 16. 12. 1948, Medvode, Boga-

tajeva ulica 17.

Št. 041-144/2018-1
Medvode, dne 22. novembra 2018

Občinska volilna komisija
Občine Medvode

Predsednica
Martina Hren l.r.

Član
Roman Lavtar l.r.
Članica
Urška Gašperšič l.r.
Član
Mišo Radman l.r.

3847. Poročilo o izidu rednih volitev članov svetov 
krajevnih in vaških skupnosti Občine Medvode 
18. novembra 2018

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih  

in vaških skupnosti Občine Medvode  
18. novembra 2018

Občinska volilna komisija Občine Medvode je na seji 
dne 22. 11. 2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov 
pri ugotavljanju izida glasovanja za svete krajevnih in vaških 
skupnosti, ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid 
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volitev za člane svetov krajevnih in vaških skupnosti v Občini 
Medvode:

KRAJEVNA SKUPNOST KATARINA

I.
Na območju Krajevne skupnosti Katarina so bili v volilni 

imenik vpisani 204 volivci.

II.
Oddanih je bilo 114 glasovnic, od tega sta bili 2 glasovnici 

neveljavni.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
ALBIN KOŠIR 67
KATARINA KOŠOROK ŠUBIC 57
TOMAŽ KRAŠNA 53
PETER PAUL ARNEŽ 50
PIKA FEKONJA 45
MITJA MEDIČ 43

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da so v svet Krajevne skupnosti Katarina izvoljeni 
naslednji kandidati:

ALBIN KOŠIR, roj. 19. 2. 1944, TOPOL PRI MEDVO-
DAH 8 A

KATARINA KOŠOROK ŠUBIC, roj. 18. 10. 1973, TOPOL 
PRI MEDVODAH 42

TOMAŽ KRAŠNA, roj. 21. 7. 1974, TOPOL PRI MED-
VODAH 52

PETER PAUL ARNEŽ, roj. 20. 3. 1966, BELO 47
PIKA FEKONJA, roj. 25. 11. 1969, TOPOL PRI MEDVO-

DAH 37

KRAJEVNA SKUPNOST MEDVODE – CENTER
1. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 1. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 619 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 254 glasovnic, od tega je bilo 69 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
BRANKO FIŠER 185

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da je v svet Krajevne skupnosti Medvode – Center 
iz 1. volilne enote izvoljen naslednji kandidat:

BRANKO FIŠER, roj. 1. 4. 1963, MEDVODE, VIŠNAR-
JEVA ULICA 4

2. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 2. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 612 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 273 glasovnic, od tega je bilo 33 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
DRAGAN DJUKIĆ 168
ANĐELKO VAHTARIČ 70
GORAN MILIVOJEVIĆ 64

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da so v svet Krajevne skupnosti Medvode – Center 
iz 2. volilne enote izvoljeni naslednji kandidati:

DRAGAN DJUKIĆ, roj. 1. 11. 1955, MEDVODE, CESTA 
NA SVETJE 3

ANĐELKO VAHTARIČ, roj. 16. 8. 1965, MEDVODE, VI-
ŠNARJEVA ULICA 6

GORAN MILIVOJEVIĆ, roj. 26. 2. 1984, MEDVODE, 
MEDVOŠKA CESTA 18

3. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 3. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 920 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 413 glasovnic, od tega je bilo 23 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
UROŠ MEDAR 179
GORAZD ŠTURM 106
ZDENKA BOKAL 101
ZORAN RISTIĆ 65
ZUHDIJA HAFIZOVIĆ 30

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da sta v svet Krajevne skupnosti Medvode – Center 
iz 3. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:

UROŠ MEDAR, roj. 10. 4. 1987, MEDVODE, FINŽGAR-
JEVA ULICA 16

GORAZD ŠTURM, roj. 8. 5. 1965, MEDVODE, ULICA 
SIMONA JENKA 3

4. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 4. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 688 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 338 glasovnic, od tega je bilo 52 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
VOJKO BIZANT 286

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da je v svet Krajevne skupnosti Medvode – Center 
iz 4. volilne enote izvoljen naslednji kandidat:

VOJKO BIZANT, roj. 11. 2. 1953, MEDVODE, ŠTALČEVA 
ULICA 3
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KRAJEVNA SKUPNOST PIRNIČE
1. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 1. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 664 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 361 glasovnic, od tega je bilo 76 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
NADA PREŠEREN 285

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da je v svet Krajevne skupnosti Pirniče iz 1. volilne 
enote izvoljena naslednja kandidatka:

NADA PREŠEREN, roj. 12. 7. 1955, SPODNJE PIR-
NIČE 36 B

2. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 2. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 454 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 228 glasovnic, od tega je bilo 10 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
ŠTEFAN ČEBAŠEK 159
STANKO OKOLIŠ 78
MARIJA PODVEZ 30

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da sta v svet Krajevne skupnosti Pirniče iz 2. volilne 
enote izvoljena naslednja kandidata:

ŠTEFAN ČEBAŠEK, roj. 25. 9. 1960, VERJE 50 A
STANKO OKOLIŠ, roj. 14. 9. 1964, VERJE 41

3. VOLILNA ENOTA
Za območje 3. volilne enote ni bilo vloženih kandidatur.

4. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 4. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 1145 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 612 glasovnic, od tega je bilo 8 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
LUKA ČUKAJNE 309
CVETKA ŽIDAN VALJAVEC 272
IVO REP 216
MATEJA NOVAK 158

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da so v svet Krajevne skupnosti Pirniče iz 4. volilne 
enote izvoljeni naslednji kandidati:

LUKA ČUKAJNE, roj. 2. 10. 1993, ZGORNJE PIRNI-
ČE 120

CVETKA ŽIDAN VALJAVEC, roj. 12. 10. 1962, ZGORNJE 
PIRNIČE 83 A

IVO REP, roj. 19. 12. 1959, ZGORNJE PIRNIČE 19 F

KRAJEVNA SKUPNOST PRESKA – ŽLEBE
1. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 1. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 741 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 362 glasovnic, od tega je bilo 19 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
ANA BARLE 202
KATARINA GALOF 120
ANTON STOPAR 94
MILAN ŠOBAT 81

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da so v svet Krajevne skupnosti Preska – Žlebe iz 
1. volilne enote izvoljeni naslednji kandidati:

ANA BARLE, roj. 24. 1. 1992, MEDVODE, BARLETOVA 
CESTA 8

KATARINA GALOF, roj. 7. 5. 1976, MEDVODE, ŠKOFJE-
LOŠKA CESTA 26

ANTON STOPAR, roj. 2. 1. 1942, MEDVODE, CESTA 
OB ŽELEZNICI 1

2. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 2. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 655 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 307 glasovnic, od tega je bilo 18 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
ZVONKA HOČEVAR 139
DEJAN KRAJAČIĆ 122
JOŽICA HEGLER 78

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da so v svet Krajevne skupnosti Preska – Žlebe iz 
2. volilne enote izvoljeni naslednji kandidati:

ZVONKA HOČEVAR, roj. 14. 6. 1958, MEDVODE, BO-
GATAJEVA ULICA 11

DEJAN KRAJAČIĆ, roj. 29. 9. 1976, MEDVODE, ŠKO-
FJELOŠKA CESTA 11

JOŽICA HEGLER, roj. 15. 3. 1952, MEDVODE, ŠKOFJE-
LOŠKA CESTA 13
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3. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 3. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 450 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 236 glasovnic, od tega je bilo 13 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
LADISLAV VIDMAR 111
BARBARA TERAŽ 92
MIRKO VEROVŠEK 62
DARINKA VEROVŠEK 41

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da sta v svet Krajevne skupnosti Preska – Žlebe iz 
3. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:

LADISLAV VIDMAR, roj. 14. 7. 1957, ŽLEBE 47 C
BARBARA TERAŽ, roj. 2. 12. 1970, ŽLEBE 9

KRAJEVNA SKUPNOST SENICA
1. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 1. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 128 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 68 glasovnic, od tega je bilo 8 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
ZORAN ČREŠNIK 47
FRANC POLJANEC 34

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da sta v svet Krajevne skupnosti Senica iz 1. volilne 
enote izvoljena naslednja kandidata:

ZORAN ČREŠNIK, roj. 8. 9. 1956, SPODNJA SE-
NICA 20 A

FRANC POLJANEC, roj. 23. 9. 1952, SPODNJA 
SENICA 12

2. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 2. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 186 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 132 glasovnic, od tega je bila 1 glasovnica 

neveljavna.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
STANISLAV ULANEC 60
DAMIJAN BELEC 59
STAŠ KALAN 45
MIRKO ZORČIČ 34

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da sta v svet Krajevne skupnosti Senica iz 2. volilne 
enote izvoljena naslednja kandidata:

STANISLAV ULANEC, roj. 30. 4. 1954, SPODNJA SE-
NICA 37

DAMIJAN BELEC, roj. 21. 9. 1971, SPODNJA SE-
NICA 32 A

3. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 3. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 240 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 144 glasovnic, od tega je bilo 13 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
RAFAEL TEHOVNIK 81
KARMEN MARETIČ DEBELJAK 58
RUDOLF KALAN 55

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da so v svet Krajevne skupnosti Senica iz 3. volilne 
enote izvoljeni naslednji kandidati:

RAFAEL TEHOVNIK, roj. 14. 11. 1968, ZGORNJA SE-
NICA 20

KARMEN MARETIČ DEBELJAK, roj. 15. 1. 1963, ZGOR-
NJA SENICA 2 C

RUDOLF KALAN, roj. 1. 2. 1964, ZGORNJA SENICA 17

4. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 4. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 155 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 67 glasovnic, od tega sta bili 2 glasovnici 

neveljavni.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
GREGA BIZJAK 29
IZIDOR KRELJ 28
BOŠTJAN MEŽNARŠIČ 24
EMIR MULALIĆ 5

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da sta v svet Krajevne skupnosti Senica iz 4. volilne 
enote izvoljena naslednja kandidata:

GREGA BIZJAK, roj. 4. 3. 1966, LADJA 1 B
IZIDOR KRELJ, roj. 22. 6. 1972, LADJA 1

KRAJEVNA SKUPNOST SENIČICA – GOLO BRDO

I.
Na območju Krajevne skupnosti Seničica – Golo Brdo je 

bilo v volilni imenik vpisanih 584 volivcev.
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II.
Oddanih je bilo 306 glasovnic, od tega je bilo 23 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
SABINA TRAMPUŠ 97
MAJA JURJEVEC 96
MARJETA BOKAN 86
ROK PEVEC 82
TADEJA TROJAR 76
ANDREJ KOČAR 74
MARKO ZAJOVIĆ 67
KSENIJA MIKŠA 56
JANEZ JAKIČ 55
NATALIJA DOMJANIČ 51
BRANKO DOMJANIČ 42

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da so v svet Krajevne skupnosti Seničica – Golo 
Brdo izvoljeni naslednji kandidati:

SABINA TRAMPUŠ, roj. 14. 10. 1980, GOLO BRDO 15 A
MAJA JURJEVEC, roj. 6. 1. 1991, SENIČICA 10 A
MARJETA BOKAN, roj. 7. 10. 1948, GOLO BRDO 9 A
ROK PEVEC, roj. 26. 7. 1986, GOLO BRDO 96
TADEJA TROJAR, roj. 11. 4. 1985, SENIČICA 30

KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
1. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 1. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 225 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 149 glasovnic, od tega je bilo 9 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
LEON STARE 97
VERA NUHIJEV GALIČIČ 43

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da je v svet Krajevne skupnosti Smlednik iz 1. volilne 
enote izvoljen naslednji kandidat:

LEON STARE, roj. 20. 2. 1982, DRAGOČAJNA 9 A

2. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 2. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 362 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 213 glasovnic, od tega je bilo 6 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
JOŽE JANHAR 170
IVAN ŠPENKO 76

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 

83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da sta v svet Krajevne skupnosti Smlednik iz 2. vo-
lilne enote izvoljena naslednja kandidata:

JOŽE JANHAR, roj. 20. 3. 1966, HRAŠE 46
IVAN ŠPENKO, roj. 8. 11. 1949, HRAŠE 54 A

3. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 3. volilne enote sta bila v volilni imenik vpi-

sana 202 volivca.

II.
Oddanih je bilo 141 glasovnic, od tega je bilo 7 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
JURE ŽITNIK 134

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da je v svet Krajevne skupnosti Smlednik iz 3. volilne 
enote izvoljen naslednji kandidat:

JURE ŽITNIK, roj. 4. 4. 1984, MOŠE 1

4. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 4. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 457 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 284 glasovnic, od tega je bilo 27 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
MATEJ ULČAR 188
METOD FERBAR 165

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da sta v svet Krajevne skupnosti Smlednik iz 4. vo-
lilne enote izvoljena naslednja kandidata:

MATEJ ULČAR, roj. 8. 2. 1988, SMLEDNIK 38 B
METOD FERBAR, roj. 16. 6. 1947, SMLEDNIK 38

5. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 1. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 423 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 268 glasovnic, od tega je bilo 19 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
MARJAN MALI 187
ALENKA ZORMAN ROZMAN 114
TATJANA PERKO 94

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
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83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da so v svet Krajevne skupnosti Smlednik iz 5. volilne 
enote izvoljeni naslednji kandidati:

MARJAN MALI, roj. 23. 8. 1952, VALBURGA 96
ALENKA ZORMAN ROZMAN, roj. 25. 8. 1975, VALBUR-

GA 29
TATJANA PERKO, roj. 6. 9. 1957, VALBURGA 29 D

KRAJEVNA SKUPNOST SORA

I.
Na območju Krajevne skupnosti Sora je bilo v volilni ime-

nik vpisanih 750 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 403 glasovnic, od tega je bilo 20 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
FRANC ZADNIKAR 192
JANA DEBELJAK 181
MIRKO JAVERŠEK 173
FRANC JAMNIK 150
TINA SOJER 124
FRANC PLEŠEC 115
BERNARDA KOKELJ 112
ANA OKORN 110
JANA ERŽEN NOTAR 91
URŠKA ROŽANC 90
JERNEJA BOGATAJ 90
DAMJAN KAVČIČ 88
ALEŠ BREZAR 64
JAKOB ZUPAN 60

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da so v svet Krajevne skupnosti Sora izvoljeni na-
slednji kandidati:

FRANC ZADNIKAR, roj. 22. 5. 1960, DOL 8 A
JANA DEBELJAK, roj. 13. 6. 1963, SORA 38 A
MIRKO JAVERŠEK, roj. 17. 7. 1966, SORA 66
FRANC JAMNIK, roj. 27. 11. 1954, DOL 10
TINA SOJER, roj. 2. 1. 1982, SORA 9 E
FRANC PLEŠEC, roj. 7. 8. 1950, SORA 17
BERNARDA KOKELJ, roj. 7. 5. 1966, SORA 58

KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVEC

I.
Na območju Krajevne skupnosti Trnovec je bilo v volilni 

imenik vpisanih 153 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 89 glasovnic, od tega so bile 3 glasovnice 

neveljavne.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
NUŠA TEHOVNIK 68
ALOJZIJA BOZOVIČAR 52
JOŽE RADE 50
JURE OSREDKAR 48
ANDREJ ČARMAN 46

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 

ugotovila, da so v svet Krajevne skupnosti Trnovec izvoljeni 
naslednji kandidati:

NUŠA TEHOVNIK, roj. 21. 3. 1971, TRNOVEC 28 A
ALOJZIJA BOZOVIČAR, roj. 8. 6. 1964, TRNOVEC 15
JOŽE RADE, roj. 15. 1. 1978, TRNOVEC 12
JURE OSREDKAR, roj. 30. 9. 1983, TRNOVEC 11
ANDREJ ČARMAN, roj. 20. 11. 1992, TRNOVEC 9 D

KRAJEVNA SKUPNOST VAŠE – GORIČANE

I.
Na območju Krajevne skupnosti Vaše – Goričane je bilo v 

volilni imenik vpisanih 868 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 475 glasovnic, od tega je bilo 31 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
JOŽE JARC 239
BOŠTJAN LUŠTRIK 236
STANKO NOVAK 198
VIDA BALIŠ 180
SAŠA MALENŠEK 164
ANA PLAVČAK 126
VLADIMIR GUMILAR 118

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da so v svet Krajevne skupnosti Vaše – Goričane 
izvoljeni naslednji kandidati:

JOŽE JARC, roj. 17. 8. 1971, VAŠE 5 G
BOŠTJAN LUŠTRIK, roj. 10. 2. 1974, GORIČANE 35
STANKO NOVAK, roj. 11. 10. 1953, VAŠE 11 D
VIDA BALIŠ, roj. 14. 5. 1947, GORIČANE 1 B
SAŠA MALENŠEK, roj. 26. 4. 1974, GORIČANE 39 C
ANA PLAVČAK, roj. 7. 7. 1980, GORIČANE 23 G
VLADIMIR GUMILAR, roj. 25. 5. 1964, VAŠE 41 A

KRAJEVNA SKUPNOST ZBILJE

I.
Na območju Krajevne skupnosti Zbilje je bilo v volilni 

imenik vpisanih 708 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 404 glasovnic, od tega je bilo 57 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
ANDREJ KALAN 216
KLEMEN MLINARIČ 146
DAMJAN SMOLE 141
ANA JERINA 134
VOJKA LOČNIŠKAR PIPAN 128

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da so v svet Krajevne skupnosti Zbilje izvoljeni na-
slednji kandidati:

ANDREJ KALAN, roj. 30. 11. 1974, ZBILJE 35 A
KLEMEN MLINARIČ, roj. 4. 10. 1993, ZBILJE 71
DAMJAN SMOLE, roj. 27. 9. 1993, ZBILJE 39
ANA JERINA, roj. 23. 4. 1990, ZBILJE 8
VOJKA LOČNIŠKAR PIPAN, roj. 21. 4. 1969, ZBILJE 32 A
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VAŠKA SKUPNOST STUDENČICE

I.
Na območju Vaške skupnosti Studenčice je bilo v volilni 

imenik vpisanih 123 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 82 glasovnic, od tega sta bili 2 glasovnici 

neveljavni.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
TADEJ MRAK 52
JANA OMEJC 51
MOJCA BOKAN 45
ANAMARIJA MRAK 42
MIHA PLAZAR 37

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da so v svet Vaške skupnosti Studenčice izvoljeni 
naslednji kandidati:

TADEJ MRAK, roj. 26. 12. 1983, STUDENČICE 44
JANA OMEJC, roj. 16. 4. 1978, STUDENČICE 10
MOJCA BOKAN, roj. 13. 9. 1980, STUDENČICE 42
ANAMARIJA MRAK, roj. 13. 10. 1995, STUDENČICE 30
MIHA PLAZAR, roj. 21. 7. 1979, STUDENČICE 56

VAŠKA SKUPNOST TEHOVEC

I.
Na območju Vaške skupnosti Tehovec je bilo v volilni 

imenik vpisanih 27 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 19 glasovnic, neveljavnih glasovnic ni bilo.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
FRANC TEHOVNIK 12
VALENTIN KEJŽAR 10
PAVEL TEHOVNIK 7
MARIJA KEJŽAR KREK 6

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da so v svet Vaške skupnosti Tehovec izvoljeni na-
slednji kandidati:

FRANC TEHOVNIK, roj. 5. 12. 1957, TEHOVEC 7
VALENTIN KEJŽAR, roj. 7. 2. 1974, TEHOVEC 5
PAVEL TEHOVNIK, roj. 7. 6. 1955, TEHOVEC 3 A

Št. 041-145/2018-1
Medvode, dne 22. novembra 2018

Občinska volilna komisija
Občine Medvode

Predsednica 
Martina Hren l.r.

Roman Lavtar l.r., član
Urška Gašperšič l.r., članica
Mišo Radman l.r., član

NOVA GORICA

3848. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine 
Nova Gorica v obdobju 1. 1.–31. 3. 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – 
ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) 
ter 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list 
RS, št. 13/12 in 18/17) je župan Mestne občine Nova Gorica 
dne 4. decembra 2018 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine  
Nova Gorica v obdobju 1. 1.–31. 3. 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: občina) v obdo-
bju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – 
ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 
– ZIPRS1819 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o 
proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 (Uradni 
list RS, št. 2/17, 8/18, 45/18 in 56/18; v nadaljevanju: odlok o 
proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

Začasno financiranje 
januar–marec 2019

V EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.512.765

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.512.765
70 DAVČNI PRIHODKI 4.648.328

700 Davki na dohodek in dobiček 4.217.447
703 Davki na premoženje 277.560
704 Domači davki na blago in storitve 120.288
706 Drugi davki 33.033

71 NEDAVČNI PRIHODKI 864.437
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 744.054
711 Takse in pristojbine 4.539
712 Globe in druge denarne kazni 12.207
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713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 49.690
714 Drugi nedavčni prihodki 53.947

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 0

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 0
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 5.167.764
40 TEKOČI ODHODKI 2.016.643

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 639.360
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 100.952
402 Izdatki za blago in storitve 1.236.332
403 Plačila domačih obresti 25.000
409 Rezerve 15.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.331.947
410 Subvencije 80.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.228.358
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 194.925
413 Drugi tekoči domači transferi 828.664

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 743.924
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 743.924

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 72.250
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 33.500
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 41.750

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) 
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) 345.000

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
443 Povečanje namenskega premoženja  
v javnih skladih in drugih pravnih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji 
lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.) 0

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 345.000
55 ODPLAČILA DOLGA 345.000

550 Odplačila domačega dolga 345.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 

izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 

so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju zača-
snega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi 
sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju 
vplačani prejemki in plačani izdatki, vključijo v proračun Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2019.

4. KONČNA DOLOČBA

6. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep velja takoj, uporablja pa se od 1. januarja 2019 
dalje.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-21/2018-4
Nova Gorica, dne 4. decembra 2018

Župan
Mestne občine Nova Gorica

Matej Arčon l.r.

3849. Poročilo o izidu glasovanja v drugem krogu 
volitev za župana Mestne občine Nova Gorica, 
2. decembra 2018

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska 
volilna komisija na seji dne 3. 12. 2018 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja v drugem krogu volitev  

za župana Mestne občine Nova Gorica, 
2. decembra 2018

Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica je 
na seji dne 3. decembra 2018 na podlagi zapisnikov volilnih 
odborov ugotovila naslednji izid glasovanja v drugem krogu 
volitev za župana Mestne občine Nova Gorica, ki je bil 2. de-
cembra 2018.

I.
V drugem krogu volitev za župana Mestne občine Nova 

Gorica, dne 2. decembra 2018 je imelo pravico glasovati 
26.350 volivcev.
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II.
Oddanih je bilo 11.081 glasovnic, od katerih je bilo 65 gla-

sovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več kandidatov ozi-
roma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic 
je bilo 11.016.

Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. MATEJ ARČON 5.336 glasov 48,44%
2. dr. KLEMEN MIKLAVIČ 5.680 glasov 51,56%

Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica 
je na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 
68/17) ugotovila, da je za župana Mestne občine Nova Gorica 
izvoljen naslednji kandidat:

– dr. KLEMEN MIKLAVIČ, 24. 5. 1975, Ulica Gradnikove 
brigade 33, Nova Gorica.

III.
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-1/2018-514
Nova Gorica, dne 3. decembra 2018

Predsednik Občinske volilne komisije
Mestne občine Nova Gorica

Andrej Orel l.r.

ROGAŠKA SLATINA

3850. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta Občine Rogaška Slatina

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina je na 
podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 72-2630/93, 7-310/94, 33-1353/94, 70-3297/95, 
51-2482/02, 73-3567/03, 54-2538/04, 72-3216/05, 72-3215/05, 
121-5540/05, 70-3006/06, 46-2514/07, 54-2904/07, 
60-3209/07, 45-1987/08, 83-3291/12, 68/17) na 14. redni seji 
dne 4. 12. 2018 sprejela

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

Rogaška Slatina

Za volitve v Občinski svet Občine Rogaška Slatina je gla-
sovalo 4529 volilnih upravičencev (od skupno 9375).

Pri glasovanju za 1 volilno enoto je bilo oddanih 1413 gla-
sovnic, od tega 1357 veljavnih in 56 neveljavnih.

Pri glasovanju za 2 volilno enoto je bilo oddanih 1575 gla-
sovnic, od tega 1524 veljavnih in 51 neveljavnih.

Pri glasovanju za 3 volilno enoto je bilo oddanih 1541 gla-
sovnic, od tega 1484 veljavnih in 57 neveljavnih.

Število glasov za posamezne liste za občinski svet na 
nivoju občine na lokalnih volitvah 2018

Z. š. Skupaj glasov % Ime liste
1 1.109 25,41% SD – Socialni demokrati
2 798 18,28% SDS – Slovenska demokratska stranka
3 490 11,23% SLS – Slovenska ljudska stranka
4 486 11,13% Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
5 421 9,64% NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati
6 408 9,35% DeSUS – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
7 268 6,14% Nestrankarska lista Toneta Plevčaka za prihodnost
8 234 5,36% SMC – Stranka modernega centra
9 151 3,46% DD – Dobra država
 4.365 100% SKUPAJ

1. Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo v 
vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podelje-
nih 8 mandatov. Število mandatov, ki jih dobi posamezna lista 
v volilni enoti se ugotovi s Harejevim količnikom, ki se izračuna 
tako, da se skupno število glasov, oddanih za vse liste kandida-
tov v volilni enoti, deli s številom članov občinskega sveta, ki se 
volijo v posamezni volilni enoti. S tem količnikom se deli skupno 
število glasov za listo v volilni enoti. Listi pripada toliko man-
datov, kolikokrat je količnik vsebovan v številu glasov za listo.

Po posameznih volilnih enotah je tako listam kandidatov 
glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v 
volilni enoti pripadlo naslednje število direktnih mandatov:

– v 1 VE 2 mandatov
– v 2 VE 3 mandatov
– v 3 VE 3 mandatov.
Razdelitev direktnih mandatov z izračunom Harejevega 

količnika je razvidna v nadaljevanju:

VOLILNA ENOTA: 01
Št. mandatov: 6  Količnik: 226,17

Glasov % gl. Mand. % ostanka Št. Ime liste
141 10,39% 0 62,3% 1 Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja

35 2,58% 0 15,5% 2 DD – Dobra država
145 10,69% 0 64,1% 3 NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati
387 28,52% 1 71,1% 4 SD – Socialni demokrati

85 6,26% 0 37,6% 5 SMC – Stranka modernega centra
130 9,58% 0 57,5% 6 DeSUS – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
228 16,80% 1 0,8% 7 SDS – Slovenska demokratska stranka
157 11,57% 0 69,4% 8 SLS – Slovenska ljudska stranka

49 3,61% 0 21,7% 9 Nestrankarska lista Toneta Plevčaka za prihodnost
1.357 100% 2    
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VOLILNA ENOTA: 02
Št. mandatov: 7  Količnik: 217,71

Glasov % gl. Mand. % ostanka Št. Ime liste
145 9,51% 0 66,6% 1 Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja

86 5,64% 0 39,5% 2 DD – Dobra država
158 10,37% 0 72,6% 3 NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati
501 32,87% 2 30,1% 4 SD – Socialni demokrati

81 5,31% 0 37,2% 5 SMC – Stranka modernega centra
153 10,04% 0 70,3% 6 DeSUS – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
244 16,01% 1 12,1% 7 SDS – Slovenska demokratska stranka
119 7,81% 0 54,7% 8 SLS – Slovenska ljudska stranka
37 2,43% 0 17,0% 9 Nestrankarska lista Toneta Plevčaka za prihodnost

1.524 100% 3   

VOLILNA ENOTA: 03
Št. mandatov: 7  Količnik: 212,00

Glasov % gl. Mand. % ostanka Št. Ime liste
200 13,48% 0 94,3% 1 Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja

30 2,02% 0 14,2% 2 DD – Dobra država
118 7,95% 0 55,7% 3 NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati
221 14,89% 1 4,2% 4 SD – Socialni demokrati

68 4,58% 0 32,1% 5 SMC – Stranka modernega centra
125 8,42% 0 59,0% 6 DeSUS – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
326 21,97% 1 53,8% 7 SDS – Slovenska demokratska stranka
214 14,42% 1 0,9% 8 SLS – Slovenska ljudska stranka
182 12,26% 0 85,8% 9 Nestrankarska lista Toneta Plevčaka za prihodnost

1.484 100% 3   

2. Na podlagi 16. člena ZLV se mandati, ki niso bili razde-
ljeni po volilnih enotah na podlagi 15. člena ZLV, razdelijo na 
ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimen-
ske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah. Za 
razdelitev teh mandatov se je najprej ugotovilo koliko mandatov 
bi pripadalo istoimenskim listam, sorazmerno številu glasov, ki 
so jih dobile v vseh volilnih enotah. To se je ugotovilo na podlagi 

zaporedja najvišjih količnikov po d´ Hondtovem sistemu, ki se 
izračuna tako, da se seštevki glasov, ki so jih dobile istoimen-
ske liste v vseh volilnih enotah, delijo z vsemi števili od 1 do 
20 (mandatov).

Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske 
liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 20, je 
zaporedje najvišjih 20 količnikov naslednje:

Število mandatov v občini: 20
Z. št. Količnik Št. liste Ime liste
1. 1.109,00 4 SD – Socialni demokrati
2. 798,00 7 SDS – Slovenska demokratska stranka
3. 554,50 4 SD – Socialni demokrati
4. 490,00 8 SLS – Slovenska ljudska stranka
5. 486,00 1 Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
6. 421,00 3 NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati
7. 408,00 6 DeSUS – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
8. 399,00 7 SDS – Slovenska demokratska stranka
9. 369,67 4 SD – Socialni demokrati
10. 277,25 4 SD – Socialni demokrati
11. 268,00 9 Nestrankarska lista Toneta Plevčaka za prihodnost
12. 266,00 7 SDS – Slovenska demokratska stranka
13. 245,00 8 SLS – Slovenska ljudska stranka
14. 243,00 1 Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
15. 234,00 5 SMC – Stranka modernega centra
16. 221,80 4 SD – Socialni demokrati
17. 210,50 3 NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati
18. 204,00 6 DeSUS – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
19. 199,50 7 SDS – Slovenska demokratska stranka
20. 184,83 4 SD – Socialni demokrati

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Ob-
čine Rogaška Slatina dodeli toliko mandatov, kolikor znaša 
razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem 
sistemu, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
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Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki 
imajo največje ostanke glasov v razmerju do Harejevega ko-
ličnika v volilni enoti.

Na podlagi 93. člena Zakona o volitvah v državni zbor, 
se mandati, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi na občinski 
ravni, dodelijo listam v volilnih enotah, ki imajo največje ostan-

ke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti iz 15. člena 
ZLV.

Na podlagi petega odstavka 92. člena ZVDZ se mandati, 
ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, dodelijo listam po vr-
stnem redu najvišjih količnikov, pri čemer se višji količniki šte-
jejo kot mandati, ki jih je lista prejela na podlagi 15. člena ZLV.

Ostanki glasov Mandat dodeljen listi
9. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 3 VE

Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja, 3 VE

10. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 2 VE

NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati, 2 VE

11. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 2 VE

DeSUS – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije, 2 VE

12. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 3 VE

Nestrankarska lista Toneta Plevčaka za prihodnost, 3 VE

13. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 1 VE

SLS – Slovenska ljudska stranka, 1 VE

14. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 2 VE

Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja, 2 VE

15. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 1 VE

SMC – Stranka modernega centra, 1 VE

16. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 1 VE

SD – Socialni demokrati, 1 VE

17. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 1 VE

NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati, 1 VE

18. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 3 VE

DeSUS – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije, 3 VE

19. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 3 VE

SDS – Slovenska demokratska stranka, 3 VE

20. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 2 VE

SD – Socialni demokrati, 2VE

V vseh treh volilnih enotah so bili podeljeni vsi mandati, 
to je skupaj 20.

3. Na podlagi drugega odstavka 18. člena ZLV so kan-
didati izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen, če je najmanj 
četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo, oddala 
preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem 
primeru so iz liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje 
število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila 

preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov po-
sameznega kandidata presega 10 odstotkov vseh glasov, 
oddanih za listo.

Vsi kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, saj 
pogoja iz drugega odstavka 18. člena ZLV ne izpolnjuje noben 
kandidat.

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni poimensko 
kandidati na teh listah:

LISTA 1. volilna enota
Voli se 6 članov sveta

2. volilna enota
Voli se 7 članov sveta

3. volilna enota
Voli se 7 članov sveta

Lista št. 1:
Nestrankarska lista 
za razvoj Rogaške  
in podeželja

SOTOŠEK Sergeja, roj. 2. 4. 1966
Stalno preb.: Gubčeva ulica 4, 
3250 Rogaška Slatina

ERJAVEC Jože, roj. 23. 8. 1958
Stalno preb.: Brezje pri 
Podplatu 12, 3241 Podplat

Lista št. 3:
NSi – Nova 
Slovenija – 
krščanski demokrati

SINKO Karl, roj. 4. 11. 1949
Stalno preb.: Plat 7, 
3250 Rogaška Slatina

DOŠLER Leonida, roj. 25. 3. 1967
Stalno preb.: Gozdna ulica 14, 
3250 Rogaška Slatina

Lista št. 4:
SD – Socialni 
demokrati

1. FLUCHER Andrejka, roj. 18. 12. 
1969
Stalno preb.: Kidričeva ulica 14, 
3250 Rogaška Slatina

2. ŠKET Aleš, roj. 4. 10. 1984
Stalno preb.: Tržišče 29,  
3250 Rogaška Slatina

1. TOMIĆ Terezija, roj. 10. 7. 1950
Stalno preb.: Ulica Kozjanskega 
odreda 9, 3250 Rogaška Slatina

2. KRKLEC Velimir, roj. 21. 2. 1982
Stalno preb.: Gubčeva ulica 16, 
3250 Rogaška Slatina

3. ZAGODA Peperko Vesna,  
roj. 1. 9. 1978
Stalno preb.: Topole 29, 
3250 Rogaška Slatina

TURNŠEK SAMBOLIĆ Katja,  
roj. 12. 4. 1978
Stalno preb.: Irje 36,  
3250 Rogaška Slatina

Lista št. 5:
SMC – Stranka 
modernega centra

KRIVEC Viljem, roj. 27. 9. 1958
Stalno preb.: Kidričeva ulica 29, 
3250 Rogaška Slatina
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Lista št. 6:
DeSUS – DeSUS 
– Demokratična 
stranka 
upokojencev 
Slovenije

FÜHRER Boris, roj. 9. 1. 1959
Stalno preb.: Gubčeva ulica 2, 
3250 Rogaška Slatina

JAGODIČ Mateja, roj. 6. 5. 1972
Stalno preb.: Podturn 3,  
3241 Podplat

Lista št. 7:
SDS – Slovenska 
demokratska 
stranka

PIRŠ Bojan, roj. 5. 8. 1963
Stalno preb.: Sončna ulica 4,  
3250 Rogaška Slatina

BOŽAK Janez, roj. 1. 6. 1972
Stalno preb.: Topole 41a,  
3250 Rogaška Slatina

1. MIJOŠEK Ivan, roj. 26. 8. 1956
Stalno preb.: Zg. Negonje 4b,  
3250 Rogaška Slatina

2. ŠKET Rozalija, roj. 16. 7. 1978
Stalno preb.: Čača vas 30, 
3241 Podplat

Lista št. 8:
SLS – Slovenska 
ljudska stranka

ŠKRABL Mitja, roj. 24. 12. 1982
Stalno preb.: Tržišče 12,  
3250 Rogaška Slatina

KIDRIČ Martin, roj. 10. 9. 1951
Stalno preb.: Sv. Florijan 109,  
3250 Rogaška Slatina

Lista št. 9:
Nestrankarska  
lista Toneta 
Plevčaka  
za prihodnost

PLEVČAK Anton, roj. 15. 6. 1959
Stalno preb.: Gabrovec  
pri Kostrivnici 4a, 
3241 Podplat

Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Rogaška Slatina

Marjan Aleksić l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

3852. Sklep o razveljavitvi drugega kroga volitev 
za župana Občine Šmarješke Toplice 
na volišču Bela Cerkev in ponovnem razpisu 
drugega kroga volitev za župana na volišču 
Bela Cerkev

Na podlagi 95. in 99. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12 in 68/17) je Ob-
činska volilna komisija Občine Šmarješke Toplice na seji dne 
5. 12. 2018 sprejela

S K L E P

I.
Drugi krog volitev za župana Občine Šmarješke Toplice 

z dne 2. 12. 2018 na volišču Bela Cerkev, se razveljavi in se 
volitve za drugi krog župana na volišču Bela Cerkev ponovno 
razpisujejo za nedeljo, 16. decembra 2018.

II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna 

opravila se šteje četrtek, 6. december 2018.

III.
Za izvedbo ponovnih volitev skrbi Občinska volilna komi-

sija Občine Šmarješke Toplice.

Št. 041-0001/2018
Šmarjeta, dne 5. decembra 2018

Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Šmarješke Toplice

mag. Fredi Bančov l.r.

SEŽANA

3851. Poročilo o izidu volitev župana v Občini 
Sežana – drugi krog, dne 2. 12. 2018

Občinska volilna komisija Sežana je na podlagi 90. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07 
– prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) na seji dne 4. 12. 
2018 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana v Občini Sežana  

– drugi krog, dne 2. 12. 2018
1. Drugi krog volitev župana v Občini Sežana je bil opra-

vljen dne 2. 12. 2018. Pravico glasovanja je imelo 10.982 vo-
livcev, glasovalo pa je 4.456 volivcev, kar znaša 40,58%. Vsi 
volivci so glasovali po volilnem imeniku. Predčasno so glasovali 
204 volivci, po pošti pa 16 volivcev.

2. Oddanih je bilo 4.456 glasovnic, od katerih je bilo 
39 neveljavnih, 4.417 pa veljavnih.

Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. DAVID ŠKABAR 2.489 glasov 56,35 %
2. ANDREJ SILA 1.928 glasov 43,65 %

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na podlagi 
107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list 
RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) za 
župana Občine Sežana izvoljen

DAVID ŠKABAR, roj. 22. 9. 1963, Voglje 19, 6221 Dutovlje.

Št. 041-1/2018-139
Sežana, dne 4. decembra 2018

Vesna Zobec l.r.
Predsednica

Člani:
Sebastjan Funa l.r.
Alenka Gojak l.r.
Marko Kosmač l.r.
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POPRAVKI

3853. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Koščakov 
hrib – ponovna javna razgrnitev zaradi 
uskladitve meje OPPN

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 
60/17 – ZPVPJN-B) objavljam

P O P R A V E K
Sklepa o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta 

Koščakov hrib – ponovna javna razgrnitev zaradi 
uskladitve meje OPPN

1. člen
V Sklepu o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občin-

skega podrobnega prostorskega načrta Koščakov hrib – po-
novna javna razgrnitev zaradi uskladitve meje OPPN se prvi 
stavek 1. točke pravilno glasi:

»Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega po-
drobnega prostorskega načrta Koščakov hrib, ki ga je izdelal 
Gužič Trplan arhitekti d.o.o., Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljublja-
na (v nadaljevanju OPPN), bo potekala v času od ponedeljka, 
10. decembra 2018 do vključno srede, 9. januarja 2019.«

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-0001/2014
Grosuplje, dne 5. decembra 2018

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Po pooblastilu župana
mag. Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave
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