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DRŽAVNI ZBOR
12.

Odlok o razpisu nadomestnih volitev za enega
člana Sodnega sveta, ki ga voli Državni zbor

Na podlagi 15. člena v povezavi s prvim in tretjim odstavkom 17. člena Zakona o sodnem svetu (Uradni list RS,
št. 23/17) izdajam

ODLOK
o razpisu nadomestnih volitev za enega člana
Sodnega sveta, ki ga voli Državni zbor
I
Razpisujem nadomestne volitve za enega člana Sodnega
sveta, ki ga voli Državni zbor.
II
Nadomestne volitve člana Sodnega sveta, ki ga na predlog predsednika republike voli Državni zbor, bodo v torek,
5. marca 2019.
III
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje petek, 11. januar 2019.
Št. 700-04/18-5/2
Ljubljana, dne 7. januarja 2019
Mag. Dejan Židan l.r.
predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije

Leto XXIX

Stran

46 /

Št.

2 / 8. 1. 2019

USTAVNO SODIŠČE
13.

Odločba o razveljavitvi sklepov Okrožnega
sodišča v Ljubljani

Številka: Up-1472/18-18
Datum: 3. 12. 2018

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Božidarja Samarđića, Črna gora, ki ga zastopa Miloš Zarić,
odvetnik v Ljubljani, na seji 13. decembra 2018

odločilo:
Sklep senata Okrožnega sodišča v Ljubljani
št. I Ks 41420/2018 z dne 30. 10. 2018 in sklep preiskovalne
sodnice Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Kpd 41420/2018 z
dne 18. 10. 2018 se razveljavita in zadeva se vrne preiskovalni
sodnici Okrožnega sodišča v Ljubljani v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnik, črnogorski državljan, izpodbija sklep preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča v Ljubljani o dovolitvi
izročitve Črni gori in sklep senata Okrožnega sodišča v Ljubljani o zavrnitvi pritožbe zoper sklep preiskovalne sodnice.
Preiskovalna sodnica je dovolila izročitev državi prosilki zaradi izvršitve kazni zapora 20 let, po sodbi Višjega sodišča
v Podgorici, Črna gora, pravnomočni 22. 10. 2001, zaradi
kaznivega dejanja poskusa umora po Kazenskem zakoniku
Republike Črne gore.
2. Pritožnik zatrjuje kršitev pravic iz 18. in 22. člena Ustave. Sodišče naj se ne bi opredelilo do dokazov in trditev, da bo
pritožnik v primeru izročitve podvržen mučenju, nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju. Z dvema sodbama pristojnega
sodišča države prosilke naj bi izkazal, da mu v državi prosilki
grozijo mučenje, pohabljenje in smrt. Dne 15. 10. 2018 naj bi
podal predlog za prekinitev postopka izročitve zaradi vložitve
prošnje za azil, vendar naj bi sodišče zgolj pavšalno navedlo,
da tega ni z ničimer izkazal. Pritožnik nasprotuje tudi stališču
sodišča, da naj bi bile njegove navedbe o mučenju preuranjene, ker naj bi to preverjalo šele Ministrstvo za notranje
zadeve (v nadaljevanju MNZ) v postopku odločanja o podelitvi
mednarodne zaščite. Prepoved mučenja naj bi bila temeljna
človekova pravica, zato naj ne bi bila sprejemljiva delegacija
presoje te pravice na ministrstvo. Presojo naj bi moralo opraviti sodišče. Sámo naj bi moralo prevesti sodbe, s katerimi je
pritožnik dokazoval nevarnost mučenja, ali pa naj bi moralo
pozvati obrambo na predložitev prevodov, saj naj bi bila prepoved mučenja absolutna človekova pravica.
3. Sodba, na podlagi katere Črna gora zahteva izročitev
obsojenega, naj se v spisu ne bi nahajala v celoti. Sodišče
naj ne bi navedlo, na podlagi katerih podatkov je zaključilo,
da naj bi absolutno zastaranje nastopilo 22. 10. 2032, sodba v
tem delu naj ne bi bila obrazložena. Niti naj ne bi upoštevalo,
da naj bi zoper pritožnika v Republiki Sloveniji tekel kazenski
postopek, ki naj bi imel prednost pred postopkom v tuji državi.
4. Zunajobravnavni senat je v sklepu o zavrnitvi pritožbe
potrdil stališče preiskovalne sodnice, da so podani vsi pogoji
za pritožnikovo izročitev, ki jih določa prvi odstavek 522. člena
Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 –
uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17 – v nadaljevanju ZKP). Strinjal se je tudi z utemeljitvijo preiskovalne
sodnice, da pritožnik ni izkazal, da bi v naši državi zaprosil
za azil, da zakon ne določa, da mora sodišče v skrajšanem
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postopku izročitve čakati na konec odločanja o podelitvi mednarodne zaščite, ter da so pritožnikova navajanja o nevarnosti
mučenja preuranjena, saj naj bi to ugotavljalo šele MNZ v
postopku podeljevanja pravice do mednarodne zaščite. Do
statusa begunca naj ne bi bil upravičen tisti, ki zaradi resnih
razlogov velja za nevarnega za varnost države, v kateri je,
ali ki, glede na to, da je bil pravnomočno obsojen za posebej
težko kaznivo dejanje, predstavlja nevarnost za skupnost te
države. Dodatno pa je zunajobravnavni senat utemeljil, da
zgolj predložitev neprevedene sodbe glede odškodninskega
zahtevka drugega obdolženca in hkrati sklicevanje na "krvno
maščevanje" ne moreta biti uspešna.
5. Ustavno sodišče je na seji senata ustavno pritožbo
zoper izpodbijana sklepa sprejelo v obravnavo s sklepom
št. Up-1472/18 z dne 3. 12. 2018. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je o tem obvestilo Okrožno sodišče v Ljubljani.
Do končne odločitve v zadevi je zadržalo izvrševanje navedenih sklepov.
B.
6. Države imajo po ustaljenem mednarodnem pravu
pravico nadzora nad vstopom tujcev, nad dovoljenji za njihovo
bivanje in izgoni oziroma izročitvami.1 Vendar je suverenost
države omejena z dolžnostjo, da država posameznika ne sme
odstraniti, izgnati ali izročiti državi, v kateri obstaja zanj resna
nevarnost, da bo podvržen nečloveškemu ravnanju (non-refoulment oziroma načelo nevračanja).2
7. Varstvo v primeru odstranitve, izgona ali izročitve je
zagotovljeno z 18. členom Ustave. Člen 18 Ustave določa,
da ne sme biti nihče podvržen mučenju, nečloveškemu ali
ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da ta člen prepoveduje, da bi bila
oseba, glede katere obstaja resnična nevarnost, da bo v
primeru vrnitve v državo, iz katere je prišla, izpostavljena
nečloveškemu ravnanju, izročena tej državi oziroma izgnana
vanjo.3 Obveznost spoštovanja tega načela izhaja tudi iz
prvega odstavka 3. člena Konvencije proti mučenju in drugim
krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
(Uradni list RS, št. 24/93, MP, št. 7/93 – MKPM) in 3. člena
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju
EKČP). ESČP je v sodbi v zadevi Soering proti Združenemu
kraljestvu z dne 7. 7. 1989 (91. točka obrazložitve) in v sodbi
v zadevi Cruz Varas in drugi proti Švedski z dne 20. 3. 1991
(69. točka obrazložitve) utemeljilo, da mora država pogodbenica pred izročitvijo preveriti, ali bo zahtevana oseba v
državi sprejemnici izpostavljena resničnemu tveganju nečloveškega in ponižujočega ravnanja. V sodbi v zadevi Chahal
proti Združenemu kraljestvu je poudarilo, da je prepoved
mučenja absolutna, ne glede na ravnanje žrtve (79. točka
obrazložitve). V sodbi v zadevi H. L. R. proti Franciji z dne
29. 4. 1997 pa je pojasnilo, da se 3. člen EKČP uporabi
tudi, kadar nevarnost za osebo, katere izročitev se zahteva,
predstavljajo posamezniki, ki niso del državnega organa
(40. točka obrazložitve).
8. Postopek odločanja o izročitvi pritožnika državi prosilki
je potekal v skladu s postopkom, urejenim v XXXI. poglavju
1 Sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) v zadevah Vilvarajah in drugi proti Združenemu kraljestvu z dne 30. 10. 1991, 102. točka obrazložitve, in Chahal proti
Združenemu kraljestvu z dne 15. 11. 1996, 73. točka obrazložitve.
2 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-613/16 z dne 28. 9. 2016
(Uradni list RS, št. 64/16), 6. točka obrazložitve.
3 Glej odločbe Ustavnega sodišča št. Up-78/00 z dne
29. 6. 2000 (Uradni list RS, št. 66/2000, in OdlUS IX, 295),
št. U-I-238/06 z dne 7. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 134/06, in
OdlUS XV, 83), št. Up-763/09 z dne 17. 9. 2009 (Uradni list RS,
št. 80/09) in št. U-I-155/11 z dne 18. 12. 2013 (Uradni list RS,
št. 114/13, in OdlUS XX,12).
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ZKP (členi 521–533a) in v Evropski konvenciji o izročitvi
(Uradni list RS, št. 79/94, MP, št. 22/94 – v nadaljevanju EKI).
Zakon ureja dva postopka: rednega in skrajšanega. Presoja
pogojev za izročitev v rednem postopku je razdeljena na dve
fazi. Najprej zunajobravnavni senat, po pridobitvi mnenja
preiskovalnega sodnika, po 528. členu ZKP preveri, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za izročitev, našteti v 522. členu tega
zakona, oziroma ali so podani pogoji za odložitev izročitve
iz 530. člena ZKP. O tem odloči s sklepom, zoper katerega
ima tujec pravico do pritožbe na sodišče druge stopnje. Če
so pogoji za izročitev izpolnjeni, se zadeva po 529. členu
ZKP pošlje ministru za pravosodje, ki nato odloči o izročitvi.
Minister za pravosodje v drugi fazi postopka izda odločbo, s
katero izročitev dovoli ali je ne dovoli (530. člen ZKP). Izročitve tujca ne dovoli, če ta uživa pravico pribežališča, če gre za
politično ali vojaško kaznivo dejanje ali če obstaja verjetnost,
da bi bila oseba, katere izročitev se zahteva, v državi prosilki
mučena oziroma bi se z njo nečloveško ali ponižujoče ravnalo
oziroma jo na ta način kaznovalo (tretji odstavek 530. člena
ZKP). Zoper odločitev ministra je zagotovljeno sodno varstvo
pred Upravnim sodiščem RS.
9. V tej zadevi je pritožnik po pravnem pouku preiskovalnega sodnika izjavil, da soglaša z izročitvijo. V takem
primeru sodišče o izročitvi odloča v skrajšanem postopku po
529.a členu ZKP. V skrajšanem postopku preiskovalni sodnik
po preizkusu pogojev iz 1. do 12. točke prvega odstavka
522. člena ZKP s sklepom sam odloči o izročitvi. Pritožba zoper ta sklep je mogoča na zunajobravnavni senat okrožnega
sodišča (četrti odstavek 529.a člena ZKP). Druge faze, torej
odločanja ministra za pravosodje, ni, temveč preiskovalni sodnik po pravnomočnosti sklepa odločitev sporoči ministru za
pravosodje, ki o odločitvi sodišča takoj obvesti državo prosilko
(peti odstavek 529.a člena ZKP).
10. Zakon v skrajšanem postopku preiskovalnemu sodniku izrecno ne nalaga dolžnosti presoje, ali obstaja verjetnost, da bi bila zahtevana oseba v državi prosilki podvržena
mučenju. Vendar bi bilo v nasprotju s pravico iz 18. člena
Ustave, če oseba, katere izročitev se zahteva, ne bi mogla
uveljavljati kršitve prepovedi mučenja zgolj zaradi že danega soglasja k izročitvi, saj privolitev v mučenje ne more biti
pravno upoštevna. Člen 18 Ustave sodiščem nalaga dolžnost,
da tudi v takem primeru omogočijo vsebinsko obravnavo trditev zahtevanih oseb o obstoju nevarnosti mučenja v državi
prosilki.
11. Peti odstavek 529.a člena ZKP določa, da se izvede
redni postopek izročitve, če kateri izmed pogojev iz 1. do
12. točke prvega odstavka 522. člena tega zakona ni izpolnjen
ali če tujec ne soglaša z izročitvijo. Ustavnoskladna razlaga
te določbe bi bila, da bi sodišče štelo, da je pritožnik zaradi
trditev o mučenju konkludentno preklical soglasje k izročitvi.
V tem primeru bi se odločanje nadaljevalo po pravilih, ki veljajo za redni postopek izročitve, kar pomeni, da bi nevarnost
mučenja, upoštevaje trditve in dokaze, ki jih je predlagal
pritožnik, preverilo pristojno ministrstvo.
12. Zunajobravnavni senat je v izpodbijanemu sklepu potrdil sklep o dovolitvi izročitve pritožnika in stališče
preiskovalne sodnice, da pritožnikovih trditev o mučenju v
skrajšanem postopku izročitve ni treba presojati. Ker sodišče
pritožnikovih očitkov v zvezi z nevarnostjo mučenja ni štelo
kot preklic soglasja k izročitvi in z odločanjem ni nadaljevalo
po pravilih rednega izročitvenega postopka, pritožniku ni omogočilo vsebinske presoje teh trditev. S tem je kršilo njegovo
pravico do prepovedi mučenja iz 18. člena Ustave.
13. Navedenega ne spremeni niti okoliščina, da je pritožnik v Republiki Sloveniji zaprosil za mednarodno zaščito.
Četudi bi bilo utemeljeno stališče Okrožnega sodišča, da
bo pritožnikova prošnja za mednarodno zaščito zavrnjena,
ker naj do tega statusa zaradi pravnomočne obsodbe zaradi
kaznivega dejanja poskusa umora ne bi bil upravičen, to ne
more vplivati na odločitev v tej zadevi. Zaradi absolutnosti
pravice iz 18. člena Ustave pritožnika kljub njegovi kriminalni
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preteklosti ni dopustno izročiti državi prosilki, če se izkaže,
da bo tam mučen oziroma podvržen nečloveškemu ravnanju.
14. Glede na ugotovljeno kršitev 18. člena Ustave je
Ustavno sodišče izpodbijana sklepa Okrožnega sodišča v
Ljubljani razveljavilo in zadevo vrnilo preiskovalni sodnici
tega sodišča v novo odločanje. Pri novem odločanju bo
moralo sodišče pritožniku omogočiti, da v postopku izročitve uveljavlja verjetnost mučenja v državi prosilki, tako da
se postopek nadaljuje po pravilih rednega izročitvenega
postopka, torej z obravnavo tega vprašanja pri Ministrstvu
za pravosodje.
15. Ker je bilo treba izpodbijana sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani razveljaviti že iz navedenega razloga, Ustavnemu sodišču drugih zatrjevanih kršitev ni bilo treba preizkusiti.
C.
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS in tretje alineje tretjega
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list
RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednica
dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto,
dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez,
dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan
Pavčnik in Marko Šorli. Odločbo je sprejelo soglasno.
Dr. Jadranka Sovdat l.r.
predsednica

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
14.

Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za papirno
in papirno-predelovalno dejavnost

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki
kot predstavnika delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje papirne in
papirno predelovalne industrije
in
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir
ter
kot predstavnika delavcev:
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
in
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije

A N E K S š t. 3
h Kolektivni pogodbi za papirno
in papirno-predelovalno dejavnost
(Uradni list RS, št. 110/13, 52/16 in 4/18)
1. člen
V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za papirno in papirno-
predelovalno dejavnost se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred določeni v Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 110/13, 52/16 in 4/18)
od 1. januarja 2019 znašajo:
I. tarifni razred
477,38 EUR
II. tarifni razred
541,78 EUR
III. tarifni razred
606,33 EUR
IV. tarifni razred
670,77 EUR
V. tarifni razred
783,95 EUR
VI./1 tarifni razred
1014,49 EUR
VI./2 tarifni razred
1198,94 EUR
VII. tarifni razred
1521,75 EUR
VIII. tarifni razred
1752,32 EUR
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2. člen
Druge določbe Kolektivne pogodbe za papirno in papirno-
predelovalno dejavnost ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta aneks začne veljati z naslednjim dnem po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 19. decembra 2018
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje papirne in papirno
predelovalne industrije
predsednik Upravnega odbora
Stanislav Menard l.r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
predsednik
Bogdan Božac l.r.
Konfederacija sindikatov Slovenije
PERGAM
predsednik
Jakob Počivavšek l.r.
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije
predsednica
Nives Hrovat l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 21. 12. 2018 izdalo potrdilo št. 02047-12/200537 o tem, da je Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za papirno in
papirno-predelovalno dejavnost vpisan v evidenco kolektivnih
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno
številko 9/13.
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OBČINE
BRASLOVČE
15.

Sklep o imenovanju podžupanje Občine
Braslovče

Na podlagi 33.a 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) in 34. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list
RS, št. 69/12 in 22/17) Tomaž Žohar, župan Občine Braslovče,
sprejmem naslednji

4. Ta sklep začne veljati z dnem 7. 1. 2019 in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2019-2
Braslovče, dne 7. januarja 2019
Župan
Občine Braslovče
Tomaž Žohar l.r.

SKLEP
1. Za podžupanjo Občine Braslovče imenujem članico
Občinskega sveta Občine Braslovče – mag. Urška Hozjan,
Magistrica znanosti, rojena 3. 5. 1978, stanujoča Spodnje
Gorče 30, Braslovče.
2. Podžupanja bo funkcijo opravljala nepoklicno.
3. Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter
opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere
jo župan pooblasti.
4. Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove
odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za
katere jo župan pooblasti.
5. Podžupanja v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. V času, ko
opravlja funkcijo župana, podžupanja nima pravice glasovati
za odločitve občinskega sveta.
6. Ta sklep začne veljati z dnem 7. 1. 2019 in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2019-1
Braslovče, dne 7. januarja 2019
Župan
Občine Braslovče
Tomaž Žohar l.r.

16.

Sklep o imenovanju podžupana Občine
Braslovče

Na podlagi 33.a 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) in 34. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list
RS, št. 69/12 in 22/17) Tomaž Žohar, župan Občine Braslovče,
sprejmem naslednji

SKLEP
1. Za podžupana Občine Braslovče imenujem člana Občinskega sveta Občine Braslovče – Uroš Zupanc, Elektrikar
energetik, rojen 14. 11. 1969, stanujoč Male Braslovče 16,
Braslovče.
2. Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno.
3. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.

BREŽICE
17.

Sklep o imenovanju podžupanje Občine
Brežice

Na podlagi 33.a in 34.a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18) in 37. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 10/09, 3/10) izdajam

SKLEP
o imenovanju podžupanje Občine Brežice
1. člen
Za podžupanjo Občine Brežice imenujem Katjo Čanžar,
roj. 21. 7. 1984, stanujočo Arnovo selo 32 a, Artiče.
2. člen
Podžupanja bo svojo funkcijo opravljala poklicno.
3. člen
Podžupanja bo pomagala županu pri njegovem delu ter
opravljala posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere
jo župan pooblasti, zlasti pa za področje razpisov za evropska
sredstva ter druga nepovratna sredstva, in sicer na naslednjih
področjih: turizem, šport, kmetijstvo in vključevanje oseb z manj
možnostmi.
4. člen
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za
katere jo župan pooblasti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana,
podžupanja opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo
izvoljenega župana.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od podpisa sklepa dalje.
Št. 108-1/2018
Brežice, dne 20. decembra 2018
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

Stran
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Sklep o imenovanju podžupana Občine
Brežice

Na podlagi 33.a in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08
– odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18)
in 37. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09,
3/10) izdajam

SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Brežice
1. člen
Za podžupana Občine Brežice imenujem Jurija Pezdirca,
roj. 6. 8. 1976, stanujočega Bizeljska cesta 49e, 8250 Brežice.
2. člen
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
3. člen
Podžupan bo pomagal županu pri njegovem delu ter
opravljal posamezne naloge na podlagi pooblastila iz pristojnosti župana, na področju gospodarstva, turizma in kmetijstva.
4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od podpisa sklepa dalje.
Št. 108-2/2018
Brežice, dne 20. decembra 2018

20.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 UPB4, 101/13 in 55/15 ZFisP, 13/18) in 98. člena
Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10, 50/14,
15/15, 3/18) je župan Občine Dol pri Ljubljani dne 31. 12. 2018
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani
v obdobju januar–marec 2019
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: občina) v
obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja). Obdobje začasnega
financiranja se lahko podaljša v skladu z Zakonom o javnih
financah.
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 in Odlokom o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/17).

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

ČRNOMELJ
19.

Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku
o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto
2019

Na podlagi 9. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/07) ter 7. in 16. člena Statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je župan sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke po Odloku
o občinskih taksah v Občini Črnomelj
za leto 2019
1. člen
Vrednost točke za obračun občinskih taks, določena skladno s tretjim odstavkom 9. člena Odloka o občinskih taksah v
Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/07), za leto 2019 znaša
0,0610 EUR.

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta. To so:
A.

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek l.r.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Skupina/Podskupina kontov
I.

71

1.024.186,00

DAVČNI PRIHODKI

888.730,77

700 Davki na dohodek in dobiček

810.732,00

703 Davki na premoženje

53.500,85

704 Domači davki na blago in storitve

28.099,02

706 Drugi davki in prispevki

–3.601,10

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

74

Proračun
januar–
marec 2018

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.043.862,42
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

70

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 426-01/2019-3
Črnomelj, dne 3. januarja 2019

Sklep o začasnem financiranju Občine Dol
pri Ljubljani v obdobju januar–marec 2019

135.455,23
85.092,67
1.788,93
3.130,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

20.116,14

714 Drugi nedavčni prihodki

25.327,49

TRANSFERNI PRIHODKI

19.676,42

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

19.676,42
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II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Št.

1.183.210,63
318.895,62
45.116,23

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

7.305,05
264.620,60

409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI

1.853,74
436.982,54

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42
43

III.

9.238,88
311.331,51

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

24.734,08

413 Drugi tekoči domači transferi

91.678,07

INVESTICIJSKI ODHODKI

407.332,47

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

407.332,47

INVESTICIJSKI TRANSFERI

20.000,00

431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam

20.000,00

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

III./1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

–139.348,21
–139.348,21
268.307,84

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

75

V.

44

VI.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

0

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

0
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IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Stran
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–139.348,21
0
139.348,21
1.268.967,33

Za investicijske projekte se zagotovijo sredstva, če so
bila za njihovo realizacijo že predvidena v proračunu leta 2018
in gre pri tem za plačevanje obveznosti po že sklenjenih pogodbah. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2019.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o
proračunu.
6. člen
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem
proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019
dalje.
Št. 4100-0001/2018-3
Dol pri Ljubljani, dne 31. decembra 2018
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Željko Savič l.r.

GORENJA VAS - POLJANE

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

21.

Pravilnik o uporabi, najemu ter oblikovanju
cen športne dvorane Gorenja vas

Na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
»Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina« (Uradni list RS,
št. 32/17) je svet zavoda na 1. korespondenčni seji dne 3. 1.
2019 sprejel

Stran
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PRAVILNIK
o uporabi, najemu ter oblikovanju cen
športne dvorane Gorenja vas
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S pravilnikom o uporabi/najemu ter oblikovanju cen športne dvorane Gorenja vas (v nadaljnjem besedilu: pravilnik)
Zavod Poljanska dolina (v nadaljnjem besedilu: zavod) kot
upravitelj športne dvorane in vsega pripadajočega ureja:
– pogoje in merila za uporabo/najem športne dvorane ter
vsega pripadajočega,
– način oblikovanja cen uporabe/najema,
– način sklepanja pogodb z uporabniki/najemniki,
– hišni red v/na športni dvorani in vodenje evidenc.
2. člen
(športna dvorana in ostale površine)
Športna dvorana in ostale pripadajoče površine v lasti
Občine Gorenja vas - Poljane, v upravljanju Zavoda Poljanska
dolina so:
– športna dvorana Gorenja vas,
– skupni prostori (garderobe, WC, hodniki),
– prostori za shranjevanje opreme,
– zunanje parkirne površine za uporabnike dvorane.
3. člen
(upravljanje športne dvorane)
Upravljalca/e športne dvorane in ostalih pripadajočih
površin določi direktor/ica. Pravice in obveznosti lastnika ter
upravljalca so določene s pogodbo o upravljanju športne
dvorane.
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– II. prioriteta: športna društva in zveze s sedežem v občini: športni programi v okviru letnega programa športa v Občini
Gorenja vas - Poljane:
– Programi otrok in mladine usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport (tekmovalno),
– Programi otrok in mladine prostočasno (netekmovalno),
– Programi kakovostnega in vrhunskega športa odraslih (tekmovalno),
– Programi športne rekreacije in športa starejših (rekreativno).
– III. prioriteta: drugi izvajalci: športni programi neformalnih rekreacijskih skupin, pravnih in fizičnih oseb, ki imajo stalno
prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane.
– IV. prioriteta: ostali potencialni uporabniki: športni in drugi programi, projekti, prireditve (društva in organizacije, pravne
in fizične osebe s sedežem izven Občine Gorenja vas - Poljane,
organizatorji komercialnih prireditev …).
6. člen
(razpis za oddajo prostih terminov)
Upravljalec športnega objekta v občinskem glasilu ter na
spletni strani občine, Zavoda Poljanska dolina, spletni strani
OŠ Ivana Tavčarja, vsako leto objavi javni razpis za uporabo/najem prostih terminov v naslednjem šolskem letu.
Zainteresirani uporabniki/najemniki morajo v razpisnem
roku vložiti pisno vlogo na predpisanem obrazcu, z navedbo
želenih terminov uporabe/najema in števila ur redne vadbe
tedensko.
Na podlagi prejetih vlog upravljalec izdela predlog urnika
uporabe športnih površin za naslednje šolsko leto.
III. NAČIN OBLIKOVANJA CEN UPORABE/NAJEMA
7. člen
(ekonomska cena)

II. POGOJI IN MERILA ZA UPORABO/NAJEM
ŠPORTNE DVORANE
4. člen
(pogoji za uporabo/najem)
Športna dvorana Gorenja vas in ostale pripadajoče površine se lahko oddaja v uporabo/najem v času prostih terminov
po končanem pouku ter interesnih dejavnostih vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas
(v nadaljnjem besedilu OŠ), in sicer med tednom, praviloma
od 16. ure dalje.
Športni objekt se lahko odda v uporabo/najem naslednjim
uporabnikom/najemnikom:
– športnim društvom in klubom iz Občine Gorenja vas Poljane in izven nje,
– drugim društvom, organizacijam in skupinam,
– drugim fizičnim in pravnim osebam.
Uporaba/najem športnega objekta zajema uporabo:
– vadbene površine v objektu,
– garderobe, sanitarije, umivalnike ter tuše v sklopu objekta,
– športna orodja in oprema v objektu.
5. člen
(prioritete)
Prednostno pravico uporabe/najema športnih površin
imajo uporabniki/najemniki po naslednjih prioritetah:
– I. prioriteta: vzgojno-izobraževalni zavodi v občini:
vzgojno-izobraževalni proces in interesna športna dejavnost
v okviru izvedbe šolskega pouka športa in šolskih interesnih
dejavnosti.

Izhodišče za pripravo cenika je seštevek vseh stroškov
športnega objekta:
– tekoče vzdrževanje objekta (materialni stroški; MS),
– ogrevanje, električna energija, komunalne storitve,
zavarovanje objekta, sanitarni material, potrošni in pisarniški
material,
– stroški upravljanja (UPR).
Ekonomska cena (EC) se določi tako, da se seštevek
vseh stroškov športnega objekta deli z razpoložljivim letnim
fondom ur (RLFU). Izračun RLFU v skladu z dogovorjeno
metodologijo pripravi upravljalec, pri čemer upošteva rezultate
analize zasedenosti v preteklem koledarskem obdobju.
EC = (MS + UPR)/RLFU
8. člen
(cenik uporabe/najema)
Cenik uporabe/najema športnih objektov in površin na
predlog upravljalca obravnava in sprejme Svet Zavoda Poljanska dolina ob predhodnem soglasju ustanovitelja Zavoda.
Cenik se praviloma določi za 1 uro (=60 minut) in velja v koledarskem letu.
IV. SKLEPANJE POGODB IN OBRAČUN PLAČILA
9. člen
(pogodba o uporabi/najemu)
Upravljalec na podlagi določil pravilnika in drugih veljavnih predpisov z vsemi uporabniki/najemniki sklene pogodbo o
uporabi/najema športnega objekta.
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V pogodbi se opredelijo:
– podatki o upravljalcu in uporabniku/najemniku,
– pravna podlaga za podpis pogodbe (izvedba javnega
razpisa),
– potrjeni termini uporabe/najema,
– obveznosti upravljalca (vodenje evidenc, prisotnost
odgovorne osebe, izstavljanje računov …),
– obveznosti uporabnika/najemnika (uporabnik/najemnik, ki bo odgovarjal za dogovorjeno uporabo/najem objekta,
upoštevanje hišnega reda, odgovornost za morebitno povzročeno škodo na objektu …),
– cena za uporabo/najem (cenik je sestavni del pogodbe),
– splošni plačilni pogoji,
– razni razlogi za prenehanje oziroma prekinitev pogodbe,
– druge določbe.
Upravljalec dostavi občini seznam sklenjenih pogodb
skupaj s cenikom za vsako leto posebej.

Št.

11. člen
(hišni red)
Upravljalec s hišnim redom določi območje športne dvorane, splošna določila in prepovedi, kontrolo nad izvajanjem
hišnega reda, način izvajanja prireditev v dvorani, odgovornosti ter ukrepe v primeru kršitev. Podrobnejši hišni red je
priloga pravilnika.
12. člen
(evidence)
Upravljalec je dolžan voditi dnevne evidence o uporabi/najemu športnega objekta, iz katerih mora biti razvidno:
– naziv uporabnika/najemnika (in vadbene skupine),
– ime vodje (trenerja, vaditelja), skupine oziroma programa,
– čas uporabe (termini),
– podpis vodje oziroma odgovorne osebe,
– opombe o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih,
poškodbah, nepravilnostih nastalih v času vadbe (in neposredno po vadbi).
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14. člen
Sredstva, ki jih upravljalec pridobi iz naslova uporabe/najema športnega objekta in nejavni prihodki, ki jih pridobi upravljalec
iz naslova trženja športnega objekta, so prihodek upravljalca in
se vodijo na posebni postavki. Na ta način pridobljeni prihodki
se uporabljajo izključno za pokrivanje stroškov, ki nastanejo s
tekočim vzdrževanjem ter upravljanjem športnega objekta.
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki se v naslednjem letu s soglasjem sveta zavoda in župana, nameni za
vzdrževanje športnega objekta.
15. člen
(veljavnost pravilnika)
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Gorenja vas, dne 3. januarja 2019
Predsednica Sveta zavoda
Milena Pelipenko l.r.

(izstavljanje računov)

V. HIŠNI RED IN VODENJE EVIDENC

Stran

(sredstva od uporabe/najema in drugi prihodki)

10. člen
Upravljalec športnega objekta na podlagi podpisane pogodbe in ugotovljenega dejanskega koriščenja terminov izstavi račun uporabniku/najemniku športnega objekta najkasneje
v osmih dneh po opravljeni storitvi.
Uporabnik/najemnik je račun za uporabo/najem dolžan
poravnati v tridesetih dneh po izstavitvi le-tega. Če uporabnik/najemnik računa ne poravna, izgubi pravico uporabe/najema športnega objekta do poravnave računa. V primeru zamude pri plačilu računa za več kot šestdeset dni, se pogodba
o uporabi/najemu avtomatsko razveljavi.
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JESENICE
22.

Ugotovitveni sklep o revalorizaciji
vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Jesenice za leto 2019

Na podlagi 50. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 101/15) in 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 46/08, 107/10) je župan Občine Jesenice sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o revalorizaciji vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Jesenice za leto 2019
1. člen
Ugotovi se, da na dan 1. 1. 2019 revalorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2019 znaša mesečno: 0,001521 €.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Revalorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto
2019 se uporablja od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 422-78/2018
Jesenice, dne 3. januarja 2019
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič l.r.

VI. DRUGE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(poročanje o poslovanju)
Upravljalec mora Občini Gorenja vas - Poljane vsako
leto poročati o poslovanju pri upravljanju s športno dvorano
in po potrebi pripraviti predlog ukrepov za odpravo morebitnega negativnega poslovnega izida. V kolikor občina zahteva pisne podatke o upravljanju športnega objekta, mora
upravljalec le-te dostaviti v vnaprej določenem roku.

KOPER
23.

Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Mestne
občine Koper

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,

Stran

54 /

Št.

2 / 8. 1. 2019

14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 27. člena
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in
12. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS,
št. 90/05, 39/08 in 35/18) je Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 21. decembra 2018 na podlagi poročila Mandatne
komisije sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet Mestne občine Koper ugotavlja, da so izpolnjeni zakonski pogoji, da lahko Aleš Bržan, rojen 15. 2. 1976
iz Tribana, Triban 6, začne izvrševati funkcijo župana Mestne
občine Koper, na katero je bil izvoljen v drugem krogu rednih lokalnih volitev za župana Mestne občine Koper dne 2. 12. 2018,
s čimer Občinski svet Mestne občine Koper pritožbo kandidata
za župana Borisa Popoviča zoper Odločbo Občinske volilne
komisije Mestne občine Koper, št. 041-2/2018 z dne 6. 12. 2018
in Poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana Mestne
občine Koper z dne 2. 12. 2018, št. 041-2/2018 z dne 7. 12.
2018, ki jo je dne 21. 12. 2018 vložil po pooblaščeni odvetniški
družbi Matoz o.p., d.o.o., zavrne.
2.

Ta sklep velja takoj.
Sklep občinskega sveta z izrekom, obrazložitvijo in poukom o pravnem sredstvu izide pisno ter bo vročen v skladu z
zakonom.
Št. 032-3/2018
Koper, dne 21. decembra 2018
Mestna občina Koper
Predsedujoča Občinskega sveta
Ondina Gregorich-Diabatè l.r.
Visto l'articolo 15.b della Legge sull'autonomia locale
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
e 30/18), in virtù dell'articolo 27 dello Statuto del Comune
città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03
e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
nonché dell'articolo 12 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale
n. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e Gazzetta ufficiale della RS,
n. 90/05, 39/08 e 35/18), il Consiglio comunale del Comune
città di Capodistria, richiamandosi alla relazione della Commissione per i mandati, ha accolto, nella seduta del 21 dicembre 2018, la seguente

DELIBERA
1
Il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria
rileva che sono adempiute le condizioni di legge che permettono ad Aleš Bržan, nato il 15 febbraio 1976, di Triban,
Triban 6, di iniziare l'esercizio della funzione di Sindaco del
Comune città di Capodistria, carica alla quale è stato eletto
al ballottaggio delle elezioni amministrative ordinarie per il
sindaco del Comune città di Capodistria tenutosi il giorno 2 dicembre 2018; con questo il Consiglio comunale del Comune
città di Capodistria respinge il ricorso del candidato a sindaco
Boris Popovič, inoltrato il giorno 21 dicembre 2018 dallo Studio legale autorizzato Matoz o.p./s.r.l., alla Decisione della
Commissione elettorale comunale del Comune città di Capodistria, n. 041-2/2018 del 6 dicembre 2018 e alla Relazione

Uradni list Republike Slovenije
sull’esito del ballottaggio per il voto al Sindaco del Comune
città di Capodistria del 2 dicembre 2018, n. 041-2/2018 del
giorno 7 dicembre 2018.
2
La presente delibera ha valore immediato.
La delibera del Consiglio comunale, comprendente il dispositivo, la motivazione e l'avviso sui mezzi di impugnazione
sarà pubblicata in forma scritta e verrà consegnata in conformità alla legge.
N. 032-3/2018
Capodistria, 21 dicembre 2018
Comune città di Capodistria
Presidente dei lavori
del Consiglio comunale
Ondina Gregorich-Diabatè m.p.

24.

Sklep o potrditvi mandatov članom
Občinskega sveta Mestne občine Koper

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 27. člena
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in
11. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS,
št. 90/05, 39/08 in 35/18) je Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 21. decembra 2018 na predlog Mandatne komisije
sprejel naslednji
Visto l'articolo 15.b della Legge sull'autonomia locale
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
e 30/18), l'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), in virtù
dell'articolo 11 del Regolamento del Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 16/95, 42/00,
30/01, 40/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 39/08 e
35/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
sulla proposta della Commissione per i mandati, ha accolto,
nella seduta del 21 dicembre 2018, la seguente

SKLEP/DELIBERA
1.
Potrdijo se mandati vsem članom Občinskega sveta Mestne občine Koper, izvoljenim na rednih lokalnih volitvah dne
18. novembra 2018, in sicer:
Si procede alla convalida dei mandati di tutti i consiglieri
del Comune città di Capodistria, eletti alle elezioni amministrative ordinarie del 18 novembre 2018, e precisamente:
1. PATRIK BABIČ, roj./nato il 15. 12. 1996, Marezige 59B,
6273 Marezige
2. JANI BAČIĆ, roj./nato il 22. 9. 1980, Pristaniška ulica/Via del Porto 43B, 6000 Koper/Capodistria
3. ANDREJA BOGATAJ KRIVEC, roj./nata il 4. 2. 1964,
Benčičeva ulica/Via Benčič 2C, 6000 Koper/Capodistria
4. PETER BOLČIČ, roj./nato il 13. 1. 1970, Sončna ulica/Vicolo Assolato 14, 6000 Koper/Capodistria
5. ALEŠ BRŽAN, roj./nato il 15. 2. 1976, Triban 6,
6000 Koper/Capodistria
6. OLGA FRANCA, roj./nata il 28. 4. 1960, Dekani 90,
6271 Dekani
7. VIDA GRAČNAR, roj./nata il 6. 5. 1957, Burlinova ulica/Via Burlin 1, 6000 Koper/Capodistria
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8. ONDINA GREGORICH – DIABATÈ, roj./nata il 27. 12.
1952, Garibaldijeva/Via Garibaldi 4, 6000 Koper/Capodistria
9. IGOR HRVATIN, roj./nato il 11. 7. 1974, Sv. Anton,
Turki 10, 6276 Pobegi
10. RAMIZ KAMENČIĆ, roj./nato il 19. 3. 1959, Destradijev trg/Piazzale Destradi 6, 6000 Koper/Capodistria
11. VLADO KRIVEC, roj./nato il 13. 5. 1957, Prisoje 4,
6000 Koper/Capodistria
12. MARIJAN KRIŽMAN, roj./nato il 15. 8. 1953, Čevljarska ulica/Calegaria 22, 6000 Koper/Capodistria
13. DARIJA KRKOČ, roj./nata il 1. 4. 1958, Osp 74,
6275 Črni Kal
14. GABRIJELA KUKOVEC PRIBAC, roj./nata il 12. 2.
1969, Oljčna pot/Vicolo Degli Olivi 69A, 6000 Koper/Capodistria
15. MIRJAM LEMUT, roj./nata il 12. 5. 1955, Čevljarska
ulica/Calegaria 17, 6000 Koper/Capodistria
16. DUŠKO MADŽAROVIČ, roj./nato il 4. 9. 1967, Manžan 13A, 6000 Koper/Capodistria
17. ALAN MEDVEŠ, roj./nato il 27. 9. 1978, Grajska
pot/Vicolo del Castello 5, 6000 Koper/Capodistria
18. GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ, roj./nato il 24. 7. 1966,
Dolinska cesta/Strada Della Valle 1H, 6000 Koper/Capodistria
19. TINA MOJŠKERC, roj./nata il 25. 3. 1985, Ulica Za
Gradom/Via Al Castelletto 7, 6000 Koper/Capodistria
20. ANJA PEČIČ, roj./nata il 5. 4. 1985, Grinjan 5D,
6000 Koper/Capodistria
21. BORIS POPOVIČ, roj./nato il 5. 9. 1962, Bošamarin/Bossamarino 62, 6000 Koper/Capodistria
22. NIK POPOVIČ, roj./nato il 17. 4. 2000, Bošamarin/Bossamarino 62, 6000 Koper/Capodistria
23. PATRIK PEROŠA, roj./nato il 31. 5. 1976, Kvedrova
cesta/Via Kveder 1, 6000 Koper/Capodistria
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24. SILVANO RADIN, roj./nato il 27. 6. 1955, Krožna cesta/Strada Circolare 8, 6000 Koper/Capodistria
25. KRISTINA RADOVČIĆ, roj./nata il 22. 3. 1982, Cesta
na Markovec/Strada per Monte Marco 3, 6000 Koper/Capodistria
26. JANEZ STARMAN, roj./nato il 12. 10. 1971, Izletniška
pot/Vicolo Delle Gite 28, 6000 Koper/Capodistria
27. ALBERTO SCHERIANI, roj./nato il 12. 7. 1964, Hrvatini/Crevatini 13, 6280 Ancaran/Ancarano
28. JASNA SOFTIČ, roj./nata il 19. 5. 1970, Bonini 48A,
6000 Koper/Capodistria
29. MARIO STEFFÈ, roj./nato il 15. 8. 1964, Bošamarin/Bossamarino 54, 6000 Koper/Capodistria
30. BARBARA STRMOLE, roj./nata il 23. 1. 1962, Prade,
Cesta XVI/Strada XVI 3, 6000 Koper/Capodistria
31. DEJAN ŠKERLIČ, roj./nato il 4. 10. 1970, Abitanti 1,
6272 Gračišče
32. MAJA TAŠNER VATOVEC, roj./nata il 14. 3. 1986,
Kreljeva Ulica/Via Krelj 4, 6000 Koper/Capodistria
33. VLASTA VEŽNAVER, roj./nata il 15. 1. 1964, Zgornje
Škofije 69F, 6281 Škofije
2.
Ta sklep velja takoj/La presente delibera ha valore immediato.
Št./N. 032-2/2018
Koper/Capodistria, 21. 12. 2018
Mestna občina Koper
Comune città di Capodistria
Predsedujoča Občinskega sveta
Presidentessa dei lavori del Consiglio
Ondina Gregorich - Diabatè l.r./m.p.
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

12.

Odlok o razpisu nadomestnih volitev za enega
člana Sodnega sveta, ki ga voli Državni zbor

13.

Odločba o razveljavitvi sklepov Okrožnega sodišča
v Ljubljani

14.

Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za papirno in
papirno-predelovalno dejavnost

45
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46

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

47

OBČINE
BRASLOVČE

15.
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Sklep o imenovanju podžupana Občine Braslovče

17.
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19.

Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2019
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Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar–marec 2019
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Pravilnik o uporabi, najemu ter oblikovanju cen
športne dvorane Gorenja vas
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Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2019
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