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Leto XXX

in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20, 78/20, 103/20, 124/20, 127/20,
138/20 in 143/20) Nacionalni inštitut za javno zdravje objavlja

Uradni podatki o številu okuženih
po statističnih regijah

Na podlagi 2.a člena Odloka o začasnih ukrepih za
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20, 135/20 in 143/20)
in drugega odstavka 3.a člena Odloka o omejitvah ponujanja

URADNE PODATKE
o številu okuženih po statističnih regijah
I
Uradni podatki o številu okuženih po statističnih regijah
so naslednji:

5. 10. 2020–18. 10. 2020
14 DNI
REGIJA

ŠTEVILO PREBIVALCEV

št. okuženih

št. okuženih/100 000

SI031

POMURSKA

114.287

271

237

SI032

PODRAVSKA

324.104

695

214

SI033

KOROŠKA

70.588

312

441

SI034

SAVINJSKA

256.359

740

287

SI035

ZASAVSKA

56.962

178

312

SI036

POSAVSKA

75.559

294

388

SI037

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

144.032

556

384

SI041

OSREDNJESLOVENSKA

549.171

2345

425

SI042

GORENJSKA

204.670

1201

584

SI038

PRIMORSKO-NOTRANJSKA

52.544

94

178

SI043

GORIŠKA

117.616

237

201

SI044

OBALNO-KRAŠKA
skupaj Slovenija

115.016

104

90

2.080.908

4.757

340

TUJINA

81

SKUPAJ VSI

7108
II
Ti uradni podatki se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 0070-133/2020
Ljubljana, dne 20. oktobra 2020
EVA 2020-2711-0104
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Milan Krek
direktor
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OBČINE
BOVEC
2597.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Bovec

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) ter
112. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bovec (Uradni
list RS, št. 66/14, v nadaljevanju: poslovnik) je Občinski svet
Občine Bovec na 13. redni seji dne 8. 10. 2020 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Bovec

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Drugi odstavek 74. člena se spremeni tako, da se glasi:
''Izvirnike aktov občinskega sveta se opremi z žigom in
shrani v arhivu občinske uprave.''
9. člen
Drugi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
''Uvod obsega razloge za sprejem, oceno stanja, cilje,
načela in poglavitne rešitve predloga, oceno finančnih posledic
predloga, druge posledice, ki jih bo imel predlog odloka, ter
posvetovanje z zainteresirano javnostjo.''
10. člen
Za členom 99. doda nova 8. točka pod katero se doda
99.a člen, ki se glasi:
''8. Postopek za sprejem prostorskih aktov

1. člen
V poslovniku se spremeni poimenovanje ''tajnik občine'' v
''direktor občinske uprave''.

99.a člen
Postopek za sprejem prostorskih aktov poteka v skladu
z zakonom.''

2. člen
7. člen se spremeni tako, da se beseda ''pečat'' nadomesti
z besedo ''žig''.

11. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
''Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče dotedanji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drug krog
volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev. Če
seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne
komisije.''
4. člen
Za členom 8. se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
''8.a člen
Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
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
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah
kandidatov za župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in
ne odloča.''
5. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
''Prvo sejo sveta vodi najstarejši član občinskega sveta
oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.''
6. člen
Tretji odstavek 11. člena se črta.
7. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
''Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih
glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.''

Št. 007-08/2007-3
Bovec, dne 8. oktobra 2020
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

2598.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec
za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta
Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet
Občine Bovec na 13. redni seji dne 8. 10. 2020 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Bovec
za leto 2020
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2020 (Uradni
list RS, št. 7/20, dne 31. 1. 2020, Uradni list RS, št. 76/20, dne
25. 5. 2020 in Uradni list št. 92/20, dne 29. 6. 2020) se spremeni 2. člen in se glasi:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
706 DRUGI DAVKI

v EUR
7.121.972,65
4.169.402,00
4.169.402,00
3.232.605,00
329.993,00
606.704,00
100,00

Uradni list Republike Slovenije
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
73 PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED.
PRORAČ. EU
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU –
ZA STRUKTURNO POLITIKO
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.
OSEBAM, KI NISO PR. POR.
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I.-II.) (prih.-odhod.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

Št.

971.865,34
524.341,84
8.990,00
45.200,00
151.982,00
241.351,50
484.255,00
118.253,00
366.002,00
25.000,00
25.000,00
1.382.708,22
1.296.874,06
85.834,16
88.742,09

88.742,09
7.006.241,88
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IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČ.
OB KONCU PRET. LETA

Stran

6311

70.853,40
70.853,40

0,00

70.853,40
475.363,00
475.363,00
678.601,94
678.601,94
–16.654,77
–203.238,94
115.730,77
308.518,56

2. točka
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2019-7
Bovec, dne 8. oktobra 2020
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

1.808.269,04
486.134,59
77.817,35
1.150.366,89
9.460,21
84.490,00
1.784.495,52
34.675,89
558.910,00
136.030,22
1.054.879,41
3.300.834,02
3.300.834,02
112.643,30
19.000,00
93.643,30

2599.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Bovec

Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list
RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr),
218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US,
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13
– ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 59. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list
RS, št. 75/19), 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) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni
list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17 je Občinski svet Občine Bovec
na 13. redni seji dne 8. 10. 2020 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Bovec
I. SPLOŠNA DOLOČBA

115.730,77

1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Bovec
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nada-
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ljevanju: nadomestilo), vrste zemljišč, zavezance za plačilo,
merila za določitev višine nadomestila ter merila za popolno ali
delno oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
Območje za plačilo nadomestila
Nadomestilo se plačuje za nezazidana in zazidana stavbna zemljišča na celotnem območju Občine Bovec, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– dostop do zemljišča po cesti,
– možnost priključitve na električno energijo,
– možnost priključitve na vodovodno omrežje,
– možnost priključitve na kanalizacijsko omrežje ali možnost izgradnje greznic oziroma malih čistilnih naprav.
II. VRSTE ZEMLJIŠČ ZA KATERE
SE ODMERJA NADOMESTILO
3. člen
Zazidana stavbna zemljišča
(1) Zazidana stavbna zemljišča so tiste zemljiške parcele
ali njihovi deli, na katerih je zgrajena oziroma se na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja gradi katera koli vrsta
stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske
javne infrastrukture.
(2) Če objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture
nima določene gradbene parcele, se do njene določitve šteje,
da je zazidano stavbno zemljišče fundus objekta (zemljišče
pod stavbo) pomnožen s faktorjem 1,5. Preostali del zemljišča
se šteje za nezazidano stavbno zemljišče, če izpolnjuje vse
pogoje iz 5. člena tega odloka.
(3) Za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča
se uporabljajo uradni podatki GURS, ki se nanašajo na dele
stavb (register nepremičnin – površina dela stavbe/neto tlorisna
površina zmanjšana za odprte površine).
(4) Dejansko rabo dela stavbe se določi na osnovi uradnih podatkov Geodetske uprave RS (v nadaljnjem besedilu
GURS), ki se nanašajo na del stavbe.
(5) Kot zazidana stavbna zemljišča se štejejo tudi druga
zemljišča, ki so funkcionalno povezana s poslovnimi oziroma
proizvodnimi stavbami in na prostem predstavljajo manipulativne površine, skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, in
podobna zemljišča.
(6) Če v uradnih evidencah ni ustreznega podatka glede
na zgornje alineje tega člena, je le-ta pomanjkljiv ali ni pravilen,
občinska uprava ali zavezanec za plačilo nadomestila o tem
obvesti pristojno enoto GURS, da le-ta pridobi prave podatke. Do pridobitve podatkov GURS-a občina lahko uporablja
podatke iz drugih uradnih evidenc, ki so ji na voljo (projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja, podatki za izdajo odločbe
o plačilu komunalnega prispevka, ortofoto posnetek). Občina
lahko tudi pozove lastnika objekta, da sporoči pravilne podatke.
Postopek uskladitve podatkov se izvaja skladno s predpisi, ki
urejajo evidentiranje nepremičnin.
4. člen
(1) V primeru nelegalne gradnje plačevanje nadomestila
ne vpliva na njeno legalizacijo oziroma na izdajo in izvršitev
inšpekcijskega ukrepa.
(2) Obveznost plačevanja nadomestila preneha, ko se
stavba oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega
dovoljenja, odstrani in vzpostavi prejšnje stanje in ko investitor
oziroma lastnik zemljišča, na katerem je stala takšna stavba
oziroma del stavbe, to dejstvo sporoči občini ter novo stanje
evidentira pri pristojnemu GURS. Hkrati pa se uvede obveznost
plačevanja nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče, če
leži takšno zemljišče na območju, za katerega je občina določila, da se na njem plačuje nadomestilo in izpolnjuje vse pogoje
navedene v 5. členu tega odloka.
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(3) Če se za stavbo oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen
brez gradbenega dovoljenja, pridobi gradbeno dovoljenje oziroma se takšna gradnja legalizira, se ne šteje za novogradnjo
in se zato s plačevanjem nadomestila za zazidano stavbno
zemljišče nadaljuje.
5. člen
Nezazidana stavbna zemljišča
(1) Nezazidana stavbna zemljišča so tiste zemljiške parcele ali deli parcel, za katere je z izvedbenim prostorskim
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja določene
vrste objekta ali objektov, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture, niso namenjeni za gradnjo objektov za potrebe
zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture,
športa – nepridobitna dejavnost in javne uprave. Zanje mora
biti zagotovljena oskrba in dejanska možnost priključka s pitno
vodo, oskrba z električno energijo, odvajanje odpadnih voda
in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto. Za
odvajanje odpadnih voda se štejejo tudi območja na katerih je
dopustna gradnja greznic in malih čistilnih naprav.
(2) Če zazidano stavbno zemljišče nima določene gradbene parcele, se nezazidani del stavbnega zemljišča določi tako,
da se od površine parcele odšteje fundus objekta pomnožen
s faktorjem 1,5, in sicer za objekte, ki niso objekti javne gospodarske infrastrukture in izpolnjujejo vse zahteve prvega
odstavka tega člena.
(3) Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi
glede na površino parcele ali dela parcele, ki ustreza pogojem
iz tega člena.
III. ZAVEZANCI ZA PLAČILO NADOMESTILA
6. člen
(1) Nadomestilo mora plačevati neposredni uporabnik
zemljišča, stavbe ali dela stavbe, oziroma lastnik.
(2) Lastništvo se izkazuje z vpisom lastninske pravice v
zemljiško knjigo ali na osnovi pravnega akta s katerim oseba
ali pravna oseba dokazuje, da je pridobila lastninske pravice
(pogodba, zakon, odločba).
(3) Fizična ali pravna oseba pravico uporabe dokazuje z
najemno, zakupno, služnostno pogodbo ali drugim aktom, ki
dokazuje, da ima pravico uporabe stavbnega zemljišča.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
7. člen
Merila za določitev višine nadomestila so:
(1) lega stavbnega zemljišča,
(2) dejanska raba dela stavbe za zazidana zemljišča,
(3) opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo,
(4) namenska raba zemljišča (vir; OPN) za nezazidana
stavbna zemljišča.
8. člen
Lega stavbnega zemljišča:
Območje Občine Bovec je razdeljeno na dve območji:
1. območje: širše območje naselja Bovec z industrijsko
in obrtno cono,
2. območje: vključuje ostala naselja.
Podrobneje so območja prikazana na kartografskem prikazu v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
9. člen
Dejanska raba zemljišč:
Nadomestilo za zazidana stavbna zemljišča se plačuje za
dele stavb z naslednjo dejansko rabo:
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Št.

Dejanska raba zazidanega
Število točk Število točk
stavbnega zemljišča
1. območje 2. območje
Enostanovanjska hiša
120
62
Stanovanjska hiša
145
75
z gospodarskim poslopjem
Objekt z več kot 3 stanovanji
105
55
Poslovni prostor
150
100
Kmetijska raba (hlev, rastlinjak)
100
70
za tržno proizvodnjo
Poslovni prostor: trgovina,
350
180
gostinstvo, turistične storitve,
pošta, banka, zavarovalnica,
odvetništvo in druge storitvene
dejavnosti
Industrija in gradbeništvo
250
110
Elektrarna, distribucija električne
350
210
energije
Hoteli, nastanitveni gostinski
200
110
obrati, kampi, turistične sobe
Bencinski servis
2000
1500
Gostinski vrtovi, nepokrita
100
50
skladišča, delavnice na prostem,
Šotorišča
35
35
Bencinski servis – zunanje
800
600
površine potrebne
za funkcioniranje bencinskega
servisa
Športne površine za poslovne
50
30
namene
Javna uprava lokalnega pomena
10
5
Javna uprava državnega pomena
50
30
Družbene dejavnosti
10
5
10. člen
Nezazidana stavbna zemljišča:
Za nezazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča določena glede na podrobno namensko rabo zemljišč iz občinskih
planskih aktov.
Namenska raba zemljišča
Območja stanovanjske gradnje
Območje za izgradnjo
stanovanjskih in poslovnih stavb
Območja za izgradnjo poslovnih
stavb

Točke
Točke
1. območje 2. območje
5
1
7
2
10

3

11. člen
Komunalna opremljenost stavbnih zemljišč:
(1) Šteje se, da ima objekt možnost priključitve na javno
cestno, vodovodno, kanalizacijsko, električno omrežje oziroma
možnost uporabe, če je omrežje oddaljeno od meje stavbnega
zemljišča največ 50 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve oziroma uporabe.
(2) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe z
dejansko možnostjo priključka na te objekte in naprave se
ovrednotijo z naslednjimi točkami:
Vrsta
Javna cesta v makadamski izvedbi
Javna cesta v protiprašni izvedbi
Vodovod
Kanalizacija
Toplovod
Elektrika
Kabelsko omrežje

Število točk
15
25
10
10
15
10
5
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12. člen
Višina nadomestila
Letna višina nadomestila se izračuna tako, da se s seštevkom točk glede na dejansko rabo zemljišča in skupnim
številom točk glede na komunalno opremo pomnoži površina
stavbnega zemljišča izražena v m2 in z vrednostjo točke.
13. člen
Vrednost točke
(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2021
znaša 0,00246 EUR-a.
(2) Vrednost točke za odmerno leto se z ugotovitvenim
sklepom župana letno revalorizira s količnikom, ugotovljenim
na podlagi letnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po
podatkih Statističnega urada RS, za obdobje pred letom za katero se nadomestilo odmerja, v kolikor je količnik večji od ena.
(3) V primeru drugačne določitve vrednosti točke, kot je
določena v prejšnjem odstavku, novo vrednost točke določi
Občinski svet Občine Bovec, na predlog župana.
(4) Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Odmera nadomestila
(1) Nadomestilo se odmeri za vsak odmerni predmet
posebej.
(2) Odločbo za plačilo nadomestila izda ministrstvo pristojno za finance, ki izvaja tudi izterjavo v primeru neplačila.
(3) Osnova za izdajo odločbe so podatki, ki jih pristojni
finančni upravi vsako leto posreduje občinska uprava.
(4) Plačilo nadomestila zavezanci plačujejo v skladu s
predpisi o davčnem postopku.
(5) Postopek pritožbe na odločbo za plačilo nadomestila
se izvede v skladu s predpisi o davčnem postopku.
15. člen
Oprostitve plačila nadomestila
(1) NUSZ se ne plačuje za:
– zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe Republike Slovenije in zemljišča, ki so trajno namenjena za potrebe
reševanja in zaščite,
– objekte tujih držav, ki so v uporabi kot diplomatska ali
konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih
uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če
ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– sakralne objekte v katerih verske skupnosti opravljajo
verske obrede,
(2) Za oprostitev plačila NUSZ lahko z vlogo zaprosi zavezanec v naslednjih primerih:
– za dobo pet let občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe, ki je zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko
stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja ali družinske hiše
ali neposredno plačal komunalni prispevek. Oprostitev začne
teči od dneva vselitve v stanovanje oziroma stanovanjsko hišo,
kar zavezanec dokazuje s potrdilom upravne enote o prijavi
stalnega bivališča na naslovu, ki je predmet oprostitve,
– zavezanec, ki predloži dokazilo centra za socialno delo,
iz katerega je razvidna njegova socialna ogroženost.
16. člen
Vzdrževanje podatkov za odmero nadomestila
(1) Podatke za odmero nadomestila vodi in vzdržuje
občinska uprava Občine Bovec na osnovi uradnih podatkov in
lastnih evidenc.
(2) Vse spremembe podatkov, ki vplivajo na določanje
odmere nadomestila morajo zavezanci sporočiti Občini Bovec
najkasneje 15 dni od nastanka spremembe. Za tekoče odmerno leto se lahko upoštevajo le spremembe, ki bodo sporočene
do 28. 2. tekočega leta, naknadne spremembe se bodo upoštevale za odmero v naslednjem letu.
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17. člen
Kazenske določbe
(1) Z denarno kaznijo 250 EUR se kaznuje za prekršek
fizična oseba ki:
– pristojnemu organu ne sporoči podatkov, ki so potrebni
za odmero nadomestila,
– ne prijavi sprememb,
– prijavi napačne podatke.
(2) Z denarno kaznijo 850 EUR se kaznuje za prekršek
pravna oseba in z denarno kaznijo v višini 250 EUR se kaznuje
odgovorna oseba, ki:
– pristojnemu organu ne sporoči podatkov, ki so potrebni
za odmero nadomestila,
– ne prijavi sprememb,
– prijavi napačne podatke.
18. člen
Prehodne določbe
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bovec
(Uradno glasilo št. 6/03 in 4/05), uporablja pa se do 31. 12. 2020.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, izvajati pa se začne s 1. 1. 2021.
Št. 007-06/2020
Bovec, dne 8. oktobra 2020
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

2600.

Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili
v Občini Bovec

Na podlagi 21. in 65. 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, 76/16 – odl. US,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno
besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US), 3. in
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 –
odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine
Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10, 75/17) je Občinski svet
Občine Bovec na 13. redni seji dne 8. 10. 2020 sprejel

ODLOK
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Bovec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se ureja pristojnost nadzora nad zapuščenimi vozili ter določa postopke odstranitve, hrambe, vrnitve,
prodaje in uničenja zapuščenih vozil v Občini Bovec.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za
ženske.
2. člen
(pojmi)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem odloku v nadaljnjem besedilu,
imajo naslednji pomen:
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– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja
za javni cestni promet, ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano
več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki
se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali
drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz
predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki;
– lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba,
ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila;
– lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem
ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih
podatkov o lastniku vozila;
– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za
zapuščeno vozilo je občinski redar (v nadaljnjem besedilu:
pooblaščena uradna oseba);
– imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična
oseba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe
pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana, oziroma na podlagi, oziroma je lastninsko pravico na vozilu
pridobila na podlagi drugega veljavnega pravnega naslova;
– izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil je pristojni
izvajalec rednega vzdrževanja cest (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec);
– izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je zbiralec iz predpisa, ki ureja odpadke, ki je
z aktom občine določen za izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov;
– cesta je površina, omejena z mejo cestnega sveta, ki jo
lahko uporabljajo vsi ali pa le določeni udeleženci v prometu
pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi,
– javna cesta je cesta, ki jo država ali občina v skladu z
merili za kategorizacijo javnih cest razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in
pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
– nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni
promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu z zakonom, ki ureja
ceste, in predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi
lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec;
– prodaja je razpolaganje s premičnim premoženjem v
skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje samoupravnih
lokalnih skupnosti.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem Odloku, imajo enak
pomen, kot ga določata zakon, ki ureja pravila v cestnem prometu, in zakon, ki ureja ceste.
3. člen
(pristojnost)
Pooblaščena uradna oseba ravna z zapuščenimi vozili
skladno z določili zakona, ki ureja cestni promet, ter v skladu
s tem odlokom.
II. ODSTRANITEV, HRANJENJE IN VRAČANJE
VOZIL LASTNIKOM
4. člen
(odreditev odstranitve zapuščenih vozil)
(1) V primeru, da pooblaščena uradna oseba najde zapuščeno vozilo, namesti nanj pisno odredbo o odstranitvi vozila,
s katero se naloži odstranitev vozila v skladu z zakonom, ki
ureja cestni promet.
(2) V primeru, ko zapuščeno vozilo ni odstranjeno v naloženem roku, ga na stroške lastnika zapuščenega vozila odstrani izvajalec na podlagi izvršljive odredbe o odstranitvi vozila
najkasneje v roku osem (8) dni od poziva pooblaščene uradne
osebe.
(3) Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži
njene izvršitve.
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5. člen
(postopek odstranitve zapuščenih vozil)
(1) V primerih, ko odstranitev zapuščenega vozila izvede
izvajalec, vodi o postopku pooblaščena uradna oseba zapisnik
o odstranitvi.
(2) Zapisnik o odstranitvi vozila mora vsebovati naslednje podatke: datum izdaje odredbe o odstranitvi, tip vozila in
evidenčne podatke, ki jih je na vozilu možno ugotoviti, stanje
vozila, podatke o lastniku vozila, lokacijo nahajališča vozila,
datum in uro odstranitve vozila, podatke o izvajalcu in podatke
o pooblaščeni uradni osebi. Stanje vozila se dokumentira s
priloženimi fotografijami, ki so sestavni del zapisnika.
(3) O odstranitvi zapuščenega vozila se objavi javno naznanilo o najdenem vozilu, v katerem se pozove lastnika, da
prevzame zapuščeno vozilo v času hrambe vozila pri izvajalcu,
ter ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano
oziroma uničeno. Javno naznanilo se objavi na spletnih straneh
Občine Bovec.
6. člen
(hramba zapuščenega vozila)
(1) V okviru odstranitve zapuščenega vozila izvajalec
zagotavlja odvoz vozila na lokacijo hranjenja in prevzem vozila
v hrambo.
(2) Izvajalec hrani odstranjeno zapuščeno vozilo na varovanem prostoru, ki ga zagotavlja 24 ur na dan.
(3) Izvajalec vodi evidenco hranjenih zapuščenih vozil, ki
vsebuje kopijo odredbe pooblaščene uradne osebe, podatke o
vozilu ter dokazila o plačilu stroškov, povezanih z odvozom in
hrambo zapuščenega vozila.
(4) Izvajalec odgovarja za škodo, nastalo v času odstranjevanja in hrambe vozila.
(5) Rok hrambe zapuščenega vozila traja skladno z zakonom, ki ureja pravila v cestnem prometu tri mesece, šteto od
dne, ko je izvajalec zapuščeno vozilo odstranil.
7. člen
(prevzem zapuščenega vozila pri izvajalcu)
(1) Lastnik oziroma imetnik uporabe vozila lahko prevzame zapuščeno vozilo v delovnem času izvajalca po predloženem dokazilu o plačilu globe in stroškov odstranitve in hrambe
vozila, kot so določeni v 10. členu tega odloka.
(2) Izvajalec izroči zapuščeno vozilo lastniku oziroma
imetniku pravice uporabe vozila na podlagi verodostojne listine,
ki dokazuje lastništvo oziroma pravico uporabe vozila, če so bili
plačani stroški odstranitve in hrambe vozila.
(3) O prevzemu vozila izvajalec sestavi prevzemni zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– lastnik vozila,
– prevzemnik vozila, če ni lastnik vozila,
– datum prevzema.
(4) Izvajalec kopijo prevzemnega zapisnika posreduje
organu, ki je odredil odstranitev vozila, najkasneje v roku osem
(8) dni po prevzemu zapuščenega vozila.
III. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE
ZAPUŠČENEGA VOZILA
8. člen
(prodaja vozila)
(1) Če se po preteku trimesečnega roka od odstranitve
zapuščenega vozila lastnik vozila ne odzove in ne prevzame
vozila ter je neznan, izvajalec skupaj s pooblaščeno uradno
osebo komisijsko odpre vozilo in napiše poseben zapisnik,
v katerem se navedejo posebnosti in identifikacijske oznake
vozila zaradi kasnejšega ugotavljanja lastnika zapuščenega
vozila oziroma storilca prekrška. Če se po odprtju zapuščenega vozila ugotovi zadnjega lastnika zapuščenega vozila,
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se ga pisno pozove, da v roku 8 dni od vročitve poziva prevzame zapuščeno vozilo oziroma ga v pozivu opozori, da bo
v nasprotnem primeru vozilo prodano ali dano v uničenje, pri
čemer nadaljnji stroški hrambe zapuščenega vozila bremenijo
lastnika vozila.
(2) Če se po preteku trimesečnega roka od odstranitve
zapuščenega vozila lastnik vozila ne odzove in ne prevzame
vozila se šteje, da je vozilo opustil. Občinska uprava Občine
Bovec sprejme odločitev o tem, ali se vozilo proda ali se uniči.
Pri sprejemu odločitve se upošteva vrednost vozila, ki jo ugotovi sodni cenilec oziroma če je strošek cenitve nesorazmeren
s predvideno vrednostjo vozila na drug transparenten način.
Odločitev o uničenju vozila se sprejme, če gre za vozilo manjše
ali neznatne vrednosti. Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški globe, odstranitve, hrambe ter
varovanja vozila, sodnega cenilca in prodaje večji od uradno
ocenjene vrednosti vozila. Vozila se lahko prodajo za nižjo ceno
kot znašajo vsi stroški globe, odstranitve, hrambe, cenitve,
prodaje in drugi stroški s tem v zvezi, po predhodnem soglasju
občinske uprave Občine Bovec.
(3) Iz izkupička prodanega vozila se pokrije stroške globe,
odstranitve in hrambe vozila ter stroške sodnega cenilca in
prodaje ter morebitni drugi stroški, ki so pri tem nastali po datumu zapadlosti posameznega stroška. Preostanek izkupička
je prihodek občinskega proračuna.
(4) Če je prodaja neuspešna, se vozilo uniči.
9. člen
(uničenje vozila)
(1) Za oddajo zapuščenega vozila v uničenje pristojnemu
izvajalcu je zadolžen izvajalec javne službe v skladu s predpisom o izrabljenih vozilih.
(2) Izvajalec javne službe je dolžan po oddaji vozila v
uničenje prejeto potrdilo o uničenju predložiti Občini Bovec.
IV. CENE IN STROŠKI
10. člen
(cena odstranitve in hramba vozila)
(1) Stroški storitve odstranitve in hrambe zapuščenega
vozila so:
– stroški prihoda do vozila,
– stroški nalaganja vozila,
– stroški prevoza vozila,
– stroški razlaganja vozila,
– stroški zavarovanja vozila,
– stroški hrambe vozila,
– stroški izdaje vozila,
– stroški prevoza vozila na uničenje,
– in morebitni drugi stroški.
(2) Kalkulacijo cen izdela izvajalec, ki pripravi predlog
cenika odstranitve in hrambe zapuščenih vozil.
(3) Cenik mora vsebovati vse stroške, ki se bodo zaračunali lastniku oziroma Občini Bovec.
(4) Za izredne prevoze se v ceniku predvidi, da se plačajo
v višini dejanskih stroškov prevoza.
(5) Cenik odstranitve in hrambe zapuščenih vozil sprejme
Občinski svet Občine Bovec na podlagi predloga izvajalca.
11. člen
(izterjava in plačilo stroškov)
(1) Stroške, povezane z odstranitvijo, hrambo in uničenjem zapuščenega vozila, pooblaščeni izvajalec zaračuna lastniku vozila. V primeru neplačila pooblaščeni izvajalec izvede
postopke izterjave, skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozila, pooblaščeni izvajalec stroške odstranitve, hrambe in uničenja zapuščenega vozila zaračuna Občini Bovec.
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V. POGOJI IN OBVEZNOSTI
POOBLAŠČENEGA IZVAJALCA
12. člen
(1) Na celotnem območju Občine Bovec izvaja naloge
izvajalca za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil Komunala
Tolmin d.o.o., ki lahko s soglasjem Občine Bovec sklene pogodbo s podizvajalcem, registriranim za opravljanje navedenih
dejavnosti. Prodajo zapuščenih vozil lahko izvaja izvajalec
samo v lastni režiji.
(2) Izvajalec opravlja hrambo in vračanje vozil lastnikom
na za to določenem in urejenem prostoru.
(3) Izvajalec zagotavlja vračilo vozil med svojim delovnim
časom in celodnevno (24 ur na dan) hrambo vozil, ki vključuje
varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter
škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.
VI. NADZOR
13. člen
(nadzor nad izvajanjem)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja medobčinsko redarstvo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(uveljavitev odloka in pričetek uporabe)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2020
Bovec, dne 8. oktobra 2020
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

2601.

Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno
javno dobro

Občinski svet Občine Bovec je na 13. redni seji dne 8. 10.
2020 po obravnavi 9. točke dnevnega reda »Sklep o razglasitvi
zemljišča za grajeno javno dobro« na podlagi 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07), 245. člena Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, 61/17) in 16. člena Statuta
Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10, 75/17) sprejel

SKLEP
o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednja zemljišča:
1. katastrska občina 2207 Bovec parcela 1713/1
katastrska občina 2207 Bovec parcela 1713/3
katastrska občina 2207 Bovec parcela 6319/1
katastrska občina 2207 Bovec parcela 632/28
katastrska občina 2207 Bovec parcela 632/29
katastrska občina 2207 Bovec parcela 632/36
katastrska občina 2207 Bovec parcela 6588/2
katastrska občina 2207 Bovec parcela 6613/4
katastrska občina 2207 Bovec parcela 6625/2
katastrska občina 2207 Bovec parcela 6628/2
katastrska občina 2207 Bovec parcela 6843/4
katastrska občina 2207 Bovec parcela 6845/2
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katastrska občina 2207 Bovec parcela 6847/2
katastrska občina 2207 Bovec parcela 6848/5
katastrska občina 2207 Bovec parcela 6848/7
katastrska občina 2207 Bovec parcela 6849/2
katastrska občina 2207 Bovec parcela 6859/2
katastrska občina 2207 Bovec parcela 6860/2
katastrska občina 2207 Bovec parcela 6862/4
katastrska občina 2207 Bovec parcela 6989/4
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7007/5
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7007/7
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7008/2
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7009/2
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7010/2
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7011/4
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7012/4
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7014/2
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7039/10
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7039/12
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7039/13
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7041/3
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7041/5
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7115/4
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7117/6
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7117/9
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7150/2
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7154/2
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7161/7
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7163/2
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7164/4
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7165/2
katastrska občina 2207 Bovec parcela 7174/5
katastrska občina 2207 Bovec parcela 8025/120
katastrska občina 2207 Bovec parcela 8025/122
katastrska občina 2207 Bovec parcela 8025/124
katastrska občina 2207 Bovec parcela 8025/125
katastrska občina 2207 Bovec parcela 8025/127
katastrska občina 2207 Bovec parcela 8025/150
katastrska občina 2207 Bovec parcela 8025/92, ki so v
naravi del kategorizirane krajevne ceste – LK 019851 Trg–Kaninska vas, del kategorizirane javne poti – JP 518141 Kaninska
vas–Plužna–Podklopca ter del kategorizirane javne poti JP
518391 Klanc 43–44,
2. katastrska občina 2207 Bovec parcela 1124/5,
katastrska občina 2207 Bovec parcela 1124/4,
katastrska občina 2207 Bovec parcela 1126/5 in
katastrska občina 2207 Bovec parcela 1130/4, ki so v
naravi del povezovalne ceste od obvoznice do zbirnega centra
oziroma čistilne naprave Bovec,
3. katastrska občina 2207 Bovec parcela 1718/3, ki v
naravi predstavlja del lokalne ceste LZ 019030 Letališče–Trg,
4. katastrska občina 2207 Bovec parcela 1718/5, ki v
naravi predstavlja del lokalne ceste LZ 019070 Mala vas–Dvor,
5. katastrska občina 2210 Soča leva 1240/4 in
katastrska občina 2210 Soča leva 937/28, ki v naravi
predstavljata del poti do domačije Lepena 15a.
2.
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški
knjigi pri lastniku:
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, matična številka:
5881498000, zaznamuje:
»grajeno javno dobro lokalnega pomena – cesta«.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2018-13. redna
Bovec, dne 8. oktobra 2020
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž
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2602.

Sklep o razveljavitvi Razpisa nadomestnih
volitev članov sveta Vaške skupnosti Razbor,
v Volilni enoti Spodnji Razbor

Na podlagi 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 komisije Mestne občine Slovenj
Gradec na seji dne 15. 10. 2020 sprejela

SKLEP
o razveljavitvi Razpisa nadomestnih volitev
članov sveta Vaške skupnosti Razbor, v Volilni
enoti Spodnji Razbor
1.
Razpis nadomestnih volitev dveh članov Sveta Vaške
skupnosti Razbor, v Volilni enoti Spodnji Razbor, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 136/20 z dne 6. 10. 2020, se
razveljavi.
2.
Z dnem objave tega sklepa prenehajo teči vsi roki za izvedbo volilnih opravil za volitve, razpisane za nedeljo, 13. 12.
2020.
Št. 041-0001/2020
Slovenj Gradec, dne 15. oktobra 2020
Predsednica Občinske volilne komisije
Mestne občine Slovenj Gradec
Silvija Potočnik

2603.

Razpis predčasnih volitev Sveta Vaške
skupnosti Razbor na območju Mestne občine
Slovenj Gradec

Na podlagi 24., 26., 41. in 114. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in
68/17) Občinska volilna komisija Mestne občine Slovenj Gradec

RAZPISUJE
predčasne volitve Sveta Vaške skupnosti Razbor
na območju Mestne občine Slovenj Gradec
1. Predčasne volitve 5 članov Sveta Vaške skupnosti
Razbor se opravijo v nedeljo, 13. 12. 2020.
2. Za dan razpisa predčasnih volitev, s katerim začnejo
teči roki za volilna opravila, se šteje torek, 27. 10. 2020.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 041-0001/2020
Slovenj Gradec, dne 15. oktobra 2020
Predsednica Občinske volilne komisije
Mestne občine Slovenj Gradec
Silvija Potočnik
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