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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3737. Ukaz o podelitvi odlikovanja 

Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 5. 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 pomemben prispevek k slovenskemu prostovoljnemu 
gasilstvu in za ohranjanje ter varovanje gasilske dediščine 
prejme

FLORJAN JANČIČ

MEDALJO ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-54/2022-5
Ljubljana, dne 2. decembra 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
3738. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju 

Zakona o trošarinah

Na podlagi 8., 11., 15., 16., 18., 19., 20., 29., 32., 33., 
36., 43., 44., 45., 48., 49., 51., 52., 53., 55., 56., 58., 63., 72., 
74., 77., 79., 80., 80.a, 87., 92., 97., 98., 99. in 101. člena in 
za izvrševanje 14., 22., 30., 32., 34., 59. in 86. člena Zakona o 
trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21, 192/21 in 140/22) 
ter na podlagi drugega odstavka v zvezi s 16. točko prvega 
odstavka 4. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za 
proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19) 
minister za finance izdaja

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju  

Zakona o trošarinah

1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list 

RS, št. 62/16, 67/16 – popr., 62/18, 13/19, 108/21 in 71/22) se v 
52. členu v prvem odstavku za besedo »ogrevanje« doda bese-
dilo »in kot gorivo za pogon kmetijske, gozdarske mehanizacije 
in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev«.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 
2023.

Št. 007-1015/2022/12
Ljubljana, dne 30. novembra 2022
EVA 2022-1611-0130

Klemen Boštjančič
minister

za finance

3739. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o merilih za določitev vidnih 
dosežkov za pridobitev naziva predavatelj 
višje šole

Na podlagi petega odstavka 33. člena Zakona o višjem 
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04, 100/13 in 
54/22 – ZUPŠ-1) minister za izobraževanje, znanost in šport 
izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah  

Pravilnika o merilih za določitev vidnih dosežkov 
za pridobitev naziva predavatelj višje šole

1. člen
V Pravilniku o merilih za določitev vidnih dosežkov za pri-

dobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 67/14) 
se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen
Vidni dosežki za pridobitev naziva predavatelj višje šole 

(v nadaljnjem besedilu: predavatelj) na področju izobraževanja 
so:

1. Pedagoška praksa (najmanj 3 leta) v sekundarnem ali 
terciarnem izobraževanju.

2. Priprava in izvedba izobraževanja (predavanja, semi-
narji, tečaji, delavnice …) za potrebe podjetij oziroma organi-
zacij ali izobraževalnih institucij.

3. Sodelovanje (soavtorstvo) pri pripravi sprejetih javno 
veljavnih izobraževalnih programov, katalogov znanj, izpitnih 
katalogov, poklicnih standardov ipd.. Potrdilo o sodelovanju 
(soavtorstvu) izda zavod oziroma inštitucija, ki je pripravila 
javno veljavni program.

4. Avtorstvo oziroma soavtorstvo ali recenzija učbenika ali 
študijskega gradiva za izvajanje javno veljavnih izobraževalnih 
programov (za srednje in višje ali visoko šolstvo), sprejetih na 
pristojnem strokovnem svetu ali drugem pristojnem organu.

5. Članstvo v komisijah pri strokovnih izpitih, ki so do-
ločeni z zakonom ali drugim predpisom na državnem nivoju. 
Članstvo v vladnih strokovnih svetih na področju izobraževanja 
ter njihovih komisijah.

6. Priprava in izvajanje objavljenih programov za nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju ali programov za usposabljanje in izpopolnjeva-
nje strokovnih delavcev potrjenih na pristojnem organu šole.

7. Objavljena vsaj dva strokovna članka ali referata na 
državni ali mednarodni konferenci ali objava znanstvenega 
članka, monografije ali deli monografij s področja pedagogike 
oziroma andragogike in izkazujejo napredno pedagoško, an-
dragoško ali didaktično znanje.

8. Kompetence, pridobljene v različnih oblikah organi-
ziranega pedagoško – andragoškega izobraževanja in uspo-
sabljanja, ki so na ustreznem strokovnem nivoju in v obsegu 
najmanj 50 ur.

9. Mentorstvo vsaj trem študentom oziroma dijakom na 
tekmovanjih na državnem nivoju, ki so dosegli prva tri mesta 
ali mentorstvo študentom ali dijakom na mednarodnih tekmo-
vanjih.

10. Vodenje mednarodnih projektov, ki vključujejo strokov-
no ali raziskovalno delo na področju vzgoje in izobraževanja 
(npr. Erasmus+, KA1, KA2) ali sodelovanje in mentorstvo pri 
aplikativnih razvojnih projektih pri katerih sodelujejo študenti.

Za kandidate, ki niso zaposleni na področju vzgoje in 
izobraževanja, se kot vidni dosežek za pridobitev naziva pre-
davatelj na področju izobraževanja šteje tudi:

1. Mentorstvo ali somentorstvo najmanj trem študentom 
pri diplomskih in raziskovalnih nalogah.

2. Mentorstvo najmanj trem študentom pri praktično ori-
entiranih učnih projektih, mentorstvo najmanj trem študentom 
pri praktičnem izobraževanju v podjetju v trajanju najmanj 
10 tednov ali mentorstvo najmanj trem pripravnikom (diploman-
tom terciarnega izobraževanja) v podjetju, v trajanju najmanj 
10 tednov.«.

2. člen
V 3. členu se:
– v 5. točki za besedo »patenta« doda vejica in besedilo 

»ali inovacije s strokovnega področja« nadomesti z besedilom 
»priznanja za inovacijo, sodelovanje pri razvoju, izboljšavah ali 
posebni dosežki na strokovnem področju«;

– v 6. točki besedilo »Dokazila o posebnih znanjih in ve-
ščinah« nadomesti z besedilom »Pridobljena posebna znanja 
in veščine«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-189/2021
Ljubljana, 14. novembra 2022
EVA 2021-3330-0143

Dr. Igor Papič
minister

za izobraževanje, znanost in šport



Uradni list Republike Slovenije Št. 151 / 2. 12. 2022 / Stran 11965 

3740. Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne 
mature v šolskem letu 2022/2023

Na podlagi 8. točke prvega odstavka in drugega od-
stavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 
– ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – 
odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) minister za izobraževanje, 
znanost in šport sprejme

S K L E P
o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature  

v šolskem letu 2022/2023

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se zaradi nemotenega izvajanja zimskega 
roka poklicne mature v šolskem letu 2022/2023 določi prila-
goditev predmetnih izpitnih katalogov, izvedba mature v dveh 
zaporednih izpitnih rokih, imenovanje in sestava šolske izpitne 
komisije, priprava izpitnih listkov za ustni izpit, razporeditev 
in obveščanje kandidatov pri pisnih izpitih, naloge nadzornih 
učiteljev, priprava izpitnega prostora, priprava kandidatov na 
pisni izpit, potek ustnega izpita in izvedba izpita iz četrtega 
predmeta poklicne mature.

2. člen
(prilagoditve predmetnih izpitnih katalogov za maturo)
Državna komisija za poklicno maturo lahko sama ali na 

predlog državnih predmetnih komisij, Centra Republike Slove-
nije za poklicno izobraževanje ali Zavoda Republike Slovenije 
za šolstvo prilagodi obseg in način ocenjevanja in kriterije ter 
merila ocenjevanja, ki so določeni v predmetnih izpitnih kata-
logih. Spremembe in prilagoditve državna komisija objavi na 
spletni strani Državnega izpitnega centra.

3. člen
(matura v enem oziroma dveh zaporednih izpitnih rokih)

(1) Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature 
v jesenskem izpitnem roku, pa zaradi zdravstvenih težav ali 
drugih upravičenih razlogov, ki so posledica epidemioloških 
razmer, želijo prvič opravljati maturo v zimskem izpitnem roku, 
lahko 30 dni pred rokom za začetek opravljanja mature oziroma 
24 ur od nastanka razloga, podajo vlogo na pristojno državno 
komisijo.

(2) O utemeljenosti razlogov za prvo opravljanje mature v 
zimskem roku odloči pristojna državna komisija v 30 dneh od 
prejema vloge.

4. člen
(imenovanje in sestava šolske izpitne komisije)

Ne glede na tretji odstavek 15. člena Pravilnika o poklicni 
maturi (Uradni list RS, št. 44/08, 9/09 in 40/11; v nadaljnjem be-
sedilu: Pravilnik o poklicni maturi) lahko šolsko izpitno komisijo 
za ustni izpit sestavljata najmanj predsednik in izpraševalec. 
Izpraševalec lahko izjemoma, zaradi odrejene karantene ali sa-
moizolacije, sodeluje v šolski izpitni komisiji na daljavo. V tem 
primeru šolsko komisijo sestavljajo trije člani, od katerih mora 
tudi predsednik ali tretji član izpolnjevati pogoj za izpraševalca.

5. člen
(priprava izpitnih listkov za ustni izpit)

(1) Ne glede na drugi odstavek 21. člena Pravilnika o 
poklicni maturi strokovni aktiv šole izpitne listke in predloge 
z opisom izločenih vsebin glede na predmetni izpitni katalog, 
v zaprtih ovojnicah odda najkasneje do roka, določenega v 
sklepu Državne komisije za poklicno maturo šolski maturitetni 
komisiji, ki o predlogih odloči in z opisom izločenih vsebin glede 
na predmetni izpitni katalog seznani kandidate do roka, določe-
nega v sklepu Državne komisije za poklicno maturo.

(2) Ne glede na tretji odstavek 21. člena Pravilnika o 
poklicni maturi se za vsako šolsko izpitno komisijo pri ustnem 
izpitu pripravi 30 izpitnih listkov.

6. člen
(razporeditev kandidatov in obveščanje)

(1) Ne glede na peti odstavek 37. člena Pravilnika o 
poklicni maturi šolska maturitetna komisija najkasneje 24 ur 
pred začetkom opravljanja pisnega izpita na način, ki ga sama 
določi, obvesti vsakega kandidata posebej o razporeditvi v 
izpitni prostor.

(2) Ne glede na 45. člen Pravilnika o poklicni maturi 
šolska maturitetna komisija seznani kandidate o imenu članov 
šolskih izpitnih komisij, o poimenskem razporedu kandidatov 
na ustnem izpitu, izpitnih prostorih in času opravljanja ustnega 
izpita pri določenem predmetu, najkasneje tretji dan po roku za 
začetek poklicne mature na način, ki ga sama določi.

7. člen
(priprava izpitnega prostora)

Ne glede na šesti odstavek 38. člena Pravilnika o poklicni 
maturi je v izpitnem prostoru praviloma največ 15 kandidatov. 
Če obstajajo utemeljeni razlogi, je lahko v izpitnem prostoru 
več kandidatov ob zagotavljanju ustreznega števila nadzornih 
učiteljev. O tem odloči šolska maturitetna komisija.

8. člen
(priprava kandidatov na pisni izpit)

Ne glede na prvi odstavek 39. člena in prvi odstavek 
50. člena Pravilnika o poklicni maturi se kandidati pred izpitnim 
prostorom ne zbirajo.

9. člen
(naloge nadzornega učitelja)

(1) Ne glede na prvi odstavek 40. člena Pravilnika o po-
klicni maturi je pri pisnem izpitu prisoten najmanj en nadzorni 
učitelj strokovni delavec, ki ne sme biti učitelj predmeta, pri 
katerem nadzoruje potek izpita.

(2) Če izpitni prostor nadzira en nadzorni učitelj, ne glede 
na deveto alinejo drugega odstavka 40. člena Pravilnika o 
poklicni maturi med krajšo odsotnostjo kandidata iz izpitnega 
prostora pokliče za spremstvo kandidatu nadzornega učitelja 
na hodniku.

(3) Nadzorni učitelj mora biti v izpitnem prostoru najka-
sneje ob 8.30 uri.

10. člen
(ustni izpit)

Ne glede na četrti odstavek 47. člena Pravilnika o poklicni 
maturi se uporabljeni izpitni listki ne vrnejo v komplet izpitnih 
listkov.

11. člen
(izvedba izpita iz četrtega predmeta poklicne mature)
Ne glede na tretji odstavek 52. člena Pravilnika o poklicni 

maturi izvedbo izpitnega nastopa pri izpitu iz četrtega predmeta 
spremljata kandidatov mentor ali njegov namestnik.

KONČNA DOLOČBA

12. člen
(začetek veljavnosti)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 0070-148/2022
Ljubljana, dne 14. novembra 2022
EVA 2022-3330-0130

Dr. Igor Papič
minister

za izobraževanje, znanost in šport
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USTAVNO SODIŠČE
3741. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

Številka: Up-1043/18-25
Datum: 27. 10. 2022

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pri-
tožbi družbe T-2, d. o. o., Ljubljana, ki jo zastopata Valentin 
Bajuk, odvetnik v Ljubljani, in dr. Janez Čebulj, Ljubljana, na 
seji 27. oktobra 2022

o d l o č i l o :

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča 
št. X Ips 3/2015 z dne 25. 4. 2018 se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Nad pritožnico je bila sklenjena prisilna poravnava (v 

nadaljevanju PP), ki je določila plačilo terjatev upnikov v roku 
9 let v višini 44 % zneskov terjatev. Pritožnica je prejemala 
račune, v katere je bil vključen tudi davek na dodano vrednost 
(v nadaljevanju DDV). Te račune bi morala (če ne bi bilo prav-
nomočno potrjene PP) plačati v celoti, torej tudi DDV. Zato je 
uveljavila odbitek DDV. Finančna uprava Republike Slovenije 
(v nadaljevanju FURS) je pri pritožnici opravila inšpekcijski 
nadzor in ji z odločbo naložila plačilo neupravičenega odbitka 
DDV (štela je, da si je pritožnica glede na potrjeno PP neu-
pravičeno odbila znesek DDV, ki ga upnikom sklenjene PP ne 
bo plačala, tj. v višini 56 % na računih obračunanega DDV). 
Ta davčni dolg je morala plačati v 24 obrokih do 20. 6. 2019. 
Pritožnica je zoper odločbo FURS najprej vložila pritožbo, ki jo 
je Ministrstvo za finance zavrnilo, nato pa je sprožila še upravni 
spor. Upravno sodišče je tožbo pritožnice zavrnilo in potrdilo 
odločitev FURS. Presodilo je, da je pritožnica dolžna plačati 
odbitek DDV. Vrhovno sodišče je med revizijskim postopkom 
zadevo predložilo Sodišču Evropske unije (v nadaljevanju So-
dišče EU) v predhodno odločanje, ki je sprejelo sodbo v zadevi 
T-2 proti Republiki Sloveniji, C-396/16, z dne 22. 2. 2018. Po 
prejemu te sodbe je pritožnica vložila pripravljalno vlogo na 
Vrhovno sodišče. Vrhovno sodišče je revizijo pritožnice zavrnilo 
in potrdilo sodbo Upravnega sodišča. Strinjalo se je, da obstaja 
pritožničina obveznost plačati odbitek DDV. Glede pripravljalne 
vloge je sprejelo stališče, po katerem se pritožnica sme izreči 
o sodbi Sodišča EU, ne more pa širiti trditvene podlage onkraj 
tiste, ki jo je podala v reviziji.

2. Pritožnica zatrjuje, da ji je Vrhovno sodišče kršilo pra-
vico do izjave (22. člen Ustave) s stališčem, da glede pripra-
vljalne vloge, ki jo je vložila po prejemu sodbe Sodišča EU, ne 
bo upoštevalo navedb o nejasnosti in nedoločnosti drugega 
odstavka 68. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ura-
dni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 
78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19 in 3/22 
– v nadaljevanju ZDDV-1), ki presegajo navedbe iz revizije. 
Pritožnica meni, da je stališče, da Sodišče EU ni pristojno za 
dajanje mnenj o jasnosti in določnosti pravnih norm, ki urejajo 
popravek odbitka DDV, očitno napačno ter da temelji na napač-
ni razlagi sodbe Sodišča EU in na očitno napačni razlagi vloge 
Vrhovnega sodišča po drugem odstavku 125. člena Ustave, ko 
odloča na podlagi sodbe Sodišča EU, pri čemer naj bi Vrhovno 
sodišče samo postavilo vprašanje o jasnosti in določnosti te 
določbe ZDDV-1. Očitno napačno naj bi bilo stališče Vrhovnega 
sodišča, da je učinek pravnomočno potrjene PP mogoče šteti 
za dokončno delno neplačilo transakcije in s tem za nastanek 

obveznosti popravka odbitka DDV. Vrhovno sodišče naj bi zlasti 
očitno napačno razložilo namen PP, cilje upnikov, čas nastanka 
obveznosti popravka odbitka DDV ter namen tožbe po prvem 
odstavku 219. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo in 178/21 – popr. – v 
nadaljevanju ZFPPIPP). Glede vprašanja jasnosti in določno-
sti 68. člena ZDDV-1 in s tem kršitve 2. in 147. člena Ustave 
pritožnica trdi, da je na to opozorila že v reviziji, dodatno še v 
kasnejši sporni pripravljalni vlogi, Vrhovno sodišče pa naj bi 
njene navedbe napačno opredelilo kot nekonkretizirane. Poleg 
tega naj bi šlo za vprašanje materialnega prava, na katero mora 
sodišče paziti po uradni dolžnosti. Pritožnica napada tudi stali-
šče Vrhovnega sodišča, da ne gre za prava neveščega občana, 
temveč za gospodarsko družbo, ki je spregledala davčno obve-
znost. Meni namreč, da je neutemeljeno strožje obravnavana.

3. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-1043/18 z dne 
28. 6. 2022 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. V skladu 
s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču 
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 
23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS) je o tem obvestilo Vr-
hovno sodišče, skladno z drugim odstavkom istega člena pa je 
ustavno pritožbo poslalo v odgovor nasprotnemu udeležencu 
iz upravnega spora.

4. Na ustavno pritožbo je odgovoril nasprotni udeleženec 
iz upravnega spora, ki pritožničine očitke zavrača kot neute-
meljene in predlaga, naj Ustavno sodišče ustavno pritožbo 
zavrne. Navaja, da zgolj zato, ker se pritožnica ne strinja z 
razlago drugega odstavka 68. člena ZDDV-1, ta ni nejasen 
in nedoločen. Nasprotni udeleženec pojasnjuje, kaj je namen 
mehanizma popravka odbitka DDV, katerega bistvo je, da če 
se spremeni plačilo, se spremeni davčna osnova, davčni za-
vezanec pa je dolžan popraviti odbitek. Tako naj ne bi šlo za 
zakonsko določbo, katere vsebine niti z ustaljenimi metodami 
razlage ni mogoče razbrati. Razlago, ki jo je sprejelo Vrhovno 
sodišče, naj bi potrjeval tudi tretji odstavek 68. člena ZDDV-1, 
ki potrjene PP ne določa kot položaja, ko ni treba popraviti 
odbitka. Glede pritožničine pravice do izjave nasprotni udele-
ženec opozarja na odločbo Ustavnega sodišča št. Up-329/01 
z dne 16. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 49/02, in OdlUS XI, 119) 
in dodaja, da prekluzivni roki niso sporni niti po pravu Evropske 
unije (v nadaljevanju EU).

5. Pritožnica je na odgovor nasprotnega udeleženca od-
govorila. Navaja, da bi moral nasprotni udeleženec oziroma 
FURS enako stališče, kot ga ima o potrjeni PP in 68. členu 
ZDDV-1, zastopati tudi v primeru končanja stečajnega postop-
ka. Vendar naj FURS v primeru slednjega ne bi izvajal nobe-
nega sistematičnega nadzora pravilnosti popravka vstopnega 
DDV in v stečajnih postopkih ne uveljavlja plačila popravka 
vstopnega DDV kot stroška stečajnega postopka. Razloga 
sta po mnenju pritožnice lahko dva, bodisi 68. člen ZDDV-1 ni 
jasen in pomensko določljiv bodisi FURS opušča svoje dolžno 
ravnanje. Pritožnica dodaja, da ZFPPIPP nima nobene določ-
be o postopku in posledicah izvajanja popravka DDV in da je 
podnormiran, medtem ko na drugi strani ureja kar nekaj davč-
nih vprašanj, npr. peti in šesti odstavek 380. člena ZFPPIPP. 
Pritožnica dodaja še, da prav iz 39. člena ZDDV-1, na katerega 
se sklicuje nasprotni udeleženec, izhaja pravilnost pritožničine 
razlage, saj sta v njem tako PP kot stečaj izrecno opredeljena 
kot razloga, da se popravi (zmanjša) znesek obračunanega 
DDV, medtem ko v 68. členu ZDDV-1 izrecna določba umanjka. 
Pritožnica predlaga tudi, naj Ustavno sodišče opravi glavno 
obravnavo.

B.
6. Pritožnica zatrjuje, da je Vrhovno sodišče s stališčem 

v zvezi z opredelitvijo do sodbe Sodišča EU poseglo v njeno 
pravico do izjave (med drugim naj bi pritožnica zatrjevala, da je 
ZDDV-1 nejasen in nedoločen glede obveznosti plačila odbitka 
DDV in zato v neskladju z Ustavo). Ustavno sodišče je zato 
izpodbijano sodbo najprej preizkusilo z vidika pravice do izjave, 
varovane v 22. členu Ustave.



Uradni list Republike Slovenije Št. 151 / 2. 12. 2022 / Stran 11967 

7. Iz pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Usta-
ve izhaja zahteva po kontradiktornem postopku, na podlagi 
katere morata biti vsaki stranki zagotovljeni možnost sodelo-
vanja v postopku in možnost obrambe pred vsemi procesnimi 
dejanji, ki bi lahko vplivala na njene pravice ali na njen pravni 
položaj.1 Pravica do izjave stranki zagotavlja, da jo bo sodišče 
obravnavalo kot aktivnega udeleženca postopka in ji omogočilo 
učinkovito obrambo pravic – da torej ne bo le objekt, ampak bo 
subjekt postopka.2 Stranki mora biti zagotovljena pravica, da 
se lahko izjavi o celotnem procesnem gradivu, ki je v sodnem 
spisu in ki lahko vpliva na odločitev sodišča.3 Ni videti ustav-
nopravnih razlogov, da navedeno ne bi veljalo tudi v primeru, 
ko sodišče prekine postopek in zadevo v skladu z 267. členom 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (prečiščena različica, 
UL C 202, 7. 6. 2016 – v nadaljevanju PDEU) predloži Sodišču 
EU v predhodno odločanje. Stranke (sprožilnega) postopka 
pred nacionalnim sodiščem imajo na podlagi 22. člena Ustave 
pravico, da se izjavijo tudi o sodbi Sodišča EU, ko jo to sprejme 
v postopku po 267. členu PDEU v zvezi s sprožilnim primerom.

8. Vendar v obravnavani zadevi ne gre za to, da bi Vrhov-
no sodišče odreklo pritožnici pravico do izjave o sodbi Sodišča 
EU. To pravico je Vrhovno sodišče pritožnici priznalo. Sporno je 
le vprašanje, kakšen je obseg pravice do izjave o sodbi Sodišča 
EU, ko se prekinjeni nacionalni postopek nadaljuje. Vrhovno 
sodišče je to pravico namreč omejilo s stališčem, da se lahko 
pritožnica izjavi o sodbi Sodišča EU le v okviru navedb, ki jih 
je podala v reviziji, ne more pa širiti trditvene podlage onkraj 
revizijskih navedb. Svoje stališče je Vrhovno sodišče utemeljilo 
z dvema argumentoma: (a) Sodišče EU ni pristojno izrekati 
se o nacionalnem pravu držav članic, zato njegova sodba ne 
more biti izrabljena za širjenje navedb; in (b) kasnejše dopol-
njevanje (čez rok za vložitev) revizije ni predvideno in je zato 
nedopustno.

9. Prvemu argumentu o nepristojnosti Sodišča EU za izre-
kanje o nacionalnem pravu držav članic pritožnica očita očitno 
napačnost in kršitev 125. člena Ustave. Vendar je ta njen očitek 
neutemeljen. Drži, da se je Sodišče EU v sodbi v zadevi T-2 
proti Republiki Sloveniji (53. točka obrazložitve)4 opredelilo o 
jasnosti in določnosti 68. člena ZDDV-1. Vendar pa iz ustaljene 
sodne prakse Sodišča EU izhaja, da morajo v okviru postopka 
predhodnega odločanja nacionalne določbe razlagati nacional-
na sodišča in ne Sodišče EU, ki prav tako ne more odločati o 
skladnosti pravnih pravil nacionalnega prava z določbami prava 
EU,5 še manj pa o skladnosti pravil nacionalnega prava z Usta-
vo. V skladu s prvim odstavkom 267. člena PDEU je Sodišče 
EU pristojno za odločanje (le) o vprašanjih glede (a) razlage 
Pogodb in (b) veljavnosti in razlage aktov institucij, organov, 
uradov ali agencij EU. Temeljna pristojnost Ustavnega sodišča 
je presoja ustavnosti in zakonitosti predpisov (prvih pet alinej 
prvega odstavka 160. člena Ustave),6 pri čemer iz temeljnih 

1 Primerjaj sklepa Ustavnega sodišča št. Up-184/98 z dne 
2. 2. 1999 (OdlUS VIII, 134) in št. Up-216/99 z dne 19. 12. 2000 
(OdlUS IX, 315).

2 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-570/10 z dne 
13. 10. 2011 (Uradni list RS, št. 93/11).

3 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-271/07 z dne 
3. 7. 2008 (Uradni list RS, št. 79/08, in OdlUS XVII, 76).

4 Stališče, ki ga je sprejelo Sodišče EU, je pravzaprav v 
škodo pritožnici, saj je menilo, da ni razvidno, da bi zadevna naci-
onalna zakonodaja davčnim zavezancem preprečevala natančno 
poznavanje obsega obveznosti, ki so jim z njo naložene, ter jim ne 
bi omogočala, da se nedvoumno seznanijo s svojimi pravicami in 
obveznostmi ter v skladu z njimi ukrepajo.

5 Glej npr. sodbe Sodišča EU v zadevah Frans-Nederlan-
dse Maatschappij voor biologische producten BV, 272/80, z dne 
17. 12. 1981, 9. točka obrazložitve; CTT – Correios de Portugal, 
C-661/18, z dne 30. 4. 2020, 28. točka obrazložitve; in B. proti Cen-
tre publique d'action socialede Liège, C-233/19, z dne 30. 9. 2020, 
52. točka obrazložitve.

6 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-2/06 z dne 16. 2. 2006 
(Uradni list RS, št. 21/06, in OdlUS XV, 16), 15. točka obrazložitve.

ustavnih načel – načel pravne države (2. člen Ustave) in načela 
delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave) – izhaja tudi 
obvezujoča narava odločb Ustavnega sodišča.7 Ob taki poraz-
delitvi pristojnosti Vrhovno sodišče ni vezano na stališča, ki jih 
o ustavnosti slovenske zakonske ureditve sprejme Sodišče EU, 
pa čeprav to stori v okviru postopka predhodnega odločanja po 
267. členu PDEU.

10. Drugemu argumentu, da je kasnejše dopolnjevanje 
revizije, čez rok za vložitev revizije, nedopustno, ni mogoče 
očitati kršitve 22. člena Ustave. Po vsebini gre namreč za 
vprašanje prekluzije uveljavljanja novih očitkov po preteku pre-
kluzivnega roka za vložitev pravnega sredstva (revizije). Do 
tega vprašanja se je Ustavno sodišče že večkrat opredelilo.8 
V odločbi št. Up-329/01 je Ustavno sodišče presojalo stališče 
sodišč, po katerem se predlog za obnovo postopka oziroma 
pritožba obravnava samo v obsegu in iz razlogov ter glede na 
vsebino, kakor izhajajo iz vlog, ki so bile vložene pravočasno, 
tj. do izteka zakonskega roka za njihovo vložitev. Ustavno sodi-
šče je navedlo, da prekluzivni roki za vložitev pravnih sredstev 
predstavljajo poseg v pravico stranke, da se izjavi (22. člen 
Ustave), saj sodišče vloge oziroma dopolnitve pravočasno vlo-
žene vloge, ki navaja razloge ali dejstva, ki niso bila navedena 
v pravočasni vlogi, vloženi po preteku takšnega roka, ne bo 
vsebinsko obravnavalo. V nadaljevanju je navedlo: »Določitev 
takšnih rokov pa je ustavno dopustna, saj služi zagotovitvi 
jasnosti in gotovosti v medsebojnih razmerjih in je s tem v in-
teresu vseh strank pravnega razmerja, prav tako pa v interesu 
instituta učinkovitega sodnega varstva v celoti (23. člen Usta-
ve).« Tudi v odločbi št. U-I-219/03 z dne 1. 12. 2005 (Uradni list 
RS, št. 118/05, in OdlUS XIV, 88) je Ustavno sodišče presojalo 
vprašanje prekluzivnega roka za vložitev pravnega sredstva, 
pa tudi ureditev, ki pravico stranke do izjave omejuje samo na 
določen čas med postopkom. Za oba položaja je presodilo, 
da ureditev ne pomeni prekomernega posega v pravico iz 
22. člena oziroma prvega odstavka 23. člena Ustave.9 V sklepu 
št. Up-120/05 z dne 15. 12. 2006 pa je sprejelo stališče, da ni 
v nasprotju s pravico iz 22. člena Ustave stališče sodišča, da 
dopolnitve revizije, vložene po poteku prekluzivnega roka za 
vložitev revizije, ni mogoče upoštevati.

11. Ni videti upoštevnih ustavnopravnih razlogov, ki bi 
preprečevali uporabo že sprejetih zgoraj navedenih stališč za 
pritožničin primer. Na to ne vplivata niti okoliščina, da gre za 
zadevo, v kateri je pravno upoštevno tudi pravo EU, niti okoli-
ščina, da je bila zadeva predložena Sodišču EU v predhodno 

7 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-248/08 z dne 
11. 11. 2009 (Uradni list RS, št. 95/09, in OdlUS XVIII, 51), 12. točka 
obrazložitve.

8 Prav tako se je Ustavno sodišče opredelilo že o prekluziji, 
urejeni v 286. členu Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, 
št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – v nada-
ljevanju ZPP). V odločbi št. Up-2443/08 z dne 7. 10. 2009 (Uradni 
list RS, št. 84/09, in OdlUS XVIII, 86) je presodilo, da je navedeni 
institut prekluzij v skladu z Ustavo. Ustavno sodišče je v tej odločbi 
izčrpno pojasnilo, da mora biti zakonska ureditev zasnovana tako, 
da od strank zahteva, da se same skrbno in v ustreznem času 
pripravijo na pravdo, kar bistveno prispeva tudi k večji vsebinski 
kakovosti sodnega varstva. Zato ne gre za prekomeren poseg v 
pravico do izjavljanja po 22. členu Ustave. Ustavno sodišče pa 
je ustreznost takih načinov zagotavljanja koncentracije oziroma 
pridobivanja procesnega gradiva pred narokom, ki jih je prinesel 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postop-
ku (Uradni list RS, št. 45/08 – ZPP-D) (mišljen je drugi odstavek 
286. člena ZPP), za koristno ocenilo tudi v odločbi št. U-I-164/09 z 
dne 4. 2. 2010 (Uradni list RS, št. 12/10, in OdlUS XIX, 1).

9 Poleg tega je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-213/03 z dne 
12. 1. 2006 (Uradni list RS, št. 13/06, in OdlUS XV, 2) presodilo 
tudi, da z vidika pravice do izjave (22. člen Ustave) ni prekomerna 
specialna ureditev postopka zakona, ki je urejal trg vrednostnih pa-
pirjev. Po tej ureditvi po izteku roka za izjavo stranka nima pravice 
navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov oziroma po izte-
ku roka za ugovor zoper odredbo o izdani kršitvi subjekt nadzora 
nima pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
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odločanje. Vprašanje dopustnosti prekluzije oziroma preklu-
zivnih rokov za pravna sredstva tudi sicer ni sporno z vidika 
prava EU. Tudi Sodišče EU se je že opredelilo, da je v skladu 
z ustaljeno sodno prakso določitev razumnih prekluzivnih rokov 
za vložitev pravnih sredstev zaradi pravne varnosti skladna s 
pravom EU.10 Ti roki namreč dejansko ne onemogočajo ali 
čezmerno otežujejo uveljavljanja pravic, ki jih priznava pravni 
red EU.11 Za opredeljevanje do vprašanj, o katerih je odločalo 
Sodišče EU, pa imajo stranke možnost sodelovanja v postopku 
pred tem sodiščem (po 267. členu PDEU).12

12. Glede na navedeno je pritožničin očitek o kršitvi pra-
vice do izjave iz 22. člena Ustave neutemeljen.

13. Pritožnica v zvezi s kršitvijo 22. člena Ustave zatrjuje 
tudi, da bi se Vrhovno sodišče moralo opredeliti do zatrjevanih 
neskladij ZDDV-1 z Ustavo, saj pazi na pravilno uporabo ma-
terialnega prava po uradni dolžnosti, in da navedeno pravico 
krši stališče, po katerem mora biti sodišče opozorjeno na pro-
tiustavnost zakonske ureditve in s tem na kršitev materialnega 
prava, čeprav na to kršitev pazi po uradni dolžnosti.

14. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 10/17 – v nadaljevanju 
ZPP-E) so bili črtani 83. in 86. do 91. člen Zakona o upravnem 
sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – v nadalje-
vanju ZUS-1) (drugi odstavek 122. člena ZPP-E). Ker pa je 
bila v obravnavanem primeru izpodbijana sodba izdana pred 
začetkom uporabe ZPP-E (tj. pred 14. 9. 2017), se je revizij-
ski postopek končal po do tedaj veljavnem ZPP (tretji odsta-
vek 125. člena ZPP-E) in posledično po dotedanjih določbah 
ZUS-1. Ta je v 86. členu določal, da Vrhovno sodišče preizkusi 
izpodbijano sodbo samo v tistem delu, v katerem se izpodbija z 
revizijo, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni, pri čemer po 
uradni dolžnosti pazi na pravilno uporabo materialnega prava.

15. Revizija je samostojno pravno sredstvo, ki mora imeti 
konkretizirane revizijske razloge, saj je celoten revizijski preiz-
kus zakonitosti sodbe, vključno s preizkusom pravilne uporabe 
materialnega prava po uradni dolžnosti, mogoč le v mejah 
postavljenih revizijskih trditev. Drži, da mora (oziroma je mora-
lo) revizijsko sodišče na pravilno uporabo materialnega prava 
paziti po uradni dolžnosti. Vendar ima tudi ta preizkus svoje 
meje,13 saj je preizkus pravne presoje možen le ob ustrezni 
revizijski trditveni podlagi. Dolžnost navedbe in konkretizacije 
revizijskih razlogov je izhajala tudi iz 86. člen ZUS-1 in jo je 
zahtevala ustaljena sodna praksa.14 Razlogi morajo biti torej 
navedeni, konkretizirani in šele v tem primeru se lahko vzposta-
vi podlaga še za presojo pravilne uporabe materialnega prava 
po uradni dolžnosti. Z vidika 22. člena Ustave ne more biti 
sporno, da Vrhovno sodišče na pravilno uporabo materialnega 
prava pazi po uradni dolžnosti le v mejah razlogov, ki jih navaja 
revizija za drugačno odločitev, in s tem določa obseg izpod-
bijanja sodbe. To ne pomeni, da Vrhovno sodišče nikakor ne 

10 Glej v tem smislu sodbe Sodišča EU v zadevah Rewe-Zen-
tralfinanz in Rewe‑Zentral, 33/76, z dne 16. 12. 1976, 5. točka, 
Palmisani, C-261/95, z dne 10. 7. 1997, 28. točka obrazložitve, in v 
zadevi Kempter, C-2/06, z dne 12. 2. 2008, 58. točka obrazložitve.

11 Glej v tem smislu sodbo Sodišča EU v zadevi Grundig Itali-
ana, C-255/00, z dne 24. 9. 2002, 34. točka obrazložitve.  

12 Kot izhaja iz sodbe Sodišča EU v zadevi T-2 proti Slove-
niji, je pritožnica v postopku pred Sodiščem EU tudi sodelovala in 
predložila svoja stališča.

13 Položaj preizkusa pravilne uporabe materialnega prava po 
uradni dolžnosti je primerljiv s položajem, ko mora sodišče na nič-
nost paziti po uradni dolžnosti. Glede slednjega je Ustavno sodišče 
že sprejelo stališče, da z vidika 22. člena Ustave ni sporno stališče, 
da sodišče lahko pazi na ničnost le, če so mu poznana dejstva, ki 
ničnost opredeljujejo, ter da je dolžnost stranke, da jih navede. Glej 
odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-165/08, Up-1772/08, Up-379/09 
z dne 1. 10. 2009 (Uradni list RS, št. 83/09, in OdlUS XVIII, 40), 
44. točka obrazložitve.

14 Glej denimo odločitve Vrhovnega sodišča št. II Ips 328/2009 
z dne 26. 8. 2009, št. X Ips 153/2017 z dne 7. 2. 2017 in 
št. X Ips 259/2017 z dne 13. 2. 2019. 

sme dopolnjevati materialnopravne argumentacije stranke (npr. 
sámo iskati in navajati judikate, se samostojno sklicevati na 
pravno doktrino). Ni se mu treba, drugače rečeno, togo in slepo 
držati vsakega stavka, zaključka in izpeljave revidenta, ki bi kot 
jeklen oklep omejevali pravno misel Vrhovnega sodišča. Vrhov-
no sodišče lahko dopolni in do konca izpelje materialnopravno 
tezo revidenta.15 Drugačno stališče, po katerem revident ne bi 
s svojimi revizijskimi razlogi zamejil obsega preizkusa pravilne 
uporabe materialnega prava po uradni dolžnosti, bi namreč 
porušilo ravnovesje med revidentom in nasprotno stranko. 
Stranka, ki ni vložila pravnega sredstva, tako lahko razlogom 
pravnega sredstva ugovarja in sodišče, ki odloča o pravnem 
sredstvu, se mora do njenih ugovorov opredeliti.16 Za ohranitev 
tega ravnovesja je ključno, da Vrhovno sodišče ostane znotraj 
zamejenega prostora presoje pravilnosti uporabe materialnega 
prava, tudi ko opravlja preizkus po uradni dolžnosti, saj se sicer 
spodkoplje prav to, kar naj odgovor na revizijo zagotovi.

16. Meje revizijskega preizkusa pa imajo svoj vpliv tudi 
na predložitev zadeve Sodišču EU v predhodno odločanje 
po 267. členu PDEU, do katerega je prišlo tudi v pritožniči-
nem primeru. Upoštevati je treba, da je predložitveno, torej 
nacionalno sodišče tisto, ki mora opredeliti dejanski in pravni 
okvir vprašanj, ki jih postavlja,17 ali vsaj razložiti dejstva, ki so 
podlaga za ta vprašanja.18 Nenavedba dejanskega in pravnega 
okvira je namreč lahko razlog za očitno nedopustnost predlo-
ga za sprejetje predhodne odločbe.19 Poleg tega ni sporno, 
da podatki, podani v predložitvenih odločbah, ne omogočajo 
samo tega, da Sodišče EU poda koristne odgovore, ampak 
dajejo tudi vladam držav članic in drugim strankam možnost, 
da v skladu s 23. členom Statuta Sodišča EU20 predstavijo 
svoje stališče, in ni sporno, da mora Sodišče EU skrbeti, da 
je ta možnost zagotovljena, ob upoštevanju dejstva, da se na 
podlagi tega člena zadevnim strankam vročijo le predložitvene 
odločbe.21 Predložitveno sodišče lahko tako v skladu s sodno 
prakso Sodišča EU po razglasitvi sodbe v postopku predho-
dnega odločanja spremeni dejanske in pravne ugotovitve, ki 
jih je podalo v okviru predloga za sprejetje predhodne odločbe, 
vendar le pod pogojem, da zagotovi polni učinek razlage prava 
EU, kot jo je podalo Sodišče EU.22

17. Upoštevna (revizijska) navedba ima za posledico, da 
je (Vrhovno) sodišče nanjo dolžno odgovoriti, saj to zahteva 
ustavnoprocesno jamstvo iz 22. člena Ustave. Zato so vsa 
sodišča, vključno z Vrhovnim, dolžna upoštevne in obrazložene 
trditve o protiustavnosti zakonske ureditve, na kateri temelji 
izpodbijani posamični akt, ali obrazloženo zavrniti, če menijo, 

15 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-148/17 z dne 
12. 4. 2018, 40. točka obrazložitve.

16 Sklep Ustavnega sodišča št. Up-115/95 z dne 24. 4. 1996 
(OdlUS V, 80), 7. točka obrazložitve.

17 Zahteve v zvezi z vsebino predloga za sprejetje predhodne 
odločbe so izrecno navedene v 94. členu Poslovnika Sodišča z dne 
25. septembra 2012 (UL L 265, 29. 9. 2012, s spremembami), ki naj 
bi ga predložitveno sodišče v okviru sodelovanja, vzpostavljenega z 
267. členom PDEU, poznalo in ga mora natančno upoštevati. Glej 
tudi sklep Sodišča EU v zadevi Talasca, C-19/14, z dne 3. 7. 2014, 
21. točka obrazložitve. 

18 Glej sklep Sodišča EU v zadevi Abdallah, C-144/11, z dne 
8. 9. 2011, 11. točka obrazložitve in v njej navedena sodna praksa, 
in sodbo Sodišča EU v zadevi Safe Interenvíos, C-235/14, z dne 
10. 3. 2016, 116. točka obrazložitve.

19 Glej v tem smislu sklepe Sodišča EU v zadevah Ab-
dallah, 12. točka obrazložitve; Abdel, C-75/12, z dne 4. 7. 2012, 
6. in 7. točka obrazložitve; Grimal, C-550/13, z dne 19. 3. 2014, 
19. točka obrazložitve, in Andre, C-23/15, z dne 19. 3. 2015, 8. in 
9. točka obrazložitve.

20 Protokol (št. 3) o Statutu Sodišča Evropske unije. 
21 Glej sklep Sodišča EU v zadevi Abdallah, 11. točka obra-

zložitve in v njej navedena sodna praksa, ter sodbo Sodišča EU v 
zadevi Safe Interenvíos, 116. točka obrazložitve. 

22 Glej sodbo Sodišča EU v zadevi Atanasa Ognjanova, 
C-614/14, z dne 5. 7. 2016, 30. točka obrazložitve. 
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da so očitki o protiustavnosti neutemeljeni, ali prekiniti postopek 
in na podlagi 156. člena Ustave začeti postopek pred Ustav-
nim sodiščem, če menijo, da so očitki utemeljeni.23 Nobenega 
dvoma ne more biti, da pravilna uporaba materialnega prava 
vključuje tudi iz 125. člena Ustave izhajajočo zahtevo, da sodi-
šče pri sprejemanju konkretnih odločitev zakone razlaga tako, 
da je njihova uporaba v okoliščinah konkretnega primera ustav-
noskladna.24 Poleg tega redna sodišča, čeprav niso pristojna 
soditi oziroma sprejeti sodbe glede ustavnosti zakona, kljub 
temu vselej opravijo preizkus skladnosti zakonskih določb ali 
zakona z Ustavo. Ustava namreč v 125. členu jasno določa, da 
so sodniki vezani na Ustavo in zakon. Če so pri tem preizkusu 
soočeni z zakonsko določbo, za katero menijo, da je protiu-
stavna in da ustavnoskladna razlaga zakona ni mogoča, mora 
sodišče, kot je bilo pravkar pojasnjeno, prekiniti postopek in za-
četi postopek za oceno ustavnosti (156. člen Ustave). Vendar 
pa to ne pomeni, da iz 22. člena Ustave izhaja zahteva, da je 
sodišče dolžno v vsakem primeru pojasnjevati, zakaj meni, da 
zakonska ureditev ni v neskladju z Ustavo, če stranka vpraša-
nja protiustavnosti sploh ne uveljavi ali ga uveljavi prepozno.25

18. Revizijska trditvena podlaga je tako v obravnavanem 
primeru glede jasnosti in nedoločnosti ZDDV-1 ob ustavni ne-
spornosti stališča o prekludiranosti pritožnice glede trditev v 
sporni pripravljalni vlogi omejena na trditve, ki jih je pritožnica 
podala v reviziji. Kot izhaja iz sodbe Vrhovnega sodišča, se je 
to opredelilo do revizijskih navedb o nejasnosti in nedoločnosti 
drugega odstavka 68. člena ZDDV-1 (32. do 34. točka obra-
zložitve sodbe Vrhovnega sodišča). S tem je Vrhovno sodišče 
izpolnilo svojo dolžnost opredelitve do upoštevnih ustavno-
pravnih ugovorov stranke, ki jo zagotavlja 22. člen Ustave.26 
Sprejelo je stališče, ki izhaja tudi iz ustaljene ustavnosodne 
presoje,27 da predpis ni nejasen, če ga je mogoče z ustaljeni-
mi metodami razlage razložiti. Vrhovno sodišče je menilo, da 
je navedeno zakonsko določbo mogoče razložiti, in sicer tako, 
da je potrdilo razlago Upravnega sodišča, ki je določilo njeno 
vsebino z upoštevanjem druge zakonske določbe (tretjega 
odstavka 39. člena ZDDV-1). S tem po mnenju Vrhovnega 
sodišča ni bil prekoračen jezikovni pomen določbe, temveč je 
bila uporabljena v pravu uveljavljena metoda razlage, ZDDV-
1 pa ni v neskladju z 2. členom Ustave. Določba namreč ni 
nejasna in nepopolna, saj iz nje izhajajo, tako Vrhovno sodi-
šče, obveznost (opraviti popravek), njegov predmet (prvotno 
izračunani odbitek vstopnega DDV) in razlog oziroma vsebina 
popravka (spremenjen dejavnik, ki je bil upoštevan pri prvotno 
odbitem DDV). Teh stališč pritožnica v ustavni pritožbi ne iz-
podbija. Vrhovno sodišče je prav tako sprejelo stališče, da so 
očitki pritožnice iz revizije o arbitrarnosti in neskladju drugega 
odstavka 68. člena ZDDV-1 s 120. in 147. členom Ustave 
nekonkretizirani. S tem stališčem se pritožnica ne strinja, 
vendar ne pojasni, zakaj ne drži stališče Vrhovnega sodišča, 
da njeni revizijski očitki temeljijo na zmotnem prepričanju, da v 
68. členu ZDDV-1 ni predpisana obveznost popravka odbitka 
DDV v primeru potrjene PP. V obravnavani zadevi pa je treba 

23 Glej denimo odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-50/08, Up-
2177/08 z dne 26. 3. 2009 (Uradni list RS, št. 30/09), št. Up-2215/08 
z dne 16. 4. 2009 (Uradni list RS, št. 38/09, in OdlUS XVIII, 73), 
št. U-I-50/09, Up-260/09 z dne 18. 3. 2010 (Uradni list RS, št. 29/10, 
in OdlUS XIX, 2) in št. U-I-67/09, Up-316/09 z dne 24. 3. 2011 (Ura-
dni list RS, št. 28/11, OdlUS XIX, 19).

24 Primerjaj denimo odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-139/14 
z dne 26. 3. 2015 (Uradni list RS, št. 24/15), 7. točka obrazložitve. 

25 Primerjaj odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-50/08, 
Up-2177/08, št. Up-2215/08, št. U-I-50/09, Up-260/09 in 
št. U-I-67/09, Up-316/09.

26 Primerjaj denimo odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-67/09, 
Up-316/09 z dne 24. 3. 2011 (Uradni list RS, št. 28/11, in OdlUS XIX, 
19), 24. točka obrazložitve. 

27 Glej denimo odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-29/04 z dne 
30. 6. 2005 (Uradni list RS, št. 68/05, in OdlUS XIV, 64), 12. točka 
obrazložitve, in št. U-I-277/05 z dne 9. 2. 2006 (Uradni list RS, 
št. 21/06, in OdlUS XV, 15), 45. točka obrazložitve.

upoštevati, da je Vrhovno sodišče s preizkusom skladnosti 
ZDDV-1 z 2. členom Ustave odgovorilo tudi na očitka o nje-
govem neskladju s 120. in 147. členom Ustave. Iz ustaljene 
ustavnosodne presoje namreč izhaja, da je 147. člen Ustave 
glede davkov lex specialis v razmerju do drugega odstavka 
120. člena Ustave.28 Poleg tega iz dosedanje ustavnosodne 
presoje izhaja, da ni vsebinskih razlogov za vpeljavo novih, 
še strožjih zahtev glede jasnosti in pomenske določljivosti 
davčnih predpisov, ki bi temeljile na 147. členu Ustave, kot 
so tiste iz 2. člena Ustave, pri čemer z vidika pravne varnosti 
postane predpis sporen takrat, kadar s pomočjo pravil o raz-
lagi predpisov ne moremo priti do njegove jasne vsebine, ne 
pa že tedaj, ko besedilo predpisa ne daje odgovorov na vsa 
vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v praksi.29

19. Pritožnica se nadalje ne strinja s stališčem Vrhovne-
ga sodišča, da je učinke pravnomočno potrjene PP mogoče 
šteti za dokončno delno neplačilo transakcije in s tem za na-
stanek obveznosti popravka odbitka DDV. Vprašanje obstoja 
obveznosti popravka odbitka DDV po potrjeni PP je vprašanje 
razlage in uporabe navadnega prava, ki na ustavno raven ne 
sega. Pritožnica sicer skuša Vrhovnemu sodišču očitati očitno 
napačnost, vendar za kaj takega v obravnavani zadevi ne 
gre. Odločilno je, da je Vrhovno sodišče štelo, da naturalna 
obveznost (214. člen ZFPPIPP) zaradi tega, ker terjatve ni 
mogoče več prisilno izterjati, pomeni, da gre za dokončno 
neizterljivo terjatev (v davčnem smislu), saj upniki nimajo 
več pravovarstvenega zahtevka, še vedno pa taka terjatev 
obstaja, saj materialnopravno upravičenje ni prenehalo (zato 
tudi ni mogoč kondikcijski zahtevek ob prostovoljni izpolnitvi). 
Sprejeto stališče ima glede same terjatve podporo tako v 
pravni teoriji kot v sodni praksi.30 V skladu z načelom davčne 
nevtralnosti se torej zahteva, da znesek odbitka davka na-
tančno ustreza znesku dolgovanega ali plačanega vstopnega 
davka. To ne bi držalo, če bi moral pridobitelj plačati znesek 
DDV, izračunan na podlagi zmanjšane davčne osnove (de-
jansko plačana cena), hkrati pa bi ohranil pravico do odbitka 
zneska DDV, izračunanega na podlagi nezmanjšane osnove 
(prvotno dogovorjena cena).

20. Glede na nosilno stališče Vrhovnega sodišča o ob-
stoju pritožničine obveznosti popravka se nadalje pokaže, da 
pritožničini očitki o tem, da naj bi Vrhovno sodišče očitno 
napačno razložilo namen PP, cilje upnikov, čas nastanka ob-
veznosti popravka odbitka DDV ter namen tožbe po prvem od-
stavku 219. člena ZFPPIPP, niso pravno odločilni za odločitev 
v obravnavanem primeru. Četudi bi pritožničini očitki držali, gre 
za obiter dicta, torej dopolnilne razloge za odločitev. Stališče, 
izrečeno obiter dictum, pa z vidika kršitev ustavno zagotovljenih 
pravic in temeljnih svoboščin ne more imeti takšnih učinkov, 
kot jih imajo pravna stališča sodišča, na katerih sodba temelji 
(ratio decidendi).31 Pa tudi sicer denimo stališče, da tožba 
iz 219. člena ZFPPIPP ni namenjena uveljavljanju naturalne 
terjatve, temveč izpodbijanju sklenjene PP kot celote, drži, 
pri čemer Vrhovno sodišče ne prezre niti posrednega učinka 
takega izpodbijanja, saj ga izrecno omeni, tj. da upnik postane 
imetnik sedaj ponovno iztožljive terjatve tudi v višini presežka, 
ki ga v PP ni bil upravičen terjati. Tudi glede namena postopka 
PP Vrhovno sodišče le ponovi to, kar je glede PP zapisal zako-
nodajalec v 2. in 3. točki 136. člena ZFPPIPP, ki je naslovljen 
»namen postopka PP«. Pritožničini očitki so tako neutemeljeni.

21. Pritožnica ponavlja še svoje očitke iz pripravljalne 
vloge, vložene po prejemu sodbe Sodišča EU, da naj bi bil 

28 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-173/11 z dne 
23. 5. 2013 (Uradni list RS, št. 49/13), 7. točka obrazložitve.

29 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-497/18 z dne 
20. 1. 2022 (Uradni list RS, št. 14/22).

30 Sprotna opomba št. 8 v izpodbijani sodbi Vrhovnega so-
dišča. 

31 Tako že v sklepih Ustavnega sodišča št. Up-224/01 z dne 
13. 11. 2003, št. Up-106/02 z dne 25. 4. 2002 (OdlUS XI, 128), 
št. Up-471/04 z dne 14. 4. 2006 in št. Up-409/15 z dne 5. 3. 2018.
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drugi odstavek 68. člena ZDDV-1 nejasen in nedoločen in torej 
v neskladju z 2. in 147. členom Ustave.

22. Kot izhaja iz priložene tožbe, je pritožnica najprej za-
trjevala obstoj pravne praznine, saj je trdila, da ZDDV-1 nima 
določbe, ki bi nalagala popravek odbitka DDV zaradi neplačila 
transakcije v smislu drugega stavka drugega odstavka 185. čle-
na Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 
o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 
11. 12. 2006, str. 1–118), in da bi tako izrecno določbo zakon 
moral imeti. V reviziji je dodatno zatrjevala, da sprejeta razla-
ga Upravnega sodišča ne temelji na jasni in določni določbi 
ZDDV-1. Po prejemu sodbe Sodišča EU je dopolnila svojo 
trditveno podlago. V pripravljalni vlogi (enako pa tudi v ustavni 
pritožbi) namreč zatrjuje, da je določba nejasna in nedoločna, 
ker iz nje ne izhaja jasna obveznost popravka odbitka DDV v 
okoliščinah potrjene PP, pri čemer bi morala biti, ker gre za 
davčno obveznost, jasnost predpisa še toliko bolj poudarjena 
in bi morala presegati zahteve 2. člena Ustave.

23. Predpostavka za vložitev ustavne pritožbe je tudi 
pogoj izčrpanosti pravnih sredstev po vsebini, kar pomeni, 
da mora pritožnik trditve o domnevni protiustavnosti ureditve, 
na podlagi katere temelji odločitev v njegovem primeru, uve-
ljavljati že v postopku pred pristojnimi sodišči.32 Iz ustaljene 
ustavnosodne presoje izhaja, da je pritožnik dolžan očitke o 
protiustavnosti predpisov zatrjevati v vseh vloženih pravnih 
sredstvih.33

24. Tej zahtevi pritožnica glede na okoliščine, pojasnjene 
v 22. točki obrazložitve, ni zadostila, saj je svoje očitke med 
postopkom dopolnila in tako očitka o nejasnosti in nedoločnosti 
ZDDV-1, ki presega revizijske očitke glede obveznosti poprav-
ka odbitka DDV, po vsebini ni izčrpala, saj ga ni uveljavila ne v 
tožbi in ne v reviziji. Glede na to Ustavno sodišče tega očitka 
ne more upoštevati pri svoji presoji.

25. Ustavno sodišče ni sledilo predlogu pritožnice, naj od-
loči po opravljeni javni obravnavi, saj ta za odločitev o ustavni 
pritožbi očitno ni bila potrebna.

26. Ker ustavna pritožba ni utemeljena, jo je Ustavno 
sodišče zavrnilo.

C.
27. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi pr-

vega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Matej 
Accetto ter sodnici in sodniki dr. Rok Čeferin, Dr. Dr. Klemen 
Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Rajko Knez, dr. Špelca 
Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, dr. Rok Svetlič, Marko Šorli in 
dr. Katja Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi 
proti štirim. Proti so glasovali sodniki Čeferin, Jaklič, Svetlič 
in Šorli.

Dr. Matej Accetto
predsednik

3742. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas 
pomladanskega zasedanja 2023

Št. Su-I-10/20-37
Datum: 24. 11. 2022

Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena 
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 
56/11, 70/17 in 35/20) na 9. upravni seji Ustavnega sodišča z 
dne 24. 11. 2022 sprejelo

32 Tako npr. v sklepih Ustavnega sodišča št. U-I-330/05, 
U-I-331/05, U-I-337/05 z dne 18. 10. 2007 (Uradni list RS, 
št. 101/07, in OdlUS XVI, 79) in št. Up-1320/20, U-I-481/20 z dne 
6. 4. 2021.

33 Tako npr. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-335/20, 
Up-256/20 z dne 24. 3. 2022, 7. točka obrazložitve.

R A Z P O R E D   D E L A    
U S T A V N E G A   S O D I Š Č A

za čas pomladanskega zasedanja 2023

I.
Terminski program za pomladansko zasedanje:
1. Redne plenarne seje Ustavnega sodišča:
5., 12. in 19. januarja
2., 16. in 23. februarja
2., 9., 16. in 30. marca
6., 13. in 20. aprila
4., 11. in 18. maja
1., 8., 15. in 22. junija
6. julija
S sklepom Ustavnega sodišča se lahko določi nadomestni 

datum redne plenarne seje.
2. Izredno plenarno sejo skliče predsednik Ustavnega 

sodišča v skladu s Poslovnikom.
3. Seje senatov za preizkus ustavnih pritožb skličejo 

predsednice oziroma predsedniki senatov po razporedu, ki ga 
določi senat, oziroma po potrebi.

4. Upravne seje Ustavnega sodišča skliče predsednik 
Ustavnega sodišča po potrebi.

5. Komisija za redakcijo odločb in sklepov Ustavnega 
sodišča ima sejo vsak torek, ki sledi tednu, v katerem je bila 
plenarna seja Ustavnega sodišča, če Ustavno sodišče ne od-
loči drugače.

II.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilno-

pravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Rajko Knez, predsednik
dr. Rok Čeferin, član in
dr. Rok Svetlič, član.
Namestnik predsednika senata je dr. Rok Svetlič.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazen-

skopravnih zadev odloča v sestavi:
Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), pred-

sednik,
dr. Katja Šugman Stubbs, članica, in
Marko Šorli, član.
Namestnica predsednika senata je dr. Katja Šugman Stu-

bbs.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravno-

pravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Špelca Mežnar, predsednica,
dr. Matej Accetto, član, in
dr. Neža Kogovšek Šalamon, članica.
Namestnica predsednice senata je dr. Neža Kogovšek 

Šalamon.
4. V primeru izločitve ali zaradi odsotnosti članice oziroma 

člana senata se za čas pomladanskega zasedanja določi nado-
mestna sodnica ali nadomestni sodnik kot članica oziroma član 
senata izmed drugih sodnic oziroma sodnikov (v nadaljevanju 
sodnik) po naslednjem razporedu:

dr. Rok Čeferin za zadeve kazenskega senata,
dr. Špelca Mežnar za zadeve civilnega senata,
Marko Šorli za zadeve upravnega senata.
Če je zaradi izločitve ali odsotnosti sodnikov treba nado-

mestiti več članov senata, določi nadomestne sodnike pred-
sednik Ustavnega sodišča praviloma po abecednem vrstnem 
redu začetnic priimkov vseh sodnikov.

5. Po razporedu iz prejšnjih točk odločajo senati tudi po 
izteku zasedanja do uveljavitve razporeda dela za naslednje 
zasedanje.

III.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazen-

skopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamič-
ne pravne akte, izdane v kazenskih postopkih, postopkih o 
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prekrških, ter ustavne pritožbe zoper posamične akte, izdane 
v upravnem sporu in upravnih postopkih po določbah Zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij.

2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilno-
pravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične 
pravne akte, izdane v pravdnih in izvršilnih postopkih, postop-
kih gospodarskih sporov, postopkih vpisa v sodni register, po-
stopkih po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, insolventnost 
in prisilno prenehanje, ter ustavne pritožbe zoper posamične 
pravne akte, izdane v nepravdnih, zapuščinskih in zemljiško-
knjižnih postopkih.

3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja uprav-
nopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične 
pravne akte, izdane v postopkih, za katere je določena pri-
stojnost po določbah Zakona o upravnem sporu, ter ustavne 
pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih 
delovnih in socialnih sporov.

4. Ustavno sodišče lahko med zasedanjem s posebnim 
sklepom določi, da se glede na pripad zadev na posameznem 
senatu določeno število ustavnih pritožb ali določena pravna 
področja začasno prenesejo v obravnavo drugemu senatu. 
Sklep se objavi na spletni strani Ustavnega sodišča.

IV.
Zadeve se dodeljujejo sodnikom po naslednjih pravilih:
1. Zadeve iz vpisnika U-I se dodeljujejo po abecednem 

vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov tako, da obstajajo 
posebni vrstni redi za postopke za oceno ustavnosti zakonov, 
začete z zahtevo, postopke za oceno ustavnosti zakonov, 
začete s pobudo, in za postopke za oceno ustavnosti drugih 
predpisov.

2. Predsedniku Ustavnega sodišča se dodeli vsaka peta 
zadeva iz vrstnega reda zadev, ki bi mu bile dodeljene po IV. 1. 
točki tega razporeda.

3. Zadeve iz P vpisnika se dodeljujejo med zadevami iz 
U-I vpisnika – drugi predpisi tako, da se zadeva dodeli sodniku, 
ki je po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov 
na vrsti za dodelitev U-I zadeve.

4. Zadeve drugih posebnih vpisnikov (U-II vpisnik, Rm 
vpisnik, Mp vpisnik in drugi posebni vpisniki) se dodeljujejo po 
abecednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov tako, da 
se vrstni red za vse vpisnike nadaljuje ne glede na statistično 
leto.

5. Zadeve iz vpisnika Up se dodeljujejo sodnikom glede 
na njihov razpored v senatih po abecednem vrstnem redu za-
četnic priimkov članov senata.

6. Če je v krajšem časovnem obdobju vloženo večje 
število pobud ali zahtev zoper isti predpis ali splošni akt ali 
večje število ustavnih pritožb z bistveno enakim dejanskim 
in pravnim stanjem, se po časovnem zaporedju vložitve prva 
zadeva dodeli sodniku ob upoštevanju abecednega vrstnega 
reda začetnic priimkov sodnikov, druge zadeve pa se posebej 
označijo in dodelijo istemu sodniku.

7. Če udeleženec v postopku hkrati ali v krajšem časov-
nem obdobju vloži pobudo in ustavno pritožbo, ki sta povezani, 
se zadeva iz U-I vpisnika dodeli sodniku, ki se mu dodeli zade-
va iz Up vpisnika po točki IV. 5. tega razporeda.

V.
1. V primerih izločitve sodnika, ki mu je zadeva dodeljena, 

se sodnik poročevalec določi izmed drugih sodnikov po abe-
cednem vrstnem redu začetnic priimkov sodnikov, če gre za 
zadeve iz U-I, P in posebnih vpisnikov iz IV. 3. točke tega raz-
poreda. V zadevah Up vpisnika se zadeva dodeli sodnikoma, 
članoma istega senata po abecednem vrstnem redu začetnic 
njunih priimkov.

2. Ustavno sodišče lahko na seji odloči, da se zadeva 
dodeli drugemu sodniku poročevalcu.

3. Na podlagi dogovora med sodnikoma se zadeva, do-
deljena sodniku, predodeli drugemu sodniku, ki postane sodnik 
poročevalec.

4. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo na podlagi 
tretjega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču (Ura-
dni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 
– ZUstS) in med sodniki, ki so se izrekli za njen sprejem, ni 
sodnika, ki mu je bila zadeva dodeljena, postane sodnik poro-
čevalec tisti izmed članov senata, ki se je izrekel za sprejem 
ustavne pritožbe. Če sta se izrekla za sprejem ustavne pritožbe 
dva člana senata, postane sodnik poročevalec tisti, ki je po 
začetnih črkah priimka po abecedi pred drugim, če se ustavna 
sodnika ne sporazumeta drugače.

5. Predodelitev zadeve izvede na podlagi odredbe gene-
ralnega sekretarja Ustavnega sodišča glavna pisarna.

VI.
1. Svetovalkam oziroma svetovalcem Ustavnega sodišča 

(v nadaljevanju svetovalec) dodeljuje zadeve v delo generalni 
sekretar Ustavnega sodišča oziroma po njegovem pooblastilu 
namestnica in pomočnici generalnega sekretarja. Zadeve se 
dodeljujejo pretežno po enem strokovnem področju. Zadeve, 
ki jih ni mogoče dodeliti na ta način, se dodelijo ob upošteva-
nju sorodnosti strokovnih področij med svetovalce tako, da se 
zagotovi približno enaka obremenjenost svetovalcev enakega 
položaja.

2. V primeru zelo zahtevnih zadev lahko dodeli generalni 
sekretar po dogovoru s sodnikom poročevalcem zadevo v delo 
več svetovalcem, pri čemer določi med njimi, kdo je glavni 
svetovalec.

3. Če strokovno delo za zadevo opravi zunanji ekspertni 
strokovnjak, ostane zadeva dodeljena svetovalcu, ki opravi 
drugo potrebno delo v zvezi z zadevo.

VII.
1. Novo imenovanim svetovalcem dodeli generalni se-

kretar Ustavnega sodišča zadeve s strokovnega področja, 
ki ga določi Ustavno sodišče ob odločitvi o objavi prostega 
delovnega mesta.

2. Zadeve se svetovalcem iz prejšnje točke dodelijo tako, 
da se jim dodelijo najprej najstarejše zadeve, ki jih imajo v delu 
svetovalci.

VIII.
1. Odločbe Ustavnega sodišča, izdane v zadevah za 

oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, se objavijo 
v Uradnem listu Republike Slovenije ter v uradnem glasilu, v 
katerem je bil objavljen predpis.

2. Odločbe in mnenja Ustavnega sodišča, izdani v dru-
gih zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavijo v 
Uradnem listu Republike Slovenije, razen odločb, izdanih v 
zadevah ustavnih pritožb in sporov glede pristojnosti, ki se 
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene 
Ustavno sodišče.

3. Sklepi, sprejeti na plenarni seji v zadevah iz pristojno-
sti Ustavnega sodišča, se objavijo v Uradnem listu Republike 
Slovenije, če tako sklene Ustavno sodišče.

4. Sklepi senatov v zadevah ustavnih pritožb se objavijo 
v Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene senat.

IX.
Uradne ure v glavni pisarni in knjižnici Ustavnega so-

dišča so ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 8.30 do 
12.00 ure, ob sredah od 10.00 do 15.00 ure.

X.
Razpored dela se razmnoži za predsednika, sodnike, 

generalnega sekretarja, namestnico in pomočnice generalnega 
sekretarja ter se objavi na intranetni strani Ustavnega sodišča. 
Razpored se pritrdi na oglasno desko Ustavnega sodišča ter 
se, razen točk VI. 4. in VI. 5. objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in na spletni strani Ustavnega sodišča.

Dr. Matej Accetto
predsednik
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
3743. Zapisnik o ugotoviti končnega izida volitev 

predsednika republike 13. 11. 2022

Z A P I S N I K
o ugotoviti končnega izida volitev  
predsednika republike 13. 11. 2022

Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja izida 
volitev predsednika republike na 53. seji, dne 1. 12. 2022

u g o t o v i l a
naslednji končni izid volitev predsednika republike, ki so 

bile 13. 11. 2022:

A.
1. V volilne imenike je bilo vpisanih 1.694.357 volivcev/

volivk (v nadaljevanju: volivci).
2. S potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili 

vpisani v volilni imenik, je glasovalo 22 volivcev.
SKUPAJ VOLIVCEV: 1.694.379 volivcev
GLASOVALO JE: 908.138 volivcev (53,60 % 

volilnih upravičencev)
ODDANIH GLASOVNIC: 908.065 glasovnic
3. Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi vsaj dve števil-

ki ob imenu kandidata/kandidatke oziroma ker ni bilo mogoče 
ugotoviti volje volivca, je bilo

NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 10.224 (1,13 %  
od oddanih glasovnic)

4. Oddanih je bilo:
VELJAVNIH GLASOVNIC: 897.841

B.
5. Kandidat/kandidatka sta dobila naslednje število gla-

sov:
1. dr. Anže Logar 414.029 46,11
2. Nataša Pirc Musar 483.812 53,89

6. Državna volilna komisija ugotavlja, da je za predsedni-
co republike izvoljena:

Nataša Pirc Musar
Na ponovnem glasovanju 13. 11. 2022 je dobila večino 

glasov.

C.
Državna volilna komisija je sprejela ta zapisnik na pod-

lagi 22. in 23. člena Zakona o volitvah predsednika republike 
(Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US) v sestavi 
predsednik Peter Golob ter člani dr. Marko Kambič, Mitja Šu-
ligoj, Mojca Dolenc, Drago Zadergal in namestnik člana Iztok 
Majhenič. Zapisnik je sprejela soglasno.

Št. 041-75/2022-30
Ljubljana, dne 1. decembra 2022

Peter Golob
predsednik

3744. Zapisnik o ugotovitvi končnega izida volitev 
v državni svet

Z A P I S N I K
o ugotovitvi končnega izida volitev  

v državni svet

Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja izida 
volitev v državni svet na 52. seji, dne 1. 12. 2022

u g o t o v i l a
naslednji končni izid volitev v državni svet, ki so bile 23. in 

24. 11. 2022:

I.

Končni izid volitev članov državnega sveta – 
predstavnikov lokalnih interesov 23. 11. 2022

A.
1. Volilne komisije volilnih enot za volitve poslancev v dr-

žavni zbor so ugotovile naslednji izid volitev članov državnega 
sveta – predstavnikov lokalnih interesov:

1.1. V volilni enoti št. 1, ki obsega občine: Ljubljana, Bre-
zovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Ig, 
Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice (sedež: Ljubljana):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 66 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 55 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 55 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 55
– Število neveljavnih glasovnic: 15
– Število veljavnih glasovnic: 40
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Dejan Crnek 40 glasov

1.2. V volilni enoti št. 2, ki obsega občine: Domžale, 
Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin in 
Šmartno pri Litiji (sedež: Kamnik):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 29 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 29 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 29 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 29
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 29
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Matej Slapar 21 glasov
2. Rajko Meserko 8 glasov

1.3. V volilni enoti št. 3, ki obsega občine: Duplek, 
Hoče-Slivnica, Kungota, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, 
Pesnica, Rače - Fram, Starše in Šentilj (sedež: Maribor):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 38 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 37 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 37 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 37
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 37
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Drago Žura 19 glasov
2. Franc Kangler 18 glasov

1.4. V volilni enoti št. 4, ki obsega občine: Lovrenc na 
Pohorju, Oplotnica, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Ruše, 
Makole in Poljčane (sedež: Slovenska Bistrica):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 10 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 10 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 10 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 10
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 10
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Milan Ozimič 10 glasov

1.5. V volilni enoti št. 5, ki obsega občine: Bistrica ob 
Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podče-
trtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, 
Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Štore, Šmarje pri Jelšah, 
Tabor, Vransko, Vitanje, Vojnik, Zreče in Žalec (sedež: Celje):
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– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 51 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 49 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 49 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 49
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 49
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Martin Metličar 2 glasova
2. Natalija Plamenitaš Fuchs 7 glasov
3. Marko Zidanšek 40 glasov

1.6. V volilni enoti št. 6, ki obsega občine: Gornji grad, 
Ljubno, Luče, Nazarje, Mozirje, Velenje, Solčava, Šmartno ob 
Paki, Šoštanj in Rečica ob Savinji (sedež: Velenje):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 17 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 16 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 16 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 16
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 16
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Peter Dermol 16 glasov

1.7. V volilni enoti št. 7, ki obsega občine: Hajdina, 
Dornava, Destrnik, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, 
Markovci, Podlehnik, Ptuj, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, 
Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Cirkulane (sedež: Ptuj):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 22 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 22 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 22 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 22
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 22
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Matej Sužnik 1 glas
2. Rajko Fajt 14 glasov
3. Rajko Janžekovič 0 glasov
4. Anton Leskovar 7 glasov

1.8. V volilni enoti št. 8, ki obsega občine: Benedikt, 
Cerkvenjak, Gornja Radgona, Križevci, Lenart, Ljutomer, Or-
mož, Radenci, Razkrižje, Sveta Ana, Sveti Jurij ob Ščavnici, 
Veržej, Apače, Središče ob Dravi, Sveta Trojica v Slovenskih 
Goricah, Sveti Tomaž in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah (se-
dež: Ljutomer):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 23 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 22 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 22 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 22
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 22
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Branko Šumenjak 6 glasov
2. Mojca Žnidarič 4 glasov
3. Izak Matej Ciraj 1 glas
4. David Klobasa 7 glasov
5. Roman Leljak 4 glasove
6. Janez Leopold 0 glasov

1.9. V volilni enoti številka 9, ki obsega občine: Cer-
klje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Jezersko, Naklo, 
Preddvor, Šenčur, Kranj, Tržič, Škofja Loka, Železniki in Žiri 
(sedež: Kranj):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 33 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 33 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 33 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 33
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 33

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Milan Janez Čadež 0 glasov
2. Irena Dolenc 0 glasov
3. Matej Gregurovič 0 glasov
4. Andrej Kosec 0 glasov
5. Ivan Meglič 13 glasov
6. Tine Radinja 9 glasov
7. Igor Velov 11 glasov

1.10. V volilni enoti št. 10, ki obsega občine: Bled, Bo-
hinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Žirovnica in Gorje 
(sedež: Jesenice):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 17 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 16 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 16 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 16
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 16
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Leopold Pogačar 11 glasov
2. Jure Sodja 1 glas
3. Bogomir Vnučec 4 glasove

1.11. V volilni enoti št. 11, ki obsega občine: Beltinci, 
Dobrovnik, Cankova, Črenšovci, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, 
Odranci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Murska 
Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika 
Polana (sedež: Murska Sobota):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 27 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 27 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 27 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 27
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 27
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Marjan Maučec 8 glasov
2. Jasmina Opec Vöröš 11 glasov
3. Marjan Kardinar 8 glasov

1.12. V volilni enoti št. 12, ki obsega občine: Ajdovščina, 
Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter - Vr-
tojba, Vipava in Renče - Vogrsko (sedež: Nova Gorica):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 22 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 22 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 22 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 22
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 22
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Elena Zavadlav Ušaj 11 glasov
2. Marko Švara 1 glas
3. Mitja Tripković 10 glasov

1.13. V volilni enoti št. 13, ki obsega občine: Bovec, 
Cerkno, Idrija, Kobarid in Tolmin (sedež: Tolmin):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 9 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 9 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 9 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 9
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 9
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Andrej Poglajen 7 glasov
2. Bojan Režun 0 glasov
3. Simon Škvor 0 glasov
4. Borut Jermol 2 glasova

1.14. V volilni enoti št. 14, ki obsega občine: Dolenjske 
Toplice, Mirna peč, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, 
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Mirna, Mokronog - Trebelno, Straža, Šmarješke Toplice, Šen-
trupert in Žužemberk (sedež: Novo mesto):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 20 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 19 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 19 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 19
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 19
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Bojan Kekec 17 glasov
2. Blaž Pavlin 1 glas
3. Snežka Bizjak 1 glas

1.15. V volilni enoti št. 15, ki obsega občine: Črnomelj, 
Metlika in Semič (sedež: Črnomelj):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 6 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 6 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 6 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 6
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 6
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Samer Khalil 3 glasove
2. Darko Zevnik 3 glasove

1.15.1. Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o 
državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US; 
v nadaljevanju: ZDSve) je volilni odbor opravil žreb. Po opra-
vljenem žrebu je bil za člana državnega sveta – predstavnika 
lokalnih interesov, v tej volilni enoti, izvoljen Darko Zevnik.

1.16. V volilni enoti št. 16, ki obsega občine: Divača, 
Ilirska Bistrica, Hrpelje - Kozina, Komen, Pivka, Postojna in 
Sežana (sedež: Sežana):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 15 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 14 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 14 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 14
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 14
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Igor Marentič 5 glasov
2. Borut Rojc 0 glasov
3. Peter Boršić 5 glasov
4. Jana Gržinič 4 glasov

1.16.1. Na podlagi drugega odstavka 21. člena ZDSve je 
volilni odbor opravil žreb. Po opravljenem žrebu je bil za člana 
državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov, v tej volilni 
enoti, izvoljen Igor Marentič.

1.17. V volilni enoti št. 17, ki obsega občine: Bloke, 
Borovnica, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Vrhnika in Log - 
Dragomer (sedež: Logatec):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 14 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 14 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 14 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 14
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 14
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Miloš Pohole 6 glasov
2. Mirko Antolović 5 glasov
3. Anton Gosar 3 glasove

1.18. V volilni enoti št. 18, ki obsega občine: Koper, 
Ankaran, Izola in Piran (sedež: Koper):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 19 elektorjev

– Volilnega zbora se je udeležilo: 16 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 16 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 16
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 16
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Matjaž Logar 1 glas
2. Milica Maslo Bezer 2 glasova
3. Matjaž Štolfa 13 glasov

1.19. V volilni enoti št. 19, ki obsega občine: Črna na 
Koroškem, Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Ribnica na 
Pohorju, Radlje ob Dravi, Ravne, Mislinja, Mežica, Slovenj 
Gradec in Vuzenica (sedež: Slovenj Gradec):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 20 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 20 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 20 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 20
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 20
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc Golob 10 glasov
2. Bojan Borovnik 10 glasov

1.19.1. Na podlagi drugega odstavka 21. člena ZDSve je 
volilni odbor opravil žreb. Po opravljenem žrebu je bil za člana 
državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov, v tej volilni 
enoti, izvoljen Bojan Borovnik.

1.20. V volilni enoti št. 20, ki obsega občine: Brežice, 
Krško, Sevnica in Kostanjevica na Krki (sedež: Krško):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 16 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 14 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 14 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 14
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 14
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Matija Kolarič 3 glasove
2. Gregor Korene 11 glasov

1.21. V volilni enoti št. 21, ki obsega občine: Hrastnik, 
Trbovlje in Zagorje ob Savi (sedež: Trbovlje):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 10 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 10 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 10 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 10
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 10
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Matjaž Švagan 6 glasov
2. Jasna Gabrič 4 glasove

1.22. V volilni enoti št. 22, ki obsega občine: Dobrepolje, 
Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Loški potok, Osil-
nica, Ribnica in Sodražica (sedež: Grosuplje):
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno 
telo je bilo vpisanih: 18 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 14 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 14 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 14
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 14
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Dušan Strnad 14 glasov

B.
2. Za člane državnega sveta – predstavnike lokalnih inte-

resov so bili izvoljeni:
– v volilni enoti št. 1: Dejan Crnek, roj. 5. 3. 1964, Koge-

jeva ulica 17, 1000 Ljubljana,



Uradni list Republike Slovenije Št. 151 / 2. 12. 2022 / Stran 11975 

– v volilni enoti št. 2: Matej Slapar, roj. 17. 9. 1984, Pol-
čeva pot 7, 1241 Kamnik,

– v volilni enoti št. 3: Drago Žura, roj. 26. 7. 1970, Kotni-
kova ulica 12, 2311 Hoče,

– v volilni enoti št. 4: Milan Ozimič, roj. 15. 9. 1957, Čre-
šnjevec 103, 2310 Slovenska Bistrica,

– v volilni enoti št. 5: mag. Marko Zidanšek, roj. 11. 11. 
1968, Začret 16, 3202 Ljubečna,

– v volilni enoti št. 6: Peter Dermol, roj. 26. 1. 1978, 
Cesta X 33, 3320 Velenje,

– v volilni enoti št. 7: Rajko Fajt, roj. 6. 12. 1959, Ulica 
Stanka Brenčiča 9, 2250 Ptuj,

– v volilni enoti št. 8: David Klobasa, roj. 12. 5. 1988, 
Trojiški trg 12, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah,

– v volilni enoti št. 9: Ivan Meglič, roj. 13. 11. 1959, Za-
draga 23, 4203 Duplje,

– v volilni enoti št. 10: Leopold Pogačar, roj. 12. 6. 1966, 
Breg 58A, 4274 Žirovnica,

– v volilni enoti št. 11: Jasmina Opec Vöröš, roj. 2. 8. 
1985, Jezera 22, 9000 Murska Sobota,

– v volilni enoti št. 12: mag. Elena Zavadlav Ušaj, roj. 
20. 10. 1971, Cankarjeva ulica 50, 5000 Nova Gorica,

– v volilni enoti št. 13: Andrej Poglajen, roj. 5. 6. 2000, 
Triglavska ulica 13, 5280 Idrija,

– v volilni enoti št. 14: Bojan Kekec, roj. 4. 5. 1965, Mu-
haber 69, 8000 Novo mesto,

– v volilni enoti št. 15: Darko Zevnik, roj. 6. 8. 1972, 
Rosalnice 77, 8330 Metlika,

– v volilni enoti št. 16: Igor Marentič, roj. 8. 2. 1967, 
Rožna ulica 21, 6230 Postojna,

– v volilni enoti št. 17: Miloš Pohole, roj. 23. 12. 1974, 
Notranjska cesta 28, 1380 Cerknica,

– v volilni enoti št. 18: mag. Matjaž Štolfa, roj. 29. 8. 
1975, Šared 19D, 6310 Izola,

– v volilni enoti št. 19: Bojan Borovnik, roj. 29. 8. 1964, 
Kozjak 31, 2382 Mislinja,

– v volilni enoti št. 20: Gregor Korene, roj. 8. 1. 1982, 
Kladje nad Blanco 10D, 8283 Blanca

– v volilni enoti št. 21: Matjaž Švagan, roj. 21. 5. 1963, 
Dolgo Brdo pri Mlinšah 8M, 1411 Izlake,

– v volilni enoti št. 22: Dušan Strnad, roj. 24. 10. 1961, 
Kriška vas 9c, 1294 Višnja Gora.

II.
Končni izid volitev članov državnega sveta –  

predstavnikov funkcionalnih interesov 24. 11. 2022

A.
3. Državna volilna komisija je ugotovila naslednji izid 

volitev članov državnega sveta – predstavnikov funkcionalnih 
interesov:

3.1. Predstavniki delodajalcev:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v 
volilno telo je bilo vpisanih: 52 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 41 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glaso-
valo: 41 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 41
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 41
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jože Smole 32 glasov
2. Marko Staroveški 25 glasov
3. Mitja Gorenšček 32 glasov
4. Marko Lotrič 29 glasov

3.2. Predstavniki delojemalcev:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volil-
no telo je bilo vpisanih: 48 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 44 elektorjev

– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 44 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 44
– Število neveljavnih glasovnic: 1
– Število veljavnih glasovnic: 44
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Branimir Štrukelj 43 glasov
2. Lidija Jerkič 39 glasov
3. Oskar Komac 42 glasov
4. Saška Kiara Kumer 42 glasov

3.3. Predstavnika kmetov:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volil-
no telo je bilo vpisanih: 128 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 124 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 124 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 124
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 124
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Branko Tomažič 62 glasov
2. Peter Vrisk 58 glasov
3. Marjan Golavšek 24 glasov
4. Anton Medved 81 glasov

3.4. Predstavnik obrtnikov:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volil-
no telo je bilo vpisanih: 37 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 35 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 35 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 35
– Število neveljavnih glasovnic:  0
– Število veljavnih glasovnic: 35
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Aleš Pulko 16 glasov
2. Anja Sever 2 glasova
3. Aleksander Bizjak 2 glasova
4. Peter Dobravc 0 glasov
5. Branko Goričan 0 glasov
6. Alojz Kovšca 12 glasov
7. Branko Meh 3 glasove
8. Franc Meža 0 glasov

3.5. Predstavnik za področje samostojnih poklicev:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volil-
no telo je bilo vpisanih: 19 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 15 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 15 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 15
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 15
Kandidatka je dobila naslednje število glasov:
1. Bojana Potočan 15 glasov

3.6. Predstavnik univerz, visokih in višjih šol:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volil-
no telo je bilo vpisanih: 35 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 34 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 34 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 34
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 34
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Maja Pajek 3 glasove
2. Mirko Pečarič 11 glasov
3. Franc Janžekovič 8 glasov
4. Branka Kalenić Ramšak 12 glasov

3.7. Predstavnik za področje vzgoje in izobraževa-
nja:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volil-
no telo je bilo vpisanih: 62 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 54 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 54 elektorjev
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– Število oddanih glasovnic: 54
– Število neveljavnih glasovnic: 4
– Število veljavnih glasovnic: 50
Posamezen kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Jožef Školč 50 glasov

3.8. Predstavnik za področje raziskovalne dejavno-
sti:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volil-
no telo je bilo vpisanih: 37 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 27 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 27 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 27
– Število neveljavnih glasovnic: 1
– Število veljavnih glasovnic: 26
Posamezen kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Radovan Stanislav Pejovnik 26 glasov

3.9. Predstavnik za področje kulture in športa:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volil-
no telo je bilo vpisanih: 21 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 20 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 20 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 20
– Število neveljavnih glasovnic: 1
– Število veljavnih glasovnic: 19
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Borut Pelko 0 glasov
2. Zoran Poznič 5 glasov
3. Tomaž Simetinger 1 glas
4. Luka Steiner 0 glasov
5. Tomaž Horvat 13 glasov

3.10. Predstavnik za področje zdravstva:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volil-
no telo je bilo vpisanih: 244 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 190 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 190 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 190
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 190
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število gla-
sov:
1. Monika Ažman 133 glasov
2. Matija Cevc 57 glasov

3.11. Predstavnik za področje socialnega varstva:
– V seznam izvoljenih predstavnikov v volil-
no telo je bilo vpisanih: 59 elektorjev
– Volilnega zbora se je udeležilo: 56 elektorjev
– Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 56 elektorjev
– Število oddanih glasovnic: 56
– Število neveljavnih glasovnic: 0
– Število veljavnih glasovnic: 56
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število gla-
sov:
1. Matjaž Juhart 14 glasov
2. Danijel Kastelic 42 glasov

B.
4. Glede na določbe prvega odstavka 21. člena ZDSve so 

bili na volitvah predstavnikov socialnih, gospodarskih in poklic-
nih interesov, za člane državnega sveta izvoljeni:

4.1. za predstavnike delodajalcev:
1. Jože Smole, roj. 2. 1. 1955, Cesta v Log 48, 2345 

Bistrica ob Dravi
2. Marko Staroveški, roj. 7. 4. 1957, Sadinja vas 45, 

1261 Ljubljana – Dobrunje
3. Mitja Gorenšček, roj. 7. 2. 1964, Wolfova ulica 3, 

1000 Ljubljana
4. Marko Lotrič, roj. 6. 5. 1963, Selca 120, 4227 Selca
4.2. za predstavnike delojemalcev:
1. Branimir Štrukelj, roj. 23. 3. 1957, Vojkova cesta 77, 

1000 Ljubljana
2. Oskar Komac, roj. 24. 10. 1963, Kettejeva ulica 17, 

6230 Postojna
3. Saška Kiara Kumer, roj. 14. 3. 1982, Pasterkova pot 

5, 1231 Ljubljana – Črnuče
4. Lidija Jerkič, roj. 10. 9. 1962, Prušnikova ulica 6, 

1210 Ljubljana – Šentvid
4.3. za predstavnika kmetov:
1. Anton Medved, roj. 17. 6. 1959, Stražgonjca 39, 2331 

Pragersko
2. Branko Tomažič, roj. 4. 5. 1961, Vrhpolje 77A, 5271 

Vipava
4.4. za predstavnika obrtnikov:
1. Aleš Pulko, roj. 14. 6. 1977, Zgornji Duplek 40, 2241 

Spodnji Duplek
4.5. za predstavnico samostojnih poklicev:
1. Bojana Potočan, roj. 15. 4. 1962, Kolezijska uli-

ca 5A, 1000 Ljubljana
4.6. za predstavnico univerz, visokih in višjih šol:
1. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, roj. 8. 5. 1960, Na 

tezi 18, 1000 Ljubljana
4.7. za predstavnika za področje vzgoje in izobraže-

vanja:
1. Jožef Školč, roj. 19. 8. 1960, Trenta 75, 5232 Soča
4.8. za predstavnika raziskovalne dejavnosti:
1. zasl. prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, roj. 4. 5. 

1946, Ižanska cesta 164, 1000 Ljubljana
4.9. za predstavnika za področje kulture in športa:
1. Tomaž Horvat, roj. 6. 2. 1974, Ozeljan 119, 5261 

Šempas
4.10. za predstavnico za področje zdravstva:
1. Monika Ažman, roj. 25. 10. 1966, Ulica Staneta Ža-

garja 18, 4240 Radovljica
4.11. za predstavnika za področje socialnega varstva:
1. Danijel Kastelic, roj. 25. 9. 1965, Veliki Kal 6, 1296 

Šentvid pri Stični

C.
Državna volilna komisija je sprejela ta zapisnik na podlagi 

7., 12. in 21. člena ZDSve v sestavi: predsednik Peter Golob 
ter člani dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Mojca Dolenc, Drago 
Zadergal in namestnik člana Iztok Majhenič. Zapisnik je spre-
jela soglasno.

Št. 041-115/2022-10
Ljubljana, dne 1. decembra 2022

Peter Golob
predsednik
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3745. Sklep o letnem poročilu in trimesečnih 
računovodskih izkazih zavarovalnic

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 254. člena, 
četrtega odstavka 255. člena in 2. točke prvega odstavka 
501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 
9/19 in 102/20) ter prvega odstavka 338.b člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
48/22 – uradno prečiščeno besedilo) Agencija za zavarovalni 
nadzor izdaja

S K L E P
o letnem poročilu in trimesečnih  

računovodskih izkazih zavarovalnic

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta sklep določa vrste in sheme računovodskih ter 

konsolidiranih računovodskih izkazov zavarovalnic in pozava-
rovalnic (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica), podrobnejšo 
vsebino letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila 
zavarovalnic ter način in roke poročanja.

(2) Ta sklep določa tudi vrste in sheme trimesečnih raču-
novodskih izkazov ter način in roke poročanja.

(3) Določila tega sklepa se na podlagi prvega odstavka 
338.b člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo; v 
nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) uporabljajo tudi za pokojninske 
družbe.

(4) Določila tega sklepa se na podlagi četrtega odstav-
ka 536. in petega odstavka 578. člena ZZavar-1 smiselno 
uporabljajo tudi za zavarovalne in pozavarovalne pool-e in za 
Slovensko zavarovalno združenje, GIZ v delu, ki se nanaša na 
poslovanje škodnega sklada in odškodninskega urada.

2. člen
(1) V tem odstavku navedeni pojmi imajo za potrebe tega 

sklepa enak pomen, kakor je opredeljen v zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe:

1. mednarodni standardi računovodskega poročanja,
2. letno poročilo oziroma konsolidirano letno poročilo,
3. revidirano letno poročilo oziroma revidirano konsolidi-

rano letno poročilo,
4. računovodsko poročilo oziroma konsolidirano računo-

vodsko poročilo,
5. poslovno poročilo oziroma konsolidirano poslovno po-

ročilo,
6. predlog uporabe bilančnega dobička oziroma obravna-

vanja bilančne izgube,
7. izjava o nefinančnem poslovanju oziroma konsolidirana 

izjava o nefinančnem poslovanju,
8. izjava o upravljanju družbe in
9. poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo.
(2) V tem odstavku navedeni pojmi imajo za potrebe tega 

sklepa enak pomen, kakor so opredeljeni v ZZavar-1:
1. premoženjska zavarovanja,
2. življenjska zavarovanja,
3. dopolnilno zdravstveno zavarovanje,
4. notranji sklad in
5. omejeni sklad.
(3) V tem odstavku navedeni pojmi imajo za potrebe tega 

sklepa enak pomen, kakor so opredeljeni v ZPIZ-2:
1. sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje v času 

izplačevanja rent,

2. pokojninski sklad, oblikovan kot kritni sklad oziroma 
skupina kritnih skladov,

3. vzajemni pokojninski sklad oziroma krovni pokojninski 
sklad in

4. sklad za dodatno invalidsko in dodatno družinsko po-
kojnino.

II. LETNO POROČILO

3. člen
(1) Letno poročilo zavarovalnice obsega poslovno poroči-

lo in računovodsko poročilo.
(2) Letno poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena, 

poleg informacij in pojasnil, predpisanih z zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe in tistih, ki jih zahtevajo mednarodni stan-
dardi računovodskega poročanja, vsebuje tudi informacije in 
pojasnila, predpisane v tem sklepu.

(3) V poslovno poročilo zavarovalnica vključi izjavo o 
upravljanju družbe in, kadar izpolnjuje merila predpisana z 
zakonom, ki ureja gospodarske družbe, tudi izjavo o nefinanč-
nem poslovanju oziroma konsolidirano izjavo o nefinančnem 
poslovanju.

4. člen
Zavarovalnica Agenciji za zavarovalni nadzor poleg le-

tnega poročila, predloži predlog uporabe bilančnega dobička 
oziroma obravnavanja bilančne izgube in poročilo o razmerjih 
z obvladujočo družbo.

5. člen
(letno poročilo ob združitvi in delitvi)

(1) Zavarovalnica ob združitvi ali delitvi pripravi zaključno 
poročilo po stanju na dan obračuna združitve ali delitve (bilanč-
ni presečni dan zaključnega poročila), v skladu z zakonom, ki 
ureja gospodarske družbe.

(2) Zavarovalnica predloži zaključno poročilo Agenciji za 
zavarovalni nadzor najpozneje v roku dveh mesecev po vpisu 
združitve oziroma delitve v sodni register.

Računovodsko poročilo

6. člen
(letni računovodski izkazi)

(1) Letne računovodske izkaze zavarovalnice, ki so vklju-
čeni v letno računovodsko poročilo, sestavljajo:

1. izkaz finančnega položaja na zadnji dan obdobja (v 
nadaljnjem besedilu: izkaz finančnega položaja),

2. izkaz poslovnega izida za obdobje (v nadaljnjem bese-
dilu: izkaz poslovnega izida),

3. izkaz drugega vseobsegajočega donosa za obdobje (v 
nadaljnjem besedilu: izkaz drugega vseobsegajočega donosa),

4. izkaz denarnih tokov za obdobje (v nadaljnjem besedi-
lu: izkaz denarnih tokov) in

5. izkaz sprememb lastniškega kapitala za obdobje (v 
nadaljnjem besedilu: izkaz sprememb lastniškega kapitala).

(2) Zavarovalnica sestavi letne računovodske izkaze iz 
prvega odstavka tega člena po shemah, ki so pripravljene v 
skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

(3) Denarni zneski se v letnih računovodskih izkazih in 
pojasnilih izkazujejo zaokroženi na en euro.

7. člen
(pojasnila k izkazu finančnega položaja)

Zavarovalnica v pojasnilih k posameznim postavkam iz-
kaza finančnega položaja razkrije tudi:

1. delež finančnih naložb, ki pri izdajatelju predstavljajo 
podrejene instrumente,

2. celotne dolgove zavarovalnice, pokrite z vrednostnimi 
papirji, ki jih je zavarovalnica dala kot jamstvo, z navedbo vrste 
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vrednostnega papirja; ti podatki se razkrijejo ločeno za vsako 
postavko dolgov,

3. podatke o podrejenih obveznostih, in sicer za vsako 
novo zadolžitev, znesek zadolžitve, valuto, v kateri je obveznost 
nominirana, obrestno mero, datum zapadlosti, pogoje podre-
jenosti ter obstoj kakršnihkoli določb za konverzijo podrejene 
obveznosti v kapital ali v kakšno drugo obveznost,

4. razčlenitev postavk finančnega položaja po posame-
znih vrstah sredstev oziroma kapitala in obveznosti za premo-
ženjska, življenjska in dopolnilna zdravstvena zavarovanja ter 
skupno za zavarovalnico kot celoto po shemi iz Priloge 1.1.,

5. opisno pojasni bistvene spremembe pomembnih po-
stavk v primerjavi s predhodnim letom,

6. terjatve iz naslova upravljanja vzajemnega pokojnin-
skega sklada in krovnega pokojninskega sklada ter obveznosti 
za plačilo razlike do zajamčenega donosa vzajemnega pokoj-
ninskega sklada in

7. podatek o seštevku vseh sredstev oziroma obveznosti 
vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega 
sklada v izkazu finančnega položaja, izdelani po predpisani 
shemi iz podzakonskega predpisa, ki ureja letno poročilo vza-
jemnega pokojninskega sklada.

8. člen
(pojasnila k izkazu poslovnega izida  

in drugega vseobsegajočega donosa)
Zavarovalnica v pojasnilih k posameznim postavkam iz-

kaza poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa 
razkrije tudi:

1. razčlenitev postavk prihodkov in odhodkov poslovnega 
leta, najmanj za premoženjska, življenjska in dopolnilna zdra-
vstvena zavarovanja ter skupno za zavarovalnico kot celoto po 
shemi iz Priloge 1.2. in Priloge 1.3. ter

2. prihodke in odhodke iz naslova upravljanja vzajemnih 
pokojninskih skladov in krovnega pokojninskega sklada, ki jih 
je zavarovalnica pripoznala v izračunu čistega izida zavaro-
valnice.

9. člen
(pojasnila v zvezi z oblikovanimi skladi v zavarovalnici)

(1) Zavarovalnica v pojasnilih k računovodskim izkazom 
razkrije seznam vseh:

1. omejenih skladov,
2. notranjih skladov iz tretjega odstavka 239. člena ZZa-

var-1,
3. skladov življenjskih zavarovanj z naložbenim tvega-

njem, ki ga prevzemajo zavarovalci,
4. skladov za dodatno pokojninsko zavarovanje v času 

izplačevanja rent,
5. pokojninskih skladov, oblikovanih kot kritni sklad ali 

skupina kritnih skladov,
6. vzajemnih pokojninskih skladov, krovnih pokojninskih 

skladov ter
7. skladov za dodatno invalidsko in dodatno družinsko 

pokojnino.
(2) Za vsak sklad iz predhodnega odstavka, zavarovalnica 

navede način izračuna vrednosti premoženja zavarovalcev.
(3) Zavarovalnica v pojasnilih k računovodskim izkazom v 

zvezi z omejenimi skladi, notranjimi skladi iz tretjega odstavka 
239. člena ZZavar-1, skladi za dodatno pokojninsko zavarova-
nje v času izplačevanja rent, pokojninskimi skladi, oblikovanimi 
kot kritni sklad ali skupina kritnih skladov in skladi za dodatno 
invalidsko in dodatno družinsko pokojnino razkrije pomembne 
računovodske usmeritve pri predstavljanju sredstev, obvezno-
sti, prihodkov in odhodkov skladov v računovodskih izkazih 
zavarovalnice.

(4) V pojasnilih k izkazu finančnega položaja in k izkazu 
poslovnega izida za vsak:

1. notranji sklad, kjer so upravičenja vezana na enote 
premoženja oziroma vrednost sklada, hkrati pa pripis dobička 

ni vezan na tehnični rezultat, razen za pokojninski sklad, obli-
kovan kot kritni sklad oziroma skupina kritnih skladov, razkrije 
pojasnila po shemi, predpisani v Prilogi 2, v točki 2.1.,

2. notranji sklad, pri katerih se pripis dobička ugotavlja 
na podlagi tehničnega rezultata, razkrije pojasnila po shemi, 
predpisani v Prilogi 2, v točki 2.2.,

3. sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje v času 
izplačevanja rent, zavarovalnica razkrije podatke o sestavi in 
gibanju sredstev sklada in višini tehničnih rezervacij, izračuna-
nih v skladu s podrobnejšimi pravili in minimalnimi zahtevami 
za izračun pokojninske rente, ki jih določi minister, pristojen za 
finance, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za delo. Zava-
rovalnica predstavi tudi način izračuna dobička, znesek ugoto-
vljenega dobička in znesek pripisanega dobička ter vsebinsko 
pojasni razliko med sredstvi sklada in izračunanimi tehničnimi 
rezervacijami. Omenjena pojasnila zavarovalnica razkrije po 
shemi, predpisani v Prilogi 2, v točki 2.2.,

4. pokojninski sklad, oblikovan kot kritni sklad oziroma 
skupina kritnih skladov, razkrije prikaz sredstev in obveznosti 
pokojninskega sklada, po predpisani shemi iz podzakonskega 
predpisa, ki ureja letno poročilo in medletne računovodske 
izkaze pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter 
skupine kritnih skladov,

5. omejeni sklad, ki ni naveden v zgornjih točkah, razkrije 
pojasnila po tisti v tem odstavku navedeni točki, ki vsebinsko 
ustreza naravi sklada,

6. sklad za dodatno invalidsko in dodatno družinsko po-
kojnino razkrije pojasnila po tisti v tem odstavku navedeni točki, 
ki vsebinsko ustreza naravi sklada in

7. za zavarovanja, kjer so upravičenja iz naslova za-
varovalnih pogodb neposredno povezana z vrednostjo enot 
premoženja KNPVP skladov po drugem odstavku 239. člena 
ZZavar-1, zavarovalnica razkrije pojasnila o sestavi in gibanju 
sredstev po shemi, predpisani v Prilogi 2, v točki 2.3. V kolikor 
vodi zavarovalnica sredstva ločeno po posameznih skladih, 
razkrije podatke za vsak sklad ločeno.

Poslovno poročilo

10. člen
(1) Letno poslovno poročilo zavarovalnice obsega zlasti 

opis splošnega gospodarskega okolja, poslovne usmeritve, 
pregled poslovanja, finančni rezultat, finančni položaj, opis 
glavnih tveganj, s katerimi se zavarovalnica sooča, podatke 
o delniškem kapitalu in delničarjih oziroma kapitalu in številu 
članov družbe za vzajemno zavarovanje, opis dosedanjega 
razvoja in pričakovani razvoj zavarovalnice.

(2) Zavarovalnica v opisu splošnega gospodarskega 
okolja oriše glavne dejavnike, ki so posredno ali neposredno 
vplivali na uspešnost poslovanja. Če zavarovalnica posluje v 
pomembnejšem obsegu tudi v državah članicah in tretjih drža-
vah, potem predstavi tudi značilnosti gospodarskih gibanj v teh 
državah in njihov vpliv na posle zavarovalnice.

(3) V okviru poslovnih usmeritev zavarovalnica predstavi 
dolgoročne cilje poslovne strategije in navede načrtovane ak-
tivnosti za doseganje poslovnih usmeritev v naslednjem letu. 
Zavarovalnica navede, v kolikšni meri so se predvidevanja v 
poslovnem letu uresničila.

(4) Zavarovalnica, ki je organizirana kot delniška družba, 
prikaže podatke o glavnih delničarjih, njihovem deležu in številu 
izdanih delnic, družba za vzajemno zavarovanje pa prikaže 
število zavarovalnih pogodb, ki jih imajo člani z družbo.

(5) Nadalje zavarovalnica v poslovnem poročilu opiše 
svoj dosedanji in pričakovani razvoj ter podatke o investicijskih 
vlaganjih.

(6) Zavarovalnica v poslovnem poročilu prikaže tudi druge 
podatke, ki so pomembni za njeno delovanje, kot so organiza-
cijska shema, podatki o poslovni mreži in shematičen prikaz 
poslovne mreže, aktivnosti podružnic zavarovalnice v državah 
članicah in tretjih državah, podatki o zaposlenih in izobrazbeni 
strukturi, podatki o članih uprave in članih nadzornega sveta 
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oziroma upravnega odbora, članih revizijske in drugih komisij 
nadzornega sveta oziroma upravnega odbora.

III. KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

11. člen
(konsolidirano letno poročilo)

(1) Za pripravo konsolidiranega letnega poročila je zadol-
žena zavarovalnica, ki je nadrejena družba eni ali več družbam 
(v nadaljevanju: nadrejena zavarovalnica).

(2) Pri sestavljanju konsolidiranega letnega poročila ravna 
nadrejena zavarovalnica v skladu z zakonom, ki ureja go-
spodarske družbe, mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja in tem sklepom.

(3) Za pripravo konsolidiranega letnega poročila se smi-
selno uporabljajo določbe poglavja II. Letno poročilo ter določ-
be tega poglavja, razen določb tretjega in četrtega odstavka 
9. člena.

12. člen
Nadrejena zavarovalnica je dolžna poskrbeti, da vse za-

varovalnice in druge družbe v skupini uporabljajo enotne ra-
čunovodske usmeritve za podobne poslovne dogodke, enake 
metode vrednotenja postavk, in da so postavke v ločenih raču-
novodskih izkazih vseh zavarovalnic in drugih družb v skupini 
enako formalno predstavljene oziroma da v nasprotnem prime-
ru odvisne zavarovalnice in druge družbe v skupini, sestavijo 
posebne računovodske izkaze za potrebe konsolidiranja, ki se 
razlikujejo od njihovih uradnih računovodskih izkazov.

13. člen
(priloga s pojasnili h konsolidiranim računovodskim izkazom)

Nadrejena zavarovalnica v pojasnilih h konsolidiranim 
računovodskim izkazom razkrije poleg pojasnil, predpisanih v 
7., 8. in 9. členu tega sklepa, še naslednja dodatna pojasnila:

1. pomembne ocene in presoje pri konsolidaciji ter po-
membne metode in postopke konsolidacij, in značilne raču-
novodske usmeritve, na katerih so zasnovani računovodski 
izkazi skupine,

2. celotni znesek vseh finančnih obveznosti, ki niso vklju-
čene v konsolidiran izkaz finančnega položaja (kar zlasti zaje-
ma pismo podpore in druge tovrstne finančne obveznosti), tako 
da so podatki v pomoč pri ocenjevanju finančnega stanja družb, 
vključenih v konsolidacijo in

3. vrednost premoženja skladov v upravljanju družb v 
skupini, ki niso izkazani v konsolidiranem izkazu finančnega 
položaja, prikazana ločeno po posameznih skladih oziroma 
v primeru krovnih skladov po pod skladih, z navedbo vrste in 
imena sklada.

14. člen
(konsolidirano poslovno poročilo)

Nadrejena zavarovalnica v konsolidiranem poslovnem 
poročilu poleg podatkov, predpisanih v 10. členu tega sklepa 
predstavi tudi osnovne podatke o družbah v skupini. Podatki o 
družbah v skupini morajo obsegati vsaj shematski prikaz, firmo 
družbe, vrsto dejavnosti, delež v kapitalu in delež glasovalnih 
pravic, nominalno vrednost kapitalskega deleža po stanju na 
zadnji dan poslovnega leta in organe upravljanja.

IV. TRIMESEČNI RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POJASNILA

15. člen
To poglavje ureja trimesečne računovodske izkaze in 

pojasnila za namen poročanja Agenciji za zavarovalni nadzor.

16. člen
(trimesečni računovodski izkazi)

(1) Trimesečni računovodski izkazi zavarovalnice obse-
gajo:

1. trimesečni izkaz finančnega položaja,
2. trimesečni izkaz poslovnega izida in
3. trimesečni izkaz drugega vseobsegajočega donosa.
(2) Zavarovalnica sestavi trimesečne računovodske izka-

ze iz prvega odstavka tega člena za obdobja od 1. januarja do 
31. marca, od 1. januarja do 30. junija (v nadaljnjem besedilu: 
polletni računovodski izkazi za namene poročanja Agenciji za 
zavarovalni nadzor), od 1. januarja do 30. septembra in od 
1. januarja do 31. decembra (v nadaljnjem besedilu: letni raču-
novodski izkazi za namene poročanja Agenciji za zavarovalni 
nadzor).

(3) Zavarovalnica sestavi trimesečne računovodske iz-
kaze po shemah iz Priloge 1, ki je sestavni del tega sklepa (v 
nadaljnjem besedilu: Priloga 1).

(4) Zavarovalnica izkazuje postavke v trimesečnih raču-
novodskih izkazih ločeno za premoženjska, življenjska in do-
polnilna zdravstvena zavarovanja ter skupno za zavarovalnico 
kot celoto.

(5) Zavarovalnica k letnim računovodskim izkazom za 
namene poročanja Agenciji za zavarovalni nadzor predstavi 
tudi izkaz finančnega položaja na prvi dan predhodnega obdo-
bja, kadar zavarovalnica uporabi računovodsko usmeritev za 
nazaj ali postavke v računovodskih izkazih preračuna za nazaj 
ali postavke v računovodskih izkazih prerazvrsti in imajo upo-
raba za nazaj, preračun za nazaj ali prerazvrstitev pomemben 
vpliv na informacije v izkazu finančnega položaja na prvi dan 
predhodnega obdobja.

(6) Denarni zneski se v računovodskih izkazih iz prvega 
odstavka tega člena in pojasnilih izkazujejo zaokroženi na en 
euro.

17. člen
(pojasnila k trimesečnim računovodskim izkazom)

(1) Zavarovalnica za poročanje o trimesečnih računo-
vodskih izkazih prikaže poleg trimesečnih izkazov iz 16. člena 
tega sklepa še pojasnila k trimesečnim računovodskim izkazom 
izdelana po shemah iz Priloge 2 in Priloge 3, in sicer:

1. Pojasnila izdelana po shemah iz Priloge 2 zavarovalni-
ca razkrije ločeno za vsak sklad iz četrtega odstavka 9. člena 
tega sklepa in

2. Pojasnila po shemah iz Priloge 3 zavarovalnica razkrije 
ločeno za premoženjska zavarovanja in življenjska zavarovanja 
ter ločeno po sledečih področjih:

A. Premoženjska zavarovanja:
a. Področje avtomobilskih zavarovanj, kamor sodijo zava-

rovanje avtomobilske odgovornosti in zavarovanje avtomobilov 
(kasko),

b. Področje, ki vključuje dopolnilna zdravstvena zavaro-
vanja,

c. Področje vseh ostalih premoženjskih zavarovanj, ki 
niso zajeta v prejšnjih točkah,

B. Življenjska zavarovanja:
a. Področje zavarovalnih pogodb z neposredno udeležbo 

zavarovanca v skladu s 45. členom standarda MSRP-17 in
b. Področje ostalih življenjskih zavarovanj, ki niso zajeta 

v prejšnji točki.
(2) V primeru, da katera izmed obračunskih enot iz pred-

hodnega odstavka, ki jih zavarovalnica oblikuje v skladu z 
mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, vsebuje 
zavarovanja iz različnih področij, zavarovalnica to obračunsko 
enoto smiselno razvrsti v eno področje in razvrstitve po podro-
čjih ne spreminja iz leta v leto.

(3) Zavarovalnica, ki je zavezana k objavi medletnih raču-
novodskih poročil, mora objavljeno polletno poročilo posredo-
vati Agenciji za zavarovalni nadzor. Določba se uporablja tudi 
za konsolidirano polletno poročilo.
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V. ROKI IN NAČIN POROČANJA

18. člen
(1) Zavarovalnica predloži nerevidirane letne računovod-

ske izkaze iz drugega odstavka 255. člena ZZavar-1 v obsegu, 
predpisanem s 7. členom tega sklepa, razen prikaza uporabe 
bilančnega dobička ali bilančne izgube, najkasneje v dveh me-
secih po preteku poslovnega leta, in sicer v pdf obliki.

(2) Zavarovalnica predloži revidirano letno poročilo z revi-
zorjevim poročilom v roku, določenem z 257. členom ZZavar-1.

(3) Zavarovalnica k revidiranemu letnemu poročilu priloži 
mnenje pristojnega organa v roku osmih dni po prejemu tega 
mnenja, oziroma najkasneje v štirih mesecih po izteku poslov-
nega leta.

(4) Zavarovalnica k revidiranemu letnemu poročilu priloži 
predlog uporabe bilančnega dobička oziroma obravnavanja 
bilančne izgube, kot samostojni dokument, ki ni sestavni del 
letnega poročila zavarovalnice.

(5) Zavarovalnica predloži prikaz uporabe bilančnega do-
bička oziroma obravnavanja bilančne izgube najkasneje v roku 
osmih dni po sprejemu sklepov na seji skupščine.

(6) Zavarovalnica, ki je po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, zavezana k pripravi poročila o razmerjih s povezani-
mi družbami, to poročilo skupaj s pisnim poročilom revizorja 
posreduje Agenciji za zavarovalni nadzor hkrati z revidiranim 
letnim poročilom.

(7) Zavarovalnica predloži trimesečne računovodske iz-
kaze za prvo trimesečje do 30. aprila, polletne računovodske 
izkaze za namen poročanja Agenciji za zavarovalni nadzor do 
31. julija in za devet mesecev do 31. oktobra tekočega leta, 
letne računovodske izkaze za namen poročanja Agenciji za 
zavarovalni nadzor pa najkasneje v dveh mesecih po preteku 
poslovnega leta.

(8) Trimesečne računovodske izkaze in pojasnila k trime-
sečnim računovodskim izkazom, izdelanih po shemah, predpi-
sanih v Prilogi 1, Prilogi 2 in Prilogi 3, predloži zavarovalnica v 
elektronski obliki, združljivi z informacijskim sistemom Agencije 
za zavarovalni nadzor.

(9) Nadrejena zavarovalnica v skupini v treh mesecih 
po preteku poslovnega leta Agenciji za zavarovalni nadzor 
predloži:

1. nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze iz dru-
gega odstavka 255. člena ZZavar-1 v obsegu, predpisanem s 
6. členom tega sklepa, ob smiselni uporabi tretjega odstavka 
11. člena, v pdf obliki in

2. konsolidirane letne računovodske izkaze za namen 
poročanja Agenciji za zavarovalni nadzor, izdelane po shemah, 
predpisanih v Prilogi 1, v elektronski obliki, združljivi z informa-
cijskim sistemom Agencije za zavarovalni nadzor.

(10) Revidirano letno poročilo oziroma revidirano konso-
lidirano letno poročilo skupaj z zahtevanimi poročili, zavaro-

valnica predloži v rokih, določenih v prejšnjih odstavkih tega 
člena, v elektronski »pdf« obliki v informacijski sistem Agencije 
za zavarovalni nadzor.

(11) Polletno računovodsko poročilo iz tretjega odstavka 
17. člena tega sklepa, zavarovalnica predloži v roku, ki ga 
predpisuje zakon, ki ureja trg finančnih inštrumentov, in sicer 
v elektronski »pdf« obliki v informacijski sistem Agencije za 
zavarovalni nadzor.

(12) Zavarovalnica objavi revidirano letno oziroma re-
vidirano konsolidirano letno poročilo na svoji spletni strani v 
petnajstih dneh po tem, ko ga sprejme pristojni organ, oziroma 
najkasneje v šestih mesecih po koncu poslovnega leta.

(13) Zavarovalnica predloži letne računovodske izkaze za 
namen poročanja Agenciji za zavarovalni nadzor, ki so predmet 
dodatnega revizijskega pregleda v skladu s sklepom, ki ureja 
dodatni revizorjev pregled in dodatno revizorjevo poročilo, sku-
paj z dodatnim revizorjevim poročilom v roku, predpisanem za 
predložitev revidiranega letnega poročila.

(14) Ne glede na roke, določene z 257. členom ZZavar-1, 
lahko pokojninska družba predloži Agenciji za zavarovalni nad-
zor revidirano letno poročilo z revizorjevim poročilom in mnenje 
pristojnega organa k revidiranemu letnemu poročilu in revizor-
jevim poročilom v rokih, določenih z drugim odstavkom 338.b 
člena ZPIZ-2.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Zavarovalnice računovodske izkaze v skladu s tem skle-

pom prvič izdelajo za prvo trimesečje leta 2023.

20. člen
(1) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep 

o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavaro-
valnic (Uradni list RS, št. 1/16, 85/16, 12/18 in 82/20).

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega 
člena zavarovalnice izdelajo letno poročilo za poslovno leto 
2022 v skladu z določbami Sklepa o letnem poročilu in trime-
sečnih računovodskih izkazih zavarovalnic (Uradni list RS, št. 
1/16, 85/16, 12/18 in 82/20).

Št. 00701-10/2022-5
Ljubljana, dne 28. novembra 2022
EVA 2022-1611-0129

Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor

mag. Gorazd Čibej
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PRILOGA 1 

1.1. Izkaz finančnega položaja po stanju na dan 
 
 SREDSTVA 
A.  Opredmetena osnovna sredstva 
B.  Naložbene nepremičnine 
C.  Pravica do uporabe sredstev 
Č. Neopredmetena sredstva in dobro ime 
D.  Odložene terjatve za davek 
E.  Naložbe v odvisne družbe 
F.  Naložbe  v pridružene in skupaj obvladovane družbe 
G.  Finančne naložbe, merjene po: 

1.  - Pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa 
2.  - Odplačni vrednosti 
3.  - Pošteni vrednosti preko poslovnega izida 

H.  Sredstva iz finančnih pogodb: 
1.  - Naložbene nepremičnine 
2.  - Finančne naložbe, merjene po: 

a.  o Pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa 
b.  o Odplačni vrednosti 
c.  o Pošteni vrednosti preko poslovnega izida 
3.  - Terjatve 
4.  - Denarna sredstva 

I.  Zavarovalne pogodbe, ki so sredstva 
J.  Pozavarovalne pogodbe, ki so sredstva 
K.  Ne kratkoročna sredstva za prodajo) 
L.  Terjatve za odmerjeni davek od dohodka 
M.  Druge terjatve 
N.  Denar in denarni ustrezniki 
O.  Druga sredstva 

 SKUPAJ SREDSTVA 
  

 KAPITAL 
A.  Osnovni kapital 
B.  Kapitalske rezerve 
C.  Rezerve iz dobička 
Č. Akumulirani drugi vseobsegajoči donos 
D.  Druge rezerve 
E.  Zadržani dobički preteklih let 
F.  Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 

 SKUPAJ KAPITAL 
 Kapital lastnikov obvladujoče družbe  
 Kapital ne obvladujočih deležev 
  
 OBVEZNOSTI 
A.  Podrejene obveznosti 
B.  Odložene obveznosti za davek 
C.  Zavarovalne pogodbe, ki so obveznosti 
Č. Pozavarovalne pogodbe, ki so obveznosti 
D.  Obveznosti iz finančnih pogodb 
E.  Rezervacije 
F.  Obveznosti iz najemov 
G.  Druge finančne obveznosti 
H.  Ne kratkoročne obveznosti za prodajo  
I.  Obveznosti za odmerjeni davek od dohodka 
J.  Druge obveznosti 

 SKUPAJ OBVEZNOSTI 
 SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI 
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1.2. Izkaz poslovnega izida za obdobje 
 
A. Rezultat iz zavarovalnih poslov 
 1. Prihodki iz zavarovalnih storitev 
 2. Odhodki iz zavarovalnih storitev 
 3. Čisti rezultat iz pozavarovalnih pogodb 
 Rezultat iz zavarovalnih poslov 
  

B. Rezultat iz naložbenja 
 1. Prihodki od obresti, izračunani z uporabo metode efektivne obrestne mere 
 2. Prihodki iz dividend 
 3. Čisti dobički/(izgube) iz odpripoznanja finančnih sredstev: 
 - ki so izmerjeni po pošteni vrednosti preko poslovnega izida 
 - ki so izmerjeni po odplačni vrednosti 
 - merjeni po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa 
 4. Čisti dobički/(izgube) iz prerazvrstitve finančnih sredstev: 
 - merjenih preko drugega vseobsegajočega donosa v skupino merjeni po pošteni vrednosti preko 

poslovnega izida 
 - merjenih po odplačni vrednosti v skupino merjeni po pošteni vrednosti preko poslovnega izida 
 5. Čiste oslabitve/odprave slabitev finančnih sredstev 
 6. Čiste dobički/izgube iz prilagoditve poštene vrednosti naložbenih nepremičnin 
 7. Drugi prihodki/(odhodki) iz naložbenja 
 Čisti prihodki (odhodki) iz naložbenja 
  
C. Rezultat iz zavarovalnih pogodb 
 1. Čisti finančni prihodki/odhodki iz zavarovalnih pogodb 
 2. Čisti finančni prihodki/odhodki iz pozavarovalnih pogodb 
 Finančni rezultat iz zavarovalnih pogodb 
  

Č. Sprememba obveznosti iz finančnih pogodb 
  

D. Drugi prihodki in odhodki 
 1. Prihodki iz upravljanja premoženja 
 2. Čisti drugi poslovni prihodki / odhodki 
 3. Čisti drugi finančni prihodki / odhodki 
 4. Nepripisljivi stroški 
 5. Čiste oslabitve/odprave slabitev nefinančnih sredstev 
 6.  Pripadajoči dobički / izgube iz naložb povezanih družb 
 7.  Čisti drugi prihodki in odhodki 
  

E. Poslovni izid pred obdavčitvijo 
 Davek od dohodka pravnih oseb 
 Sprememba odloženih davkov 
  

F. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 
  
 Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe 
 Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev 
 Dobiček na delnico (čisti in popravljeni)  

 
  



Uradni list Republike Slovenije Št. 151 / 2. 12. 2022 / Stran 11983 

1.3. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za obdobje 
 
 

I.  Čisti poslovni izid poslovnega leta 

II.  Drugi vseobsegajoči donos obračunskega obdobja po obdavčitvi 

A Postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid 

1.  Nerealizirani čisti dobički/izgube finančnih naložb, vrednotenih po pošteni vrednosti preko 
drugega vseobsegajočega donosa 

 Dobički/(izgube), pripoznani v akumuliranem drugem vseobsegajočem donosu 

 Prenos dobičkov/izgub iz akumuliranega vseobsegajočega donosa v poslovni izid 

 Druge prerazvrstitve 

2.  Realizirani čisti dobički/izgube finančnih naložb, vrednotenih po pošteni vrednosti preko 
drugega vseobsegajočega donosa  

3.  Čisti finančni prihodki / odhodki iz zavarovalnih pogodb 

4.  Čisti finančni prihodki / odhodki iz pozavarovalnih pogodb 

5.  Delež drugega vseobsegajočega donosa naložb, vrednotenih po kapitalski metodi   

6.  Čisti dobički/izgube, ki izvirajo iz varovanja denarnih tokov pred tveganjem 

7.  Druge postavke, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni izid 

  

B. Davek od dohodka od postavk, ki bodo v kasnejših obdobjih lahko prerazvrščene v poslovni 
izid 

  

C. Postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 

1.  Čisti dobički / izgube iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev 
2.  Aktuarski dobički/izgube, v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki 
3.  Delež drugega vseobsegajočega donosa naložb, vrednotenih po kapitalski metodi 
4.  Druge postavke, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 
5.  Davek od dohodka od postavk, ki v kasnejših obdobjih ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 

  

III.  Vseobsegajoči donos obračunskega obdobja  

 Delež lastnikov obvladujoče družbe 

 Neobvladujoči delež 
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PRILOGA 2  

 
2.1. Pojasnila za sklad, kjer so upravičenja vezana na enote premoženja oziroma 

vrednost sklada, hkrati pa pripis dobička ni vezan na tehnični rezultat  
 

2.1.a) Prikaz sredstev sklada 
 
I. Naložbene nepremičnine 
II. Finančne naložbe 
  1. Finančne naložbe po pošteni vrednosti preko OCI 
  2. Finančne naložbe po odplačni vrednosti 
  3. Finančne naložbe po pošteni vrednosti preko IPI 
III.  Terjatve 
IV. Denarna sredstva 
V. Druga sredstva sklada 
  SKUPAJ SREDSTVA SKLADA 

 
2.1.b) Prikaz gibanja vrednosti sklada 
 
  VREDNOST PREMOŽENJA SKLADA na začetku leta 
I. Vplačila premoženja 
II. Izplačila premoženja 
III. Donos naložbenih nepremičnin sklada 
IV. Donos finančnih naložb sklada 
V. Donos drugih sredstev sklada 
VI. Odhodki sklada v zvezi z upravljanjem in poslovanjem 
  1. Vstopni stroški 
  2. Izstopni stroški 
  3. Upravljavska provizija 
  4. Drugi stroški sklada 
VII. Druga povečanja in zmanjšanja obveznosti sklada 
  VREDNOST PREMOŽENJA SKLADA na koncu leta 

 
2.1.c) Prikaz skupnega donosa sklada 
 
I. Prihodki sklada 
  1. Prihodki od naložbenih nepremičnin 
  2. Prihodki od finančnih naložb 
  3. Drugi prihodki sklada 
II. Odhodki sklada 
  1. Odhodki od naložbenih nepremičnin 
  2. Odhodki od finančnih naložb 
  3. Odhodki v zvezi z upravljanjem in poslovanjem 
  4. Drugi odhodki sklada 
  SKUPNI DONOS SKLADA 

 
2.1.d) Prikaz gibanja števila enot premoženja sklada 
 

1.  Začetno število enot premoženja v obtoku 
2.  Število vplačanih enot premoženje 
3.  Število izplačanih enot premoženja 
4.  Končno število enot premoženja v obtoku 
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2.2. Pojasnila za sklad, pri katerih se pripis dobička ugotavlja na podlagi tehničnega 
rezultata  

 
 
2.2.a) Prikaz sredstev sklada 
 
I. Naložbene nepremičnine 
II. Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah 
II. Finančne naložbe 
  1. Finančne naložbe po pošteni vrednosti preko OCI 
  2. Finančne naložbe po odplačni vrednosti 
  3. Finančne naložbe po pošteni vrednosti preko IPI 
III.  Terjatve 
IV. Denarna sredstva 
V. Druga sredstva sklada 
  SKUPAJ SREDSTVA SKLADA 

 
 
2.2.b) Prikaz obveznosti sklada 
 
MATEMATIČNE REZERVACIJE na začetku leta 
MATEMATIČNE REZERVACIJE na koncu leta 

 
NERAZPOREJENI ZNESKI TEHNIČNIH REZULTATOV na začetku leta 
NERAZPOREJENI ZNESKI TEHNIČNIH REZULTATOV na koncu leta 

 
 
2.2.c) Prikaz izida sklada 
 
I. Prenos denarnih sredstev iz pokojninskega načrta dodatnega pokojninskega zavarovanja 
II. Prihodki od naložb 
III. Odhodki za škode 
IV. Sprememba matematičnih rezervacij 
IV. Sprememba drugih zavarovalno tehničnih rezervacij za namen ugotavljanja dobička 
V. Stroški vračunani po policah 
VI. Drugi stroški, ki bremenijo člane sklada 
VII. Odhodki naložb 
VIII. Izid sklada pred pripisom dobička 
IX. Pripis dobička tekočega leta 
X. Nerazporejeni zneski tehničnih rezultatov tekočega leta 
XI. Izid sklada za obdobje 
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2.3. Pojasnila za zavarovanja, kjer so upravičenja iz naslova zavarovalnih pogodb neposredno 

povezana z vrednostjo enot premoženja KNPVP skladov. 
 
2.3.a) Prikaz sredstev sklada 
 
I. Naložbene nepremičnine 
II. Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah 
II. Finančne naložbe 
  1. Finančne naložbe po pošteni vrednosti preko OCI 
  2. Finančne naložbe po odplačni vrednosti 
  3. Finančne naložbe po pošteni vrednosti preko IPI 
III.  Terjatve 
IV. Denarna sredstva 
V. Druga sredstva sklada 
  SKUPAJ SREDSTVA SKLADA 

 
 
2.3.b) Prikaz gibanja sredstev sklada 
 

1.  Začetna sredstva  
2.  Povečanje sredstev, od tega 
 - vplačana sredstva 
3.  Zmanjšanje sredstev, od tega: 
 - izplačana sredstva 
4.  Donos sredstev 
5.  Končna sredstva 
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3746. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah 
in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih 
papirjev

Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu 
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 
78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 
77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v 
zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih 
instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 
123/21) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

S P R E M E M B E    
I N   D O P O L N I T V E   T A R I F E

o taksah in nadomestilih  
Agencije za trg vrednostnih papirjev

1. člen
V Tarifi o taksah in nadomestilih Agencije za trg vredno-

stnih papirjev (Uradni list RS, št. 75/19, 86/21, 88/21 – popr. in 
173/121) se v 7. členu v prvem odstavku peta alineja spremeni 
tako, da se glasi:

»oseba, ki Agenciji posreduje obvestilo ali dokumentacijo, 
za katero predpis določa, da Agencija to obvestilo ali dokumen-
tacijo posreduje drugi osebi,«.

2. člen
V 8. členu se v prvem odstavku peta alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»za posredovanje obvestila ali dokumentacije drugi osebi 

– z dnem posredovanja obvestila ali dokumentacije Agenciji,«.

3. člen
V tarifnem delu Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za 

trg vrednostnih papirjev se v poglavju »I. Takse za odločanje o 
posamičnih zadevah in za vpise in izpise iz registrov« v tarifni 
številki 10 šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»
6 Za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja  

za opravljanje poslov borznega posrednika za eno ali več vrst poslov  
iz prvega odstavka 219. člena ZTFI-1, in za izdajo sklepa o ustavitvi postopka 
zaradi umika take zahteve, 
znaša taksa, ne glede na prvi in drugi odstavek tarifne številke 109 te tarife

219/1. člen in 219/1. člen  
v zvezi z 219/4. členom
ZTFI-1

25 točk

«.
V opombi a) se pred besedo »uporablja« doda beseda 

»smiselno«.

4. člen
Podpoglavji 3. in 4. in tarifne številke od 39 do 70 se nado-

mestijo za novima podpoglavjema 3. in 4. in tarifnimi številkami 
od 39 do 70, ki se glasijo:

»3. Zakon o investicijskih skladih in družbah  
za upravljanje1 (ZISDU-3)

3.1. Družba za upravljanje (2. poglavje ZISDU-3)

Tarifna številka 39
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA
1 Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi 

za upravljanje, 
znaša taksa

35/1. člen, 35/4. člen,  
49/2. člen ter 44/4. člen  
in 44/6. člen v zvezi  
s 44/4. členom ZISDU-3

1.000 točk

2 Za zahtevo za izdajo dovoljenja za vsako nadaljnjo pridobitev delnic oziroma 
poslovnega deleža družbe za upravljanje, na podlagi katere bi oseba oziroma 
osebe, za katero oziroma katere velja že izdano dovoljenje za pridobitev 
kvalificiranega deleža, presegla oziroma presegle razpon, za katerega velja  
že izdano dovoljenje, 
znaša taksa

35/3. člen, 35/6. člen  
in 49/3. člen ZISDU-3

500 točk

1 Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS.
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3 Za zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem dovoljenju za pridobitev 
kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje, 
znaša taksa

500/1. člen ZISDU-3  
v zvezi s 516/12. členom
ZTFI-1

100 točk

4 Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju ali delnem prenehanju 
veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za 
upravljanje, 
znaša taksa

43/5. člen in 49/5. člen
v zvezi s 43/5. členom 
ZISDU-3

200 točk

5 Za zahtevo za izdajo dovoljenja, da h kvalificiranemu delniškemu sporazumu 
oziroma sporazumu med imetniki poslovnih deležev v zvezi s preseganjem 
kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje lahko pristopi nov udeleženec, 
znaša taksa

49/4/1. člen v zvezi  
z 49/3. členom ZISDU-3

500 točk

6 Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, če bi po 
sklenitvi delniškega sporazuma oziroma sporazuma med imetniki poslovnih 
deležev iz tretjega odstavka 49. člena ZISDU-3 zaradi pridobitve dodatnih 
delnic ali zaradi pristopa novega udeleženca skupni delež udeležencev 
sporazuma dosegel ali presegel kvalificirani delež v družbi za upravljanje, 
znaša taksa

49/4/2. člen v zvezi  
z 49/3. členom ZISDU-3

1.000 točk

7 Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz 5. točke 
drugega odstavka 35. člena ZISDU-3 v družbi za upravljanje, ki jo vloži oseba, 
ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug 
pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe družbe 
za upravljanje, 
znaša taksa

50/1. člen ZISDU-3 1.000 točk

8 Za zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem dovoljenju za pridobitev 
kvalificiranega deleža iz 5. točke drugega odstavka 35. člena ZISDU-3  
v družbi za upravljanje osebi, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo 
korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila 
položaj nadrejene osebe družbe za upravljanje, 
znaša taksa

50/2. člen ZISDU-3  
in 500/1. člen ZISDU-3  
v zvezi s 516/12. členom 
ZTFI-1

100 točk

9 Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja za 
pridobitev kvalificiranega deleža iz 5. točke drugega odstavka 35. člena 
ZISDU-3 v družbi za upravljanje, izdanega osebi, ki namerava skleniti 
podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi 
katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe družbe za upravljanje, 
znaša taksa

50/2. člen v zvezi  
s 43/5. členom ZISDU-3

200 točk

10 Za izdajo odredbe neupravičenemu imetniku oziroma udeležencem 
sporazuma o odsvojitvi delnic oziroma poslovnega deleža družbe za 
upravljanje, pridobljenih v nasprotju z ZISDU-3, 
znaša taksa

45/1. člen, 45/4. člen 
ter 49/5. člen v zvezi  
s 45/1. členom ZISDU-3

500 točk

11 Za izdajo odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic oziroma 
poslovnega deleža družbe za upravljanje, 
znaša taksa

46/1. člen in 49/5. člen  
v zvezi s 46/1. členom 
ZISDU-3

500 točk

12 Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža  
v družbi za upravljanje,  
znaša taksa

47/1. člen in 49/3. člen  
v zvezi s 47/1. členom 
ZISDU-3

500 točk

Opombi:
a) Določbe tretjega, četrtega in sedmega do dvanajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za skupne 

kvalificirane imetnike (35/7. člen ZISDU-3).
b) Določbe desetega, enajstega in dvanajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih 

ukrepov v postopku nadzora v zvezi z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža ter za pravice in obveznosti kvalificiranega 
imetnika iz prvega odstavka 50. člena ZISDU-3 (50/2. člen ZISDU-3).

Tarifna številka 40
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA
1 Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma 

izvršnega direktorja družbe za upravljanje, 
znaša taksa

56/1. člen ZISDU-3  
in 52/2. člen v zvezi  
s 56/1. členom ZISDU-3

200 točk

2 Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja  
za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe  
za upravljanje, 
se taksa

56/8. člen ZISDU-3  
in 52/2. člen v zvezi  
s 56/8. členom ZISDU-3

ne plača

3 Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave 
oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje, 
znaša taksa

59/1. člen ZISDU-3  
in 52/2. člen v zvezi  
z 59/1. členom ZISDU-3

500 točk

4 Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije 
člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje, 
znaša taksa

60/1. člen ZISDU-3  
in 52/2. člen v zvezi  
s 60/1. členom ZISDU-3

500 točk
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5 Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu 
dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja 
družbe za upravljanje, 
znaša taksa

60/2. člen ZISDU-3  
in 52/2. člen v zvezi  
s 60/2. členom ZISDU-3

500 točk

6 Za izdajo odločbe o izreku opomina članu uprave oziroma izvršnemu 
direktorju družbe za upravljanje, 
znaša taksa

61. člen ZISDU-3  
in 52/2. člen v zvezi  
z 61. členom ZISDU-3

500 točk

7 Za izdajo odredbe z zahtevo upravi oziroma upravnemu odboru družbe za 
upravljanje, da skliče skupščino družbe za upravljanje in predlaga razrešitev 
člana nadzornega sveta oziroma upravnega odbora družbe za upravljanje, 
znaša taksa

63/3. člen ZISDU-3  
in 52/2. člen v zvezi  
s 63/3. členom ZISDU-3

500 točk

Opomba:
a) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za poslovodje družbe za upravljanje, ki je organizirana kot družba 

z omejeno odgovornostjo (53/5. člen ZISDU-3).

Tarifna številka 41
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA
1 Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja 

družbe za upravljanje, 
znaša taksa

92/3. člen ZISDU-3 200 točk

2 Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja družbi za upravljanje  
za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma storitev 
gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožnih storitev iz 5. poglavja 
ZISDU-3 zaradi spremembe dejavnosti družbe za upravljanje, 
znaša taksa

93/3. člen ZISDU-3  
in 95. člen v zvezi  
s 93/3. členom ZISDU-3

200 točk

3.2. Opravljanje storitev upravljanja investicijskih 
skladov (3. poglavje ZISDU-3)

Tarifna številka 42
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA
1 Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih 

skladov, 
znaša taksa

103/1. člen ZISDU-3, 
103/3. člen v zvezi  
s 103/1. členom 
ZISDU-3 in 108/3. člen 
v zvezi s 103/1. členom 
ZISDU-3

800 točk

2 Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih 
skladov za nov tip investicijskih skladov, 
znaša taksa

106/3. člen ZISDU-3 400 točk

3 Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja družbe za upravljanje  
za opravljanje storitev upravljanja posameznega tipa investicijskih skladov, 
znaša taksa

107/3. člen ZISDU-3 200 točk

4 Za zahtevo za izdajo dovoljenja za združitev, delitev ali druga statusna 
preoblikovanja, pri kateri oziroma katerih je udeležena družba za upravljanje, 
znaša taksa

108/1. člen, 108/5. člen 
in 34/9. člen v zvezi  
s 108/1. členom 
ZISDU-3

500 točk

Tarifna številka 43
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA
1 Za zahtevo družbe za upravljanje, da Agencija posreduje obvestilo iz prvega 

odstavka 110. člena ZISDU-3 s prilogami nadzornemu organu države članice 
gostiteljice, v kateri namerava družba za upravljanje ustanoviti podružnico, 
znaša taksa

110/3. člen  
in 111/3. člen ZISDU-3

200 točk

2 Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o nedopustnosti sprememb glede 
podružnice v državi članici gostiteljici, 
znaša taksa 

113/2. člen ZISDU-3 200 točk

3 Za posredovanje obvestila družbe za upravljanje nadzornemu organu države 
članice gostiteljice o začetku neposrednega opravljanja storitev upravljanja 
investicijskih skladov v državi članici gostiteljici, 
znaša taksa

114/3. člen ZISDU-3 100 točk

4 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice 
družbe za upravljanje v tretji državi, 
znaša taksa

117/3. člen  
in 117/4. člen ZISDU-3

200 točk

Opombi:
a) Določba drugega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi, ko družba za upravljanje opravlja storitve upra-

vljanja investicijskih skladov v tretji državi (117/3. člen v zvezi z 113/2. členom ZISDU-3).
b) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti ozi-

roma pomožnih storitev v drugi državi članici (156. člen ZISDU-3).
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3.3. Trženje enot investicijskih skladov  
(4. poglavje ZISDU-3)

Tarifna številka 44
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA
1 Za zahtevo fizične osebe za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskih 

skladov, 
znaša taksa

131/1. člen ZISDU-3 50 točk

2 Za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za trženje enot 
investicijskih skladov, 
znaša taksa

131/4. člen ZISDU-3 100 točk

3 Za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo fizične osebe za izdajo 
dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov in za izdajo sklepa o ustavitvi 
postopka zaradi umika take zahteve, 
znaša taksa, ne glede na prvi in drugi odstavek tarifne številke 109 te tarife

131/1. člen ZISDU-3 25 točk

Opomba:
a) V zvezi z izdajo sklepa iz tretjega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja opomba b) k tarifni številki 109 te tarife.

Tarifna številka 45
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA
1 Za posredovanje priglasitvenega dokumenta iz 145. člena ZISDU-3 nadzornemu 

organu države članice gostiteljice, 
znaša taksa

145/1. člen ZISDU-3 50 točk

2 Za izdajo odločbe družbi za upravljanje, ki trži enote vzajemnega sklada v državi 
članici gostiteljici, o nedopustnosti sprememb priglasitvenega dokumenta, 
znaša taksa

148/3. člen ZISDU-3 200 točk

3 Za posredovanje obvestila družbe za upravljanje o preklicu trženja enot 
vzajemnega sklada ali posameznih razredov enot vzajemnega sklada v državi 
članici gostiteljici ESMI in pristojnemu organu države članice, 
znaša taksa za vsak vzajemni sklad, katerega trženje enot se preklicuje

148.a/5. člen  
in 148.a/6. člen  
ZISDU-3

25 točk

4 Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o prepovedi trženja enot investicijskih 
skladov v tretji državi, 
znaša taksa

149/2. člen, 149/3. člen 
in 149/4. člen ZISDU-3

200 točk

3.4. Storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti  
in pomožne storitve (5. poglavje ZISDU-3)

Tarifna številka 46
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA
1 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev 

gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 150. člena 
ZISDU-3, 
znaša taksa

153/1. člen ZISDU-3 400 točk

2 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za opravljanje pomožnih 
storitev iz 2. točke prvega odstavka 150. člena ZISDU-3, 
znaša taksa:

155/1. člen ZISDU-3

– za investicijsko svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti 400 točk
– za hrambo in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov 200 točk

3 Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja:
– za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega 
odstavka 150. člena ZISDU-3, 
znaša taksa

153/4. člen v zvezi  
s 107/3. členom  
in 107/1. členom  
ter 153/5. člen  
in 153/6. člen ZISDU-3

200 točk

– za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 150. člena 
ZISDU-3, 
znaša taksa

155/4. člen v zvezi  
s 107/3. členom  
in 107/1. členom  
ter 155/5. člen  
in 155/7. člen ZISDU-3

200 točk

3.5. Skupne določbe o upravljanju investicijskih skladov  
(6. poglavje ZISDU-3)

Tarifna številka 47
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA
1 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe  

o opravljanju skrbniških storitev, 
znaša taksa

174/1. člen ZISDU-3 100 točk
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2 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe  
o opravljanju skrbniških storitev, 
znaša taksa

174/5. člen v zvezi  
s 174/1. členom 
ZISDU-3

50 točk

3 Za izdajo odločbe o izrednem prenosu opravljanja skrbniških storitev na izrednega 
skrbnika, 
znaša taksa

177/3. člen  
in 177/3. člen v zvezi  
s 164. členom ZISDU-3

400 točk

Tarifna številka 48
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA
1 Za zahtevo za priznanje delniškega indeksa ali indeksa dolžniških vrednostnih 

papirjev, katerega sestavo natančno posnema sestava sredstev vzajemnega 
sklada, 
znaša taksa

243/1. člen ZISDU-3 200 točk

2 Za soglasje iz petega odstavka 243. člena ZISDU-3, 
se taksa 243/5. člen ZISDU-3 ne plača

Tarifna številka 49
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA
1 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za objavo prospekta 

investicijskega sklada, 
se taksa

197/1. člen ZISDU-3 ne plača

2 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za objavo spremembe 
prospekta investicijskega sklada, 
se taksa

197/4. člen ZISDU-3 ne plača

3.6. Vzajemni sklad, krovni sklad ter centralni  
in napajalni sklad (7., 8. in 9. poglavje ZISDU-3)

Tarifna številka 50
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA
1 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja:

– za upravljanje vzajemnega sklada, 
znaša taksa

254/3. člen ZISDU-3 300 točk

– za upravljanje prevzemnega sklada, 
znaša taksa

290. člen v zvezi  
z 254/3. členom 
ZISDU-3

300 točk

2 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za upravljanje krovnega 
sklada, 
znaša taksa

313/4. člen ZISDU-3 500 točk

3 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za upravljanje vsakega 
posameznega podsklada krovnega sklada, 
znaša taksa

313/4. člen ZISDU-3  
in 315/1. člen ZISDU-3

200 točk

4 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za oblikovanje krovnega 
sklada iz obstoječih vzajemnih skladov, 
znaša taksa

317/1. člen ZISDU-3 500 točk

5 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za preoblikovanje 
vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada, 
znaša taksa

315/2. člen v zvezi  
s 317/1. členom 
ZISDU-3

200 točk

6 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za vključitev podskladov 
krovnega sklada v drug krovni sklad iste družbe za upravljanje, 
znaša taksa 

320/1. člen ZISDU-3 300 točk

7 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega 
sklada, se taksa

324/1. člen ZISDU-3 ne plača

8 Za zahtevo centralnega sklada, da Agencija izda potrdilo, da centralni sklad 
izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 323. člena ZISDU-3, 
se taksa

355. člen ZISDU-3 ne plača

Tarifna številka 51
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja:
– k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, 
se taksa 252/1. člen ZISDU-3 ne plača

– k pravilom upravljanja krovnega sklada, 
se taksa

311/1. člen in 9/2. člen 
v zvezi z 252/1. členom 
ZISDU-3

ne plača
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2 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi pravil 
upravljanja vzajemnega sklada, 
znaša taksa

253/1. člen ZISDU-3 100 točk

3 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi pravil 
upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade krovnega 
sklada, 
znaša taksa 

311. člen in 9/2. člen  
v zvezi z 253/1. členom 
ZISDU-3

300 točk

4 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi pravil 
upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na posamezni nov ali obstoječ 
podsklad krovnega sklada, 
znaša taksa za vsak posamezni podsklad krovnega sklada, na katerega se 
sprememba nanaša

312. člen v zvezi  
z 253/1. členom 
ZISDU-3

100 točk

Tarifna številka 52
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja 
vzajemnega sklada, 
znaša taksa

259. člen ZISDU-3  
in 259. člen v zvezi  
z 9/2. členom ZISDU-3 

200 točk

2 Za izdajo soglasja iz 3. točke prvega odstavka 268. člena ZISDU- 3, se taksa 268/1. člen ZISDU-3 ne plača
3 Za zahtevo družbe za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad za prenos 

premoženja na prevzemni sklad (pripojitev), 
znaša taksa

274/1. člen ZISDU-3 300 točk

Opombi:
a) Določba prvega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za prisilni prenos upravljanja vzajemnega sklada 

(267/5. člen v zvezi z 259. členom ZISDU-3).
b) Določba tretjega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za spojitev prenosnih in prevzemnega sklada 

(289/1. člen ZISDU-3) oziroma za združitev s KNPVP države članice, v kateri vzajemni sklad nastopa kot prenosni sklad (293. člen 
ZISDU-3).

3.7. Nadzor in odločanje v posamičnih zadevah  
(11., 12. in 13. poglavje ZISDU-3)

Tarifna številka 53
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za izdajo odredbe o odpravi kršitev družbi za upravljanje oziroma družbi  
za upravljanje države članice, 
znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost 
posamezne zadeve

466/1. člen,  
465/4. člen,  
488/1. člen  
in 489/1. člen ZISDU-3

od 100  
do 400 točk

2 Če Agencija z odredbo družbi za upravljanje naloži, da odredbi predloži tudi 
poročilo z mnenjem revizijske družbe, da so ugotovljene kršitve odpravljene,
se taksa za odredbo poveča za

467. člen ZISDU-3 200 točk

3 Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev družbi za upravljanje, 
znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, 
ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe

468/3. člen ZISDU-3 100 točk 
vendar 
skupno  
ne več kot 
300 točk

4 Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev družbi za upravljanje, 
znaša taksa

469/1. člen,  
469/3. člen  
in 476/4. člen ZISDU-3

100 točk

5 Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je družba za upravljanje kršila predpise, 
vendar je te kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije, 
znaša taksa

469/3. člen ZISDU-3 200 točk

6 Za izdajo odredbe o dodatnem ukrepu pristojnemu organu družbe za upravljanje 
oziroma družbi za upravljanje, 
znaša taksa, za vsak odrejen dodatni ukrep

471/1. člen  
in 472. člen ZISDU-3

200 točk

7 Za izdajo odločbe o razveljavitvi odredbe o dodatnem ukrepu, 
znaša taksa

475. člen ZISDU-3 200 točk

8 Za izdajo odredbe družbi za upravljanje o začasni prepovedi:
– opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov 
investicijskih skladov, 
znaša taksa

476/1. člen  
in 476/2. člen ZISDU-3

500 točk

– opravljanja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, 
znaša taksa

477. člen v zvezi  
s 476/1. členom  
ZISDU-3

500 točk
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9 Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o odvzemu dovoljenja:
– za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov 
investicijskih skladov, 
znaša taksa

478/1. člen  
in 478/2. člen ZISDU-3

500 točk

– za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih 
storitev družbi za upravljanje, 
znaša taksa

153/3. člen  
in 155/3. člen v zvezi  
s 478/1. členom 
ZISDU-3

500 točk

10 Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o pogojnem odvzemu dovoljenja:
– za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov 
investicijskih skladov, 
znaša taksa

479/1. člen ZISDU-3 500 točk

– za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih sto-
ritev, 
znaša taksa

153/3. člen  
in 155/3. člen v zvezi  
s 479/1. členom 
ZISDU-3

500 točk

11 Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja 
in odvzemu dovoljenja:
– za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov 
investicijskih skladov, 
znaša taksa

480. člen ZISDU-3 500 točk

– za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih 
storitev, 
znaša taksa

153/3. člen  
in 155/3. člen v zvezi  
s 480. členom  
ZISDU-3

500 točk

12 Za izdajo odločbe družbi za upravljanje države članice o prepovedi opravljanja 
storitev upravljanja investicijskih skladov na območju Republike Slovenije, 
znaša taksa

449/2. člen  
ter 488/4/1. člen  
in 488/6. člen ZISDU-3

500 točk

13 Če družba za upravljanje, ki na območju Republike Slovenije trži enote KNPVP  
iz države članice, kljub ukrepom nadzornega organa države članice sedeža 
družbe za upravljanje, sprejetih po obvestilu iz drugega odstavka 489. člena 
ZISDU-3, ali zato, ker ti ukrepi niso učinkoviti oziroma jih v državi članici sedeža 
družbe za upravljanje ni mogoče izreči, nadaljuje s kršitvami iz prvega odstavka 
489. člena ZISDU-3, in Agencija sprejme ukrepe, da se tej družbi za upravljanje 
prepreči nadaljnje opravljanje teh storitev in, da se zavarujejo interesi vlagateljev 
te družbe za upravljanje, 
znaša taksa za vsak ukrep

489/3/1. člen ZISDU-3 500 točk

14 Če nadzorni organ države članice sedeža družbe za upravljanje, ki na območju 
Republike Slovenije neposredno ali prek podružnice opravlja storitve upravljanja 
investicijskih skladov, obvesti Agencijo, da je bilo tej družbi za upravljanje 
odvzeto dovoljenje za opravljanje teh storitev in če mora Agencija na podlagi tega 
obvestila opraviti ustrezne ukrepe, da tej družbi za upravljanje prepreči nadaljnje 
opravljanje teh storitev in, da se zavarujejo interesi strank te družbe  
za upravljanje, 
znaša taksa za vsak ukrep

491. člen ZISDU-3 500 točk

15 Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja fizični osebi za trženje enot investicijskih 
skladov, 
znaša taksa

495. člen  
in 496/1. člen ZISDU-3

400 točk

16 Za izdajo odredbe o odpravi kršitev osebam iz prvega odstavka 497. člena 
ZISDU-3, 
znaša taksa

498/1. člen ZISDU-3 500 točk

17 Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila osebam iz prvega odstavka 497. člena 
ZISDU-3, 
znaša taksa

498/4. člen ZISDU-3 100 točk

18 Za izdajo odločbe o obstoju razloga za likvidacijo pravne osebe, pri kateri  
se opravlja nadzor in ki ni ravnala po odredbi iz prvega odstavka 498. člena  
ZISDU-3, 
znaša taksa

499/1. člen ZISDU-3 500 točk

19 Za izdajo odločbe, s katero Agencija ugotovi, da samostojni podjetnik 
posameznik ali zasebnik, pri katerem je opravljala nadzor in ki ni ravnal  
po odredbi iz prvega odstavka 498. člena ZISDU-3, ne izpolnjuje pogojev  
za opravljanje dejavnosti, 
znaša taksa

499/3. člen ZISDU-3 500 točk

20 Za izdajo odredbe družbi za upravljanje o ustreznih popravkih in dopolnitvah 
revizijskega pregleda letnega poročila družbe za upravljanje oziroma letnega 
poročila investicijskega sklada, 
znaša taksa

88/5. člen ZISDU-3, 
207/5. člen ZISDU-3

400 točk

21 Za izdajo odredbe, s katero Agencija družbi za upravljanje odredi, da v imenu 
posameznega vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada 
uvede začasno zaustavitev odkupa investicijskih kuponov tega sklada, 
znaša taksa

233/4. člen  
in 381/1. člen v zvezi  
z 233/4. členom 
ZISDU-3

400 točk
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Opombe:
a) Določbe drugega do četrtega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za dodatne ukrepe za uresničevanje 

pravil varnega in skrbnega poslovanja (474. člen ZISDU-3).
b) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad družbo za 

upravljanje, ki opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov v državi članici (483/1. člen ZISDU-3).
c) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad skrbnikom se smiselno uporabljajo določbe prvega do šestega od-

stavka tarifne številke 17 in določba tarifne številke 19 te tarife (494/2. člen ZISDU-3 v zvezi s 60/8. člen ZTFI-1).
č) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad kršitvami prepovedi zlorabe notranjih informacij po ZISDU-3 se 

smiselno uporabljajo določbe tarifnih številk 100 in 101 te tarife (77/1. člen ZISDU-3).
d) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po ZISDU-3 se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 

28 in 29 te tarife (500/1. člen in 468/3. člen, 498/1. člen ter 498/4. člen ZISDU-3).
e) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na družbo za upravljanje, se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukre-

pov družbi za upravljanje države članice, razen če je za posamezen primer določeno drugače (446/1. člen ZISDU-3).
Tarifna številka 54

ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA
1 Za izdajo odločbe iz prvega odstavka 451. člena ZISDU-3, 

znaša taksa 451/1. člen ZISDU-3 100 točk

Tarifna številka 55
ODST. VSEBINA PRAVNAPODLAGA VIŠINA

1 Za izvedbo postopka iz 138. člena ZISDU-3, 
znaša taksa, ki jo Agenciji plača družba za upravljanje države članice, za vsak  
v navedeni postopek priglašeni investicijski sklad oziroma podsklad krovnega 
sklada

452/1. člen ZISDU-3 50 točk

Opomba:
a) Obveznost za plačilo takse iz te tarifne številke nastane z dnem posredovanja priglasitvenega dokumenta Agenciji.

Tarifna številka 56
Določbe te tarife, ki veljajo za družbo za upravljanje v zvezi z vzajemnim skladom, krovnim skladom, centralnim in napajalnim 

skladom ter skrbniškimi storitvami se uporabljajo tudi za družbo za upravljanje države članice, ki upravlja vzajemni sklad oziroma 
krovni sklad, oblikovan v Republiki Sloveniji, oziroma za družbo za upravljanje države članice, ki namerava oblikovati ali že upravlja 
centralni oziroma napajalni sklad, oblikovan v Republiki Sloveniji, razen če je v tej tarifi določeno drugače.

4. Zakon o upravljavcih alternativnih  
investicijskih skladov2 (ZUAIS)

4.1. Upravljavec AIS (2. poglavje ZUAIS)

Tarifna številka 57
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za zahtevo upravljavca AIS za vpis v register upravljavcev AIS, 
znaša taksa 40/1. člen ZUAIS 50 točk

2 Za zahtevo upravljavca AIS za izbris iz registra upravljavcev AIS, 
se taksa

/ ne plača

Tarifna številka 58
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za zahtevo upravljavca AIS za priznanje statusa upravljavca SIS, 
znaša taksa 44/1. člen ZUAIS 1.500 točk

2 Za zahtevo upravljavca SIS za priznanje statusa upravljavca SIS druge vrste, 
znaša taksa

44/1 člen v zvezi  
s 47/2. členom ZUAIS

750 točk

3 Za izdajo odločbe o prenehanju statusa upravljavca SIS, 
znaša taksa 44/3. člen ZUAIS 200 točk

Tarifna številka 59
ODST VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo soglasja k prenosu storitev upravljanja  
na osebo, ki ni ena izmed oseb iz drugega odstavka 78. člena  
Uredbe 231/2013/EU3, 
znaša taksa

59/1/3. člen,  
59/1/4. člen v zvezi  
s 59/1/3. členom,  
60/3. člen v zvezi  
z 59/1/3. oziroma 
59/1/4. členom  
ter 60/8. člen  
v zvezi s 60/3. členom 
in 59/1/3. oziroma 
59/1/4. členom ZUAIS

100 točk

2 Uradni list RS, št. 32/15, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS.
3 Uredba 231/2013/EU je okrajšava za Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 

2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, pregledno-
stjo in nadzorom (UL L št. 83, z dne 22. 3. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1255 
z dne 21. aprila 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 231/2013 v zvezi s tveganji glede trajnostnosti in dejavniki trajnostnosti, ki 
jih morajo upoštevati upravitelji alternativnih investicijskih skladov (UL L 277 z dne 2. 8. 2021).
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Tarifna številka 60 (črtana)

Tarifna številka 61
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev  
upravljanja AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, 
znaša taksa

126/1. člen, 126/5. člen 
in 38/2. člen, 38/3. člen 
ZUAIS

2.000 točk

2 Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev 
upravljanja druge vrste AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, 
znaša taksa

126/4. člen ZUAIS 750 točk

3 Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o dopustnosti sprememb materialnih dejstev 
oziroma okoliščin iz drugega oziroma tretjega odstavka 126. člena ZUAIS, 
znaša taksa

132/2. člen  
in 132/3. člen ZUAIS

200 točk

4 Če Agencija podaljša rok iz drugega odstavka 132. člena ZUAIS, ker to  
zahtevajo posebne okoliščine na strani upravljavca AIS,  
se taksa za izdajo odločbe o dopustnosti sprememb materialnih dejstev oziroma 
okoliščin iz drugega oziroma tretjega odstavka 126. člena ZUAIS poveča za 

132/4. člen v zvezi  
s 132/2. členom  
in 132/3. členom  
ZUAIS

100 točk

5 Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja za opravljanje storitev 
upravljanja AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, 
znaša taksa

133/2. člen ZUAIS 200 točk

Tarifna številka 62
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS 
upravljavca AIS tretje države, katerega referenčna država je Republika Slovenija, 
znaša taksa

141/1. člen ZUAIS 600 točk

2 Za zahtevo upravljavca AIS tretje države za izdajo dovoljenja za omejeno 
uporabo določb ZUAIS in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo 
poslovanje AIS, 
znaša taksa

144/1. člen ZUAIS 200 točk

3 Za zahtevo upravljavca AIS tretje države za spremembo referenčne države, 
znaša taksa

147/1. člen, 148/1. člen 
in 149/1. člen ZUAIS

400 točk

Tarifna številka 63
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za posredovanje dokumentacije iz 155. člena ZUAIS pristojnemu organu države 
članice gostiteljice, v kateri namerava upravljavec AIS upravljati AIS države 
članice prek podružnice, 
znaša taksa

156/1. člen ZUAIS 200 točk

2 Za posredovanje dokumentacije iz 155. člena ZUAIS pristojnemu organu države 
članice gostiteljice, v kateri namerava upravljavec AIS upravljati AIS države 
članice neposredno, 
znaša taksa

156/1. člen ZUAIS 100 točk

3 Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o nedopustnosti sprememb dokumentacije  
iz 155. člena ZUAIS, 
znaša taksa

157/2. člen ZUAIS 200 točk

4 Za posredovanje dokumentacije iz 159. člena ZUAIS pristojnemu organu države 
članice gostiteljice, v kateri namerava upravljavec AIS tretje države, katerega 
referenčna država je Republika Slovenija, upravljati AIS države članice preko 
podružnice, 
znaša taksa

160/1. člen ZUAIS 200 točk

5 Za posredovanje dokumentacije iz 159. člena ZUAIS pristojnemu organu 
države članice gostiteljice, v kateri namerava upravljavec AIS tretje države, 
katerega referenčna država je Republika Slovenija, upravljati AIS države članice 
neposredno, 
znaša taksa

160/1. člen ZUAIS 100 točk

6 Za izdajo odločbe upravljavcu AIS tretje države o nedopustnosti sprememb 
dokumentacije iz 159. člena ZUAIS, 
znaša taksa

161/2. člen ZUAIS 200 točk

Tarifna številka 64
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za zahtevo upravljavca AIS za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi 
instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS, 
znaša taksa

166/1. člen ZUAIS 400 točk
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2 Za zahtevo upravljavca AIS za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega 
odstavka 163. člena ZUAIS, 
znaša taksa:

168/1. člen ZUAIS

– za investicijsko svetovanje 400 točk
– za hrambo in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov 200 točk
– za sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi 
instrumenti

400 točk

3 Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja:
– za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke 
prvega odstavka 163. člena ZUAIS, 
znaša taksa

166/4. člen v zvezi  
s 133/2. členom ZUAIS

200 točk

– za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 163. člena 
ZUAIS, 
znaša taksa

168/4. člen v zvezi  
s 133/2. členom ZUAIS

200 točk

Tarifna številka 65
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja upravljavcu AIS  
iz 1. točke prvega odstavka 38. člena ZUAIS zaradi spremembe dejavnosti, 
znaša taksa

169/4. člen ZUAIS 200 točk

2 Za izdajo odločbe o omejitvi dovoljenja za opravljanje storitve gospodarjenja  
s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve iz prvega odstavka 163. člena 
ZUAIS zaradi začetka postopka likvidacije ali zaradi spremembe dejavnosti 
upravljavcu AIS, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti 
oziroma pomožne storitve iz prvega odstavka 163. člena ZUAIS, 
znaša taksa

172. člen ZUAIS 200 točk

4.2. Predhodno trženje in trženje enot AIS, AIS države 
članice in AIS tretje države (4. poglavje ZUAIS)

Tarifna številka 66
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za zahtevo upravljavca AIS oziroma upravljavca AIS tretje države, katerega 
referenčna država je Republika Slovenija, za potrditev priglasitve trženja enot 
AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države v Republiki Sloveniji v skladu  
s 4. poglavjem ZUAIS, 
znaša taksa za vsak priglašeni AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države

203/1. člen, 211/1. člen, 
221/1. člen, 229/1. člen 
ZUAIS

25 točk

2 Za posredovanje obvestila upravljavca AIS o izvajanju predhodnega trženja enot 
AIS oziroma AIS države članice pristojnim organom držav članic, v katerih je 
upravljavec AIS to trženje izvajal ali ga izvaja,
znaša taksa 

204.a/7. člen ZUAIS 50 točk

3 Za posredovanje priglasitvene dokumentacije upravljavca AIS oziroma 
upravljavca AIS tretje države, katerega referenčna država je Republika 
Slovenija, za trženje enot AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države v 
državi članici v skladu s 4. poglavjem ZUAIS, 
znaša taksa 

207/1. člen in 207/8. 
člen, 215/1. člen  
in 215/8. člen,  
225/1. člen in 225/8. 
člen, 233/1. člen  
in 233/8. člen ZUAIS

50 točk

4 Za posredovanje obvestila upravljavca AIS o preklicu trženja enot AIS oziroma 
AIS države članice ESMI in pristojnim organom držav članic, v katerih 
upravljavec AIS trži enote AIS, 
znaša taksa za vsak AIS oziroma AIS države članice, katerega trženje se 
preklicuje

208.a/4. člen ZUAIS 25 točk

5 Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o nedopustnosti uveljavitve nameravanih 
sprememb dejstev in okoliščin, na podlagi katerih je bil izveden postopek 
priglasitve trženja enot AIS, AIS države članice in AIS tretje države v skladu  
s 4. poglavjem ZUAIS, 
znaša taksa

204/3. člen,  
208/3. člen,  
212/3. člen,  
216/3. člen,  
222/3. člen,  
226/3. člen,  
230/3. člen  
in 234/3. člen ZUAIS

200 točk

Opomba:
a) Določba prvega odstavka te tarifne številke se ne uporablja za priglasitev trženja enot SIS in nepremičninske investicijske 

družbe.
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4.3. Administrator SIS (5. poglavje ZUAIS)

Tarifna številka 67
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za zahtevo administratorja AIS za opravljanje storitev iz 2. točke 57. člena 
ZUAIS, 
znaša taksa

238. člen ZUAIS 300 točk

2 Za zahtevo administratorja AIS za opravljanje druge vrste storitev iz 2. točke  
57. člena ZUAIS, 
znaša taksa

239/2. člen ZUAIS 150 točk

4.4. Nadzor in odločanje v posamičnih zadevah  
(6. in 7. poglavje ZUAIS)

Tarifna številka 68
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za izdajo priporočila upravljavcu AIS, 
se taksa 267/1. člen ZUAIS ne plača

2 Za izdajo opozorila upravljavcu AIS, 
znaša taksa

267/2. člen in 267/3. 
člen ZUAIS

50 točk 
vendar 
samo  
v primeru, 
če Agencija 
hkrati z 
opozorilom 
naloži tudi 
odpravo 
ugotovljenih 
kršitev, 
sicer se 
taksa ne 
plača

3 Za izdajo odredbe o odpravi kršitev upravljavcu AIS, 
znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost 
posamezne zadeve

268/1. člen,
267/4. člen,
253/2. člen,
253/3. člen  
in 37/6. člen ZUAIS

od 100  
do 400 točk

4 Če Agencija z odredbo upravljavcu AIS naloži, da odredbi predloži tudi poročilo  
z mnenjem revizijske družbe, da so ugotovljene kršitve odpravljene, 
se taksa za odredbo poveča za

269. člen ZUAIS 200 točk

5 Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev upravljavcu AIS, 
znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi 
kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe

270/3. člen ZUAIS 100 točk
vendar 
skupno 
 ne več kot 
300 točk

6 Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev upravljavcu AIS, 
znaša taksa

271/1. člen  
in 271/3. člen ZUAIS

100 točk

7 Za izdajo odredbe o dodatnem ukrepu pristojnemu organu upravljavca 
AIS oziroma upravljavcu AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev 
upravljanja AIS, 
znaša taksa za vsak odrejen dodatni ukrep

273/1. člen in 274. člen 
ZUAIS

200 točk

8 Za izdajo odločbe o začasni prepovedi:
– opravljanja storitev upravljanja AIS oziroma določenih vrst AIS, če kršitve 
izvirajo iz upravljanja te vrste AIS upravljavcu AIS z dovoljenjem Agencije za 
opravljanje storitev upravljanja AIS, 
znaša taksa

277/1. člen  
in 277/2. člen ZUAIS

500 točk

– storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev upravljavcu 
AIS, 
znaša taksa

278. člen v zvezi  
z 277/1. členom ZUAIS

500 točk

9 Za izdajo odločbe o prepovedi trženja enot AIS, enot AIS države članice oziroma 
enot AIS tretje države, 
znaša taksa

277/11. člen v zvezi  
s 4. poglavjem ZUAIS

500 točk

10 Za izdajo odločbe o izbrisu registriranega upravljavca AIS iz registra upravljavcev 
AIS, 
znaša taksa

283.a/1. člen ZUAIS 400 točk

11 Za izdajo odločbe o odvzemu statusa upravljavca SIS, 
znaša taksa 280/1. člen ZUAIS 400 točk
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12 Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o odvzemu dovoljenja:
– za opravljanje storitev upravljanja AIS oziroma določene vrste AIS, če kršitve 
izvirajo iz upravljanja te vrste AIS, 
znaša taksa

281/1. člen  
in 281/2. člen ZUAIS

500 točk

– za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih 
storitev, 
znaša taksa

166/3. člen  
in 168/3. člen v zvezi  
z 281/1. členom ZUAIS

500 točk

13 Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o izreku opomina, 
znaša taksa

281/8. člen  
ter 166/3. člen  
in 168/3. člen v zvezi  
z 281/8. členom ZUAIS

500 točk

14 Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o pogojnem odvzemu dovoljenja:
– za opravljanje storitev upravljanja AIS oziroma določene vrste AIS, če kršitve 
izvirajo iz upravljanja te vrste AIS, 
znaša taksa

282/1. člen ZUAIS 500 točk

– za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih 
storitev, 
znaša taksa

166/3. člen  
in 168/3. člen v zvezi  
z 282/1. členom ZUAIS

500 točk

15 Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja  
in odvzemu dovoljenja:
– za opravljanje storitev upravljanja AIS oziroma določene vrste AIS, če kršitve 
izvirajo iz upravljanja te vrste AIS, 
znaša taksa

283. člen ZUAIS 500 točk

– za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih 
storitev, 
znaša taksa

166/3. člen  
in 168/3. člen v zvezi  
z 283. členom ZUAIS

500 točk

16 Če upravljavec AIS države članice, ki v Republiki Sloveniji neposredno ali prek 
podružnice upravlja AIS ali trži enote AIS, AIS države članice ali AIS tretje 
države, kljub ukrepom pristojnega organa upravljavca AIS države članice, 
sprejetih po obvestilu iz drugega odstavka 287. člena ZUAIS, ali zato, ker ti 
ukrepi niso učinkoviti oziroma jih v državi članici upravljavca AIS države članice 
ni mogoče izreči, nadaljuje s kršitvami iz prvega odstavka 287. člena ZUAIS, 
in Agencija izreče ukrepe nadzora ali prepove upravljanje AIS oziroma drugih 
storitev v Republiki Sloveniji, 
znaša taksa za vsak ukrep oziroma prepoved

287/3. člen ZUAIS 500 točk

17 Če upravljavec AIS države članice, ki v Republiki Sloveniji neposredno ali prek 
podružnice upravlja AIS ali trži enote AIS, AIS države članice ali AIS tretje 
države, kljub ukrepom pristojnega organa upravljavca AIS države članice, 
sprejetim po obvestilu iz petega odstavka 287. člena ZUAIS, ali zato, ker  
ti ukrepi niso učinkoviti oziroma jih v državi članici upravljavca AIS države članice 
ni mogoče izreči, nadaljuje s kršitvami tako, da škodi interesom vlagateljev  
v AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, finančni stabilnosti  
in celovitosti finančnega trga v Republiki Sloveniji, in Agencija izreče ukrepe 
nadzora ali prepove trženje enot zadevnih skladov v Republiki Sloveniji, 
znaša taksa za vsak ukrep oziroma prepoved

287/6. člen ZUAIS 500 točk

18 Za izdajo odredbe o odpravi kršitev osebam iz 289. člena ZUAIS, 
znaša taksa

290/1. člen ZUAIS 500 točk

19 Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila osebam iz 289. člena ZUAIS, 
znaša taksa

290/4. člen ZUAIS 100 točk

20 Za izdajo odločbe o obstoju razloga za likvidacijo pravne osebe, pri kateri se 
opravlja nadzor in ki ni ravnala po odredbi iz prvega odstavka 290. člena ZUAIS, 
znaša taksa

291/1. člen ZUAIS 500 točk

21 Za izdajo odločbe, s katero Agencija ugotovi, da samostojni podjetnik 
posameznik ali zasebnik, pri katerem je opravljala nadzor in ki ni ravnal  
po odredbi iz prvega odstavka 290. člena ZUAIS, ne izpolnjuje pogojev  
za opravljanje dejavnosti iz ZUAIS, 
znaša taksa

291/3. člen ZUAIS 500 točk

Opombe:
a) Določbe od četrtega do šestega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi v zvezi z dodatnimi ukrepi 

(276. člen ZUAIS).
b) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad upravljavcem 

AIS, ki opravlja storitve upravljanja AIS v državi članici (285/2. člen in 285/6. člen v zvezi z 285/2. členom ZUAIS).
c) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na upravljavca AIS, se smiselno uporabljajo tudi za ukrepe nadzora, izreče-

ne upravljavcu AIS države članice oziroma upravljavcu AIS tretje države, razen če je za posamezni primer določeno drugače 
(250. člen, 148/2. člen ZUAIS).

č) Določbe prvega do sedmega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v po-
stopku nadzora nad skrbnikom (288/2. člen v zvezi z 253/4. členom ZUAIS).
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d) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po ZUAIS se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 
28 in 29 te tarife (302/1. člen ter 270/3. člen, 280/2. člen, 290/1. člen in 290/4. člen ZUAIS).

Tarifna številka 69
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za izdajo odločbe iz prvega odstavka 255. člena ZUAIS, 
znaša taksa 255/1. člen ZUAIS 100 točk

Tarifna številka 70
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za izvedbo postopka priglasitve trženja enot AIS, enot AIS države članice 
oziroma enot AIS tretje države iz 4. poglavja ZUAIS, 
znaša taksa, ki jo Agenciji plača upravljavec AIS države članice ali upravljavec 
AIS tretje države:

256/1. člen  
in 199/2. člen v zvezi  
z 256/1. členom ZUAIS 
in drugi odstavek  
31. člena Uredbe 
2015/760/EU4

– za vsak v navedeni postopek priglašeni AIS, AIS države članice oziroma AIS 
tretje države

50 točk

– za vsak v navedeni postopek priglašeni AIS oziroma AIS države članice, ki se 
bo tržil tudi neprofesionalnim vlagateljem

75 točk

Opomba:
a) Obveznost za plačilo takse iz te tarifne številke nastane z dnem posredovanja priglasitvenega dokumenta Agenciji.

5. člen
Za podpoglavjem 4. se doda novo podpoglavje 4.a in 

tarifne številke 70.a, 70.b, 70.c, 70.č in 70.d, ki se glasijo:

»4.a Zakon o oblikah alternativnih investicijskih skladov5 
(ZOAIS)

4.a.1. Alternativni investicijski skladi (2. poglavje ZOAIS)

Tarifna številka 70.a
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za zahtevo upravljavca AIS za vpis AIS v register AIS, 
znaša taksa za vsak AIS

6/6. člen ZOAIS 200 točk

2 Za izdajo odločbe o izbrisu AIS iz registra AIS, 
znaša taksa 

6/9. člen ZOAIS 100 točk

Opombe:
a) Ne glede na določbo prvega odstavka te tarifne številke se za zahtevo upravljavca AIS za vpis SIS oziroma nepremičninske 

investicijske družbe v register AIS taksa ne plača.
b) Določbe te tarifne številke se uporabljajo tudi za upravljavca AIS države članice in upravljavca AIS tretje države, kadar sta 

v Republiki Sloveniji upravičena opravljati storitve upravljanja AIS (4/1. člen ZOAIS v zvezi z 9. členom ZUAIS).

4.a.2. Tipi alternativnih skladov (3. poglavje ZOAIS)

Tarifna številka 70.b
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za zahtevo upravljavca AIS iz 75. člena ZUAIS za priznanje statusa SIS, 
znaša taksa

77/1. člen, 77/2. člen, 
77/5. člen ZOAIS

900 točk

2 Za zahtevo upravljavca AIS iz 75. člena ZUAIS za priznanje statusa SIS z enako 
naložbeno strategijo, kot jo ima njegov obstoječi SIS, 
znaša taksa

77/6. in 77/7. člen 
ZOAIS

300 točk

3 Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o dopustnosti uveljavitve sprememb akta  
o ustanovitvi SIS, 
znaša taksa 

81. člen ZOAIS 200 točk

4 Za izdajo odločbe, s katero Agencija upravljavcu AIS naloži likvidacijo SIS, 
znaša taksa

83/2. člen ZOAIS 100 točk

5 Za zahtevo prevzemnega upravljavca SIS za izdajo dovoljenja za prevzem 
upravljanja SIS, 
znaša taksa 

97. člen ZOAIS 200 točk

4 Uredba 2015/760/EU je okrajšava za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o evropskih dolgoročnih inve-
sticijskih skladih (UL L št. 123, z dne 19. 5. 2015, str. 89).

5 Uradni list RS, št. 101/22.
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6 Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo soglasja k preoblikovanju ali drugi statusni 
spremembi SIS, 
znaša taksa

98. člen ZOAIS 1.800 točk

7 Za zahtevo upravljavca alternativnega vzajemnega sklada – SIS za nadaljevanje 
poslovanja sklada brez statusa SIS (odvzem statusa SIS), 
znaša taksa

100/5. člen ZOAIS 200 točk

8 Za izdajo ugotovitvene odločbe iz četrtega odstavka 102. člena ZOAIS, 
znaša taksa

102/4. člen ZOAIS 100 točk

Opombe:
a) Določba sedmega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi v primerih iz šestega odstavka 100. člena ZOAIS.
b) Določba prvega odstavka te tarifne številke se uporablja tudi pri preoblikovanju delniške družbe v investicijsko družbo – 

SIS (145. člen ZOAIS).
c) Določba petega odstavka te tarifne številke se uporablja tudi pri prisilnem prenosu upravljanja SIS (150/5. člen v zvezi s 

97. členom ZOAIS).

Tarifna številka 70.c

ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo dovoljenja za upravljanje nepremičninske 
investicijske družbe, 
znaša taksa

113/1/1. člen ZOAIS 800 točk

2 Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo soglasja k pogodbi o upravljanju 
nepremičninske investicijske družbe 
znaša taksa

113/1/2. člen ZOAIS 100 točk

3 Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo soglasja k pogodbi o opravljanju skrbniških 
storitev za nepremičninsko investicijsko družbo 
znaša taksa

113/1/3. člen ZOAIS 100 točk

4 Za izdajo ugotovitvene odločbe iz četrtega odstavka 113. člena ZOAIS, 
znaša taksa

113/4. člen ZOAIS 100 točk

5 Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo dovoljenja za spremembo statuta 
nepremičninske investicijske družbe, 
znaša taksa

117/1. člen ZOAIS 200 točk

6 Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o dopustnosti uveljavitve sprememb 
dokumentov iz 4. in 5. točke prvega odstavka 114. člena ZOAIS, 
znaša taksa

117/4. člen ZOAIS 50 točk

7 Za zahtevo prenosnega in prevzemnega upravljavca AIS za prenos upravljanja 
nepremičninske investicijske družbe, 
znaša enotna taksa

133. člen ZOAIS 600 točk

Opombe:
a) Za prospekt nepremičninske investicijske družbe se uporabljajo ustrezne določbe tarifne številke 106 te tarife (113/3. člen 

in 116. člen).
b) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka ter opomba a) te tarifne številke se uporabljajo tudi pri preoblikovanju alter-

nativnega vzajemnega sklada, specialne komanditne družbe oziroma investicijske družbe v nepremičninsko investicijsko družbo 
(137/2. člen ZOAIS).

c) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka ter opomba a) te tarifne številke se uporabljajo tudi pri preoblikovanju delniške 
družbe v nepremičninsko investicijsko družbo (145. člen ZOAIS).

č) Določba sedmega odstavka te tarifne številke se uporablja tudi pri prisilnem prenosu upravljanja nepremičninske investi-
cijske družbe (150/5. člen v zvezi s 133. členom ZOAIS).

4.a.3 Preoblikovanja AIS (4. poglavje ZOAIS)

Tarifna številka 70.č 

ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za zahtevo upravljavcev AIS za izdajo dovoljenja za združitev nepremičninskih 
investicijskih družb, 
znaša taksa za vsako nepremičninsko investicijsko družbo, ki je udeležena pri 
združitvi

141. člen ZOAIS 1.600 točk

2 Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo soglasja k delitvenemu načrtu 
nepremičninske investicijske družbe 
znaša taksa

144/1/4. člen ZOAIS 1.000 točk

Opomba:
a) V zvezi s preoblikovanjem AIS so upoštevne še opomba b) k tarifni številki 70.b in opombi b) in c) k tarifni številki 70.c.
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4.a.4. Nadzor in postopek odločanja Agencije  
v posamičnih zadevah (6. in 7. poglavje ZOAIS)

Tarifna številka 70.d
ODST. VSEBINA PRAVNA PODLAGA VIŠINA

1 Za izdajo odredbe o odpravi kršitev upravljavcu AIS, 
znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost 
posamezne zadeve

156/3. člen ZOAIS od 100  
do 400 točk

2 Če Agencija z odredbo upravljavcu AIS naloži, da odredbi predloži tudi poročilo  
z mnenjem revizijske družbe, da so ugotovljene kršitve odpravljene, 
se taksa za odredbo poveča za

155. člen ZOAIS  
v zvezi z 269. členom  
ZUAIS

200 točk

3 Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev upravljavcu AIS, 
znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi 
kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe

155. člen ZOAIS  
v zvezi z 270/3. členom 
ZUAIS

100 točk 
vendar 
skupno  
ne več kot 
300 točk

4 Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev upravljavcu AIS, 
znaša taksa

155. člen ZOAIS  
v zvezi z 271/1. členom 
in 271/3. členom 
ZUAIS

100 točk

5 Za izdajo odredbe o odpravi kršitev drugim osebam, ki ne ravnajo v skladu  
s tretjim odstavkom 5. člena ZOAIS (druga oseba), 
znaša taksa

158/1. člen ZOAIS 500 točk

6 Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila drugim osebam, ki ne ravnajo v skladu  
s tretjim odstavkom 5. člena ZOAIS (druga oseba), 
znaša taksa

158/4. člen ZOAIS 100 točk

7 Za izdajo odločbe o obstoju razloga za likvidacijo druge osebe, pri kateri se 
opravlja nadzor in ki ni ravnala po odredbi iz 158. člena ZOAIS, 
znaša taksa

159/1. člen ZOAIS 500 točk

Opombe:
a) V postopku nadzora po ZOAIS se v zvezi z upravljavcem AIS uporabljajo tudi določbe sedmega do osemnajstega odstavka 

ter ustrezne opombe tarifne številke 68 te tarife (156/4. člen ZOAIS).
b) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po ZOAIS se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 

28 in 29 te tarife (161. člen, 158/1. člen in 158/4. člen ZOAIS).
c) Določbe te tarifne številke se uporabljajo v zvezi z vsakim upravljavcem AIS, ki je v Republiki Sloveniji upravičen opravljati 

storitve upravljanja AIS, tj. upravljavec AIS iz 9. člena ZUAIS (154. člen ZOAIS).

6. člen
V podpoglavju 5. se naslov spremeni tako, da se glasi:
»5. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarova-

nju6 (ZPIZ-2)«

7. člen
V poglavju »II. Takse za odločanje o drugih posamičnih 

zadevah« se tarifna številka 109 spremeni tako, da se glasi:

»Tarifna številka 109
ODST. VSEBINA VIŠINA

1 Za izdajo sklepa, s katerim Agencija ustavi postopek zaradi umika zahteve za izdajo dovoljenja, soglasja 
oziroma druge zahteve, da se začne postopek, 
znaša taksa,
– če vložnik tako zahtevo umakne pred plačilom takse za to zahtevo oziroma pred potekom roka  
za plačilo takse, ki ga Agencija določi v sklepu o dopolnitvi,

100 točk

– če vložnik tako zahtevo umakne po plačilu takse za to zahtevo, polovico 
takse,  
ki jo ta tarifa 
določa  
za zahtevo, 
ki je bila 
umaknjena

2 Za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja, soglasja oziroma druge 
zahteve, da se začne postopek, 
znaša taksa

100 točk

3 Za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže ali zavrne zahtevo za udeležbo v postopku odločanja  
ali zahtevo za pregled dokumentov zadeve, 
znaša taksa

100 točk

4 Za odločanje o drugih posamičnih zadevah, glede katere ta tarifa ne predpisuje višine takse, 
znaša taksa

100 točk

6 Uradni list RS, št. 48/22 – ZPIZ-2-UPB18
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Opombi:
a) S sklepom iz druge alineje prvega odstavka te tarifne številke se odloči tudi, da se taksa za ta sklep poravna iz takse, ki jo 

je plačal vložnik zahteve za izdajo dovoljenja, soglasja oziroma druge zahteve, da se začne postopek, in da se preostala plačana 
taksa temu vložniku vrne. Taksa se vrne v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa iz prvega odstavka te tarifne številke oziroma v 
roku 15 dni od predložitve podatka o transakcijskem računu, na katerega se opravi vračilo, karkoli nastopi kasneje.

b) S sklepom iz drugega odstavka te tarifne številke se odloči tudi, da se vložniku zahteve za izdajo dovoljenja, soglasja ozi-
roma druge zahteve, da se začne postopek, ki je pred izdajo tega sklepa že plačal takso za zahtevo, plačana taksa v celoti vrne. 
Taksa se vrne v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa iz drugega odstavka te tarifne številke oziroma v roku 15 dni od predložitve 
podatka o transakcijskem računu, na katerega se opravi vračilo, karkoli nastopi kasneje.«.

8. člen
V poglavju »IV. Letna nadomestila za nadzor in nadome-

stila za nadzor« se v tarifni številki 120 v drugem odstavku za 
besedo »uvrščene« doda beseda »zgolj«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Letno nadomestilo za nadzor nad izdajateljem iz prve-

ga oziroma drugega odstavka te tarifne številke (491/1/2. člen 
ZTFI), ki je zavezan pripraviti izjavo o nefinančnem poslovanju, 
se poveča za 200 točk.«.

Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti, se spremeni 
tako, da se glasi:

»(4) Letno nadomestilo za nadzor nad izdajateljem iz 
drugega odstavka 140. člena ZTFI-1, ki na organiziranem 
trgu nima uvrščenih vrednostnih papirjev (491/1/2. člen ZTFI), 
znaša 70 točk in se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.«.

Dosedanji četrti odstavek se črta.

9. člen
V tarifni številki 121 se v drugem odstavku črta besedilo 

»za investicijske družbe, ustanovljene po ZISDU-3, in«.

10. člen
Tarifna številka 122 se spremeni tako, da se glasi:

»Tarifna številka 122
(1) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje (450/1. člen ZISDU-3) znaša:
– 0,06 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega vzajemnega sklada, ki ga je na dan 31. 12. upravljala družba za 

upravljanje;
– 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega KNPVP države članice v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. 

družba za upravljanje upravljala v drugi državi članici neposredno;
– 0,02 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega KNPVP države članice v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. 

družba za upravljanje upravljala v drugi državi članici preko podružnice;
– 50 točk mesečno za vsak novoustanovljeni vzajemni sklad ali KNPVP države članice v tekočem letu, pri čemer nastane 

obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi pravil upravljanja in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu 
za tekoči mesec.

(2) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje države članice (450/1. člen ZISDU-3) znaša:
– 0,04 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega vzajemnega sklada v preteklem letu, za katerega je na dan 31. 12. 

družba za upravljanje opravljala storitve upravljanja investicijskih skladov preko podružnice;
– 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega vzajemnega sklada v preteklem letu, za katerega je na dan 31. 12. 

družba za upravljanje opravljala storitve upravljanja investicijskih skladov neposredno;
– 40 točk mesečno za vsak novoustanovljeni vzajemni sklad v tekočem letu, če opravlja storitve upravljanja investicijskih 

skladov v Republiki Sloveniji preko podružnice, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po 
uveljavitvi pravil upravljanja in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec;

– 25 točk mesečno za vsak novoustanovljeni vzajemni sklad v tekočem letu, če opravlja storitve upravljanja investicijskih 
skladov v Republiki Sloveniji neposredno, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi 
pravil upravljanja in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec.

(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka te tarifne številke, se za primer združitve vzajemnih skladov v skladu z 
269. členom ZISDU-3 opravljene:

– v tekočem letu, letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje oziroma družbo za upravljanje države članice po-
novno izračuna, pri čemer se povprečna letna čista vrednost sredstev prevzemnega sklada izračuna kot vsota povprečnih letnih 
čistih vrednosti sredstev v preteklem letu vseh v preoblikovanju udeleženih vzajemnih skladov. Nova višina letnega nadomestila 
se začne plačevati prvi naslednji mesec po dnevu izvedbe združitve. V primeru, da je prevzemni ali prenosni sklad s poslovanjem 
začel v tekočem letu, se izračunano nadomestilo za nadzor poveča za 50 točk mesečno, za vsak sklad, ki je s poslovanjem začel 
v tekočem letu;

– v preteklem letu, pri izračunu povprečne letne čiste vrednosti sredstev prevzemnega sklada do dneva izvedbe združitve 
upoštevajo čiste vrednosti sredstev vseh vzajemnih skladov udeleženih v združitvi, od dneva izvedbe združitve do konca preteklega 
leta pa čiste vrednosti sredstev prevzemnega sklada.

(4) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v prvi do tretji alineji prvega odstavka in v tretjem v zvezi s 
prvo do tretjo alinejo prvega odstavka te tarifne številke, se odmeri za vsak sklad posebej najmanj v višini 600 točk oziroma najmanj 
50 točk mesečno in največ v višini 14.040 točk oziroma največ 1.170 točk mesečno.
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(5) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v prvi in drugi alineji drugega odstavka in v tretjem v zvezi s 
prvo in drugo alinejo drugega odstavka te tarifne številke, se odmeri za vsak sklad posebej:

– v višini najmanj 480 točk oziroma najmanj 40 točk mesečno in v višini največ 9.840 točk oziroma največ 820 točk mesečno, 
če družba za upravljanje države članice opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji preko podružnice;

– v višini najmanj 300 točk oziroma najmanj 25 točk mesečno in v višini največ 7.020 točk oziroma največ 585 točk mesečno, 
če družba za upravljanje države članice storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji opravlja neposredno.

(6) Družba za upravljanje, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve, je tudi zavezanec 
za plačilo letnega nadomestila za nadzor v skladu s tarifno številko 115 te tarife (450/2. člen ZISDU-3 in 491/1/2. člen ZTFI).

(7) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje države članice oziroma investicijskim skladom, ki se upravlja sam, 
ki trži enote investicijskih skladov v Republiki Sloveniji (452/2. členom ZISDU-3), znaša za vsak investicijski sklad 200 točk in se 
plača v enkratnem znesku za tekoče leto.

(8) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na vzajemne sklade, se smiselno uporabljajo tudi za podsklade krovnega 
sklada.«.

11. člen
Tarifna številka 123 se spremeni tako, da se glasi:

»Tarifna številka 123
(1) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem AIS iz 1. točke prvega odstavka 38. člena ZUAIS (upravljavec AIS) 

(254/1/1. člen ZUAIS) znaša:
– 0,05 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsake nepremičninske investicijske družbe in ELTIF, ki se trži malim vla-

gateljem, v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. upravljal upravljavec AIS;
– 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega drugega AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države v 

preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. upravljal upravljavec AIS;
– 50 točk mesečno za vsako novoustanovljeno nepremičninsko investicijsko družbo in ELTIF v tekočem letu, pri čemer na-

stane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v register AIS in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu 
za tekoči mesec;

– 25 točk mesečno za vsak drug novoustanovljeni AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države v tekočem letu, pri 
čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v register AIS in zapade v plačilo vsakega 5. v 
mesecu za tekoči mesec.

(2) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem AIS iz 2. točke prvega odstavka 38. člena ZUAIS (registrirani upravljavec 
AIS) (254/1/2. člen ZUAIS) znaša:

– 300 točk letno za vsak AIS, ki ga je na dan 31. 12. preteklega leta upravljal registrirani upravljavec AIS;
– 25 točk mesečno za vsak novoustanovljeni AIS v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem na-

slednjega meseca po vpisu v register AIS in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec.
(3) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem AIS iz 3. točke prvega odstavka 38. člena ZUAIS (upravljavec SIS) 

(254/1/3. člen ZUAIS) znaša:
– 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega SIS v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. upravljal upravljavec 

SIS;
– 300 točk letno za vsak drug AIS, ki ga je na dan 31. 12. preteklega leta upravljal upravljavec SIS;
– 25 točk mesečno za vsak novoustanovljeni SIS, AIS, ki je v tekočem letu pridobil status SIS, oziroma drugi novoustanovljeni 

AIS v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v register AIS in zapade 
v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka te tarifne številke znaša letno nadomestilo za nadzor nad registriranim upravljav-
cem AIS, ki je upravitelj kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo (EUSEF) oziroma kvalificiranih skladov tveganega kapitala 
(EuVECA):

– 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega EUSEF oziroma EuVECA v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. 
upravljal registrirani upravljavec AIS;

– 300 točk letno za vsak drug AIS, ki ga je na dan 31. 12. preteklega leta upravljal registrirani upravljavec AIS;
– 25 točk mesečno za vsak novoustanovljeni EUSEF, EuVECA oziroma drugi AIS v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost 

za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v register AIS in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec.
(5) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v prvi in drugi alineji prvega odstavka, prvi alineji tretjega 

odstavka in prvi alineji četrtega odstavka te tarifne številke, se odmeri za vsak sklad posebej v višini najmanj 300 točk in v višini 
največ 14.040 točk oziroma največ 1.170 točk mesečno.

(6) V primeru, da je po odmeri v skladu s prejšnjim odstavkom te tarifne številke, letno nadomestilo za nadzor za posamezni 
sklad nižje ali enako 300 točk, se plača v enkratnem znesku za tekoče leto. V enkratnem znesku za tekoče leto se plača tudi 
letno nadomestilo za nadzor iz prve alineje drugega odstavka, druge alineje tretjega odstavka in druge alineje četrtega odstavka 
te tarifne številke.

(7) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem AIS države članice in upravljavcem AIS tretje države, ki trži enote AIS, 
enote AIS države članice oziroma enote AIS tretje države v Republiki Sloveniji (256/2. člen ZUAIS), znaša za vsak AIS, AIS dr-
žave članice oziroma AIS tretje države 50 točk oziroma 120 točk za vsak AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki se 
trži tudi neprofesionalnim vlagateljem v skladu z drugim odstavkom 199. člena ZUAIS oziroma 200 točk za vsak AIS, AIS države 
članice oziroma AIS tretje države, ki se trži tudi neprofesionalnim vlagateljem v skladu tretjim odstavkom 199. člena ZUAIS. Letno 
nadomestilo za nadzor se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.

(8) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na upravljavca AIS iz 1. točke prvega odstavka 38. člena ZUAIS, se smiselno 
uporabljajo tudi za upravljavca AIS tretje države, za katerega je Republika Slovenija referenčna država (254/4. člen ZUAIS).

(9) Upravljavec AIS, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve, je tudi zavezanec 
za plačilo letnega nadomestila za nadzor v skladu s tarifno številko 115 te tarife (254/2. člen ZUAIS in 491/1/2. člen ZTFI).

(10) Upravljavec AIS, ki opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov po ZISDU-3, je tudi zavezanec za plačilo letnega 
nadomestila v skladu s tarifno številko 122 te tarife.«.
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12. člen
V tarifni številki 125 se v prvem odstavku v prvi alineji za 

besedo »ZUAIS« doda besedo »ZOAIS« in vejico.

13. člen
Tarifna številka 131 se spremni tako, da se glasi:

»Tarifna številka 131
(1) Nadomestilo za nadzor nad nasprotno stranko v zvezi z obveznostmi, ki se nanašajo na posle z izvedenimi finančnimi 

instrumenti v skladu s 4., 4.a, 9., 10., in 11. členom Uredbe 648/2012/EU (3/2. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 648/2012/EU v 
zvezi s 491/1/3. členom ZTFI), znaša;

– 20 točk, če je oseba v preteklem letu nastopala kot nasprotna stranka v najmanj enem in največ desetih poslih;
– 50 točk, če je oseba v preteklem letu nastopala kot nasprotna stranka v najmanj enajstih in največ stotih poslih;
– 100 točk, če je oseba v preteklem letu nastopala kot nasprotna stranka v najmanj sto enem poslu in največ petstotih poslih;
– 150 točk, če je oseba v preteklem letu nastopala kot nasprotna stranka v najmanj petsto enem poslu in največ tisoč poslih;
– 200 točk, če je oseba v preteklem letu nastopala kot nasprotna stranka v več kot tisoč poslih.
(2) Nadomestilo za nadzor se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.«.

14. člen
(prehodne določbe)

Tretji odstavek tarifne številke 120 se začne uporabljati za 
letna nadomestila za nadzor v letu 2023.

Do vzpostavitve registra AIS in vpisa AIS v ta register 
nastane obveznost za plačilo letnih nadomestil za nadzor iz 
tretje in četrte alineje prvega odstavka, druge alineje drugega 
odstavka, tretje alineje tretjega odstavka in tretje alineje četr-
tega odstavka tarifne številke 123 s prvim dnem naslednjega 
meseca po uveljavitvi pravil upravljanja oziroma ustanovitvi 
družbe oziroma potrditvi prospekta nepremičninske investicij-
ske družbe.

15. člen
(končna določba)

Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomesti-
lih Agencije za trg vrednostnih papirjev začnejo veljati petnajsti 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-23/2022-2
Ljubljana, dne 22. septembra 2022
EVA 2022-1611-0109

Predsednica sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev

Anka Čadež
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ANKARAN

3747. Poročilo o izidu rednih volitev župana 
in članov Občinskega sveta Občine Ankaran, 
dne 20. novembra 2022

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20) je Občinska volilna komisija Občine Ankaran na 
seji dne 21. novembra 2022 sprejela naslednje / in base alľ art. 
90 della Legge sulle elezioni locali (G. U. della RS, n. 94/07 – 
ZLVUPB3, 45/08, 83/12, 68/17 e 93/20) della seduta tenutasi 
il 21. novembre 2022, la Commissione elettorale comunale del 
Comune di Ancarano, ha approvato la seguente

P O R O Č I L O   /   R E L A Z I O N E
o izidu rednih volitev župana in članov 

Občinskega sveta Občine Ankaran,  
dne 20. novembra 2022 / sul risultato delle 
elezioni ordinarie del sindaco e dei membri  

al consiglio comunale del Comune dl Ancarano, 
il 20 novembre 2022

1. Občinska volilna komisija Občine Ankaran je na 4. seji 
dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnikov volilnih odborov 
ugotovila naslednji izid volitev župana in članov Občinskega 
sveta Občine Ankaran, ki so bile 20. novembra 2022 / Durante 
la 4a seduta della Commissione elettorale comunale, tenutasi il 
21. novembre 2022, la Commissione ha preso atto dei risultati 
delle elezioni del sindaco e dei membri al consiglio comunale 
del Comune di Ancarano, svoltesi il 20. novembre 2022

2. Na volitvah dne 20. novembra 2022 je imelo pravi-
co glasovati 2.724 volivcev. Glasovalo je 1.573 volivcev ali 
57,75 %, od tega 1.571 na voliščih ter 2 po pošti. / Al giorno 

delle elezioni, il 20 novembre 2022, gli aventi diritto al voto era-
no 2.724 elettori. Hanno votato 1.573 elettori ovvero il 57,75 %, 
degli aventi diritto, di cui 1.571 ai seggi elettorali e 2 per posta.

3. Za volitve župana je bilo oddanih 1.573 glasovnic, od 
katerih je bilo 17 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih 
več odgovorov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. 
Veljavnih glasovnic je bilo 1.556. Za izvolitev župana je potreb-
na večina veljavnih glasovnic. / Alle elezioni del sindaco sono 
state consegnate 1.573 schede, di cui 17 non valide poiché 
sono stati segnati più candidati ovvero non è stato possibile 
constatare la volontà dell’elettore. Le schede valide erano 
1.556. Per l’elezione del sindaco è necessaria la maggioranza 
delle schede valide.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov / 
l singoli candidati hanno ottenuto il seguente numero di voti:

Zaporedna 
št. / numero

Kandidat / candidato Št. Glasov / 
numero dei voti

1 mag. Maja Prodan Jurič 597
2 Gregor Strmčnik 839
3 Breda Krašna 118

Mandat pripada naslednjemu kandidatu / Il mandato viene 
assegnato al seguente candidato:

Gregor Strmčnik, roj. / nato il 10. 12. 1965, Ankaran / 
Ancarano, Bevkova ulica 45 / Via France Bevk 45.

4. Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 
1.573 glasovnic, od katerih je bilo 20 glasovnic neveljavnih, 
ker je bilo obkroženih več odgovorov oziroma ni bilo mogoče 
ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 1.553 / Per 
l’elezione dei membri al consiglio comunale sono state con-
segnate 1.573 schede, di cui 20 non valide, poiché sono stati 
segnati più candidati ovvero non è stato possibile constatare la 
volontà dell’elettore. Le schede valide erano 1.553.

Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 
glasov / Le singole liste di candidati hanno ottenuto il seguente 
numero di voti:

OBČINE

Zaporedna št. / numero Ime liste / singole liste Št. Glasov / numero dei voti  % glasov /  % dei voti
1 Slovenska demokratska stranka 102 6,57
2 Radi imamo Ankaran 716 46,10
3 Gibanje Svoboda 243 15,65
4 NSi-Krščanski demokrati 28 1,80
5 Vsi smo Ankaran 464 29,88

Volilna komisija je delila število glasov vsake liste z 1, 
nato z 2, s 3 itd. ter razvrstila količnike vseh list, izračunane po 
D’Hontovi metodi, po velikosti, in sicer od višjih k nižjim količ-
nikom, in sicer toliko količnikov, kot se voli članov občinskega 
sveta ter ugotovila, da so dobile mandate v občinskem svetu 
naslednje liste: / La commissione elettorale ha diviso il numero 
dei voti con il n. 1, con il n. 2, con il n. 3 ecc., classificando i 
quozienti di tutte le liste, calcolati in base al metodo D’Hont, 
ossia in base alla grandezza, dal maggiore al minore, asse-
gnando tanti quozienti quanti sono i membri eletti al consiglio 
comunale. L’esito del calcolo è il seguente:

Št mandatov / numero dei mandati Št. Liste / numero di lista Ime liste / liste singole
0 1 Slovenska demokratska stranka
6 2 Radi imamo Ankaran
2 3 Gibanje Svoboda
0 4 NSi-Krščanski demokrati
4 5 Vsi smo Ankaran

12 Skupaj / Totale

Nato je volilna komisija ugotovila, da preferenčni glasovi 
niso vplivali na dodelitev mandatov, zato se mandati dodelijo 
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kandidatom po vrstnem redu na listi, kot je bil določen ob do-
ločitvi liste kandidatov. / La commissione ha quindi constatato 
che i voti di preferenza non hanno influito sull’assegnazione 
dei mandati; pertanto, i candidati sono eletti in base all’ordine 
numerico stabilito sulla lista.

Mandati pripadajo naslednjim kandidatom / I mandati 
vengono assegnati ai seguenti candidati:
Zaporedna št. / numero Kandidat in lista / candidato e lista

1 Barbara Švagelj
2 Zvezdan Ražman
3 Sara Vošinek Gašpar
4 Luka Jurinčič
5 Barbara Raičić
6 Robert Zelenjak
7 mag. Maja Prodan Jurič
8 Aleksander Pahor
9 Katja Mezek

10 dr. Marko Kukanja
11 Breda Krašna
12 mag. Vladimir Pegan

5. Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
/ Il rapporto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale.

Št./N. 0414-1/2022
Ankaran/Ancarano, 21. 11. 2022

Predsednica/presidente OVK
mag. Ana Poljak 

Nadomestna članica/membro supplente 
OVK

dr. Simona Bergoč

Član/membro OVK
Boštjan Hrabar

Član/membro OVK
Nela Vovk

3748. Poročilo o izidu rednih volitev člana 
Občinskega sveta Občine Ankaran – 
predstavnika italijanske narodne skupnosti, 
dne 20. novembra 2022

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08 – ZLV-H, 83/12, 68/17 in 
93/20) je Posebna občinska komisija na seji dne 23. 11. 2022 
sprejela naslednje / In base all'articolo 90 della Legge sulle 
elezioni amministrative (GU della RS, n. 94/07 – ZLV – UPB3, 
45/08 – ZLV-H, 83/12, 68/17 e 93/20), la Commissione eletto-
rale comunale particolare, durante la seduta del 23. 11. 2022 
ha approvato la seguente

P O R O Č I L O   /   R E L A Z I O N E
o izidu rednih volitev člana občinskega sveta 

Občine Ankaran – predstavnika italijanske 
narodne skupnosti, dne 20. novembra 2022 / 

sull'esito delle elezioni ordinarie del membro del 
consiglio comunale del Comune  

di Ancarano rappresentante della comunita 
nazionale italiana, il 20 novembre 2022

1. Posebna občinska volilna komisija Občine Ankaran je na 
svoji seji dne 23. novembra 2022 na podlagi zapisnikov volilnih 
odborov ugotovila naslednji izid volitev za člana občinskega sveta 
občine Ankaran predstavnika italijanske narodne skupnosti, ki so 
bile 20. novembra 2022. / Nella seduta, tenutasi il 23 novembre 

2022, la Commissione elettorale comunale particolare del Comu-
ne di Ancarano, in base ai verbali presentati dai comitati elettorali, 
ha preso atto dell'esito delle elezioni del membro del Consiglio co-
munale del Comune di Ancarano, rappresentante della comunità 
nazionale italiana, svoltesi il 20 novembre 2022.

2. Na volitvah dne 20. novembra 2022 je imelo pravico 
glasovati 62 pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Glasovalo 
je 36 volivcev ali 58,06 %, vsi na voliščih. / Alle elezioni del 20 no-
vembre 2022, gli aventi diritto di voto, appartenenti alla comunità 
nazionale italiana erano 62. Hanno votato 36 elettori ovvero il 
58,06 % degli aventi diritto e tutti presso i seggi elettorali.

3. Za volitve člana občinskega sveta pripadnika italijanske 
narodne skupnosti je bilo oddanih 36 glasovnic, od katerih je 
bila 1 glasovnica neveljavna. Veljavnih glasovnic je bilo 35. 
Volivci so lahko glasovali za največ enega kandidata. Izvoljen 
je kandidat, ki dobi največ glasov. / Alle elezioni del membro al 
Consiglio comunale rappresentante della comunità nazionale 
italiana, sono state consegnate 36 schede, di cui 1 non valide. 
Le schede valide erano 35. Gli elettori potevano votare per un 
numero massimo di un candidato ed il candidato eletto è colui 
che ha ottengono il numero maggiore di voti.

Posamezen kandidat je dobil naslednje število glasov / I 
singolo candidato ha ottenuto il seguente numero di voti:

mag. Martina Angelini kandidat 35 glasov / voti
4. Mandat pripada naslednjemu kandidatu: / ll mandato 

viene assegnato al seguente candidato:
mag. Martina Angelini, rojena / nata il 24. 9. 1974, Anka-

ran / Ancarano, Razgledna pot 20 / Vicolo del Panorama 20,
5. Poročilo se objavi v Uradnem listu RS. / La relazione 

viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della RS.

Št./N. 0414-1/2022
Ankaran/Ancarano, 23. 11. 2022

Predsednik/Presidente POVK
Marko Maleša

3749. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti 
Ankaran, dne 20. novembra 2022

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08 – ZLV-H, 83/12, 68/17 
in 93/20) in drugega odstavka 8. člena Zakona o samouprav-
nih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94 in 71/17 – 
ZFO-1C) je Posebna občinska komisija na seji dne 23. 11. 2022 
sprejela naslednje / In base all'articolo 90 della Legge sulle 
elezioni amministrative (GU della RS, n. 94/07 – ZLV – UPB3, 
45/08 – ZLV-H, 83/12, 68/17 e 93/20) ed il secondo comma 
dell’articolo 8 della Legge sulle Comunità autogestite delle 
Comunità nazionali (GU della RS, n. 65/94 e 71/17 – ZFO-1C), 
la Commissione elettorale comunale particolare, durante le 
seduta del 23. 11. 2022 ha approvato la seguente

P O R O Č I L O   /   R E L A Z I O N E
o izidu rednih volitev članov Sveta Samoupravne 

skupnosti italijanske narodnosti Ankaran,  
dne 20. novembra 2022 / sull'esito delle elezioni 

ordinarie dei membri del consiglio  
della comunità autogestita della nazionalità 

italiana di ancarano, il 20 novembre 2022

1. Posebna občinska volilna komisija Občine Ankaran 
je na svoji seji dne 23. novembra 2022 na podlagi zapisnikov 
volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev za člane Sveta 
Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran, ki so 
bile 20. novembra 2022. / Nella seduta, tenutasi il 23 novem-
bre 2022, la Commissione elettorale comunale particolare del 
Comune di Ancarano, in base ai verbali presentati dai comitati 
elettorali, ha preso atto dell'esito delle elezioni dei membri del 
Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana 
di Ancarano, svoltesi il 20 novembre 2022.
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2. Na volitvah dne 20. novembra 2022 je imelo pravico 
glasovati 62 pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Glasovalo 
je 36 volivcev ali 58,06 %, vsi na voliščih. / Alle elezioni del 20 no-
vembre 2022, gli aventi diritto di voto, appartenenti alla comunità 
nazionale italiana erano 62. Hanno votato 36 elettori ovvero il 
58,06 % degli aventi diritto e tutti presso i seggi elettorali.

3. Za volitve Sveta Samoupravne skupnosti italijanske na-
rodnosti Ankaran je bilo oddanih 36 glasovnic, od katerih sta bili 
2 glasovnici neveljavni. Veljavnih glasovnic je bilo 34. Volivci so 
lahko glasovali za največ pet kandidatov. / Alle elezioni dei membri 
al Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di 
Ancarano, sono state consegnate 36 schede, di cui 2 non valide. 
Le schede valide erano 34. Gli elettori potevano votare per un 
numero massimo di cinque candidati.

4. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov 
/ l singoli candidati hanno ottenuto il seguente numero di voti:

1. Linda Rotter 24 glasov / voti
2. Franko Železnjak 20 glasov / voti
3. Danijela Pirš 21 glasov / voti
4. Sergio Angelini 26 glasov / voti
5. Maia Nerina Bertoch 21 glasov / voti
5. Mandati pripadajo naslednjim kandidatom: / I mandati 

vengono assegnati ai seguenti candidati:
1. Linda Rotter
2. Franko Železnjak
3. Danijela Pirš
4. Sergio Angelini
5. Maia Nerina Bertoch
6. Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

/ La relazione viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

Št./N. 0414-1/2022 
Ankaran/Ancarano, 23. 11. 2022

Predsednik / Presidente POVK
Marko Maleša

BREŽICE

3750. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za oskrbni 
center Marof Brežice na območju EUP BRŽ-67 
in BRŽ-169

Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 33. člena Za-
kona 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A 
in 80/20 – ZIUOOPE) ter 27. člena Statuta Občine Brežice 
(Uradni list RS, št. 100/21) župan sprejema

S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (OPPN) za oskrbni center Marof Brežice 

na območju EUP BRŽ-67 in BRŽ-169

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za oskrbni center Marof na 

območju EUP BRŽ-67 in BRŽ-169 (v nadaljevanju OPPN) na 
podano pobudo investitorja na območju OPPN za potrebe do-
zidave in modernizacije obstoječega trgovskega objekta in iz-
gradnje novih dveh objektov s trgovsko-poslovnim programom.

2. člen
(predmet in območje načrtovanja)

(1) OPPN se nanaša na oskrbni center Marof Brežice, 
na območju EUP BRŽ-67 in BRŽ-169. Na tem območju so po 
veljavnem Ureditvenem načrtu ob Cesti Svobode – jug (Uradni 
list RS, št. 70/96, 13/97 – popr., 4/02, 121/04 in 95/07) določeni 
prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo poslovnih, trgovskih, 
gostinskih objektov in stanovanjskih stavb.

(2) OPPN se nanaša na spremembe prostorskih izvedbenih 
pogojev glede lege, velikosti in oblikovanja objektov, ureditve 
OPPN pa zajemajo tudi prometne in infrastrukturne ureditve.

(3) Območje OPPN na vzhodu meji na Cesto Svobode, 
na zahodu na Trdinovo ulico in na severu na Borštnikovo ulico. 
Južno od območja OPPN je obstoječe naselje Marof.

(4) Območje OPPN je velikosti ca. 1,8 ha in zajema ze-
mljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: 1/5, 1/6, 
1/139, 1/89, 1/338, 1/340, 1/346, 1/364, 1/374, 1/376, 1/377, 
1/382, 1/383, 1/391, 1/392, 1/393, 1/394, 1/395, 1/396, 238/1; 
vse k.o. Trnje (1298) in parc. št. 348/10; k.o. Zakot (1299).

(5) V območje OPPN se vključi tudi območje za ureditev 
nadhoda nad Cesto Svobode, ki območje oskrbnega centra 
povezuje s sosednjo stanovanjsko sosesko Trnje. Območje 
ureditve nadhoda se natančneje določi na podlagi izdelane 
idejne rešitve v nadaljevanju postopka priprave OPPN.

(6) V postopku priprave OPPN je možna sprememba 
območja, kot posledica upoštevanja mnenj nosilcev urejanja 
prostora in drugih udeležencev v postopku ali na podlagi spre-
menjenega parcelnega stanja.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Strokovne rešitve prostorskega akta se izdelajo ob 
upoštevanju:

– usmeritev, predlogov, strokovnih podlag in podatkov 
nosilcev urejanja prostora ter javnosti,

– prikaza stanja prostora,
– drugih strokovnih podlag ter študij, če se med pripravo 

prostorskega akta ugotovi, da jih je treba izdelati.
(2) Za potrebe izdelave občinskega podrobnega prostor-

skega načrta se izdela:
– certificiran geodetski načrt obstoječega stanja, z vrisom 

obstoječih infrastrukturnih vodov ter z vrisom zemljiških parcel.

4. člen
(vrsta postopka)

Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta se vodi skladno z 51. in 129. členom Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3), 
torej ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta.

5. člen
(roki za pripravo prostorskega akta  

in njegovih posameznih faz)
(1) Postopek priprave, izdelave in sprejema prostorskega 

akta bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:

Faza Opis Nosilec Rok 
1. Mnenje Zavoda  
za varstvo narave

Pridobitev mnenja Zavoda za varstvo narave  
o verjetno pomembnih vplivih na varovana 
območja in o obveznosti izvedbe presoje 
sprejemljivosti na varovana območja

Občina, 
izdelovalec

30 dni od poziva
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2. Sklep in ID številka Priprava in sprejem sklepa o pripravi prostorskega 
akta in pridobitev identifikacijske številke 
prostorskega akta

Občina 30 dni od pridobitve mnenja 
zavoda za varstvo narave

3. Usmeritve in predlogi 
javnosti

Pred izdelavo osnutka prostorskega akta  
se vključi javnost

Občina, 
izdelovalec

15 dni od objave sklepa

4. Osnutek Izdelava osnutka odloka prostorskega akta  
in spremljajočega gradiva

Izdelovalec 30 dni od pridobitve vseh 
usmeritev, predlogov, 
strokovnih podlag  
in podatkov za izdelavo 
osnutka

5. Prva mnenja Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora  
in drugih udeležencev v postopku na osnutek 
prostorskega akta

Občina, 
izdelovalec

30 dni od poziva

6. Dopolnjen osnutek Dopolnitev osnutka prostorskega akta na podlagi 
mnenj iz prejšnje alineje in gradiva za javno 
razgrnitev

Izdelovalec 30 dni od pridobitve vseh 
mnenj

7. Javna razgrnitev Javna razgrnitev z javno obravnavo Občina, 
izdelovalec

30 dni od objave gradiva  
za javno razgrnitev

8. Stališča do pripomb Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti 
in uskladitev z nosilci urejanja prostora  
(če je potrebno), sprejem stališč na občinskem 
svetu skupaj s prvo obravnavo prostorskega akta

Občina, 
izdelovalec

30 dni od zaključka javne 
razgrnitve, oziroma 60 dni 
od uskladitev z NUP

9. Predlog Izdelava predloga prostorskega akta in objava  
na spletni strani

Izdelovalec 20 dni od objave stališč  
do pripomb in predlogov 
javnosti

10. Druga mnenja Pridobitev dopolnilnih mnenj nosilcev urejanja 
prostora (če so potrebna)

Občina, 
izdelovalec

30 dni od poziva

11. Usklajen predlog Dopolnitev predloga prostorskega akta na podlagi 
mnenj nosilcev urejanja prostora

Izdelovalec 20 dni od pridobitve vseh 
mnenj

12. Sprejem na občinskem 
svetu

Predstavitev in sprejem usklajenega predloga 
prostorskega akta na seji občinskega sveta, 
objava odloka v Uradnem listu Republike 
Slovenije in v Prostorskem informacijskem 
sistemu

Občina 30 dni po potrditvi 
usklajenega predloga

(2) Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so 
odvisni od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku 
priprave prostorskega akta.

(3) Začetne aktivnosti v zvezi s pripravo prostorskega akta 
so bile pričete skladno z določili predhodno veljavnega Zako-
na o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 
175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 – odl. US), v 
okviru katerega sta bili izvedeni seznanitev javnosti z izhodišči 
in pridobitev konkretnih smernic nosilcev urejanja prostora.

6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi 

udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj)
(1) Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sode-

lujejo v postopku priprave prostorskega akta so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 

graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (pri-
dobitev ID številke prostorskega akta, objave v PIS),

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto 
(varstvo voda, ogrožena območja),

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravni-
mi in drugimi nesrečami),

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski pro-
met, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana / v vednost: Direkcija 
RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo 
mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto (področje regionalnih 
in državnih cest),

– Občina Brežice, Oddelek za komunalno infrastrukturo 
in gospodarske javne službe, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice (razvoj gospodarstva, zagotavljanja infrastrukturne 
opremljenosti, družbene javne infrastrukture),

– Krajevna skupnost Zakot-Bukošek-Trnje, Bukošek 28/a, 
8250 Brežice,

– Adriaplin d. o. o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana 
(plinovodno omrežje),

– Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje (elektoenerget-
sko omrežje),

– Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 
8250 Brežice (vodovod, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, 
ravnanje z odpadki na lokalnem nivoju),

– Telekom Slovenije, Sektor za kabelska omrežja in zago-
tavljanje storitev, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto.

(2) Če se naknadno ugotovi, da je treba pridobiti tudi mne-
nja drugih nosilcev urejanja prostora, se ta pridobijo v postopku 
priprave prostorskega akta.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

(1) Občina Brežice je že v začetni fazi oblikovanja izho-
dišč za pripravo OPPN pozvala nosilce urejanja prostora in 
zainteresirano javnost, da se s predlogi in pripombami vključi v 
postopek priprave OPPN. Zainteresirana javnost se v postopek 
priprave prostorskega akta vključuje tudi v fazi osnutka. V fazi 
dopolnjenega osnutka se izvede 30-dnevna javna razgrnitev, v 
okviru katere bo izvedena tudi javna obravnava.

(2) Vključevanje javnosti je sicer omogočeno skozi ce-
loten postopek priprave prostorskega akta, saj se vse faze in 
gradiva objavljajo na spletni strani Občine Brežice (objavijo se 
sklep, osnutek prostorskega akta, dopolnjen osnutek, stališča 
do pripomb z javne razgrnitve, predlog ipd.).

8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag  

ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora  
glede njihovega zagotavljanja)

(1) OPPN obsega določitev fleksibilnejših prostorskih iz-
vedbenih pogojev za umeščanje trgovskih stavb v prostor, ki ne 
spreminjajo osnovnega koncepta veljavnega Ureditvenega načrta 
in so še vedno skladni z osnovno namero prostorske izvedbene 
regulacije. V kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno 
izdelati posebne strokovne podlage, se jih pripravi naknadno.

(2) Udeleženci pri urejanju prostora so nosilci urejanja 
prostora, zainteresirana javnost in drugi udeleženci, ki jih pro-
storski akt zadeva. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v 
postopku, predložijo razpoložljive strokovne podlage, morebi-
tne razvojne programe in posredujejo mnenja na prostorski akt.
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9. člen
(celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja 

sprejemljivosti na varovana območja)
(1) Skladno z drugim odstavkom 128. člena ZUreP-3 je 

občina pridobila mnenje zavoda, pristojnega za ohranjanje na-
rave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o 
obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana obmo-
čja, in sicer mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna 
enota Novo mesto, št. 3563-0050/2022-2, z dne 3. 11. 2022, v 
katerem ugotavlja, da presoje sprejemljivosti vplivov plana na 
varovana območja ni potrebno izvesti.

(2) Skladno s tretjim odstavkom 128. člena ZUreP-3 ob-
čina ugotavlja, da izvedba celovite presoje vplivov na okolje ni 
potrebna, ker:

a) ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti na varovana 
območja (skladno s prvim odstavkom tega člena),

b) se OPPN ne pripravlja na podlagi občinskih prostorskih 
strateških aktov, sprejetih na podlagi ZUN in Zakona o ureja-
nju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, 
št. 23/02 – odl. US in 110/02 – ZUreP-1),

c) ne gre za OPPN s spremembo namenske rabe prostora.
(3) Skladno s četrtim odstavkom 128. člena ZUreP-3 občina 

ni zaprosila ministrstva, pristojnega za celovito presojo vplivov na 
okolje, za mnenje o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov 
na okolje, kot je razvidno iz opredelitev in ugotovitev občine (dopis 
št. 3505-5/2021, dne 22. 11. 2022). Hkrati občina ugotavlja, da se 
z OPPN načrtuje prostorske ureditve, ki so bile celovito presojane 
že pri pripravi OPN (Odločba MOP, št. 35409-168/2011-MOP/35, 
dne 23. 6. 2014), in ne gre za take ureditve:

a) ki bi bile poseg v okolje, za katerega je treba izvesti pre-
sojo vplivov na okolje, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja,

b) za katere je zahtevana presoja sprejemljivosti na va-
rovana območja ali

c) ki bi lahko pomembneje vplivale na okolje.
(4) Skladno s prvim odstavkom 128. člena ZUreP-3 in z 

ugotovitvami v prejšnjih odstavkih tega člena se celovita preso-
ja vplivov na okolje za predmetni OPPN ne izvede.

10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)

Sredstva v zvezi s financiranjem Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za oskrbni center Marof Brežice na obmo-
čju EUP BRŽ-67 in BRŽ-169 zagotovi investitor.

11. člen
(začetek veljavnosti)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani občine.

Št. 3505-5/2021
Brežice, dne 24. novembra 2022

Župan
Občine Brežice

Ivan Molan

Po pooblastilu
župana

Patricia Čular

CERKNICA

3751. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 
za župana v Občini Cerknica

Občinska volilna komisija Občine Cerknica izdaja na podlagi 
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – 
ZLV-UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odločba US)

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2022 za župana  

v Občini Cerknica

Občinska volilna komisija Cerknica je na seji 24. 11. 2022 
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov ter zapisnikov 
o ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana na lokalnih 
volitvah 2022, ki so potekale 20. 11. 2022, ugotovila:

1. V volilnem imeniku je vpisanih 9.388 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 5.302 volivcev.
3. Volilna udeležba v Občini Cerknica je bila 56,48 %.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

kandidat število glasov  % glasov vrstni red
1. Domen Petan 1.521 28,87 2
2. Rihard Braniselj 465 8,83 3
3. Damijana Škrlj 235 4,46 5
4. Bogdan Zevnik 390 7,40 4
5. Marko Rupar 2.658 50,45 1

Na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odločba 
US), je izmed vseh kandidatov dobil večino veljavnih glasov:

Marko RUPAR, roj. 15. 4. 1954, Begunje pri Cerkni-
ci 111a, 1382 Begunje pri Cerknici, zato je bil izvoljen za župa-
na Občine Cerknica.

Št. 041-1/2022
Cerknica, dne 24. novembra 2022

Občinska volilna komisija Cerknica

Tajnica:
Jasmina Križančič

Namestnica  
tajnice:

Andreja Rupar

Člani:
Sergeja Šega
Boris Rupar

Bojan Brence

Namestniki:
Margareta Pakiž

Miha Kržič
Franci Lužar

Predsednik:
Robert Urbas

Namestnik 
predsednika:
Jure Švigelj
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3752. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 
v Občinski svet Občine Cerknica 
(proporcionalne volitve)

Občinska volilna komisija Občine Cerknica izdaja na pod-
lagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, št. 68/17 in 93/20 – odločba US)

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2022  

v Občinski svet Občine Cerknica 
(proporcionalne volitve)

Občinska volilna komisija Občine Cerknica je na seji 
24. novembra 2022 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odbo-
rov pri ugotavljanju izida glasovanja za občinski svet na lokalnih 
volitvah 2022, ki so potekale 20. 11. 2022, ugotovila:

1. V volilne imenike je vpisanih 9.388 volivcev.
2. Po volilnemu imeniku je glasovalo 5.302 volivcev.
3. Od oddanih glasovnic je bilo 5.234 veljavnih in 68 

neveljavnih.
4. Volilna udeležba v občini je bila 56,48 %.

I.
Razdelitev mandatov v skladu s 15. členom ZLV

VOLILNA ENOTA št. 1
Količnik: 271,75

IME LISTE Število glasov  % glasov MA  % ost. glas.
Nova Slovenija – krščanski demokrati NSi 252 11,59 0 92,73
Lista Bogdana Zevnika 123 5,66 0 45,26
Naša Notranjska NaNo 797 36,66 2 93,28
Slovenska demokratska stranka SDS 588 27,05 2 16,38
Socialni demokrati SD 200 9,20 0 73,60
Naša lista 214 9,84 0 78,75
SKUPAJ 2.174 4

V volilni enoti št. 1 so bili razdeljeni štirje mandati, in sicer:
Naša Notranjska NaNo 2 mandata
Slovenska demokratska stranka SDS 2 mandata

VOLILNA ENOTA št. 2
Količnik: 278,00

IME LISTE Število glasov  % glasov MA  % ost. glas.
Nova Slovenija – krščanski demokrati NSi 194 13,96 0 69,78
Lista Bogdana Zevnika 166 11,94 0 59,71
Naša Notranjska NaNo 425 30,58 1 52,88
Slovenska demokratska stranka SDS 368 26,47 1 32,37
Socialni demokrati SD 169 12,16 0 60,79
Naša lista 68 4,89 0 24,46
SKUPAJ 1.390 2

V volilni enoti št. 2 sta bila razdeljena dva mandata, in sicer:
Naša Notranjska NaNo 1 mandat
Slovenska demokratska stranka  SDS 1 mandat

VOLILNA ENOTA št. 3
količnik: 278,33

IME LISTE Število glasov  % glasov MA  % ost. glas.
Nova Slovenija – krščanski demokrati NSi 95 5,69 0 34,13
Lista Bogdana Zevnika 115 6,89 0 41,32
Naša Notranjska NaNo 472 28,26 1 69,58
Slovenska demokratska stranka SDS 660 39,52 2 37,13
Socialni demokrati SD 178 10,66 0 63,95
Naša lista 150 8,98 0 53,89
SKUPAJ 1.670 3

V volilni enoti št. 3 so bili razdeljeni trije mandati, in sicer:
Naša Notranjska NaNo 1 mandat
Slovenska demokratska stranka SDS 2 mandata
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II.
Razdelitev mandatov v skladu s 16. in 17. členom ZLV  

v povezavi z drugim odstavkom 93. člena Zakona o volitvah  
v državni zbor (ZVDZ, Uradni list RS, št. 109/06 – UPB, 

54/07, 23/17 in 29/21)
V volilni enoti št. 1 so bili podeljeni skupaj štirje mandati 

kot sledi:
Naša Notranjska NaNo 1 mandat
Slovenska demokratska stranka SDS /
Nova Slovenija – krščanski demokrati NSi 1 mandat
Naša lista 1 mandat
Socialni demokrati SD 1 mandat
Lista Bogdana Zevnika /

V volilni enoti št. 2 so bili skupaj podeljeni trije mandati, 
kot sledi:
Naša Notranjska NaNo 1 mandat
Slovenska demokratska stranka SDS /
Nova Slovenija – krščanski demokrati NSi 1 mandat
Lista Bogdana Zevnika 1 mandat
Socialni demokrati SD /
Naša lista /

V volilni enoti št. 3 so bili skupaj podeljeni trije mandati, 
kot sledi:
Slovenska demokratska stranka SDS 1 mandat
Naša Notranjska NaNo 1 mandat
Socialni demokrati SD 1 mandat
Naša lista /
Lista Bogdana Zevnika /
Nova Slovenija – krščanski demokrati NSi /

III.
Razdelitev mandatov v skladu z drugim odstavkom  

18. člena ZLV
V volilni enoti št. 1 je bil izvoljen:
Anže BAJC, roj. 12. 7. 1982, Cerknica, Cesta 4. maja 4, 

ki je bil na kandidatni listi Naša Notranjska uvrščen na osmo 
mesto, je izvoljen na podlagi prejetih glasov za listo kandidatov 
in prejetega števila preferenčnih glasov; lista je v volilni enoti 
št. 1 prejela 376 preferenčnih glasov (47,18 % od vseh glasov 
za listo v volilni enoti), od katerih je kandidat prejel 85 prefe-
renčnih glasov (10,66 % od vseh glasov za listo v volilni enoti).

V volilni enoti št. 2 je bil izvoljen:
Marjan VADNU, roj. 27. 3. 1956, Rakek, Cesta pod Srnja-

kom 8, ki je bil na kandidatni listi Nova Slovenija – krščanski demo-
krati uvrščen na četrto mesto, je izvoljen na podlagi prejetih glasov 
za listo kandidatov in prejetega števila preferenčnih glasov; lista je 
v volilni enoti št. 2 prejela 79 preferenčnih glasov (40,72 % od vseh 
glasov za listo v volilni enoti), od katerih je kandidat prejel 38 pre-
ferenčnih glasov (19,59 % od vseh glasov za listo v volilni enoti).

Slobodan JOVIĆ, roj. 21. 7. 1975, Rakek, Unec 242, ki je 
bil na kandidatni listi Lista Bogdana Zevnika uvrščen na peto 
mesto, je izvoljen na podlagi prejetih glasov za listo kandidatov 
in prejetega števila preferenčnih glasov; lista je v volilni enoti 
št. 2 prejela 61 preferenčnih glasov (36,75 % od vseh glasov za 
listo v volilni enoti), od katerih je kandidat prejel 22 preferenčnih 
glasov (13,25 % od vseh glasov za listo v volilni enoti).

V volilni enoti št. 3 je bil izvoljen:
Boris ŽNIDARŠIČ, roj. 20. 5. 1972, Grahovo, Žerovnica 

38, ki je bil na kandidatni listi Socialni demokrati uvrščen na 
četrto mesto, je izvoljen na podlagi prejetih glasov za listo 
kandidatov in prejetega števila preferenčnih glasov; lista je 
v volilni enoti št. 3 prejela 51 preferenčnih glasov (28,65 % 
od vseh glasov za listo v volilni enoti), od katerih je kandidat 
prejel 23 preferenčnih glasov (12,92 % od vseh glasov za listo 
v volilni enoti).

IV.
Sklep

Na podlagi ZLV so bili v Občinski svet Občine Cerknica 
izvoljeni:

VOLILNA ENOTA št. 1 (8 mandatov)
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
izvoljena je: Iva DIMIC, roj. 28. 10. 1972, Cerknica, Do-

lenja vas 97
NaNo – NAŠA NOTRANJSKA
izvoljen je: Domen PETAN, roj. 3. 12. 1985, Cerknica, 

Cesta na Jezero 14
izvoljena je: Vesna TURŠIČ, roj. 15. 3. 1987, Cerknica, 

Cesta na Jezero 15
izvoljen je: Anže BAJC, roj. 12. 7. 1982, Cerknica, Cesta 

4. maja 4
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
izvoljen je: Miloš POHOLE, roj. 23. 12. 1974, Cerknica, 

Notranjska cesta 28
izvoljena je: Ladislava KLANČAR, roj. 12. 12. 1971, Cer-

knica, Cesta na Jezero 18
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
izvoljen je: Drago BARAGA, roj. 15. 4. 1972, Cerknica, 

Dolenja vas 120
NAŠA LISTA
izvoljen je: Rihard BRANISELJ, roj. 27. 9. 1966, Cerknica, 

Lovkova ulica 8

VOLILNA ENOTA št. 2 (5 mandatov)
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
izvoljen je: Marjan VADNU, roj. 27. 3. 1956, Rakek, Cesta 

pod Srnjakom 8
LISTA BOGDANA ZEVNIKA
izvoljen je: Slobodan JOVIĆ, roj. 21. 7. 1975, Rakek, 

Unec 242
NaNo – NAŠA NOTRANJSKA
izvoljen je: Miha MODIC, roj. 27. 9. 1988, Rakek, Lju-

bljanska cesta 23
izvoljena je: Alexandra GREGORC, roj. 24. 8. 1985, Ra-

kek, Postojnska cesta 4
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
izvoljen je: Luka SVET, roj. 15. 8. 1964, Rakek, Na vasi 21

VOLILNA ENOTA št. 3 (6 mandatov)
NaNo – NAŠA NOTRANJSKA
izvoljen je: Janez OŽBOLT, roj. 22. 8. 1970, Begunje pri 

Cerknici, Begunje pri Cerknici 181
izvoljena je: Mojca INTIHAR, roj. 20. 1. 1973, Grahovo, 

Grahovo 48
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
izvoljen je: Marko KRANJC, roj. 22. 4. 1971, Begunje pri 

Cerknici, Dobec 3
izvoljena je: Katja ŠIVEC, roj. 3. 1. 1988, Cerknica, Sveti 

Vid 12
izvoljen je: Janez KLUČAR, roj. 2. 2. 1962, Begunje pri 

Cerknici, Begunje pri Cerknici 46
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
izvoljen je: Boris ŽNIDARŠIČ, roj. 20. 5. 1972, Grahovo, 

Žerovnica 38.

Št. 041-1/2022
Cerknica, dne 24. novembra 2022

Občinska volilna komisija Cerknica
Tajnica:

Jasmina Križančič

Namestnica  
tajnice:

Andreja Rupar

Člani:
Sergeja Šega
Boris Rupar

Bojan Brence

Namestniki:
Margareta Pakiž

Miha Kržič
Franci Lužar

Predsednik:
Robert Urbas

Namestnik 
predsednika:
Jure Švigelj
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DOBREPOLJE

3753. Poročilo o izidu volitev za župana in volitev 
v občinski svet v Občini Dobrepolje, 
20. novembra 2022

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV 
(Uradni list št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – 
odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Dobrepolje na 
6. redni seji dne 22. 11. 2022 sestavila

P O R O Č I L O 
o izidu volitev za župana in volitev v občinski 
svet v Občini Dobrepolje, 20. novembra 2022

I.

Skupno število volivcev z območja občine: 3.029
Skupaj glasovalo po imeniku: 1.230
Skupaj glasovalo s potrdili: 0
Skupaj glasovalo: 1.230
Odstotek udeležbe v občini: 40,61 %

II.
VOLITVE ŽUPANA

Pri volitvah za župana je bilo oddanih 1.229 glasovnic, od 
katerih je bilo 1.052 veljavnih, 177 pa neveljavnih. Predčasno 
je glasovalo 22 volivcev/volivk, po pošti je glasovalo 7 volivcev/
volivk.

Kandidat je prejel naslednje število veljavnih glasov:
Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)

1 Janez Pavlin 1.052 100,00

Občinska volilna komisija Občine Dobrepolje je ugotovila, 
da je za župana v Občini Dobrepolje izvoljen Janez Pavlin, 
rojen: 7. 5. 1969, naslov: Ponikve 34, 1312 Videm - Dobrepolje.

III.
VOLITVE V OBČINSKI SVET

Občina Dobrepolje ima eno volilno enoto, za katero se 
šteje območje občine. Pri volitvah v občinski svet je bilo odda-
nih 1.230 glasovnic, od katerih je bilo 1.212 veljavnih, 18 pa 
neveljavnih. Predčasno je glasovalo 22 volivcev/volivk, po pošti 
je glasovalo 7 volivcev/volivk.

Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število 
veljavnih glasov:

Ime liste Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 66 5,45
2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS) 267 22,03
3 Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov 571 47,11
4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 255 21,04
5 SOCIALNI DEMOKRATI – SD 53 4,37

Če se glasuje o listah kandidatov in kandidatk v občini kot 
eni volilni enoti, se v skladu s 14. členom ZLV mandati dodelijo 
listam kandidatov in kandidatk 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).

Na podlagi 14. člena ZLV so bili količniki razdeljeni kot sledi:
Zaporedna 

številka
Količnik Izžrebana številka Ime liste

1 571,00 3 Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
2 285,50 3 Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
3 267,00 2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
4 255,00 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
5 190,33 3 Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
6 142,75 3 Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
7 133,50 2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
8 127,50 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
9 114,20 3 Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov

10 95,17 3 Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
11 89,00 2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
12 85,00 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
13 81,57 3 Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
14 71,38 3 Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
15 66,75 2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
16 66,00 1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
17 63,75 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

Mandati so razdeljeni kot sledi:
Število 

mandatov
Izžrebana številka Ime liste

0 1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
3 2 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
6 3 Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
3 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
0 5 SOCIALNI DEMOKRATI – SD
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V skladu z 18. členom ZLV so kandidati/kandidatke iz-
voljene po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina 
volivcev/volivk, ki so glasovale za posamezno listo kandida-
tov in kandidatk, oddala preferenčne glasove za posamezne 
kandidate/kandidatke z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni 
kandidati/kandidatke, ki so dobile največje število preferenčnih 
glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, 
kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata/
kandidatke presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih 
za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov/kan-
didatk, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali 
mandati dodelijo kandidatom/kandidatkam po vrstnem redu 
kandidatov/kandidatk na listi.

Preferenčni glasovi so bili podeljeni kot sledi:

Ime liste: 1 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 30
Glasov lista: 66 / 45,45 %

Zaporedna številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Franci Žnidaršič 6  9,09
2 Martina Strnad 12  18,18
3 Jože Puc 5  7,58
4 Breda Žunič 1  1,52
5 Igor Ahačevčič 6  9,09
6 Ivanka Gruden 0  0,00

Ime liste: 2 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
Preferenčnih glasov: 119
Glasov lista: 267 / 44,57 %

Zaporedna številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Mateja Lohkar 29  10,86
2 Janez Jakopič 22  8,24
3 Nina Sernel 14  5,24
4 Jože Prijatelj 13  4,87
5 Tara Kralj 1  0,37
6 Marko Marolt 15  5,62
7 Klara Sadar 9  3,37
8 Jan Zrnec 8  3,00
9 Aleksander Česen 3  1,12

10 Jolanda Mihelič 2  0,75
11 Anton Šporar 2  0,75
12 Robert Golob 1  0,37

Ime liste: 3 – Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
Preferenčnih glasov: 110
Glasov lista: 571 / 19,26 %

Zaporedna številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 dr. Jernej Stare 33  5,78
2 dr. Nada Pavšer 1  0,18
3 Janko Nose 17  2,98
4 Teja Rajar 13  2,28
5 Primož Pugelj 18  3,15
6 Alenka Levstik 9  1,58
7 Anton Nučič 0  0,00
8 Alenka Zabukovec 3  0,53
9 Barbara Brodnik 5  0,88

10 Janez Pavlin 11  1,93

Ime liste: 4 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Preferenčnih glasov: 72
Glasov lista: 255 / 28,24 %

Zaporedna številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Miha Jakič 14  5,49
2 Zdenka Novak Nose 13  5,10
3 Andrej Nahtigal 12  4,71
4 Anja Strnad 5  1,96
5 Vincencij Erčulj 4  1,57
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6 Jasna Celarc 2  0,78
7 Marko Meglen 7  2,75
8 Sabina Pugelj 6  2,35
9 Jože Hren 1  0,39

10 Alenka Novak 3  1,18
11 Janez Škulj 5  1,96
12 Alen Kastelic 0  0,00

Ime liste: 5 – SOCIALNI DEMOKRATI – SD
Preferenčnih glasov: 15
Glasov lista: 53 / 28,30 %

Zaporedna številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Alvina Bajrami 5  9,43
2 Franjo Kastelic 10  18,87

Podeljeni preferenčni glasovi niso vplivali na drugačno 
razvrstitev kandidatov/kandidatk pri izvolitvi. Najmanj četrtina 
volivcev/volivk, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov in 
kandidatk, je oddala preferenčne glasove pri listah NOVA SLO-
VENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA (SLS), SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
– SDS in SOCIALNI DEMOKRATI – SD. Vendar listi NOVA 
SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI in SOCIALNI DE-
MOKRATI – SD nista prejeli mandatov, na listi SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA – SDS pa število preferenčnih 
glasov posameznega kandidata/kandidatke ne presega 10 od-
stotkov vseh glasov, oddanih za listo. Na listi SLOVENSKA 
LJUDSKA STRANKA (SLS) je drugi pogoj (tj. da število prefe-
renčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov 
števila vseh glasov za to listo) izpolnjen le pri eni kandidatki, ki 
pa je hkrati prva kandidatka na listi.

Ob upoštevanju navedenega so v Občinski svet Občine 
Dobrepolje tako izvoljeni:
Lista 2 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
Skupno število glasov: 267
Odstotek glasov: 22,03
Število izvoljenih: 3

Zaporedna  
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Mateja Lohkar Izvoljen
2 Janez Jakopič Izvoljen
3 Nina Sernel Izvoljen

Lista 3 – Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov
Skupno število glasov: 571
Odstotek glasov: 47,11
Število izvoljenih: 6

Zaporedna  
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 dr. Jernej Stare Izvoljen
2 dr. Nada Pavšer Izvoljen
3 Janko Nose Izvoljen
4 Teja Rajar Izvoljen
5 Primož Pugelj Izvoljen
6 Alenka Levstik Izvoljen

Lista 4: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS)
Skupno število glasov: 255
Odstotek glasov: 21,04
Število izvoljenih: 3

Zaporedna  
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Miha Jakič Izvoljen
2 Zdenka Novak Nose Izvoljen
3 Andrej Nahtigal Izvoljen

VI.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Dobrepo-

lje Igorju Ahačevčiču, Državni volilni komisiji ter predstavnikom/
predstavnicam list kandidatov ter kandidatk in kandidatur. Izid 
volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0030/2022
Dobrepolje, dne 22. novembra 2022

Občinska volilna komisija 
Občine Dobrepolje

predsednica
mag. Sonja Ilovar Gradišar

DOBRNA

3754. Poročilo o izidu rednih volitev občinskih 
svetov in župana v Občini Dobrna z dne 20. 11. 
2022

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev občinskih svetov in župana 

v Občini Dobrna z dne 20. 11. 2022

I. Občinska volilna komisija Občine Dobrna je na svoji če-
trti seji, dne 20. 11. 2022, na podlagi zapisnikov o delu volilnih 
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za člane 
občinskega sveta v Občini Dobrna z dne 20. 11. 2022 ugotovila:

1. V volilne imenike na območju Občine Dobrna je vpisa-
nih 1783 volilnih upravičencev.

2. Svoj glas je na glasovanju oddalo 1011 volivcev ali 
56,70 % vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, in sicer 
1009 volivcev na voliščih, dva pa po pošti.

3. Oddanih je bilo 1011 glasovnic, od tega 1003 veljavnih 
glasovnic in neveljavnih 8 glasovnic.

4. Občinska volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti.
5. Posamezni kandidati za člane Občinskega sveta Obči-

ne Dobrna so dobili naslednje število glasov:
Volilna enota št. 1 – Dobrna
1. Branka Gal 103 glasov (26,54 %)
2. Vera Horjak Kravos 101 glasov (26,03 %)
3. Ivica Štimulak 69 glasov (17,78 %)
4. Robert Božnik 38 glasov (9,79 %)
5. Marko Deu 77 glasov (19,84 %)
Volilna enota št. 2 – Lokovina in Loka pri Dobrni
1. Jože Lugarič 67 glasov (59,29 %)
2. Marina Hrovat Božnik 46 glasov (40,70 %)
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Volilna enota št. 3 – Vinska Gorica in Pristova
1. Blaž Mastnik 41 glasov (33,88 %)
2. Jože Verdel 43 glasov (35,54 %)
3. Alenka Arlič 37 glasov (30,58 %)
Volilna enota št. 4 – Klanc
1. Darko Brusl 95 glasov (24,61 %)
2. Peter Kristan 83 glasov (21,50 %)
3. Danijel Šibanc 117 glasov (30,31 %)
4. Stanka Repas 91 glasov (23,58 %)
Volilna enota št. 5 – Zavrh nad Dobrno in Brdce nad Dobrno
1. Dušan Skutnik 56 glasov (39,16 %)
2. Aleksander Podpečan 87 glasov (60,84 %)
Volilna enota št. 6 – Vrba
1. Janez Švent 45 glasov (58,44 %)
2. Vesna Žerjal 32 glasov (41,56 %)
Volilna enota št. 7 – Parož in Strmec nad Dobrno
1. Branko Ramšak 50 glasov (61,72 %)
2. Vili Štimulak 6 glasov (7,40 %)
3. Marta Javornik 25 glasov (30,86 %)

5. Na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah je 
Občinska volilna komisija Občine Dobrna ugotovila, da so bili 
v Občini Dobrna izvoljeni naslednji člani Občinskega sveta 
Občine Dobrna:

v volilni enoti št. 1: Branka Gal, Dobrna 12a, Dobrna, roj. 
1. 7. 1964, in Vera Horjak Kravos, Dobrna 34a, Dobrna, roj. 
5. 11. 1969;

v volilni enoti št. 2: Jože Lugarič, Lokovina 20b, Dobrna, 
roj. 17. 3. 1979;

v volilni enoti št. 3: Jože Verdel, Pristova 27, Dobrna, roj. 
9. 7. 1986;

v volilni enoti št. 4: Danijel Šibanc, Klanc 119, Dobrna, roj. 
18. 4. 1979, in Darko Brusl, Klanc 24a, Dobrna, roj. 15. 6. 1971;

v volilni enoti št. 5: Aleksander Podpečan, Zavrh nad 
Dobrno 32a, Dobrna, roj. 15. 10. 1961;

v volilni enoti št. 6: Janez Švent, Vrba 10, Dobrna, roj. 
8. 12. 1981;

v volilni enoti št. 7: Branko Ramšak, Strmec nad Dobrno 
4, Dobrna, roj. 25. 5. 1955.

II. Občinska volilna komisija Občine Dobrna je na svoji 
četrti seji, dne 20. 11. 2022 na podlagi zapisnikov o delu volilnih 
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za župana 
v Občini Dobrna z dne 20. 11. 2022 ugotovila:

1. V volilne imenike na območju Občine Dobrna je vpisa-
nih 1783 volilnih upravičencev.

2. Svoj glas je na glasovanju oddalo 1011 volivcev ali 
56,70 % vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, in sicer 
1009 volivcev na voliščih, dva pa po pošti.

3. Oddanih je bilo 1011 glasovnic, od tega je bilo 999 
veljavnih glasovnic in neveljavnih 12 glasovnic.

4. Posamezni kandidati župana Občine Dobrna so dobili 
naslednje število glasov:
1. Bojan Felicijan 395 glasov (39,54 %)
2. Martin Brecl 604 glasov (60,46 %)

5. Na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah je 
Občinska volilna komisija Občine Dobrna ugotovila, da je bil v 
Občini Dobrna za župana izvoljen naslednji kandidat:

Martin Brecl, Zavrh nad Dobrno 3d, Dobrna, roj. 15. 10. 
1957.

Št. 041-0002/2022-282(6)
Dobrna, dne 20. novembra 2022

Predsednik OVK
mag. Mitja Podpečan

GROSUPLJE

3755. Sklep o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Šentjurij – jug

Na podlagi 129. člena in v povezavi s 119. in 128. čle-
nom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, 
št. 199/21) ter 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list 
RS, št. 65/17) sprejemam

S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega 

načrta Šentjurij – jug

1.
Predmet sklepa

S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta Šentjurij – jug (v nadaljnjem besedilu: 
OPPN).

2.
Območje OPPN in predmet načrtovanja

Območje OPPN se nahaja v naselju Št. Jurij.
Območje OPPN vključuje današnje nepozidane travnate 

površine, ki so v naklonu. Nahaja se na severovzhodnem robu 
naselja Št. Jurij.

Velikost območja OPPN je približno 0,8 hektarja in se v 
času priprave OPPN lahko spremeni.

Po OPN območje OPPN tvori enota urejanja prostora 
ŠJ 401, delno ŠJ 390 z namensko rabo SS – stanovanjske 
površine oziroma podrobno namensko rabo SSe – eno in dvo-
stanovanjski objekti.

Cilj priprave OPPN je programsko in oblikovno določi-
ti najbolj optimalno razporeditev novih individualnih hiš na 
območju ter njihovo komunalno opremo ob hkratni ohranitvi 
kvalitetnih naravnih struktur.

Pobudnik priprave OPPN je lastnik območja.

3.
Način pridobitve strokovne rešitve

Podlaga za pripravo OPPN bo strokovna rešitev, ki jo bo 
na podlagi programa pobudnika in izhodišč drugih nosilcev 
urejanja prostora pripravil pooblaščeni prostorski načrtovalec.

4.
Vrsta postopka

OPPN se skladno s 129. členom Zakona o urejanju pro-
stora (ZUreP-3) pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, 
ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostor-
skega načrta.

5.
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Sprejem OPPN je predviden v roku 14 mesecev od obja-

ve tega sklepa. Upoštevani so okvirni roki.
Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejem OPPN:

Faza Rok
1. pridobitev smernic in potreb 
nosilcev urejanja prostora

3 mesece po objavi tega 
sklepa v Uradnem listu 
RS

2. priprava osnutka OPPN, 
pridobitev mnenj nosilcev urejanja 
prostora

3 mesece po pridobitvi 
smernic nosilcev 
urejanja prostora

3. priprava dopolnjenega osnutka 
OPPN

1 mesec po pridobitvi 
mnenj
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4. javna razgrnitev in dajanje 
pripomb javnosti na dopolnjen 
osnutek OPPN, javna obravnava 

2 meseca po pripravi 
dopolnjenega osnutka 
OPPN

5. proučitev pripomb javnosti  
in predlog stališč, morebitno 
usklajevanje z nosilci urejanja 
prostora

1 mesec po javni 
razgrnitvi

6. predlog OPPN, morebitna 
pridobitev dopolnilnih mnenj

2 meseca po potrditvi 
stališč do pripomb

7. obravnava in sprejem predloga 
OPPN na občinskemu svetu občine

2 meseca po predlogu 
OPPN

6.
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora,  

ki bodo pozvani za podajo mnenj in drugi udeleženci,  
ki sodelujejo pri pripravi OPPN

Državni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 

graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana; 
gp.mop@gov.si

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana; gp.mkgp@gov.si

3. Zavod za gozdove, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 
1000 Ljubljana; oeljubljana@zgs.si

4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja srednje Save, Vojkova cesta 22, 1000 Ljublja-
na; gp.drsv@gov.si

5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območ-
na enota Ljubljana, Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana; zrsvn.
oelj@zrsvn.si

6. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; urszr@urszr.si

7. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor 
za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 
Ljubljana; glavna.pisarna@mors.si

Lokalni nosilci urejanja prostora:
8. Javno komunalno podjetje, Cesta na Krko 7, 1290 Gro-

suplje (vodovod, kanalizacija, odpadki); info@jkpg.si
9. Krajevna skupnost Št. Jurij, Št. Jurij 14, 1290 Grosu-

plje; marina.rebolj@gmail.com
10. Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo, 

Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje; info@grosuplje.si
Drugi udeleženci:
11. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Lju-

bljana; info@elektro-ljubljana.si
12. Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 62, 1000 Lju-

bljana, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana; 
info@energetika-ljubljana.si

13. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana; 
sprejemna.pisarna@telekom.si

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da 
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

7.
Način vključevanja javnosti

Občina seznani javnost s pričetkom postopka priprave 
OPPN z objavo tega sklepa na spletni strani občine.

Občina pripravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka 
OPPN, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotovi njegovo 
javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom jav-
ne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je dopolnjeni osnutek 
OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za nji-
hovo posredovanje.

Izdelovalec prouči pripombe javnosti in pripravi predlog 
stališča glede načina njihovega upoštevanja. Občina potrdi 
predlog stališča glede upoštevanja pripomb. Občina objavi 
stališča na svoji spletni strani.

Občinski svet sprejme OPPN z odlokom, ki se ga objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

8. člen
Seznam podatkov in strokovnih podlag  

ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora  
glede njihovega zagotavljanja

Za pripravo OPPN mora investitor zagotoviti pripravo 
naslednjih strokovnih gradiv:

– geodetski načrt,
– prikaz lastništva zemljišč,
– elaborat ekonomike,
– druge študije, glede na zahteve nosilcev urejanja pro-

stora,
– druge strokovne podlage, če bo v postopku priprave 

OPPN ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.

9.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki za namen izdelave 

OPPN sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonske 
pogoje za prostorsko načrtovanje.

Obveznosti investitorja pri pripravi OPPN so določene s 
pogodbo o medsebojnih obveznostih med občino in investi-
torjem.

10.
Izvedba celovite presoje vplivov na okolje oziroma  

presoje sprejemljivosti na varovana območja
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je z do-

pisom št. 3563-0047/2022-2 z dne 22. 6. 2022 obvestil izde-
lovalca OPPN oziroma Občino Grosuplje, da območje plana 
OPPN in njegovega daljinskega vpliva leži izven posebnega 
varstvenega območja (Natura 2000) in zavarovanega ob-
močja, zaradi česar ocenjujejo, da presoje sprejemljivosti 
vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni 
treba izvesti.

11.
Objava in uveljavitev

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati dan po objavi.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 3292

Št. 3503-0001/2022
Grosuplje, dne 28. novembra 2022

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

HRPELJE - KOZINA

3756. Poročilo o izidu volitev župana Občine Hrpelje 
- Kozina

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Hrpelje - Kozina

Občinska volilna komisija Občine Hrpelje - Kozina je na 
seji dne 23. 11. 2022 na podlagi zapisnikov o delu volilnih 
odborov in na podlagi zapisnika občinske volilne komisije o 
ugotavljanju izida glasovanja po pošti, pri ugotavljanju izida gla-



Uradni list Republike Slovenije Št. 151 / 2. 12. 2022 / Stran 12021 

sovanja za volitve župana Občine Hrpelje - Kozina na volitvah, 
dne 20. novembra 2022, ugotovila rezultate glasovanja ter izid 
volitev za župana občine.

1.
1. Na volitvah 20. novembra 2022 je imelo pravico voliti 

skupaj 4023 volivcev, od tega
a) 4023 volivcev, vpisanih v volilni imenik in
b) 0 volivcev s potrdilom.
2. Glasovalo je skupaj 2351 volivcev ali 58,44 % vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 2285 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku
b) 5 volivcev glasoval po pošti
c) 0 volivcev glasovalo na domu
d) 61 volivcev glasovalo na predčasnem glasovanju.

2.
Za volitve župana je bilo oddanih 2342 glasovnic.
Veljavnih je bilo 2316 glasovnic. Neveljavnih je bilo 26 gla-

sovnic, ki so bile prazne ali ni bilo moč ugotoviti volje volivca ali 
pa je bilo obkroženih več kandidatov.

9 glasovnic ni bilo oddanih (2 se nista vrnili po pošti, 
7 jih ni bilo oddanih v volilne skrinjice na volišču št. 035001 
Hrpelje).

Kandidata sta dobila naslednje število glasov:

Zap.št. Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov

1 Saša Likavec Svetelšek 1570 67,79 %
2 Vasja Ivančič 746 32,21 %

Skupaj 2316 veljavnih glasov.

Št. 041-2/2022-114
Hrpelje, dne 23. novembra 2022

Predsednica ObVK Hrpelje - Kozina
Helena Godina

3757. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega 
sveta Občine Hrpelje - Kozina

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

Občine Hrpelje - Kozina

Občinska volilna komisija Občine Hrpelje - Kozina je na 
seji dne 21. 11. 2022 na podlagi zapisnikov o delu volilnih 
odborov in na podlagi zapisnika volilne komisije o glasovanju 
po pošti pri ugotavljanju izida glasovanja za člane občinskega 
sveta Občine Hrpelje-Kozina na volitvah, dne 20. novembra 
2022, ugotovila:

I.
Na volitvah 20. novembra 2022 je imelo pravico voliti 

skupaj 4023 volivcev, od tega:
a) 4023 volivcev, vpisanih v volilni imenik in
b) 0 volivcev s potrdilom.
2. Glasovalo je skupaj 2351 volivcev ali 58,44 % od vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 2285 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 5 volivcev glasovalo po pošti,
c) 0 volivcev glasovalo na domu,
d) 61 volivcev glasovalo na predčasnem glasovanju.

II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 2343 

glasovnic. Ker so bile prazne, oziroma ni bilo moč ugotoviti 
volje volivca, je bilo 61 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih je bilo 2282 glasovnic.
8 manjkajočih glasovnic (2 nista prispeli pravočasno po 

pošti, 6 jih ni bilo oddanih v volilne skrinjice s strani volivcev na 
volišču št. 035001 Hrpelje).

Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 
glasov:

Zap. št. Lista kandidatov Število glasov Odstotek glasov
1 Lista Saše Likavec Svetelšek 1020 44,70 %
2 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 85 3,72 %
3 PRETRESI 554 24,28 %
4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 179 7,84 %
5 ZA LJUDI 256 11,22 %
6 POVEZANI 188 8,24 %

III.
Na podlagi drugega odstavka 14. člena Statuta Občine Hr-

pelje - Kozina šteje občinski svet 13 članov. Na lokalnih volitvah 
se voli 13 članov in razdeli 13 mandatov med liste kandidatov.

IV.
Na podlagi določb ZLV so bili v Občinski svet Občine Hrpe-

lje - Kozina izvoljeni naslednji kandidati iz spodaj navedenih list:

VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 13
Lista: 1 – Lista Saše Likavec Svetelšek

Skupno št. glasov: 1020  % glasov: 44,70 % Št. izvoljenih: 7
Zap. št. Kandidat Izv./žreb.

1 Saša Likavec Svetelšek Izvoljen
2 Matej Dodič Izvoljen
3 Irena Stropnik Izvoljen
4 Gregor Mihelj Izvoljen
5 Sara Tavić Izvoljen
6 Andrej Bolčič Izvoljen
7 Nina Furlan Izvoljen
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Lista: 3 – PRETRESI
Skupno št. glasov: 554  % glasov: 24,28 % Št. izvoljenih: 3

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Vasja Ivančič Izvoljen
2 Andreja Smajila Izvoljen
3 Matej Skočaj Izvoljen

Lista: 4 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Skupno št. glasov: 179  % glasov: 7,84 % Št. izvoljenih: 1

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Peter Valenčič Izvoljen

Lista: 5 – ZA LJUDI
Skupno št. glasov: 256  % glasov: 11,22 % Št. izvoljenih: 1

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Peter Boršić Izvoljen

Lista: 6 – POVEZANI
Skupno št. glasov: 188  % glasov: 8,24 % Št. izvoljenih: 1

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Sandi Benčič Izvoljen

Seznam izvoljenih kandidatov za člane občinskega sveta, 
kateri so zbrali potrebno število preferenčnih glasov in sta bila 
izpolnjena oba pogoja iz 18. člena Zakona o lokalnih volitvah 
kar pa ni vplivalo na samo izvolitev kandidata:

– iz liste Lista Saše Likavec Svetelšek je bil v občinski 
svet izvoljen Andrej Bolčič, ki je zbral 139 preferenčnih glasov, 
pri tej listi je bilo oddanih 564 preferenčnih glasov, za listo pa 
je glasovalo 1020 volivcev;

– iz liste Lista Saše Likavec Svetelšek je bil v občinski 
svet izvoljen Gregor Mihelj, ki je zbral 112 preferenčnih glasov, 
pri tej listi je bilo oddanih 564 preferenčnih glasov, za listo pa 
je glasovalo 1020 volivcev;

– iz liste PRETRESI je bil v občinski svet izvoljen Vasja 
Ivančič, ki je zbral 92 preferenčnih glasov, pri tej listi je bilo oddanih 
179 preferenčnih glasov, za listo pa je glasovalo 554 volivcev;

– iz SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 
je bil v občinski svet izvoljen Peter Valenčič ki je zbral 54 pre-
ferenčnih glasov, pri tej listi je bilo oddanih 65 preferenčnih 
glasov, za listo pa je glasovalo 179 volivcev;

– iz liste ZA LJUDI je bil v občinski svet izvoljen Peter Bor-
šić, ki je zbral 50 preferenčnih glasov, pri tej listi je bilo oddanih 
139 preferenčnih glasov, za listo pa je glasovalo 256 volivcev;

– iz liste POVEZANI je bil v občinski svet izvoljen Sandi 
Benčič, ki je zbral 45 preferenčnih glasov, pri tej listi je bilo oddanih 
90 preferenčnih glasov, za listo pa je glasovalo 188 volivcev.

Občinska volilna komisija je v roku, dne 21. 11. 2022, prejela 
dve zahtevi za ponovno štetje glasovnic za volitve članov občin-
skega sveta, ki ju je Občinska volilna komisija Hrpelje - Kozina 
obravnavala kot ugovora po 98. členu Zakona o lokalnih volitvah. 
Občinska volilna komisija je dne 23. 11. 2022 ugovora kot neu-
temeljena zavrnila, ker v zahtevah ni bilo navedenih nikakršnih 
konkretnih nepravilnosti pri delu volilnih odborov ali same komisije.

Št. 041-2/2022-115
Hrpelje, dne 23. novembra 2022

Predsednica ObVK Hrpelje - Kozina
Helena Godina

3758. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih 
skupnosti na območju Občine Hrpelje - Kozina 
dne 20. novembra 2022

Občinska volilna komisija Hrpelje - Kozina izdaja na 
podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 
93/20 – odl. US)

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

na območju Občine Hrpelje - Kozina  
dne 20. novembra 2022

KRAJEVNA SKUPNOST ARTVIŽE
Volilna enota št. 1: Artviže
a) Pravico glasovanja je imelo 46 volivcev, glasovalo pa 

je 39 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 39
veljavnih glasovnic: 35
neveljavnih glasovnic: 4
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Simon Stančič, 29
Slavko Stančič, 25
Martina Drožina, 20
Tjaša Dujmovič, 18
V volilni enoti št. 1 so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Martina Drožina, roj. 2. 1. 1985, Artviže 20, 6242 Materija
Tjaša Dujmovič, roj. 22. 2. 1983, Artviže 16, 6242 Materija
Slavko Stančič, roj. 19. 10. 1971, Artviže 19, 6242 Materija
Simon Stančič, roj. 3. 6. 1976, Artviže 1, 6242 Materija
Volilna enota št. 2: Ostrovica
Ni kandidatov.
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za 

volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v 
svet krajevne skupnosti izvoljeni:

Martina Drožina, roj. 2. 1. 1985, Artviže 20, 6242 Materija
Tjaša Dujmovič, roj. 22. 2. 1983, Artviže 16, 6242 Materija
Slavko Stančič, roj. 19. 10. 1971, Artviže 19, 6242 Ma-

terija
Simon Stančič, roj. 3. 6. 1976, Artviže 1, 6242 Materija
KRAJEVNA SKUPNOST BREZOVICA
a) Pravico glasovanja je imelo 75 volivcev, glasovalo pa 

je 52 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 52
veljavnih glasovnic: 50
neveljavnih glasovnic: 2
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Sebastjan Vatovec, 34
Anica Škerjanc Micali, 32
Aleksandra Pančur, 24
Peter Škerjanc, 24
Mihaela Gradišar, 21
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Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za 
volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v 
svet krajevne skupnosti izvoljeni:

Anica Škerjanc Micali, roj. 16. 5. 1959, Brezovica 12A, 
6242 Materija

Peter Škerjanc, roj. 23. 3. 1997, Brezovica 7A, 6242 
Materija

Mihaela Gradišar, roj. 4. 6. 1960, Brezovica 1, 6242 
Materija

Aleksandra Pančur, roj. 25. 1. 1986, Brezovica 51B, 6242 
Materija

Sebastjan Vatovec, roj. 11. 1. 1986, Brezovica 27, 6242 
Materija

KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE PRI MATERIJI
a) Pravico glasovanja je imelo 115 volivcev, glasovalo pa 

je 87 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 87
veljavnih glasovnic: 86
neveljavnih glasovnic: 1
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Karlo Šturm, 68
Suzana Štavar, 67
Primož Šturm, 67
Slava Šepič Vouk, 65
Franc Klun, 62
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za 

volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v 
svet krajevne skupnosti izvoljeni:

Slava Šepič Vouk, roj. 14. 7. 1946, Gradišče pri Materi-
ji 51, 6243 Obrov

Primož Šturm, roj. 5. 6. 1986, Gradišče pri Materiji 31/a, 
6243 Obrov

Suzana Štavar, roj. 6. 10. 1962, Gradišče pri Materiji 7B, 
6243 Obrov

Franc Klun, roj. 4. 9. 1951, Gradišče pri Materiji 46, 6243 
Obrov

Karlo Šturm, roj. 1. 9. 1961, Gradišče pri Materiji 21A, 
6243 Obrov

KRAJEVNA SKUPNOST HRPELJE
Volilna enota št. 1: Borova ulica (hišne št. 1, 3, 5, 7 in 9), 

Nova Pot, Ob Dolu (hišne št. 2, 4, 6, 8, 17 in 19), Obrtno-industrij-
ska cona Hrpelje (OIC-Hrpelje), Prečna ulica, Reška cesta (hišne 
št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 14/a, 16, 18, 
20, 30), Rožna ulica, Slavniška cesta, Sončna pot, Gozdna pot, 
Prisojna ulica, Ulica Dragomirja Benčiča Brkina (hišni št. 4 in 4a)

a) Pravico glasovanja je imelo 516 volivcev, glasovalo pa 
je 355 volivcev.

Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 355
veljavnih glasovnic: 346
neveljavnih glasovnic: 9
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Peter Boršić, 167
Nevenka Ražman, 107
Vid Petohleb, 101
V volilni enoti št. 1 so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Peter Boršić, roj. 4. 1. 1973, Hrpelje, Slavniška cesta 5, 

6240 Kozina
Nevenka Ražman, roj. 1. 1. 1967, Hrpelje, Rožna ulica 27, 

6240 Kozina
Vid Petohleb, roj. 13. 8. 2003, Hrpelje, Slavniška cesta 

8, 6240 Kozina
Volilna enota št. 2: Borova ulica (hišne št. 2, 4, 6, 8 in 10), 

Industrijska ulica, Jagodna ulica, Reška cesta (hišne št. 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 in 51), 
Tumova ulica, Ulica Nikole Tesle

a) Pravico glasovanja je imelo 172 volivcev, glasovalo pa 
je 78 volivcev.

Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.

b) Oddanih glasovnic: 78
veljavnih glasovnic: 65
neveljavnih glasovnic: 13
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Marjan Pelko, 65
V volilni enoti št. 2 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Marjan Pelko, roj. 28. 5. 1964, Hrpelje, Reška cesta 15, 

6240 Kozina
Volilna enota št. 3.: Na Gorici, Pod Hribom, Reška cesta 

(hišna št. 32), Ulica Dragomirja Benčiča Brkina (1, 3, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 14/a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/a, 20/b, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/a, 36, 38, 40, 42, 46 in 48)

a) Pravico glasovanja je imelo 122 volivcev, glasovalo pa 
je 51 volivcev.

Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 51
veljavnih glasovnic: 39
neveljavnih glasovnic: 12
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Danica Nadja Mahnič, 39
V volilni enoti št. 3 je v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Danica Nadja Mahnič, roj. 6. 10. 1954, Hrpelje, Na Gorici 

21, 6240 Kozina
Volilna enota št. 4.: Tublje
a) Pravico glasovanja je imelo 123 volivcev, glasovalo pa 

je 55 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 55
veljavnih glasovnic: 52
neveljavnih glasovnic: 3
c) Kandidat je dobili naslednje število glasov:
Blaž Gombač, 52
V volilni enoti št. 4 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Blaž Gombač, roj. 13. 7. 1993, Tublje pri Hrpeljah 40, 

6240 Kozina
Volilna enota št. 5.: Slope
a) Pravico glasovanja je imelo 63 volivcev, glasovalo pa 

je 33 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 33
veljavnih glasovnic: 31
neveljavnih glasovnic: 2
c) Kandidat je dobili naslednje število glasov:
Stojan Opara, 31
V volilni enoti št. 5 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Stojan Opara, roj. 11. 1. 1974, Slope 15, 6240 Kozina
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za 

volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v 
svet krajevne skupnosti izvoljeni:

Vid Petohleb, roj. 13. 8. 2003, Hrpelje, Slavniška cesta 8, 
6240 Kozina

Peter Boršić, roj. 4. 1. 1973, Hrpelje, Slavniška cesta 5, 
6240 Kozina

Nevenka Ražman, roj. 1. 1. 1967, Hrpelje, Rožna ulica 27, 
6240 Kozina

Marjan Pelko, roj. 28. 5. 1964, Hrpelje, Reška cesta 15, 
6240 Kozina

Danica Nadja Mahnič, roj. 6. 10. 1954, Hrpelje, Na Gorici 
21, 6240 Kozina

Blaž Gombač, roj. 13. 7. 1993, Tublje pri Hrpeljah 40, 
6240 Kozina

Stojan Opara, roj. 11. 1. 1974, Slope 15, 6240 Kozina
KRAJEVNA SKUPNOST KLANEC PRI KOZINI
Volilna enota št. 1: Klanec pri Kozini
a) Pravico glasovanja je imelo 116 volivcev, glasovalo pa 

je 70 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 70
veljavnih glasovnic: 67
neveljavnih glasovnic: 3
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c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Primož Pečar, 47
Simon Kastelic, 43
Helena Borg, 35
V volilni enoti št. 1 so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Simon Kastelic, roj. 27. 3. 1973, Klanec pri Kozini 2/a, 

6240 Kozina
Helena Borg, roj. 2. 9. 1969, Klanec pri Kozini, 21/a, 6240 

Kozina
Primož Pečar, roj. 15. 6. 1975, Klanec pri Kozini 1, 6240 

Kozina
Volilna enota št. 2: Petrinje
a) Pravico glasovanja je imelo 45 volivcev, glasovalo pa 

je 21 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 21
veljavnih glasovnic: 21
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidati sta dobili naslednje število glasov:
Erika Požar, 16
Iztok Rijavec, 11
Dragan Sadžak, 10
V volilni enoti št. 2 sta v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Iztok Rijavec, roj. 30. 9. 1971, Petrinje 18, 6240 Kozina
Erika Požar, roj. 19. 1. 1984, Petrinje 4, 6240 Kozina
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za 

volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v 
svet krajevne skupnosti izvoljeni:

Simon Kastelic, roj. 27. 3. 1973, Klanec pri Kozini 2/a, 
6240 Kozina

Helena Borg, roj. 2. 9. 1969, Klanec pri Kozini, 21/a, 6240 
Kozina

Primož Pečar, roj. 15. 6. 1975, Klanec pri Kozini 1, 6240 
Kozina

Iztok Rijavec, roj. 30. 9. 1971, Petrinje 18, 6240 Kozina
Erika Požar, roj. 19. 1. 1984, Petrinje 4, 6240 Kozina
KRAJEVNA SKUPNOST KOZINA
Volilna enota št. 1: Bazoviška cesta (hišne št. 2 in 6), 

Brkinska ulica, Pod Videžem (hišne št. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 in 21), Rodiška cesta, Vodovodna ulica, 
Obvozna cesta (hišna št. 33)

a) Pravico glasovanja je imelo 219 volivcev, glasovalo pa 
je 116 volivcev.

Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 116
veljavnih glasovnic: 109
neveljavnih glasovnic: 7
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Danjel Zobec, 79
Jana Barba, 62
Ingrid Babšek, 39
V volilni enoti št. 1 so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Jana Barba, roj. 5. 2. 1970, Rodiška cesta 12, 6240 

Kozina
Danjel Zobec, roj. 2. 2. 1982, Rodiška cesta 17, 6240 

Kozina
Ingrid Babšek, roj. 26. 8. 1978, Rodiška cesta 11, 6240 

Kozina
Volilna enota št. 2: Bazoviška cesta (hišne št. 8, 9, 10, 

11, 12, 14, 16, 16/a, 17, 18, 20, 23 in 23a), Istrska ulica (hišne 
št. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16/a, 17, 18, 18/a, 
19, 20, 20/a, 20/b), Mestni Trg, Obrtniška ulica, Pod Videžem 
(hišne št. 1, 3, 5, 7 in 9)

a) Pravico glasovanja je imelo 311 volivcev, glasovalo pa 
je 113 volivcev.

Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 133
veljavnih glasovnic: 119
neveljavnih glasovnic: 14

c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Mateja Boštjančič, 91
Dario Dolenc, 76
V volilni enoti št. 2 sta v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Dario Dolenc, roj. 6. 2. 1987, Istrska ulica 16, 6240 Kozina
Mateja Boštjančič, roj. 2. 3. 1979, Pod Videžem 7, 6240 

Kozina
Volilna enota št. 3: Dolinska ulica, Istrska ulica (hišne 

št. 23, 24, 24/a, 30, 36 in 38), Jamska ulica, Kolodvorska ulica, 
Ob Dolu (hišna št. 5)

a) Pravico glasovanja je imelo 109 volivcev, glasovalo pa 
je 78 volivcev.

Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 78
veljavnih glasovnic: 78
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
Izabela Juriševič, 65
Klemen Omerzelj, 38
V volilni enoti št. 3 sta v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Izabela Juriševič, roj. 9. 9. 1985, Jamska ulica 2, 6240 

Kozina
Klemen Omerzelj, roj. 31. 8. 1982, Dolinska ulica 2, 6240 

Kozina
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za 

volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v 
svet krajevne skupnosti izvoljeni:

Jana Barba, roj. 5. 2. 1970, Rodiška cesta 12, 6240 
Kozina

Danjel Zobec, roj. 2. 2. 1982, Rodiška cesta 17, 6240 
Kozina

Ingrid Babšek, roj. 26. 8. 1978, Rodiška cesta 11, 6240 
Kozina

Dario Dolenc, roj. 6. 2. 1987, Istrska ulica 16, 6240 Kozina
Mateja Boštjančič, roj. 2. 3. 1979, Pod Videžem 7, 6240 

Kozina
Izabela Juriševič, roj. 9. 9. 1985, Jamska ulica 2, 6240 

Kozina
Klemen Omerzelj, roj. 31. 8. 1982, Dolinska ulica 2, 6240 

Kozina
KRAJEVNA SKUPNOST KRVAVI POTOK
Volilna enota št. 1: Krvavi Potok
a) Pravico glasovanja je imelo 76 volivcev, glasovalo pa 

je 36 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 36
veljavnih glasovnic: 36
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
Tina Miklobušec, 29
Bojan Žiberna, 27
V volilni enoti št. 1 sta v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Bojan Žiberna, roj. 20. 8. 1963, Krvavi Potok 37A, 6240 

Kozina
Tina Miklobušec, roj. 30. 10. 1978, Krvavi Potok 8, 6240 

Kozina
Volilna enota št. 2: Nasirec
a) Pravico glasovanja je imelo 52 volivcev, glasovalo pa 

je 30 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 30
veljavnih glasovnic: 30
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Stojan Višnjevec, 27
Irena Višnjevec, 26
V volilni enoti št. 2 sta v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Stojan Višnjevec, roj. 8. 10. 1966, Nasirec 9A, 6240 

Kozina
Irena Višnjevec, roj. 15. 11. 1980, Nasirec 17, 6240 Kozina
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Volilna enota št. 3: Mihele
a) Pravico glasovanja je imelo 25 volivcev, glasovalo pa 

je 8 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 8
veljavnih glasovnic: 6
neveljavnih glasovnic: 2
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Matej Cergol, 6
V volilni enoti št. 3 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Matej Cergol, roj. 1. 6. 1993, Mihele 3, 6240 Kozina
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za 

volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v 
svet krajevne skupnosti izvoljeni:

Bojan Žiberna, roj. 20. 8. 1963, Krvavi Potok 37A, 6240 
Kozina

Tina Miklobušec, roj. 30. 10. 1978, Krvavi Potok 8, 6240 
Kozina

Stojan Višnjevec, roj. 8. 10. 1966, Nasirec 9A, 6240 
Kozina

Irena Višnjevec, roj. 15. 11. 1980, Nasirec 17, 6240 Ko-
zina

Matej Cergol, roj. 1. 6. 1993, Mihele 3, 6240 Kozina
KRAJEVNA SKUPNOST MATERIJA
Volilna enota št. 1: Bač pri Materiji
a) Pravico glasovanja je imelo 101 volivcev, glasovalo pa 

je 66 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 66
veljavnih glasovnic: 62
neveljavnih glasovnic: 4
c) Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
Aljoša Sila, 62
V volilni enoti št. 1 so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Aljoša Sila, roj. 7. 3. 1979, Bač pri Materiji 28F, 6242 

Materija
Volilna enota št. 2: Materija
a) Pravico glasovanja je imelo 52 volivcev, glasovalo pa 

je 27 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 27
veljavnih glasovnic: 23
neveljavnih glasovnic: 4
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Saško Mavrič, 23
V volilni enoti št. 3 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Saško Mavrič, roj. 6. 9. 1972, Materija 16, 6242 Materija
Volilna enota št. 3: Gradišica
Ni kandidata.
Volilna enota št. 4: Rožice
a) Pravico glasovanja je imelo 56 volivcev, glasovalo pa 

je 40 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 40
veljavnih glasovnic: 40
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidatka je dobila naslednje število glasov:
Vlasta Vatovec, 40
V volilni enoti št. 4 je v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Vlasta Vatovec, roj. 30. 8. 1966, Rožice 8, 6242 Materija
Volilna enota št. 5: Povžane
a) Pravico glasovanja je imelo 92 volivcev, glasovalo pa 

je 67 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 67
veljavnih glasovnic: 67
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Matej Fabjančič, 67

V volilni enoti št. 5 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Matej Fabjančič, roj. 21. 1. 1994, Povžane 5, 6242 Ma-

terija
Volilna enota št. 6: Skadanščina
a) Pravico glasovanja je imelo 35 volivcev, glasovalo pa 

je 24 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 24
veljavnih glasovnic: 24
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Jernej Poles, 24
V volilni enoti št. 6 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Jernej Poles, roj. 24. 11. 1992, Skadanščina 7, 6242 

Materija
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za 

volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v 
svet krajevne skupnosti izvoljeni:

Aljoša Sila, roj. 7. 3. 1979, Bač pri Materiji 28F, 6242 
Materija

Saško Mavrič, roj. 6. 9. 1972, Materija 16, 6242 Materija
Vlasta Vatovec, roj. 30. 8. 1966, Rožice 8, 6242 Materija
Matej Fabjančič, roj. 21. 1. 1994, Povžane 5, 6242 Ma-

terija
Jernej Poles, roj. 24. 11. 1992, Skadanščina 7, 6242 

Materija
KRAJEVNA SKUPNOST OBROV
Volilna enota št. 1: Obrov
a) Pravico glasovanja je imelo 171 volivcev, glasovalo pa 

je 69 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 69
veljavnih glasovnic: 69
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
Klementina Dodič, 49
Radovan Hrvatin, 44
V volilni enoti št. 1 sta v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Radovan Hrvatin, roj. 17. 2. 1957, Obrov 55/e, 6243 

Obrov
Klementina Dodič, roj. 26. 6. 1972, Obrov 61E, 6243 

Obrov
Volilna enota št. 2: Javorje
a) Pravico glasovanja je imelo 117 volivcev, glasovalo pa 

je 58 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 58
veljavnih glasovnic: 58
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Viljan Ljubič, 58
V volilni enoti št. 2 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Viljan Ljubič, roj. 4. 2. 1965, Javorje 37, 6243 Obrov
Volilna enota št. 3: Golac in Poljane pri Podgradu
a) Pravico glasovanja je imelo 68 volivcev, glasovalo pa 

je 23 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 23
veljavnih glasovnic: 21
neveljavnih glasovnic: 2
c) Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
Katarina Juriševič, 20
Erik Maglica, 15
V volilni enoti št. 3 sta v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Erik Maglica, roj. 25. 5. 1998, Golac 70, 6243 Obrov
Katarina Juriševič, roj. 12. 5. 1999, Golac 4 6243 Obrov
Volilna enota št. 4: Brezovo Brdo
a) Pravico glasovanja je imelo 23 volivcev, glasovalo pa 

je 6 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
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b) Oddanih glasovnic: 6
veljavnih glasovnic: 6
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Simon Frank, 6
V volilni enoti št. 4 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Simon Frank, roj. 3. 12. 1982, Brezovo Brdo 6, 6243 

Obrov
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za 

volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v 
svet krajevne skupnosti izvoljeni:

Radovan Hrvatin, roj. 17. 2. 1957, Obrov 55/e, 6243 Obrov
Klementina Dodič, roj. 26. 6. 1972, Obrov 61E, 6243 Obrov
Viljan Ljubič, roj. 4. 2. 1965, Javorje 37, 6243 Obrov
Erik Maglica, roj. 25. 5. 1998, Golac 70, 6243 Obrov
Katarina Juriševič, roj. 12. 5. 1999, Golac 4, 6243 Obrov
Simon Frank, roj. 3. 12. 1982, Brezovo Brdo 6, 6243 Obrov
KRAJEVNA SKUPNOST OCIZLA
Volilna enota št. 1: Ocizla
a) Pravico glasovanja je imelo 109 volivcev, glasovalo pa 

je 69 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 69
veljavnih glasovnic: 67
neveljavnih glasovnic: 2
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Dorijan Andrejašič, 43
Jana Jurič, 34
Marjan Korošec, 32
Vesna Vodnik, 32
V volilni enoti št. 1 so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Dorijan Andrejašič, roj. 15.06.1976, Ocizla 11, 6240 Kozina
Marjan Korošec, roj. 09.08.1976, Ocizla 2B, 6240 Kozina
Vesna Vodnik, roj. 25.06.1980, Ocizla 1, 6240 Kozina
Jana Jurič, roj. 11.10.1986, Ocizla 1C, 6240 Kozina
Volilna enota št. 2:  Beka
a) Pravico glasovanja je imelo 15 volivcev, glasovalo pa 

je 11 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 11
veljavnih glasovnic: 11
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidatka je dobila naslednje število glasov:
Emanuela Bertok Valečič, 11
V volilni enoti št. 2 je v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Emanuela Bertok Valečič, roj. 27.11.1973, Beka 23, 6240 

Kozina
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za 

volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v 
svet krajevne skupnosti izvoljeni:

Dorijan Andrejašič, roj. 15.06.1976, Ocizla 11, 6240 Ko-
zina

Jana Jurič, roj. 11.10.1986, Ocizla 1/c, 6240 Kozina
Marjan Korošec, roj. 09.08.1976, Ocizla 2B, 6240 Kozina
Vesna Vodnik, roj. 25.06.1980, Ocizla 1, 6240 Kozina 
Emanuela Bertok Valečič, roj. 27.11.1973, Beka 23, 6240 

Kozina
KRAJEVNA SKUPNOST PREŠNICA
a) Pravico glasovanja je imelo 166 volivcev, glasovalo pa 

je 135 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 135
veljavnih glasovnic: 135
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Andrej Bolčič, 124
Maja Barbara Muc, 111
Iris Pečar, 111
Miha Pečar, 110

Bernard Bolčič, 109
Jana Jašović Memon, 109
Matjaž Pečar, 109
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za 

volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v 
svet krajevne skupnosti izvoljeni:

Maja Barbara Muc, roj. 23. 5. 1978, Prešnica 98, 6240 
Kozina

Bernard Bolčič, roj. 6. 10. 1979, Prešnica 10, 6240 Kozina
Andrej Bolčič, roj. 5. 8. 1979, Prešnica 73, 6240 Kozina
Matjaž Pečar, roj. 17. 10. 1983, Prešnica 72, 6240 Kozina
Jana Jašović Memon, roj. 27. 2. 1981, Prešnica 46, 6240 

Kozina
Miha Pečar, roj. 17. 2. 1992, Prešnica 35, 6240 Kozina
Iris Pečar, roj. 10. 9. 1984, Prešnica 11, 6240 Kozina
KRAJEVNA SKUPNOST RODIK
a) Pravico glasovanja je imelo 290 volivcev, glasovalo pa 

je 184 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 184
veljavnih glasovnic: 167
neveljavnih glasovnic: 17
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Gregor Mihelj, 121
Helena Race, 92
Valerija Pučko, 85
Bogdan Čebohin, 82
Gabrijel Cizl, 81
Irena Cek Babič, 79
Janez Lukovec, 76
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za 

volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v 
svet krajevne skupnosti izvoljeni:

Helena Race, roj. 15. 2. 1980, Rodik 48A, 6240 Kozina
Janez Lukovec, roj. 1. 6. 1980, Rodik 59, 6240 Kozina
Gabrijel Cizl, roj. 24. 11. 1966, Rodik 7A, 6240 Kozina
Gregor Mihelj, roj. 25. 3. 1971, Rodik 3D, 6240 Kozina
Bogdan Čebohin, roj. 13. 12. 1951, Rodik 3B, 6240 Ko-

zina
Irena Cek Babič, roj. 27. 12. 1978, Rodik 5C, 6240 Kozina
Valerija Pučko, roj. 7. 12. 1978, Rodik 53, 6240 Kozina
KRAJEVNA SKUPNOST Slivje
Volilna enota št. 1: SLIVJE
a) Pravico glasovanja je imelo 104 volivcev, glasovalo pa 

je 67 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 67
veljavnih glasovnic: 66
neveljavnih glasovnic: 1
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Martina Ferlat, 66
Miroslavo Ferlat, 66
Branko Mahne, 66
V volilni enoti št. 1 so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Miroslavo Ferlat, roj. 22. 1. 1958, Slivje 36, 6242 Materija
Martina Ferlat, roj. 1. 3. 1963, Slivje 38, 6242 Materija
Branko Mahne, roj. 29. 3. 1952, Slivje 1A, 6242 Materija
Volilna enota št. 2: Markovščina
a) Pravico glasovanja je imelo 96 volivcev, glasovalo pa 

je 73 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 73
veljavnih glasovnic: 72
neveljavnih glasovnic: 1
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zlatko Družina, 72
Sandi Klun, 72
Ankica Kovačević, 72
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V volilni enoti št. 2 so v svet krajevne skupnosti izvoljeni:
Zlatko Družina, roj. 2. 11. 1971, Markovščina 4, 6242 

Materija
Ankica Kovačević, roj. 4. 4. 1963, Markovščina 24, 6242 

Materija
Sandi Klun, roj. 13. 11. 1968, Markovščina 22, 6242 

Materija
Volilna enota št. 3: Kovčice
a) Pravico glasovanja je imelo 39 volivcev, glasovalo pa 

je 17 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 17
veljavnih glasovnic: 12
neveljavnih glasovnic: 5
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Simon Lukač, 12
V volilni enoti št. 3 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Simon Lukač, roj. 8. 2. 1988, Kovčice 17, 6243 Obrov
Volilna enota št. 4: Orehek
a) Pravico glasovanja je imelo 17 volivcev, glasovalo pa 

je 8 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 8
veljavnih glasovnic: 8
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Rok Vatovec, 8
V volilni enoti št. 4 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Rok Vatovec, roj. 11. 1. 1994, Orehek pri Materiji 4A, 

6242 Materija
Volilna enota št. 5: Mrše
a) Pravico glasovanja je imelo 25 volivcev, glasovalo pa 

je 12 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 12
veljavnih glasovnic: 9
neveljavnih glasovnic: 3
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Vladimir Cetin, 9
V volilni enoti št. 5 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Vladimir Cetin, roj. 19. 7. 1939, Mrše 5, 6242 Materija
Volilna enota št. 6: Ritomeče
a) Pravico glasovanja je imelo 42 volivcev, glasovalo pa 

je 25 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 25
veljavnih glasovnic: 24
neveljavnih glasovnic: 1
c) Kandidat je dobil naslednje število glasov:
Niko Poles, 24
V volilni enoti št. 6 je v svet krajevne skupnosti izvoljen:
Niko Poles, roj. 10. 5. 1990, Ritomeče 12A, 6243 Obrov
Volilna enota št. 7: Velike Loče
a) Pravico glasovanja je imelo 32 volivcev, glasovalo pa 

je 15 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 15
veljavnih glasovnic: 14
neveljavnih glasovnic: 1
c) Kandidatka je dobila naslednje število glasov:
Alenka Lukač, 14
V volilni enoti št. 6 je v svet krajevne skupnosti izvoljena:
Alenka Lukač, roj. 1. 8. 1981, Velike Loče 2, 6242 Materija
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za 

volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v 
svet krajevne skupnosti izvoljeni:

Miroslavo Ferlat, roj. 22. 1. 1958, Slivje 36, 6242 Materija
Martina Ferlat, roj. 1. 3. 1963, Slivje 38, 6242 Materija
Branko Mahne, roj. 29. 3. 1952, Slivje 1A, 6242 Materija
Zlatko Družina, roj. 2. 11. 1971, Markovščina 4, 6242 

Materija

Ankica Kovačević, roj. 4. 4. 1963, Markovščina 24, 6242 
Materija

Sandi Klun, roj. 13. 11. 1968, Markovščina 22, 6242 
Materija

Simon Lukač, roj. 8. 2. 1988, Kovčice 17, 6243 Obrov
Rok Vatovec, roj. 11. 1. 1994, Orehek pri Materiji 4A, 

6242 Materija
Vladimir Cetin, roj. 19. 7. 1939, Mrše 5, 6242 Materija
Niko Poles, roj. 10. 5. 1990, Ritomeče 12A, 6243 Obrov
Alenka Lukač, roj. 1. 8. 1981, Velike Loče 2, 6242 Materija
KRAJEVNA SKUPNOST TATRE
a) Pravico glasovanja je imelo 39 volivcev, glasovalo pa 

je 34 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 34
veljavnih glasovnic: 34
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Matjaž Gajšak, 28
Marko Mahne, 25
Marjan Korošec, 23
Katja Korošec, 21
Vlasta Šircelj Gajšak, 21
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za 

volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v 
svet krajevne skupnosti izvoljeni:

Marko Mahne, roj. 14. 8. 1987, Tatre 32, 6243 Obrov
Matjaž Gajšak, roj. 9. 4. 1970, Tatre 7, 6243 Obrov
Marjan Korošec, roj. 13. 9. 1973, Tatre 16A, 6243 Obrov
Vlasta Šircelj Gajšak, roj. 1. 5. 1974, Tatre 7, 6243 Obrov
Katja Korošec, roj. 13. 12. 1978, Tatre 16A, 6243 Obrov
KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE
a) Pravico glasovanja je imelo 64 volivcev, glasovalo pa 

je 41 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 41
veljavnih glasovnic: 41
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Dalja Čeranič, 26
Džemal Delalić, 24
Sandi Višnjevec, 20
Neli Hirsch, 16
Zdenko Benčič, 12
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za 

volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v 
svet krajevne skupnosti izvoljeni:

Neli Hirsch, roj. 17. 9. 1985, Vrhpolje 17, 6240 Kozina
Zdenko Benčič, roj. 27. 12. 1959, Vrhpolje 11, 6240 Kozina
Dalja Čeranič, roj. 5. 1. 1955, Vrhpolje 5A, 6240 Kozina
Sandi Višnjevec, roj. 2. 5. 1988, Vrhpolje 8, 6240 Kozina
Džemal Delalić, roj. 18. 11. 1981, Vrhpolje 3, 6240 Kozina
KRAJEVNA SKUPNOST HOTIČNA
a) Pravico glasovanja je imelo 54 volivcev, glasovalo pa 

je 39 volivcev.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku.
b) Oddanih glasovnic: 39
veljavnih glasovnic: 39
neveljavnih glasovnic: 0
c) Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Aco Spasović, 23
Sašo Rojnik, 13
Martina Ivančič, 12
Mihaela Jazbec, 11
Andrej Skočaj, 7
Na podlagi 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za 

volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 75/06, 17/10, 48/14, 43/18 in 122/22) so v 
svet krajevne skupnosti izvoljeni:
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Andrej Skočaj, roj. 6. 8. 1984, Hotična 1B, 6242 Materija
Martina Ivančič, roj. 9. 10. 1978, Hotična 2, 6242 Materija
Aco Spasović, roj. 15. 6. 1977, Hotična 2A, 6242 Materija
Mihaela Jazbec, roj. 26. 4. 1974, Hotična 19A, 6242 

Materija
Sašo Rojnik, roj. 9. 4. 1983, Hotična 10, 6242 Materija

Št. 041-2/2022-116
Hrpelje, dne 23. novembra 2022

Helena Godina
predsednica ObVK

IG

3759. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 
2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-
-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08  – Odl. US: 
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – Odl. US: U-I-
427/06-9, 79/09, 14/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 
– Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 102. člena Statuta Občine 
Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 
30. redni seji dne 23. 11. 2022 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2022

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2022 (Uradni list 

RS, št. 92/22) se 1. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v eurih
Skupina/ 
podskupina 
kontov

NAMEN REBALANS 
3-2022

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 10.169.578,92
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.619.574,80

70 DAVČNI PRIHODKI 5.615.747,55
700 Davki na dohodek in dobiček 4.861.208,00
703 Davki na premoženje 607.694,47
704 Domači davki na blago  

in storitve 146.845,08
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.003.827,25
710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 129.882,64
711 Takse in pristojbine 11.159,06
712 Globe in druge denarne kazni 171.380,00
713 Prihodki od prodaje blaga  

in storitev 72.536,66
714 Drugi nedavčni prihodki 1.618.868,89

72 KAPITALSKI PRIHODKI 104.117,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 

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

in nematerialnega premoženja 104.117,00

73 PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije iz domačih 

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.445.887,12
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 977.147,48
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.468.739,64
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 11.795.690,09

40 TEKOČI ODHODKI 3.388.571,32
400 Plače in drugi izdatki 

zaposlenim 512.511,82
401 Prispevki delodajalcev  

za socialno varnost 78.112,62
402 Izdatki za blago in storitve 2.564.628,32
403 Plačila domačih obresti 31.311,89
409 Rezerve 202.006,67

41 TEKOČI TRANSFERI 3.384.532,97
410 Subvencije 181.775,00
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 1.941.687,66
412 Transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam 262.504,45
413 Drugi tekoči domači transferi 998.565,86
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.371.283,05
420 Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 4.371.283,05
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 651.302,75

431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam 408.445,02

432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 242.857,73
III. PRORAČUNSKI 
PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.) –1.626.111,17

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 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
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 239.000,00

50 ZADOLŽEVANJE 239.000,00
500 Domače zadolževanje 239.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 435.155,71
55 ODPLAČILA DOLGA 435.155,71

550 Odplačila domačega dolga 435.155,71
IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.822.266,88
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.) –196.155,71
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.626.111,17
STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH NA DAN  
31. 12. 2021 1.822.266,88

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 proračun-
ske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk; 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu od-
loku in se objavita na spletni strani Občine Ig.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu 

ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 

151.943,43 eur.
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 10.000,00 eurov 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«

3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V prvem odstavku 11. člena se znesek v višini 404.963,40 

eur nadomesti z novim zneskom v višini 239.000,00 eur.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0006/2021-7
Ig, dne 24. novembra 2022

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman

3760. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2023

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 30. redni seji dne 23. 11. 2022 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Ig za leto 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Ig za leto 2022 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 podkontov.

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 
2023

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 10.185.557,55
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 8.097.131,40

70 DAVČNI PRIHODKI 6.016.109,84
700 Davki na dohodek in dobiček 5.283.611,00
703 Davki na premoženje 591.698,84
704 Domači davki na blago  

in storitve 140.800,00
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.081.021,56
710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 116.620,57
711 Takse in pristojbine 11.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 116.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga  

in storitev 215.590,14
714 Drugi nedavčni prihodki 1.621.810,85

72 KAPITALSKI PRIHODKI 5.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 

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

in nematerialnega premoženja 5.000,00
73 PREJETE DONACIJE 0,00

730 Prejete donacije iz domačih 
virov 0,00

731 Prejete donacije iz tujine 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.083.426,15

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.600.366,16

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 483.059,99

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE 0,00
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787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 0,00
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 12.961.306,28

40 TEKOČI ODHODKI 3.972.368,30
400 Plače in drugi izdatki 

zaposlenim 672.443,88
401 Prispevki delodajalcev  

za socialno varnost 99.497,77
402 Izdatki za blago in storitve 2.966.073,38
403 Plačila domačih obresti 36.500,00
409 Rezerve 197.853,27

41 TEKOČI TRANSFERI 3.550.128,59
410 Subvencije 196.100,00
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 1.970.521,52
412 Transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam 258.057,70
413 Drugi tekoči domači transferi 1.125.449,37
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.729.857,49
420 Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 4.729.857,49
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 708.951,90

431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam 648.901,90

432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 60.050,00
III. PRORAČUNSKI 
PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ  
(I.-II.) –2.775.748,73

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)

50 ZADOLŽEVANJE 2.041.237,00
500 Domače zadolževanje 2.041.237,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA 435.156,72

550 Odplačila domačega dolga 435.156,72

IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.169.668,45
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.) –1.606.080,28
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 2.775.748,73
STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH  
NA DAN 31. 12. 2022 1.169.668,45

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 proračun-
ske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov 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 – 
podkonta.

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 2023 in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in nje-
govi realizaciji.
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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 prora-
čuna 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 2023 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.

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 2024 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-

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

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 
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, komunalnih storitve 
in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se finan-
cirajo 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 2023 oblikuje v višini 

148.616,92 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 2023 zadolži za 2.041.237,00 eur.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ig, 
v letu 2023 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 2023 ne 
morejo zadolžiti.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu 2024, 
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. 2023 dalje.

Št. 410-0001/2022-1
Ig, dne 24. novembra 2022

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman

3761. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Ig za leto 2023

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, 
št. 39/16) in 19. člena Odloka o odmeri nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča v Občini Ig (Uradni list RS, št. 72/17 
– popr., 4/18) je Občinski svet Občine Ig na 30. redni seji dne 
23. 11. 2022 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Ig za leto 2023

1. člen
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2023 znaša 
za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča 0,003054 EUR.
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2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2023.

Št. 422-0054/2022
Ig, dne 23. novembra 2022 

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman

KOBARID

3762. Poročilo o izidu rednih volitev v Občini 
Kobarid na lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17) je Občin-
ska volilna komisija Občine Kobarid sestavila

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev v Občini Kobarid  
na lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022

Občinska volilna komisija Občine Kobarid (v nadaljevanju: 
občinska volilna komisija) je na svoji seji dne 21. 11. 2022 ugo-
tovila izid glasovanja za redne lokalne volitve župana Občine 
Kobarid in za redne lokalne volitve članov Občinskega sveta 
Občine Kobarid.

Na dan glasovanja je imelo na območju Občine Kobarid 
volilno pravico 3487 volivcev. Od teh je glasovalo 2.292 voliv-
cev, kar pomeni, da je bila volilna udeležba v občini 65,73 %.

VOLITVE ŽUPANA
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo oddanih 

glasovnic za volitve župana 2.292, od tega je bilo veljavnih 
2.240 glasovnic in neveljavnih 52 glasovnic.

Ugotovljen je bil naslednji izid glasovanja za volitve župa-
na po vrstnem redu kot je bilo prejetih glasov:
Kandidat Število glasov  % glasov
Marko Matajurc 1.676 74,82
Robert Kavčič 564 25,18

Glede na večino prejetih glasov je občinska volilna ko-
misija v skladu s 107. členom ZLV ugotovila, da je za župana 
izvoljen:

Marko Matajurc, rojen 20. 2. 1967, Trnovo ob Soči 15 a, 
5222 Kobarid.

Občinska volilna komisija tekom priprav na volitve in na 
dan glasovanja ni zaznala nobenih nepravilnosti.

VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Občinski svet Občine Kobarid šteje 16 članov, ki se volijo 

po proporcionalnem sistemu, in sicer v občini kot eni volilni 
enoti. Pri proporcionalnih volitvah se glasuje o listah kandidatov 
v volilni enoti.

Liste kandidatov so bile določene s strani petih političnih 
strank in treh skupin volivcev. Skupno je bilo tako vloženih 
osem list kandidatov, katere so bile vložene pravočasno in 
skladno z določili zakona tako, da jih je občinska volilna komi-
sija potrdila v celoti.

Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 
glasov:

Ime liste Število 
glasov

 % glasov

1. GIBANJE SVOBODA 201 8,93
2. Lista Roberta Kavčiča 149 6,62
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 453 20,13
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 309 13,73
5. SOCIALNI DEMOKRATI 119 5,29
6. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 436 19,38
7. Neodvisna lista Darko Smrekar – Smrk in prijatelji 170 7,56
8. Lista Marko Matajurc »za vodo« 413 18,36

Ker se je v Občini Kobarid glasovalo o listah kandidatov v 
občini kot eni volilni enoti, so se mandati dodeljevali listam kan-
didatov v skladu s 14. členom ZLV, to je 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 občin-
skega sveta (d’Hondtov sistem). Z liste kandidatov je izvoljenih 
toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista kandidatov.

Količnik Ime liste 
1. 453,00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 
2. 436,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 
3. 413,00 Lista Marko Matajurc »za vodo«
4. 309,00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
5. 226,50 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 
6. 218,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 
7. 206,50 Lista Marko Matajurc »za vodo«
8. 201,00 GIBANJE SVOBODA
9. 170,00 Neodvisna lista Darko Smrekar – Smrk in prijatelji

10. 154,50 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
11. 151,00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 
12. 149,00 Lista Roberta Kavčiča
13. 145,33 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 
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14. 137,67 Lista Marko Matajurc »za vodo«
15. 119,00 SOCIALNI DEMOKRATI – SD 
16. 113,25 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 

Občinska volilna komisija je ugotovila, da pripada posa-
meznim listam kandidatov naslednje število mandatov:

Ime liste Število 
mandatov

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 4
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 3
Lista Marko Matajurc »za vodo« 3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 2
GIBANJE SVOBODA 1
Neodvisna lista Darko Smrekar – Smrk in prijatelji 1
Lista Roberta Kavčiča 1
SOCIALNI DEMOKRATI – SD 1

Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu, navedenem na 
listi kandidatov razen, če je najmanj četrtina volivcev, ki so 
glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne 
glasove za posamezne kandidate s te liste kandidatov. V 
tem primeru so skladno z drugim odstavkom 18. člena ZLV 
z liste kandidatov izvoljeni kandidati, ki so dobili največje 
število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števi-
la preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov 
posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh 
glasov, oddanih za listo.

Razdelitev preferenčnih glasov je razvidna iz priloge tega 
poročila URLV3_01 Preferenčni glasovi.

Na podlagi navedenih rezultatov in upoštevaje pravilo 
preferenčnih glasov so bili za člane Občinskega sveta Občine 
Kobarid izvoljeni naslednji kandidati:

SLS – Slovenska ljudska stranka:
1. Marijan Medveš
2. Srečko Gašperut
3. Mateja Urbančič
4. Marko Miklavič
SDS – Slovenska demokratska stranka:
1. Darko Kurinčič
2. Bruno Grosar
3. Darko Rosič
Lista Marko Matajurc »za vodo«:
1. Luka Šavli
2. Tina Sivec Matelič
3. Marko Matajurc
N.Si – Nova Slovenija – Krščanski demokrati
1. Patrik Likar
2. Pavel Sivec
Gibanje svoboda
1. Erika Tuta
Neodvisna lista Darko Smrekar – Smrk in prijatelji
1. Darko Smrekar
Lista Roberta Kavčiča:
1. Marijan Čebokli
SD – Socialni demokrati
1. Branko Velišček
Ugotoviti je, da je bilo v Občinski svet Občine Kobarid 

izvoljenih 16 svetnikov iz osmih list kandidatov.
Občinska volilna komisija tekom priprav na volitve in na 

dan glasovanja ni zaznala nobenih nepravilnosti.

Št. 041-2/2022
Kobarid, dne 21. novembra 2022

Aleksandra Leban
predsednica Občinske volilne komisije

3763. Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev 
v Svete krajevnih skupnosti v Občini Kobarid 
na lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17) je Občin-
ska volilna komisija Občine Kobarid sestavila

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

v Svete krajevnih skupnosti v Občini Kobarid  
na lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022

Občinska volilna komisija Občine Kobarid (v nadaljevanju: 
občinska volilna komisija) je na svoji seji dne 21. 11. 2022 na pod-
lagi zapisnikov o delu volilnih odborov o izidu glasovanja za volitve 
članov Svetov krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: KS) ugotovila:

1. Na območju KS Kobarid je bilo v volilni imenik vpisanih 
1116 volivcev. Oddanih je bilo 695 glasovnic, od katerih je bilo 
392 neveljavnih glasovnic.

Za člane Sveta KS Kobarid so bili izvoljeni:
– 1. volilna enota:
Vilma Purkart
Dejan Skočir
Branko Velišček
– 2. volilna enota:
Iris Finc
Matej Stres
Dani Vulikić
– 3. volilna enota:
Bogdan Ivančič
– 4. volilna enota:
Luka Volarič
2. Na območju KS Borjana - Podbela je bilo v volilni ime-

nik vpisanih 173 volivcev. Oddanih je bilo 103 glasovnic, od 
katerih je bilo 11 neveljavnih glasovnic.

Za člane Sveta KS Borjana - Podbela so bili izvoljeni:
– 1. volilna enota:
Edi Hrast
Miranda Lesjak
Tadej Uršič
– 2. volilna enota:
Erik Marcola
Melita Čušin
Danica Hrast
Na območju KS Kred - Staro selo je bilo v volilni imenik 

vpisanih 319 volivcev. Oddanih je bilo 221 glasovnic, od katerih 
je bilo 18 neveljavnih glasovnic.

Za člane Sveta KS Kred - Staro selo so bili izvoljeni:
– 1. volilna enota:
Anton Urbančič
– 2. volilna enota:
Gregor Benko
– 3. volilna enota:
Peter Benedejčič
– 4. volilna enota:
Rok Cencič
3. Na območju KS Breginj je bilo v volilni imenik vpisanih 

326 volivcev. Oddanih je bilo 259 glasovnic, od katerih je bilo 
40 neveljavnih glasovnic.

Za člane Sveta KS Breginj so bili izvoljeni:
– 1. volilna enota:
Srečko Gašperut
Nejc Lenkič
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– 2. volilna enota:
Roman Čebokli
– 3. volilna enota:
Peter Tonkli
– 4. volilna enota:
Darko Rosič
– 5. volilna enota:
Dr. Staša Mesec
4. Na območju KS Ladra, Smast, Libušnje je bilo v volilni 

imenike vpisanih 314 volivcev. Oddanih je bilo 196 glasovnic, 
od katerih je bilo 76 neveljavnih glasovnic.

Za člane Sveta KS Ladra, Smast, Libušnje so bili izvoljeni:
– 1. volilna enota:
Maja Ivančič
Matevž Sovdat
Aljaž Uršič
– 2. volilna enota:
Mojca Kalčič
Darko Smrekar
Žan Kralj Ivančič
– 3. volilna enota:
Tina Gruntar
Na območju KS Livek je bilo v volilni imenik vpisanih 227 

volivcev. Oddanih je bilo 157 glasovnic, od katerih je bilo 14 
neveljavnih glasovnic.

Za člane Sveta KS Livek so bili izvoljeni:
– 1. volilna enota:
Žiga Matelič
Mateja Kutin
Boštjan Bobič Zabreščak
Miha Gorjan
Maja Roš Kanellopulos
5. Na območju KS Idrsko je bilo v volilni imenik vpisanih 

349 volivcev. Oddanih je bilo 203 glasovnic, od katerih je bilo 
97 neveljavnih glasovnic.

Za člane Sveta KS Idrsko so bili izvoljeni:
– 1. volilna enota:
Tomaž Černilogar
Tea Ručna
Miha Stres
– 2. volilna enota:
Milojka Juretič
Aleksander Bric
6. Na območju KS Trnovo ob Soči je bilo v volilni imenik 

vpisanih 100 volivcev. Oddanih je bilo 72 glasovnic, od katerih 
je bilo 34 neveljavnih glasovnic.

Za člane Sveta KS Trnovo ob Soči so bili izvoljeni:
– 1. volilna enota:
Ajda Fon
Milena Matajurc Terlikar
Kristjan Mav
Uroš Melinc
Teja Potočnik Fon
7. Na območju KS Drežnica je bilo v volilni imenik vpisanih 

441 volivcev. Oddanih je bilo 359 glasovnic, od katerih je bilo 
10 neveljavnih.

Za člane Sveta KS Drežnica so bili izvoljeni:
– 1. volilna enota:
Jakob Kurinčič
Aleš Kapitan
Žan Kurinčič
– 2. volilna enota:
Uroš Skubin
Tatjana Gruber
– 3. volilna enota:
Boštjan Kranjc
– 4. volilna enota:
Milan Medved
8. Na območju KS Vrsno - Krn je bilo v volilni imenik vpi-

sanih 122 volivcev. Oddanih je bilo 96 glasovnic, od katerih je 
bilo 34 neveljavnih glasovnic.

Za člane Sveta KS Vrsno - Krn so bili izvoljeni:
– 1. volilna enota:
Uroš Braz
Tjaša Gabršček
– 2. volilna enota:
Alenka Lužnik
Občinska volilna komisija tekom priprav na volitve in na 

dan glasovanja ni zaznala nobenih nepravilnosti.

Št. 041-2/2022
Kobarid, dne 21. novembra 2022

Aleksandra Leban
predsednica Občinske volilne komisije

KRANJSKA GORA

3764. Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 20. 11. 
2022 v Občini Kranjska Gora

V skladu z 90. členom ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 – 
ZLV-UPB3, 45/08 – ZLV-H, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je 
Občinska volilna komisija Občine Kranjska Gora (v nadaljeva-
nju OVK) pripravila

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev dne 20. 11. 2022  

v Občini Kranjska Gora

Udeležba na volitvah po posameznih voliščih in skupna 
udeležba:

Občina Kranjska Gora – Občinska volilna komisija – lokal-
ne volitve 2022 udeležba ba voliščih

Št. 
vol. Volišče Št. volivcev  

po vol. imeniku
Glasovalo  
po imeniku Glasovalo s potrdili Skupaj glasovalo  % udeležbe

1 Rateče 558 350 0 350 62,72
2 Podkoren 349 223 0 223 63,90
3 Kranjska Gora 1 (občina) 375 187 0 187 49,87
4 Kranjska Gora 2 (OŠ) 439 195 0 195 44,42
5 Kranjska Gora 3 (OŠ) 521 240 0 240 46,07
7 Gozd Martuljek 610 325 0 325 53,28
9 Dovje 532 291 0 291 53,70

10 Mojstrana 1 (OŠ) 490 304 0 304 62,04
11 Mojstrana 2 (OŠ) 551 332 0 332 60,25
12 Zgornja Radovna 51 32 0 32 62,75

901 Predčasno glasovanje 0 110 0 110
997 Glasovanje po pošti 0 9 0 9

Skupaj 4476 2698 0 2598 58,04
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I. VOLITVE ŽUPANA

Občina Kranjska Gora – Občinska volilna komisija – lokalne volitve 2022 izid glasovanja za župana 1. krog
Št. vol. Volišče Veljavne glas. Neveljavne glas. Skupaj oddanih glas.

1 Rateče 349 1 350
2 Podkoren 221 2 223
3 Kranjska Gora 1 (občina) 187 0 187
4 Kranjska Gora 2 (OŠ) 191 4 195
5 Kranjska Gora 3 (OŠ) 239 1 240
7 Gozd Martuljek 322 3 325
9 Dovje 289 2 291

10 Mojstrana 1 (OŠ) 302 2 304
11 Mojstrana 2 (OŠ) 332 0 332
12 Zgornja Radovna 31 1 32

901 Predčasno glasovanje 109 1 110
997 Glasovanje po pošti 9 0 9

Skupaj glasov: 2581 17 2598

Izid glasovanja za župana (po številu glasov)

Oddanih glasovnic: 2.598
Neveljavnih glasovnic: 17
Veljavnih glasovnic: 2.581

Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

4 Henrika Zupan 975 37,78
2 Blaž Veber 721 27,93
3 Bogdan Janša 332 12,86
7 Blaž Knific 238 9,22
5 Franci Koražija 107 4,15
8 Klemen Robič 96 3,72
1 Tina Robič 61 2,36
6 Ena Girandon 51 1,98

Izid glasovanja za župana (po kandidatih)

KANDIDAT 1: Tina Robič
Številka 
volišča

Ime volišča Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

01 – 001 Rateče-Planica, Vrtec Rateče, Rateče 18 6 1,72
01 – 002 Podkoren, Krajevna skupnost Podkoren, Podkoren 15 6 2,71
01 – 003 Kranjska Gora 1, Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ul. 1b 5 2,67
01 – 004 Kranjska Gora 2, OŠ Kranjska Gora, Koroška ulica 12 13 6,81
01 – 005 Kranjska Gora 3, OŠ Kranjska Gora, Koroška ulica 12 2 0,84
01 – 006 Gozd Martuljek, Dom krajanov Gozd Mar., Zg. Rute 85 11 3,42
01 – 008 Dovje, Kulturni dom, Dovje 109 3 1,04
01 – 009 Mojstrana 1, OŠ 16. december, Ulica Alojza Rabiča 7 5 1,66
01 – 010 Mojstrana 2, OŠ 16. december, Ulica Alojza Rabiča 7 5 1,51
01 – 011 Zgornja Radovna, Hiša TNP, Zgornja Radovna 21 0 0,00
01 – 901 Predčasno glasovanje 5 4,59
01 – 997 Glasovanje po pošti 0 0,00

KANDIDAT 2: Blaž Veber
Številka 
volišča

Ime volišča Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

01 – 001 Rateče-Planica, Vrtec Rateče, Rateče 18 79 22,64
01 – 002 Podkoren, Krajevna skupnost Podkoren, Podkoren 15 111 50,23
01 – 003 Kranjska Gora 1, Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ul. 1b 74 39,57
01 – 004 Kranjska Gora 2, OŠ Kranjska Gora, Koroška ulica 12 73 38,22
01 – 005 Kranjska Gora 3, OŠ Kranjska Gora, Koroška ulica 12 74 30,96
01 – 006 Gozd Martuljek, Dom krajanov Gozd Mar., Zg. Rute 85 99 30,75
01 – 008 Dovje, Kulturni dom, Dovje 109 33 11,42
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01 – 009 Mojstrana 1, OŠ 16. december, Ulica Alojza Rabiča 7 51 16,89
01 – 010 Mojstrana 2, OŠ 16. december, Ulica Alojza Rabiča 7 81 24,40
01 – 011 Zgornja Radovna, Hiša TNP, Zgornja Radovna 21 5 16,13
01 – 901 Predčasno glasovanje 34 31,19
01 – 997 Glasovanje po pošti 7 77,78

KANDIDAT 3: Bogdan Janša
Številka 
volišča

Ime volišča Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

01 – 001 Rateče-Planica, Vrtec Rateče, Rateče 18 29 8,31
01 – 002 Podkoren, Krajevna skupnost Podkoren, Podkoren 15 16 7,24
01 – 003 Kranjska Gora 1, Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ul. 1b 14 7,49
01 – 004 Kranjska Gora 2, OŠ Kranjska Gora, Koroška ulica 12 12 6,28
01 – 005 Kranjska Gora 3, OŠ Kranjska Gora, Koroška ulica 12 24 10,04
01 – 006 Gozd Martuljek, Dom krajanov Gozd Mar., Zg. Rute 85 34 10,56
01 – 008 Dovje, Kulturni dom, Dovje 109 49 16,96
01 – 009 Mojstrana 1, OŠ 16. december, Ulica Alojza Rabiča 7 69 22,85
01 – 010 Mojstrana 2, OŠ 16. december, Ulica Alojza Rabiča 7 67 20,18
01 – 011 Zgornja Radovna, Hiša TNP, Zgornja Radovna 21 3 9,68
01 – 901 Predčasno glasovanje 13 11,93
01 – 997 Glasovanje po pošti 2 22,22

KANDIDAT 4: Henrika Zupan
Številka 
volišča

Ime volišča Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

01 – 001 Rateče-Planica, Vrtec Rateče, Rateče 18 190 54,44
01 – 002 Podkoren, Krajevna skupnost Podkoren, Podkoren 15 65 29,41
01 – 003 Kranjska Gora 1, Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ul. 1b 77 41,18
01 – 004 Kranjska Gora 2, OŠ Kranjska Gora, Koroška ulica 12 65 34,03
01 – 005 Kranjska Gora 3, OŠ Kranjska Gora, Koroška ulica 12 100 41,84
01 – 006 Gozd Martuljek, Dom krajanov Gozd Mar., Zg. Rute 85 103 31,99
01 – 008 Dovje, Kulturni dom, Dovje 109 120 41,52
01 – 009 Mojstrana 1, OŠ 16. december, Ulica Alojza Rabiča 7 81 26,82
01 – 010 Mojstrana 2, OŠ 16. december, Ulica Alojza Rabiča 7 116 34,94
01 – 011 Zgornja Radovna, Hiša TNP, Zgornja Radovna 21 17 54,84
01 – 901 Predčasno glasovanje 41 37,61
01 – 997 Glasovanje po pošti 0 0,00

KANDIDAT 5: Franci Koražija
Številka 
volišča

Ime volišča Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

01 – 001 Rateče-Planica, Vrtec Rateče, Rateče 18 7 2,01
01 – 002 Podkoren, Krajevna skupnost Podkoren, Podkoren 15 8 3,62
01 – 003 Kranjska Gora 1, Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ul. 1b 5 2,67
01 – 004 Kranjska Gora 2, OŠ Kranjska Gora, Koroška ulica 12 6 3,14
01 – 005 Kranjska Gora 3, OŠ Kranjska Gora, Koroška ulica 12 9 3,77
01 – 006 Gozd Martuljek, Dom krajanov Gozd Mar., Zg. Rute 85 15 4,66
01 – 008 Dovje, Kulturni dom, Dovje 109 28 9,69
01 – 009 Mojstrana 1, OŠ 16. december, Ulica Alojza Rabiča 7 16 5,30
01 – 010 Mojstrana 2, OŠ 16. december, Ulica Alojza Rabiča 7 10 3,01
01 – 011 Zgornja Radovna, Hiša TNP, Zgornja Radovna 21 0 0,00
01 – 901 Predčasno glasovanje 3 2,75
01 – 997 Glasovanje po pošti 0 0,00

KANDIDAT 6: Ena Girandon
Številka 
volišča

Ime volišča Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

01 – 001 Rateče-Planica, Vrtec Rateče, Rateče 18 5 1,43
01 – 002 Podkoren, Krajevna skupnost Podkoren, Podkoren 15 5 2,26
01 – 003 Kranjska Gora 1, Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ul. 1b 3 1,60
01 – 004 Kranjska Gora 2, OŠ Kranjska Gora, Koroška ulica 12 2 1,05
01 – 005 Kranjska Gora 3, OŠ Kranjska Gora, Koroška ulica 12 7 2,93
01 – 006 Gozd Martuljek, Dom krajanov Gozd Mar., Zg. Rute 85 6 1,86
01 – 008 Dovje, Kulturni dom, Dovje 109 11 3,81
01 – 009 Mojstrana 1, OŠ 16. december, Ulica Alojza Rabiča 7 3 0,99
01 – 010 Mojstrana 2, OŠ 16. december, Ulica Alojza Rabiča 7 7 2,11
01 – 011 Zgornja Radovna, Hiša TNP, Zgornja Radovna 21 0 0,00
01 – 901 Predčasno glasovanje 2 1,83
01 – 997 Glasovanje po pošti 0 0,00
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KANDIDAT 7: Blaž Knific
Številka 
volišča

Ime volišča Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

01 – 001 Rateče-Planica, Vrtec Rateče, Rateče 18 22 6,30
01 – 002 Podkoren, Krajevna skupnost Podkoren, Podkoren 15 6 2,71
01 – 003 Kranjska Gora 1, Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ul. 1b 5 2,67
01 – 004 Kranjska Gora 2, OŠ Kranjska Gora, Koroška ulica 12 12 6,28
01 – 005 Kranjska Gora 3, OŠ Kranjska Gora, Koroška ulica 12 7 2,93
01 – 006 Gozd Martuljek, Dom krajanov Gozd Mar., Zg. Rute 85 22 6,83
01 – 008 Dovje, Kulturni dom, Dovje 109 39 13,49
01 – 009 Mojstrana 1, OŠ 16. december, Ulica Alojza Rabiča 7 77 25,50
01 – 010 Mojstrana 2, OŠ 16. december, Ulica Alojza Rabiča 7 37 11,14
01 – 011 Zgornja Radovna, Hiša TNP, Zgornja Radovna 21 6 19,35
01 – 901 Predčasno glasovanje 5 4,59
01 – 997 Glasovanje po pošti 0 0,00

KANDIDAT 8: Klemen Robič
Številka 
volišča

Ime volišča Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

01 – 001 Rateče-Planica, Vrtec Rateče, Rateče 18 11 3,15
01 – 002 Podkoren, Krajevna skupnost Podkoren, Podkoren 15 4 1,81
01 – 003 Kranjska Gora 1, Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ul. 1b 4 2,14
01 – 004 Kranjska Gora 2, OŠ Kranjska Gora, Koroška ulica 12 8 4,19
01 – 005 Kranjska Gora 3, OŠ Kranjska Gora, Koroška ulica 12 16 6,69
01 – 006 Gozd Martuljek, Dom krajanov Gozd Mar., Zg. Rute 85 32 9,94
01 – 008 Dovje, Kulturni dom, Dovje 109 6 2,08
01 – 009 Mojstrana 1, OŠ 16. december, Ulica Alojza Rabiča 7 0 0,00
01 – 010 Mojstrana 2, OŠ 16. december, Ulica Alojza Rabiča 7 9 2,71
01 – 011 Zgornja Radovna, Hiša TNP, Zgornja Radovna 21 0 0,00
01 – 901 Predčasno glasovanje 6 5,50
01 – 997 Glasovanje po pošti 0 0,00

Na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o lo-
kalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska 
volilna komisija Občine Kranjska Gora na 5. seji dne, 21. 11. 
2022 sprejela naslednji

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

Občinska volilna komisija Občine Kranjska Gora ugota-
vlja, da na volitvah župana Občine Kranjska Gora, dne 20. 11. 
2022, noben kandidat ni prejel večine veljavnih glasov. Zato se 
opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta prejela največ 
glasov. Na glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem redu, 
glede na število dobljenih glasov v prvem krogu volitev, in sicer:

1. Henrika Zupan
(predlagatelj: Aleš Bedič in skupina volivcev)
2. Blaž Veber
(predlagatelj: Alenka Nečemer in skupina volivcev)

II. VOLITVE V OBČINSKI SVET

Izidi glasovanja
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 16

Izžrebana številka Ime liste Število glasov Odstotek glasov 
( %)

Število izvoljenih

4 ŽIVIMO V DOLINI 651 25,84 5
2 ALPSKA LISTA 521 20,68 4
5 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 293 11,63 2
9 GIBANJE SVOBODA 241 9,57 1
7 LISTA BLAŽA KNIFICA 205 8,14 1
6 ZGORNJESAVCI ZA ZGORNJESAVCE 186 7,38 1
1 SOCIALNI DEMOKRATI 176 6,99 1
3 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 149 5,92 1
8 ZELENA DOLINA 97 3,85 0
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Izračun mandatov po D’Hondtovem sistemu za OS Kranj-
ska Gora:

Izračunani količniki po d’Hondtu

Število mandatov v občini: 16
Zaporedna številka Količnik Izžrebana številka Ime liste

1 651,00 4 Živimo v dolini
2 521,00 2 Alpska lista
3 325,50 4 Živimo v dolini
4 293,00 5 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5 260,50 2 Alpska lista
6 241,00 9 GIBANJE SVOBODA
7 217,00 4 Živimo v dolini
8 205,00 7 Lista Blaža Knifica
9 186,00 6 Zgornjesavci za Zgornjesavce

10 176,00 1 SOCIALNI DEMOKRATI
11 173,67 2 Alpska lista
12 162,75 4 Živimo v dolini
13 149,00 3 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
14 146,50 5 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
15 130,25 2 Alpska lista
16 130,20 4 Živimo v dolini
17 120,50 9 GIBANJE SVOBODA
18 108,50 4 Živimo v dolini
19 104,20 2 Alpska lista
20 102,50 7 Lista Blaža Knifica
21 97,67 5 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Mandati

Število 
mandatov

Izžrebana 
številka

Ime liste

1 1 SOCIALNI DEMOKRATI
4 2 Alpska lista
1 3 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI
5 4 Živimo v dolini
2 5 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA
1 6 Zgornjesavci za Zgornjesavce
1 7 Lista Blaža Knifica
0 8 Zelena dolina
1 9 GIBANJE SVOBODA

16 SKUPAJ

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:

Izidi glasovanja (po listah – izvoljeni kandidati)

VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 16

Lista: 1 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno število glasov: 176
Odstotek glasov: 6,99
Število izvoljenih: 1

Kandidat Izvoljen/Izžreban
Franci Koražija Izvoljen

Lista: 2 – ALPSKA LISTA
Skupno število glasov: 521
Odstotek glasov: 20,68
Število izvoljenih: 4

Kandidat Izvoljen/Izžreban
Blaž Veber Izvoljen
Tjaša Prusnik Izvoljen
Blaž Lavtižar Izvoljen
Branislava Vovk Izvoljen

Lista: 3 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMO-
KRATI

Skupno število glasov: 149
Odstotek glasov: 5,92
Število izvoljenih: 1

Kandidat Izvoljen/Izžreban
Uroš Kopavnik Izvoljen

Lista: 4 – ŽIVIMO V DOLINI
Skupno število glasov: 651
Odstotek glasov: 25,84
Število izvoljenih: 5

Kandidat Izvoljen/Izžreban
Henrika Zupan Izvoljen
Tomaž Petrovič Izvoljen
Eva Macun Izvoljen
Jernej Legat Izvoljen
Polonca Bačnar Izvoljen

Lista: 5 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno število glasov: 293
Odstotek glasov: 11,63
Število izvoljenih: 2

Kandidat Izvoljen/Izžreban
Bogdan Janša Izvoljen
Sonja Kavalar Izvoljen
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Lista: 6 – ZGORNJESAVCI ZA ZGORNJESAVCE
Skupno število glasov: 186
Odstotek glasov: 7,38
Število izvoljenih: 1

Kandidat Izvoljen/Izžreban
Klavdija Gomboc Izvoljen

Lista: 7 – LISTA BLAŽA KNIFICA
Odstotek glasov: 8,14
Število izvoljenih: 1

Kandidat Izvoljen/Izžreban
Blaž Knific Izvoljen

Lista: 9 – GIBANJE SVOBODA
Skupno število glasov: 241
Odstotek glasov: 9,57
Število izvoljenih: 1

Kandidat Izvoljen/Izžreban
Ena Girandon Izvoljen

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:

Rateče - Planica – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic: 362
Neveljavnih 15
Veljavnih glasovnic: 347

Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

12 Alojz Kopavnik 179 51,59
1 Marko Kopavnik 159 45,82

10 Klavdij Matjaž 144 41,50
11 Polonca Bačnar 130 37,46
13 Jernej Rac 124 35,73
4 Maruša Kavalar 88 25,36
3 David Matjaž 85 24,50
5 Dominika Tepina Jeršin 78 22,48
8 Sonja Kavalar 70 20,17
2 Anamarija Zagorec 57 16,43
7 Monika Mertelj Budna 48 13,83

14 Erik Fertin 47 13,54
9 Ivica Dolžan 34 9,80
6 Ivan Dolžan 11 3,17

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 Alojz Kopavnik
2 Marko Kopavnik
3 Klavdij Matjaž
4 Polonca Bačnar
5 Jernej Rac

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:

Podkoren – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic: 233
Neveljavnih 5
Veljavnih glasovnic: 228

Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

3 Alojz Cizelj 135 59,21
4 Mirko Cuznar 98 42,98
6 Marko Koder 91 39,91

13 Tjaša Misotič 81 35,53
8 Drago Benet 76 33,33

14 Domen Gregori 69 30,26
9 Mojca Ahčin Rozman 66 28,95
11 Marija Cuznar 66 28,95
10 Jože Gregori 65 28,51
7 Darka Kopavnik 56 24,56
5 Marija Šubic 44 19,30
1 Jože Kramar 20 8,77
2 Boris Zupanc 9 3,95

12 Mojca Kramar Gorinšek 4 1,75

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 Cizelj
2 Mirko Cuznar
3 Marko Koder
4 Tjaša Misotič
5 Drago Benet

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:

Kranjska Gora – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic: 682
Neveljavnih 39
Veljavnih glasovnic: 643

Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

2 Črtomir Kosmač 319 49,61
14 Klavdija Gomboc 306 47,59
17 Luka Vidic 215 33,44
16 Barbara Pristavec 212 32,97
18 Andreja Purkat 199 30,95
3 Jožica Globočnik 188 29,24
1 Elizabeta Uršič 185 28,77
5 Diana Klincov Gracer 168 26,13
8 Aljaž Lavtižar 164 25,51

15 Nik Subotić 161 25,04
7 Bogdan Pušar 144 22,40
9 Veronika Pristov Baš 140 21,77
11 Maja Zupan 132 20,53
13 Zoran Šordjan 99 15,40
4 Ivan Lacković 96 14,93
6 Lorna Pevec 93 14,46

12 Melita Mešl 73 11,35
10 Špela Lokar Alijeski 65 10,11

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 Črtomir Kosmač
2 Klavdija Gomboc
3 Luka Vidic
4 Barbara Pristavec
5 Andreja Purkat
6 Jožica Globočnik
7 Elizabeta Uršič

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:
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»Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic: 338
Neveljavnih 6
Veljavnih glasovnic: 332

Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

3 Cvetka Pavlovčič 195 58,73
13 Katarina Hlebanja 155 46,69
4 Andreja Tarman 142 42,77
6 Špela Vidmar 127 38,25

12 Marko Robič 125 37,65
1 Blaž Mertelj 105 31,63
7 Tadej Pavlovič 103 31,02
5 Petra Zupan 94 28,31

10 Darja Grilc 86 25,90
2 Nikola Movrić 74 22,29
8 Marko Kopač 55 16,57
9 Katja Plavčak 54 16,27

14 Karel Kotnik 45 13,55
11 Zoran Davidović 24 7,23

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 Cvetka Pavlovčič
2 Katarina Hlebanja
3 Andreja Tarman
4 Špela Vidmar
5 Marko Robič

VII. VOLITVE V SVET KS DOVJE - MOJSTRANA

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

po številu prejetih glasov:

Dovje - Mojstrana – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic: 982
Neveljavnih 40
Veljavnih glasovnic: 942

Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

15 Jernej Legat 334 35,46
3 Vesna Lotrič 311 33,01

34 Anita Kofler 297 31,53
27 Barbara Voga 293 31,10
12 Nik Hlebanja 264 28,03
10 Iztok Šušterčič 243 25,80
14 Janez Jazbec 242 25,69
18 Izidor Podgornik 224 23,78
2 Valentin Štular 196 20,81

22 Franci Koražija 192 20,38
24 Peter Močnik 178 18,90
23 Mojca Kelvišar 177 18,79
31 Gregor Miklič 176 18,68
5 Zoran Kramar 170 18,05
6 Luka Janša 166 17,62

16 Jože Dovžan 154 16,35
11 Urša Hrovat 142 15,07
4 Melita Janša 137 14,54

13 Karol Peter Hartman 128 13,59
26 Erika Krznarič 115 12,21

21 Anže Lavtižar 115 12,21
32 Goran Koražija 106 11,25
29 Hruste Talić 105 11,15
25 Tjaša Prusnik 103 10,93
33 Jelica Brestovac 100 10,62
1 Anže Pogačar 98 10,40

19 Urška Čop Vidmar 94 9,98
17 Andrej Košir 89 9,45
7 Anita Benet 87 9,24

28 Snežana Stanić 87 9,24
8 Urška Komar 85 9,02

20 Marjetka Šetina 81 8,60
9 Aleksandra Cizelj 78 8,28

30 Boštjan Kovačić 76 8,07

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 Jernej Legat
2 Vesna Lotrič
3 Anita Kofler
4 Barbara Voga
5 Nik Hlebanja
6 Iztok Šušterčič
7 Janez Jazbec

Št. 041-1/2022-10
Kranjska Gora, dne 24. novembra 2022

Predsednica OVK
mag. Meta Pristavec

Namestnik predsednika
Miha Kersnik

Člani in namestniki:
Egidija Košir Mrovlje

Anja Kolenc
Irena Plavčak

Damjana Nučič
Maja Antonič

LAŠKO

3765. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega 
sveta Laško, na volitvah dne 20. novembra 
2022 po volilnih enotah 1, 2 in 3

Občinska volilna komisija je na 11. seji dne 21. novembra 
2022 v sejni sobi Občine Laško na podlagi zapisnikov volilnih 
odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih dne 20. novembra 
2022, 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 15., 
16. in 17. novembra 2022.

2. Na volitvah 20. novembra 2022 je imelo pravico voliti 
skupaj 10.865 volivcev, vpisanih v volilne imenike. Nihče od 
volivcev ni glasoval s potrdilom.

3. Oddanih glasovnic je bilo 5.687, od tega veljavnih gla-
sovnic 5.602 in neveljavnih 85 glasovnic.
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Po pošti je glasovalo 29 volivcev. Predčasno je glasovalo 
597 volivcev.

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

VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 8
Izžrebana 
številka

Ime liste Število  
glasov

Odstotek  
glasov ( %)

Število  
izvoljenih

Število  
za žreb

1 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO 660 35,35 3 0
7 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 284 15,21 1 0
6 GIBANJE SVOBODA 275 14,73 1 0
2 SOCIALNI DEMOKRATI 174 9,32 1 0
3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 166 8,89 1 0
4 LISTA LJUDJE LJUDEM 151 8,09 1 0
5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 122 6,53 0 0
8 Državljansko gibanje Resni.ca 35 1,87 0 0

VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 8
Izžrebana 
številka

Ime liste Število  
glasov

Odstotek  
glasov ( %)

Število  
izvoljenih

Število  
za žreb

1 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO 710 32,82 3 0
7 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 448 20,71 2 0
6 GIBANJE SVOBODA 270 12,48 1 0
3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 220 10,17 1 0
5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 160 7,40 1 0
2 SOCIALNI DEMOKRATI 200 9,25 0 0
4 LISTA LJUDJE LJUDEM 90 4,16 0 0
8 Državljansko gibanje Resni.ca 65 3,01 0 0

VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 7
Izžrebana 
številka

Ime liste Število  
glasov

Odstotek  
glasov ( %)

Število  
izvoljenih

Število  
za žreb

1 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO 373 23,76 2 0
3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 247 15,73 1 0
2 SOCIALNI DEMOKRATI 237 15,10 1 0
6 GIBANJE SVOBODA 212 13,50 1 0
7 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 211 13,44 1 0
5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 203 12,93 1 0
4 LISTA LJUDJE LJUDEM 58 3,69 0 0
8 Državljansko gibanje Resni.ca 29 1,85 0 0

5. Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 8

Lista: 1 – MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
Skupno število glasov: 660
Odstotek glasov: 35,35
Število izvoljenih: 3

Zaporedna 
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Marko Šantej mag. farm. Izvoljen
2 Danijela Bevk Knez Izvoljen
3 Tomaž Aljaž Vesenjak Izvoljen

Lista: 2 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno število glasov: 174
Odstotek glasov: 9,32
Število izvoljenih: 1

Zaporedna 
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Marjan Kozmus Izvoljen

Lista: 3 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno število glasov: 166
Odstotek glasov: 8,89
Število izvoljenih: 1

Zaporedna 
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Robert Medved Izvoljen

Lista: 4 – LISTA LJUDJE LJUDEM
Skupno število glasov: 151
Odstotek glasov: 8,09
Število izvoljenih: 1

Zaporedna 
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Boštjan Vrščaj Izvoljen

Lista: 6 – GIBANJE SVOBODA
Skupno število glasov: 275
Odstotek glasov: 14,73
Število izvoljenih: 1

Zaporedna 
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Marjan Mačkošek Izvoljen
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Lista: 7 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno število glasov: 284
Odstotek glasov: 15,21
Število izvoljenih: 1

Zaporedna 
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Nuša Konec Juričić dr. med. Izvoljen

VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 8

Lista: 1 – MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
Skupno število glasov: 710
Odstotek glasov: 32,82
Število izvoljenih: 3

Zaporedna 
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Enej Kirn Izvoljen
2 Katja Goluh Izvoljen
3 Mario Vrbovšek Izvoljen

Lista: 3 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno število glasov: 220
Odstotek glasov: 10,17
Število izvoljenih: 1

Zaporedna 
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Uroš Deželak Izvoljen

Lista: 5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno število glasov: 160
Odstotek glasov: 7,40
Število izvoljenih: 1

Zaporedna 
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Mag. Roman Tušek Izvoljen

Lista: 6 – GIBANJE SVOBODA
Skupno število glasov: 270
Odstotek glasov: 12,48
Število izvoljenih: 1

Zaporedna 
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Matej Kodrun Izvoljen

Lista: 7 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno število glasov: 448
Odstotek glasov: 20,71
Število izvoljenih: 2

Zaporedna 
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Marjan Belej Izvoljen
3 Matjaž Pikl Izvoljen

VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 7

Lista: 1 – MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
Skupno število glasov: 373
Odstotek glasov: 23,76
Število izvoljenih: 2

Zaporedna 
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Borut Karl Izvoljen
2 Liza Škorja Izvoljen

Lista: 2 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno število glasov: 237
Odstotek glasov: 15,10
Število izvoljenih: 1

Zaporedna 
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Uroš Lukić Izvoljen

Lista: 3 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno število glasov: 247
Odstotek glasov: 15,73
Število izvoljenih: 1

Zaporedna 
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Štefanija Pavčnik Izvoljen

Lista: 5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno število glasov: 203
Odstotek glasov: 12,93
Število izvoljenih: 1

Zaporedna 
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Jože Senica Izvoljen

Lista: 6 – GIBANJE SVOBODA
Skupno število glasov: 212
Odstotek glasov: 13,50
Število izvoljenih: 1

Zaporedna 
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Janja Sluga Izvoljen

Lista: 7 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno število glasov: 211
Odstotek glasov: 13,44
Število izvoljenih: 1

Zaporedna 
številka

Kandidat Izvoljen/Izžreban

1 Janko Cesar Izvoljen

6. Občinska volilna komisija je ugotovila naslednjo razde-
litev mandatov po sistemu navadnega (Harejevega) količnika:

VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 8   Količnik: 233,38

Glasov  % gls. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
660 35,35 2 82,81 1 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
174 9,32 0 74,56 2 SOCIALNI DEMOKRATI
166 8,89 0 71,13 3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
151 8,09 0 64,70 4 LISTA LJUDJE LJUDEM
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122 6,53 0 52,28 5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
275 14,73 1 17,84 6 GIBANJE SVOBODA
284 15,21 1 21,69 7 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
35 1,87 0 15,00 8 Državljansko gibanje Resni.ca

VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 8   Količnik: 270,38

Glasov  % gls. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
710 32,82 2 62,60 1 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
200 9,25 0 73,97 2 SOCIALNI DEMOKRATI
220 10,17 0 81,37 3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
90 4,16 0 33,29 4 LISTA LJUDJE LJUDEM

160 7,40 0 59,18 5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
270 12,48 0 99,86 6 GIBANJE SVOBODA
448 20,71 1 65,70 7 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
65 3,01 0 24,04 8 Državljansko gibanje Resni.ca

VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 7   Količnik: 224,29

Glasov  % gls. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
373 23,76 1 66,31 1 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
237 15,10 1 5,67 2 SOCIALNI DEMOKRATI
247 15,73 1 10,13 3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
58 3,69 0 25,86 4 LISTA LJUDJE LJUDEM

203 12,93 0 90,51 5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
212 13,50 0 94,52 6 GIBANJE SVOBODA
211 13,44 0 94,08 7 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
29 1,85 0 12,93 8 Državljansko gibanje Resni.ca
7. Občinska volilna komisija je ugotovila naslednje zapo-

redje najvišjih količnikov po d’Hondtovem sistemu:

Število mandatov v občini: 23
Zaporedna  

številka
Količnik Izžrebana  

številka
Ime liste

1 1.743,00 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
2 943,00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3 871,50 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
4 757,00 GIBANJE SVOBODA
5 633,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6 611,00 SOCIALNI DEMOKRATI
7 581,00 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
8 485,00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
9 471,50 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

10 435,75 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
11 378,50 GIBANJE SVOBODA
12 348,60 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
13 316,50 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
14 314,33 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
15 305,50 SOCIALNI DEMOKRATI
16 299,00 LISTA LJUDJE LJUDEM
17 290,50 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
18 252,33 GIBANJE SVOBODA
19 249,00 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
20 242,50 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
21 235,75 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
22 217,88 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
23 211,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
24 203,67 SOCIALNI DEMOKRATI
25 193,67 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
26 189,25 GIBANJE SVOBODA
27 188,60 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
28 174,30 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO

Št. 041-04/2022
Laško, dne 22. novembra 2022

Predsednik
Občinske volilne komisije Laško

Boštjan Grešak
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LENDAVA

3766. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah 
za župana Občine Lendava 20. novembra 2022

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, 68/17 in 93/20 – odl. US) je 
Občinska volilna komisija Lendava na seji dne 24. novembra 
2022 sestavila

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

Občine Lendava 20. novembra 2022
Občinska volilna komisija Lendava je na podlagi prejetih 

zapisnikov volilnih odborov na volitvah za župana Občine Len-
dava, dne 20. novembra 2022 ugotovila, da je:

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

ne je vpisanih: 8.797 volivcev
b) volivci s potrdilom: 0 volivcev
Skupaj volivcev za območje občine: 8.797 volivcev

2. a) po volilnih imenikih je glasovalo: 4.057 volivcev
b) s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
Skupaj je glasovalo po volilnih imenikih 4.057 volivcev 
oziroma 46,12 % vseh volivcev.

3. Po pošti je glasovalo skupaj:  14 volivcev
4. Skupaj oddanih glasovnic: 4.057
5. Skupaj neveljavnih glasovnic: 40
6. Skupaj veljavnih glasovnic: 4.017

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

dnje število glasov:
Zap. št. Kandidat Število glasov Odstotek glasov

1. IVAN KONCUT 1.135 28,25
2. JANEZ MAGYAR 1.961 48,82
3. PETER OLETIČ  921 22,93

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 
odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 
93/20 – odl. US), opravi drugi krog volitev med kandidatoma, 
ki sta dobila največ glasov:
Zap. št. Kandidat Predlagatelj

1. JANEZ MAGYAR SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA IN NOVA SLOVENIJA 
– KRŠČANSKI DEMOKRATI

2. IVAN KONCUT SOCIALNI DEMOKRATI

Št. 041-0048/2022
Lendava, dne 24. novembra 2022

Predsednica 
Občinske volilne komisije Lendava

Vladimira Pučko

3767. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta Občine Lendava na volitvah 
dne 20. novembra 2022

Na podlagi 90. člena ter v skladu z določilom 86. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je 
Občinska volilna komisija Lendava na seji dne 24. novembra 
2022 sestavila

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

Občine Lendava na volitvah  
dne 20. novembra 2022

Občinska volilna komisija Lendava je na volitvah za člane 
Občinskega sveta Občine Lendava, dne 20. novembra 2022, 
ugotovila naslednji volilni izid:

I.
1. a) v volilne imenike je bilo vpisanih 

skupaj: 8.797 volivcev
b) volivci s potrdilom: 0 volivcev

2. a) po volilnih imenikih je glasovalo:  4.057 volivcev
b) s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
Skupaj je glasovalo po volilnih imenikih 4.057 volivcev 
oziroma 46,12 % vseh volivcev.

3. Po pošti je glasovalo skupaj: 14 volivcev
4. Skupaj oddanih glasovnic je bilo:  4.053

– skupaj neveljavnih glasovnic:  130
– skupaj veljavnih glasovnic:  3.923

II.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število 

glasov:
Zap. 
št.

Ime liste Število 
glasov

Odstotek 
glasov

1. DESUS – DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV  
SLOVENIJE

213 5,43

2. LEVICA 125 3,19
3. PRO LENDAVA 368 9,38
4. NOVA SLOVENIJA –  

KRŠČANSKI DEMOKRATI
198 5,05

5. LISTA ZA RAZVOJ  
IN ČISTO OKOLJE

401 10,22

6. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

 1.039 26,48

7. PIRATSKA STRANKA  
SLOVENIJE

 41 1,05

8. LISTA GASILCEV  
ZA VARNOST OBČANOV 

223 5,68

9. GIBANJE SVOBODA  1.002 25,54
10. SOCIALNI DEMOKRATI 313 7,98

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, 68/17 in 93/20 – odl. US) 
ugotovila, da so bili dodeljeni mandati po zaporedju najvišjih 
količnikov (D´Hondtov sistem) naslednjim listam kandidatov:
Zap. 
št.

Količnik Št. 
liste

Ime liste

1. 1.039,00 6 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2. 1.002,00 9 GIBANJE SVOBODA
3. 519,50 6 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA
4. 501,00 9 GIBANJE SVOBODA
5. 401,00 5 LISTA ZA RAZVOJ IN ČISTO OKOLJE
6. 368,00 3 PRO LENDAVA
7. 346,33 6 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA
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8. 334,00 9 GIBANJE SVOBODA
9. 313,00 10 SOCIALNI DEMOKRATI

10. 259,75 6 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

11. 250,50 9 GIBANJE SVOBODA
12. 223,00 8 LISTA GASILCEV ZA VARNOST  

OBČANOV
13. 213,00 1 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE
14. 207,80 6 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA
15. 200,50 5 LISTA ZA RAZVOJ IN ČISTO OKOLJE
16. 200,40 9 GIBANJE SVOBODA

17. 198,00 4 NOVA SLOVENIJA –  
KRŠČANSKI DEMOKRATI

18. 184,00 3 PRO LENDAVA
19. 173,17 6 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA
20. 167,00 9 GIBANJE SVOBODA
21. 156,50 10 SOCIALNI DEMOKRATI 

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, 68/17 in 
93/20 – odl. US) ugotovila, da so bili izvoljeni po vrstnem redu 
na listah kandidatov, ki so prejele mandat, naslednji kandidati:

Zap. 
št. liste

Št.  
mandatov

Ime liste Izvoljeni kandidati

1. 1 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE ROBERT BERKI
5. 2 LISTA ZA RAZVOJ IN ČISTO OKOLJE JOŽEF GERENČER
6. 5 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA JANEZ MAGYAR

EVA ŠABJAN
ANDREJ MATJAŠEC
IRENA JENEŠ
LEON ŠAJT

8. 1 LISTA GASILCEV ZA VARNOST OBČANOV ROMEO GAL
9. 5 GIBANJE SVOBODA DEJAN SÜČ

LIDIJA KREFT
SVEN SARJAŠ
HELENA ANTOLIN TIBAUT
MARKO FRANKO

10. 1 SOCIALNI DEMOKRATI ALEN DOMINIĆ

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, 83/12 in 93/20 – odl. 
US) ugotovila, da je:

– na listi kandidatov št. 3 PRO LENDAVA izvoljen kandi-
dat pod zap. št. 5 SAŠO KRANJC, ki je prejel največje število 
preferenčnih glasov – 55 oziroma 14,95 % števila vseh glasov, 
oddanih za listo (lista je prejela 174 preferenčnih glasov oziro-
ma 47,28 % od prejetih glasov za listo – 368), zato se pomakne 
v vrstnem redu izvoljenih kandidatov z liste,

– na listi kandidatov št. 5 LISTA ZA RAZVOJ IN ČISTO 
OKOLJE je kandidat pod zap. št. 3 PATRIK KOCET prejel naj-
večje število preferenčnih glasov 52 oziroma 12,97 % od števila 
vseh glasov, oddanih za listo (lista je prejela 224 preferenčnih 
glasov oziroma 55,86 % prejetih glasov za listo – 401), zato se 
pomakne v vrstnem redu izvoljenih kandidatov z liste.

V.
Člani Občinskega sveta Občine Lendava, izvoljeni na 

volitvah 20. novembra 2022 so:
1. JANEZ MAGYAR – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA
2. EVA ŠABJAN – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA
3. ANDREJ MATJAŠEC – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA
4. IRENA JENEŠ – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA
5. LEON ŠAJT – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRAN-

KA
6. DEJAN SÜČ – GIBANJE SVOBODA
7. LIDIJA KREFT– GIBANJE SVOBODA

8. SVEN SARJAŠ – GIBANJE SVOBODA
9. HELENA ANTOLIN TIBAUT – GIBANJE SVOBODA
10. MARKO FRANKO – GIBANJE SVOBODA
11. JOŽEF GERENČER – LISTA ZA RAZVOJ IN ČISTO 

OKOLJE
12. PATRIK KOCET– LISTA ZA RAZVOJ IN ČISTO OKO-

LJE
13. SAŠO KRANJC – PRO LENDAVA
14. ALEN DOMINIĆ – SOCIALNI DEMOKRATI
15. ROMEO GAL – LISTA GASILCEV ZA VARNOST 

OBČANOV
16. ROBERT BERKI – DESUS – DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE.

Št. 041-0049/2022
Lendava, dne 24. novembra 2022

Predsednica 
Občinske volilne komisije Lendava

Vladimira Pučko

3768. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta Občine Lendava – predstavnikov 
madžarske narodnosti na volitvah 
dne 20. novembra 2022

Na podlagi 90. člena in v skladu z določilom 85. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list  RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), 
je Posebna občinska volilna komisija Lendava za volitve pred-
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stavnikov madžarske narodnosti na seji dne 24. novembra 
2022 sestavila naslednje

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

Občine Lendava – predstavnikov madžarske 
narodnosti na volitvah dne 20. novembra 2022

Posebna občinska volilna komisija Lendava za volitve 
predstavnikov narodnosti je na volitvah za člane Občinskega 
sveta Občine Lendava predstavnikov madžarske narodnosti, 
dne 20. novembra 2022 ugotovila naslednji volilni izid:

1. a) v volilni imenik na območju občine  
je bilo vpisanih: 3.897 volivcev
b) volivci s potrdilom: 0 volivcev
SKUPAJ NA OBMOČJU OBČINE: 3.897 volivcev

2. Glasovalo je:
a) po volilnem imeniku: 2.177 volivcev
b) s potrdilom: 0 volivcev
c) po pošti je glasovalo: 7 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 2.177 volivcev

3. Vseh oddanih glasovnic 2.177
a) skupaj neveljavnih glasovnic: 48
b) skupaj veljavnih glasovnic: 2.129

4. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Število  

glasov
Odstotek 

glasov
1. JUDIT VIDA TÖRNAR  971 glasov 45,61 %
2. MIHAEL ŠOOŠ 1163 glasov 54,63 %
3. ROBERT POŽONEC 1222 glasov 57,40 %

Posebna občinska volilna komisija za volitve predstav-
nikov madžarske narodnosti, je skladno z določbami 85. in 
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – 
odl. US), ugotovila, da sta za člana občinskega sveta – pred-
stavnika madžarske narodnosti izvoljena naslednja kandidata:

Kandidat Predlagatelj
ROBERT POŽONEC Štefan Škrilec in skupina volivcev
MIHAEL ŠOOŠ Peter Šooš in skupina volivcev

Št. 041-0051/2022
Lendava, dne 24. novembra 2022

Predsednica 
PObVK Lendava za volitve  

predstavnikov madžarske narodnosti
Brigita Banotai Farkaš

Az Önkormányzati választásokról szóló törvény (az SzK 
Hivalalos Közlönye 94/07- hivatalos egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg, 45/08, 83/12, 68/17 és 93/20. szám – AB rend.) 
90. cikke alapján és a 85. cikk rendelkezésének megfelelően 
Lendva Községi Választási Különbizottság – a magyar nemze-
tiség képviselőinek megválasztására – a 2022. november 24-i 
ülésén a következő jelentést készítette el.

Lendva Község községi tanács tagjainak  
– a magyar nemzetiség képviselőinek  

a 2022. november 20-i választásokon történő 
megválasztásáról szóló

J E L E N T É S E

Lendva Községi Választási Különbizottság – a magyar 
nemzetiség képviselőinek megválasztására – a Lendva Község 
községi tanács tagjainak – a magyar nemzetiség képviselői-
nek 2022. november 20-i megválasztásán az alábbi választási 
eredményt állapított meg:

1. a) a község területén  
bejegyzett választópolgárok 
száma: 3.897 választópolgár
b) igazolással rendelkező  
választópolgárok száma:  0 választópolgár
ÖSSZESEN A KÖZSÉG 
TERÜLETÉN:  3.897 választópolgár

2. A következő számú válasz-
tópolgár adta le szavazatát:
a) a választási névjegyzék 
alapján 2.177 választópolgár
b) igazolással: 0 választópolgár
c) postai úton:  7 választópolgár
ÖSSZESEN:  2.177 választópolgár

3. A leadott szavazólapok száma  2.177
a) érvénytelen szavazólapok 
száma:  48
b) érvényes szavazólapok 
száma:  2.129

4. Szavazatok száma jelöltként:
Sorszám Jelölt A szavazatok 

száma
A szavazatok 

százalékos 
aránya

1. VIDA TÖRNAR 
JUDIT

 971 szavazat 45,61 %

2. ŠOOŠ MIHAEL 1163 szavazat 54,63 %
3. POŽONEC ROBERT 1222 szavazat 57,40 %
Lendva Községi Választási Különbizottság – a magyar 

nemzetiség képviselőinek megválasztására – az Önkormány-
zati választásokról szóló törvény (az SzK Hivalalos Közlönye 
94/07- hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 45/08, 
83/12, 68/17 és 93/20. szám – AB rend.) 85. és 90. cikke 
rendelkezéseinek megfelelően megállapította, hogy a községi 
tanács tagjává – a magyar nemzetiség képviselőévé az alábbi 
két jelölt került megválasztásra:

Jelölt Indítványozó
POŽONEC ROBERT Škrilec Štefan  

és a választópolgárok csoportja 
ŠOOŠ MIHAEL Šooš Peter és a választópolgárok 

csoportja 

Szám: 041-0051/2022
Lendva, 2022. 11. 24.

Lendva Községi VKB – 
a magyar nemzetiség képviselőinek 

választására – elnöke
Brigita Banotai Farkaš

3769. Poročilo o izidu volitev članov sveta mestne 
in krajevnih skupnosti Občine Lendava 
20. novembra 2022

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, 68/17 in 93/20 – odl. US), 
je Občinska volilna komisija Lendava na seji dne 24. novembra 
2022 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov sveta mestne in krajevnih 
skupnosti Občine Lendava 20. novembra 2022

I.
Volitve za člane svetov mestne in krajevnih skupnosti 

Občine Lendava so potekale 20. novembra 2022 za mestno 
skupnost in 12 krajevnih skupnosti na 19 voliščih (skupaj z 
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voliščem za predčasno glasovanje in na volišču za glasovanje 
po pošti).

II.
Rezultati glasovanja za volitve članov sveta mestne in 

krajevnih skupnosti Občine Lendava:
1. KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA VAS
a) Skupaj volivcev: 528
b) Skupaj glasovalo 259 oziroma 49,05 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 9, neveljavnih glasovnic: 1
– po pošti: 1
c) Število oddanih glasovnic: 259, od tega
– neveljavnih glasovnic: 15
– veljavnih glasovnic: 244
Območje volilne enote: naselje Dolga vas

Zap. št. Kandidat Število 
glasov

1 ROBERT BERKI 134
2 IGOR KOLENKO 164
3 ERIKA ZADRAVEC 136
4 EDITA VARGA 143
5 NATALIJA GOMZI JABLANOVEC 128
6 JOŽEF FELŠÖ 138
7 BORUT BAČI 181

2. KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI LAKOŠ
a) Skupaj volivcev: 202
b) Skupaj glasovalo 118 oziroma 58,41 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 0
– po pošti: 0
c) Število oddanih glasovnic: 118, od tega
– neveljavnih glasovnic: 0
– veljavnih glasovnic: 118
Območje volilne enote: naselje Dolnji Lakoš

Zap. št. Kandidat Število 
glasov

1 IRENA JENEŠ 80
2 ALEN MAGYAR 84
3 DOMINIK FARIČ 87
4 LADISLAV ŠIMONKA 92
5 GYÖNGYI FARKAŠ 59
6 SIMONA BOGDAN 65

3. KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE
a) Skupaj volivcev: 430
b) Skupaj glasovalo 234 oziroma 54,41 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 2
– po pošti: 0
c) Število oddanih glasovnic: 234, od tega
– neveljavnih glasovnic: 6
– veljavnih glasovnic: 228
Območje volilne enote: naselje Gaberje

Zap. št. Kandidat Število 
glasov

1 NINA BIRO 160
2 BOŠTJAN HORVAT 144
3 BOJAN MATAIČ 142
4 HELENA ANTOLIN TIBAUT 184
5 ANDREJA ŠČANČAR 139
6 ERIC HERŽENJAK 150
7 JOŽEF ANTOLIN 149

4. KRAJEVNA SKUPNOST GENTEROVCI
Volilna enota: 1
a) Skupaj volivcev: 153
b) Skupaj glasovalo 69 oziroma 45,09 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 0
– po pošti: 0

c) Število oddanih glasovnic: 69, od tega
– neveljavnih glasovnic: 2
– veljavnih glasovnic: 67
Območje volilne enote: naselje Genterovci

Zap. št. Kandidat Število 
glasov

1 ALENKA PISNJAK 57
2 DOMINIK KLUJBER 39
3 DAVID SOOS 42

Volilna enota: 2
a) Skupaj volivcev: 89
b) Skupaj glasovalo 47 oziroma 52,80 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 0
– po pošti: 0
c) Število oddanih glasovnic: 47, od tega
– neveljavnih glasovnic: 3
– veljavnih glasovnic: 44
Območje volilne enote: naselje Kamovci

Zap. št. Kandidat Število 
glasov

1 DAMJAN IVANEK 34
2 KLAUDIJA CIGAN 34

5. KRAJEVNA SKUPNOST GORICE PRI LENDAVI
Volilna enota: 1
a) Skupaj volivcev: 333
b) Skupaj glasovalo 169 oziroma 50,75 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 29
– po pošti: 0
c) Število oddanih glasovnic: 169, od tega
– neveljavnih glasovnic: 5
– veljavnih glasovnic: 164
Območje volilne enote: naselje Lendavske Gorice (del)

Zap. št. Kandidat Število 
glasov

1 TATJANA NOVAK MILAKOVIĆ 46
2 ALEKSANDER VARGA 68
3 DR. VITO ŠIMONKA 50
4 JÓZSEF VÉGI 57
5 MILAN BORAK 39
6 PUPA (ZLATA) FRAJZMAN 31

Volilna enota: 2
a) Skupaj volivcev: 243
b) Skupaj glasovalo 108 oziroma 44,44 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 14
– po pošti: 0
c) Število oddanih glasovnic: 108, od tega
– neveljavnih glasovnic: 4
– veljavnih glasovnic: 104
Območje volilne enote: naselje Lendavske Gorice (del)

Zap. št. Kandidat Število 
glasov

1 IVAN DENŠA 74
2 DRAGO NAĐ 59
3 MARINA TOTIĆ 35

Volilna enota: 3
a) Skupaj volivcev: 265
b) Skupaj glasovalo 113 oziroma 42,64 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 9
– po pošti: 1
c) Število oddanih glasovnic: 113, od tega
– neveljavnih glasovnic: 3
– veljavnih glasovnic: 110



Stran 12048 / Št. 151 / 2. 12. 2022 Uradni list Republike Slovenije

Območje volilne enote: naselje Dolgovaške Gorice
Zap. št. Kandidat Število 

glasov
1 GABRIJELA GRAJ 84
2 INES VARGA 77
3 DENIS HALAS 74

6. KRAJEVNA SKUPNOST GORNJI LAKOŠ
a) Skupaj volivcev: 330
b) Skupaj glasovalo 160 oziroma 48,48 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 5
– po pošti: 0
c) Število oddanih glasovnic: 160, od tega
– neveljavnih glasovnic: 6
– veljavnih glasovnic: 154
Območje volilne enote: naselje Gornji Lakoš

Zap. št. Kandidat Število 
glasov

1 JANEZ FEHER 54
2 KORNELIJA HERMAN 79
3 LADISLAV TOTH 105
4 KLARA KRZNAR 38
5 LEON DRAGOŠIČ 72
6 DEAN KELENC 89
7 SILVIJA PRŠA 74
8 GABRIJELA ANDRAŠ 71

7. KRAJEVNA SKUPNOST KOT
a) Skupaj volivcev: 99
b) Skupaj glasovalo 73 oziroma 73,73 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 2
– po pošti: 0
c) Število oddanih glasovnic: 73, od tega
– neveljavnih glasovnic: 4
– veljavnih glasovnic: 69
Območje volilne enote: naselje Kot

Zap. št. Kandidat Število 
glasov

1 KAREL FTIČAR 49
2 ANICA SŐKE 38
3 SUZANA NAGY 53
4 JOŽEF GYURICA 25

8. MESTNA SKUPNOST LENDAVA
Volilna enota: 1
a) Skupaj volivcev: 759
b) Skupaj glasovalo 342 oziroma 45,06 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 26, neveljavnih glasovnic: 1
– po pošti: 0
c) Število oddanih glasovnic: 342, od tega
– neveljavnih glasovnic: 29
– veljavnih glasovnic: 313
Območje volilne enote: Lendava – 1. volilna enota

Zap. št. Kandidat Število 
glasov

1 MARIJA HORVAT 224
2 BRANKO ŽALIG 227
3 TEO HOZJAN 223

Volilna enota: 2
a) Skupaj volivcev: 720
b) Skupaj glasovalo 327 oziroma 45,41 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 19, neveljavnih: 1
– po pošti: 4
c) Število oddanih glasovnic: 327, od tega
– neveljavnih glasovnic: 25
– veljavnih glasovnic: 302

Območje volilne enote: Lendava – 2. volilna enota
Zap. št. Kandidat Število 

glasov
1 JÁNOS ORBÁN 197
2 ROBERT GABOR 209
3 PETRA PEČEK 202

Volilna enota: 3
a) Skupaj volivcev: 870
b) Skupaj glasovalo 408 oziroma 46,89 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 65, neveljavnih: 3
– po pošti: 1
c) Število oddanih glasovnic: 408, od tega
– neveljavnih glasovnic: 26
– veljavnih glasovnic: 382
Območje volilne enote: Lendava – 3. volilna enota

Zap. št. Kandidat Število 
glasov

1 JOŽEF GJURAN 237
2 OLGA KOREN 226
3 DUŠAN ZVER 292

9. KRAJEVNA SKUPNOST MOSTJE-BANUTA
a) Skupaj volivcev: 337
b) Skupaj glasovalo 141 oziroma 41,83 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 3, neveljavnih: 1
– po pošti: 2
c) Število oddanih glasovnic: 141, od tega
– neveljavnih glasovnic: 9
– veljavnih glasovnic: 132
Območje volilne enote: naselji Mostje in Banuta

Zap. št. Kandidat Število 
glasov

1 MIHAEL HERTARIĆ 72
2 MARKO FRANKO 99
3 DEJAN ŽIŽEK 73
4 VALERIJA TRATNJEK 67
5 MOJCA ŽIŽEK 61

10. KRAJEVNA SKUPNOST PINCE
a) Skupaj volivcev: 180
b) Skupaj glasovalo 78 oziroma 43,33 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 2
– po pošti: 0
c) Število oddanih glasovnic: 78, od tega
– neveljavnih glasovnic: 2
– veljavnih glasovnic: 76
Območje volilne enote: naselje Pince

Zap. št. Kandidat Število 
glasov

1 TOMISLAV BERTALAN 49
2 ČILLA TÜŠKE 47
3 EMIL GYURICA 40
4 SUZANA KEPE 50
5 MONIKA GAL 48

11. KRAJEVNA SKUPNOST PINCE MAROF – BENICA
a) Skupaj volivcev: 121
b) Skupaj glasovalo 52 oziroma 42,97 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 0
– po pošti: 0
c) Število oddanih glasovnic: 52, od tega
– neveljavnih glasovnic: 0
– veljavnih glasovnic: 52
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Območje volilne enote: naselji Pince Marof in Benica
Zap. št. Kandidat Število 

glasov
1 IRENA PAMIČ 40
2 LARISA FERLETIČ 39
3 SEBASTJAN MAVRIČ 32
4 SAŠO TKALEC 25
5 JOŽEF KOVAČ 44
6 ALEŠ KOVAČ 13
7 MAJDICA FEHER 17
8 LEON RUBIN 21

12. KRAJEVNA SKUPNOST RADMOŽANCI
a) Skupaj volivcev: 180
b) Skupaj glasovalo 80 oziroma 44,44 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 4
– po pošti: 1
c) Število oddanih glasovnic: 80, od tega
– neveljavnih glasovnic: 5
– veljavnih glasovnic: 75
Območje volilne enote: naselje Radmožanci

Zap. št. Kandidat Število 
glasov

1 TEODOR LEBAR 59
2 ERIKA PRŠA VARGA 46
3 MATEJ FRANČIĆ 53
4 VENDEL KOCON 44
5 OLGA MATAIČ 40

13. KRAJEVNA SKUPNOST TRIMLINI
a) Skupaj volivcev: 268
b) Skupaj glasovalo 155 oziroma 57,83 %, od tega
– na predčasnem glasovanju: 4
– po pošti: 1
c) Število oddanih glasovnic: 155, od tega
– neveljavnih glasovnic: 0
– veljavnih glasovnic: 155
Območje volilne enote: naselje Trimlini

Zap. št. Kandidat Število 
glasov

1 ALEKSANDRA KRESLIN 117
2 INES KRAMPAČ 115
3 JOŽEF GERENČER 116
4 BOŠTJAN VUČKO 126
5 ZLATKO LISJAK 113

III.
Člani svetov mestne in krajevnih skupnosti Občine Len-

dava, izvoljeni na volitvah 20. 11. 2022 so:
KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA VAS (7 članov)
1. BORUT BAČI
2. IGOR KOLENKO
3. EDITA VARGA
4. JOŽEF FELŠÖ
5. ERIKA ZADRAVEC
6. ROBERT BERKI
7. NATALIJA GOMZI JABLANOVEC

KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI LAKOŠ (5 članov)
1. LADISLAV ŠIMONKA
2. DOMINIK FARIČ
3. ALEN MAGYAR
4. IRENA JENEŠ
5. SIMONA BOGDAN

KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE (7 članov)
1. HELENA ANTOLIN TIBAUT

2. NINA BIRO
3. ERIC HERŽENJAK
4. JOŽEF ANTOLIN
5. BOŠTJAN HORVAT
6. BOJAN MATAIČ
7. ANDREJA ŠČANČAR

KRAJEVNA SKUPNOST GENTEROVCI
VE-1 – Genterovci (3 člani)
1. ALENKA PISNJAK
2. DAVID SOOS
3. DOMINIK KLUJBER

VE-2 – Kamovci (2 člana)
1. KLAUDIJA CIGAN
2. DAMJAN IVANEK

KRAJEVNA SKUPNOST GORICE PRI LENDAVI
VE-1 Lendavske Gorice (2 člana)
1. ALEKSANDER VARGA
2. JÓZSEF VÉGI

VE-2 Lendavske Gorice (2 člana)
1. IVAN DENŠA
2. DRAGO NAĐ

VE-3 Dolgovaške Gorice (3 člani)
1. GABRIJELA GRAJ
2. INES VARGA
3. DENIS HALAS

KRAJEVNA SKUPNOST GORNJI LAKOŠ (5 članov)
1. LADISLAV TOTH
2. DEAN KELENC
3. KORNELIJA HERMAN
4. SILVIJA PRŠA
5. LEON DRAGOŠIČ

KRAJEVNA SKUPNOST KOT (3 člani)
1. SUZANA NAGY
2. KAREL FTIČAR
3. ANICA SŐKE

MESTNA SKUPNOST LENDAVA – VE-1 (3 člani)
1. BRANKO ŽALIG
2. MARIJA HORVAT
3. TEO HOZJAN

MESTNA SKUPNOST LENDAVA – VE-2 (3 člani)
1. ROBERT GABOR
2. PETRA PEČEK
3. JÁNOS ORBÁN

MESTNA SKUPNOST LENDAVA – VE-3 (3 člani)
1. DUŠAN ZVER
2. JOŽEF GJURAN
3. OLGA KOREN

KRAJEVNA SKUPNOST MOSTJE-BANUTA (5 članov)
1. MARKO FRANKO
2. DEJAN ŽIŽEK
3. MIHAEL HERTARIĆ
4. VALERIJA TRATNJEK
5. MOJCA ŽIŽEK

KRAJEVNA SKUPNOST PINCE (5 članov)
1. SUZANA KEPE
2. TOMISLAV BERTALAN
3. MONIKA GAL
4. ČILLA TÜŠKE
5. EMIL GYURICA
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KRAJEVNA SKUPNOST PINCE MAROF - BENICA 
(5 članov)

1. JOŽEF KOVAČ
2. IRENA PAMIČ
3. LARISA FERLETIČ
4. SEBASTJAN MAVRIČ
5. SAŠO TKALEC

KRAJEVNA SKUPNOST RADMOŽANCI (5 članov)
1. TEODOR LEBAR
2. MATEJ FRANČIĆ
3. ERIKA PRŠA VARGA
4. VENDEL KOCON
5. OLGA MATAIČ

KRAJEVNA SKUPNOST TRIMLINI (5 članov)
1. BOŠTJAN VUČKO
2. ALEKSANDRA KRESLIN
3. JOŽEF GERENČER
4. INES KRAMPAČ
5. ZLATKO LISJAK

Št. 041-0050/2022
Lendava, dne 24. novembra 2022

Predsednica 
Občinske volilne komisije Lendava

Vladimira Pučko

MURSKA SOBOTA

3770. 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, 
68/17 in 93/20 – odl. US) 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 24. novembra 2022, na podlagi zapisnikov o delu 
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana 
Mestne občine Murska Sobota, na volitvah dne 20. novembra 
2022, ugotovila:

Na volitvah dne 20. novembra 2022, je imelo pravico 
glasovati 15.833 volivcev.

Glasovalo je skupaj 8.098 volivcev ali 51,15 % od vseh 
volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:

a) 8.070 volivcev glasovalo na voliščih,
b) 28 volivcev glasovalo po pošti.

II.
Za volitve župana Mestne občine Murska Sobota je bilo 

oddanih 8.098 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 78 glasovnic neveljavnih. 
Veljavnih glasovnic je bilo 8.020.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. kandidata Št. glasov  % glasov
1. Blanka DENKO ČEH 177 2,21
2. Mitja HORVAT 1.844 22,99

3. Andrej MEŠIČ 2.597 32,38
4. Damjan ANŽELJ 3.402 42,42

III.
Občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 

107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – 
odl. US) ugotovila, da nobeden kandidat ni dobil večine glasov, 
zato se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila 
največ glasov:

Damjan ANŽELJ, roj. 22. 3. 1977, Kupšinci 12A
Andrej MEŠIČ, roj. 23. 11. 1973, Murska Sobota, Ulica 

Matije Gubca 29.

Št. 041-0019/2022-12
Murska Sobota, dne 24. novembra 2022

Predsednik
Občinske volilne komisije

Mestne občine Murska Sobota
Zvonko Brenčič

Člani OVK:
Oskar Šooš, namestnik predsednika
Alenka Samec, članica
Dušan Vukoje, namestnik članice
Marija Bačič, članica
Igor Sukič, namestnik članice
Ksenija Fister Horvat, namestnica člana

3771. 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, 
68/17 in 93/20 – odl. US) 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 24. novembra 2022, na podlagi zapisnikov o delu 
volilnih odborov pri ugotavljanju izida za volitve članov Mestne-
ga sveta Mestne občine Murska Sobota ugotovila:

I.
Na volitvah dne 20. novembra 2022 je imelo pravico gla-

sovati skupaj 15.833 volivcev.
Glasovalo je skupaj 8.098 volivcev ali 51,15 % od vseh, ki 

so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 8.070 volivcev glasovalo na voliščih
b) 28 volivcev glasovalo po pošti.

II.
Za volitve članov mestnega sveta je bilo oddanih 

8.095 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 168 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih je bilo 7.927 glasovnic.

III.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Mestni občini 

Murska Sobota dobile naslednje število glasov:



Uradni list Republike Slovenije Št. 151 / 2. 12. 2022 / Stran 12051 

Glasov Glasov  % Št. in ime liste

238  3.00 1 LEVICA
2.260  28.51 2 GIBANJE SVOBODA
1.768  22.30 3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

535  6.75 4 LISTA ZA NAŠO SOBOTO
481  6.07 5 NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI

2.272  28.66 6 SOCIALNI DEMOKRATI
373  4.71 7 NEODVISNA STRANKA POMURJA

7.927 100.00: skupaj

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

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj 
listam kandidatov direktno podeljeno 14 mandatov.

Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov glede 
na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni 
enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. in 86. čle-
nom Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:

VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 7 Količnik: 231,43

Glasov  % gls. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
56 3,46 0 24,20 1 LEVICA

454 28,02 1 96,17 2 GIBANJE SVOBODA izvoljen je Mitja HORVAT,  
roj. 10. 8. 1975, Murska Sobota, Naselje J. Kerenčiča 5

336 20,74 1 45,19 3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljen je Aleš KORNIK, roj. 
13. 2. 1986, Murska Sobota, Cvetkova 23

88 5,43 0 38,02 4 LISTA ZA NAŠO SOBOTO
107 6,60 0 46,23 5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
458 28,27 1 97,90 6 SOCIALNI DEMOKRATI, izvoljen je Goran MILOŠEVIČ, 

 roj. 10. 5. 1968, Murska Sobota, Cvetkova ulica 12
121 7,47 0 52,28 7 NEODVISNA STRANKA POMURJA

1.620 3: skupaj

VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 9 Količnik: 314,89

Glasov  % gls. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
96 3,39 0 30,49 1 LEVICA

892 31,47 2 83,27 2 GIBANJE SVOBODA, izvoljena sta Jure LANG, roj. 30. 8. 1995,  
Murska Sobota, Žitna ulica 4 in Iris LANŠČAK, roj. 24. 10. 1974,  
Murska Sobota, Miklošičeva ulica 55

584 20,61 1 85,46 3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljen je Andrej MEŠIČ, 
roj. 23. 11. 1973, Murska Sobota, Ul. Matije Gubca 29

159 5,61 0 50,49 4 LISTA ZA NAŠO SOBOTO
139 4,90 0 44,14 5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
816 28,79 2 59,14 6 SOCIALNI DEMOKRATI, izvoljena sta Zoran HOBLAJ, roj. 3. 11. 1967 

Murska Sobota, Šolsko naselje 10 in mag. Brigita PERHAVEC,  
roj. 18. 4. 1962, Murska Sobota, Mladinska ulica 24

148 5,22 0 47,00 7 NEODVISNA STRANKA POMURJA
2.834  5: skupaj

VOLILNA ENOTA 03 
Št. mandatov: 9 Količnik: 385,89

Glasov  % gls. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
86 2,48 0 22,29 1 LEVICA

914 26,32 2 36,86 2 GIBANJE SVOBODA, izvoljena sta Matej GRAH, roj. 2. 2. 1994,  
Černelavci, Liškova ulica 63 in Nives CAJNKO, roj. 10. 5. 1980,  
Bakovci, Panonska ulica 6b

848 24,42 2 19,75 3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljena sta  
Bojan PETRIJAN, roj. 9. 12. 1967, Kupšinci 21b in Drago VIGALI,  
roj. 15. 8. 1965, Krog, Vodnikova ulica 15

288 8,29 0 74,63 4 LISTA ZA NAŠO SOBOTO
235 6,77 0 60,90 5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
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998 28,74 2 58,62 6 SOCIALNI DEMOKRATI, izvoljena sta Damjan ANŽELJ,  
roj. 22. 3. 1977, Kupšinci 12 in Bernardka RUŽIČ, roj. 9. 2. 1959, Krog, 
Brodarska ulica 42

104 2,99 0 26,95 7 NEODVISNA STRANKA POMURJA
3.473 6: skupaj

V.
V skladu s 16. in 87. členom Zakona o lokalnih volitvah se 

preostalih 11 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:

Število mandatov v občini: 25
Zaporedna 

številka
Količnik Izžrebana  

številka
Ime liste

1 2.272,00 6 SOCIALNI DEMOKRATI
2 2.260,00 2 GIBANJE SVOBODA
3 1.768,00 3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4 1.136,00 6 SOCIALNI DEMOKRATI
5 1.130,00 2 GIBANJE SVOBODA
6 884,00 3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7 757,33 6 SOCIALNI DEMOKRATI
8 753,33 2 GIBANJE SVOBODA
9 589,33 3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

10 568,00 6 SOCIALNI DEMOKRATI
11 565,00 2 GIBANJE SVOBODA
12 535,00 4 LISTA ZA NAŠO SOBOTO
13 481,00 5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
14 454,40 6 SOCIALNI DEMOKRATI
15 452,00 2 GIBANJE SVOBODA
16 442,00 3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
17 378,67 6 SOCIALNI DEMOKRATI
18 376,67 2 GIBANJE SVOBODA
19 373,00 7 NEODVISNA STRANKA POMURJA
20 353,60 3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
21 324,57 6 SOCIALNI DEMOKRATI
22 322,86 2 GIBANJE SVOBODA
23 294,67 3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
24 284,00 6 SOCIALNI DEMOKRATI
25 282,50 2 GIBANJE SVOBODA
26 267,50 4 LISTA ZA NAŠO SOBOTO
27 252,57 3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
28 252,44 6 SOCIALNI DEMOKRATI
29 251,11 2 GIBANJE SVOBODA
30 240,50 5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

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 četrte-
ga odstavka 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, 
23/17 in 29/21). Na ta način in v skladu z drugim odstavkom 
18. člena Zakona o lokalnih volitvah so dobile mandate še 
naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni 
kandidati na teh listah:

Št. in ime liste Volilna enota Izvoljen je
(ime, priimek, roj., bivališče)

2 GIBANJE SVOBODA 1 Mojca BREŠČAK, roj. 24. 2. 1974,  
Murska Sobota, Mojstrska ulica 1

3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1 Tamara GRADINSKI, roj. 12. 10. 1988,  
Murska Sobota, Ozka ulica 18
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6 SOCIALNI DEMOKRATI 1 Daniela MÖREC, roj. 8. 7. 1951,  
Murska Sobota, Naselje J. Kerenčiča 28

7 NEODVISNA STRANKA POMURJA 1 Anton SLAVIC, roj. 24. 8. 1949,  
Murska Sobota, Grajska ulica 11

2 GIBANJE SVOBODA 2 Gorazd KEREC, roj. 17. 2. 1976,  
Murska Sobota, Kroška ulica 32

2 GIBANJE SVOBODA 2 Staša HORVAT, roj. 7. 5. 1980,  
Murska Sobota, Kajuhova ulica 8

3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2 Nada KUHAR, roj. 4. 1. 1960,  
Murska Sobota, Ul. Mikloša Kuzmiča 31

6 SOCIALNI DEMOKRATI 2 dr. Timi GOMBOC, roj. 13. 10. 1991,  
Murska Sobota, Kološeva ulica 15

4 LISTA ZA NAŠO SOBOTO 3 dr. Miran FORJANIČ, roj. 4. 8. 1963,  
Černelavci, Črtomirova ulica 6

5 NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI 3 Anton ŠKRABAN, roj. 7. 6. 1949,  
Krog, Plečnikova ulica 3a

6 SOCIALNI DEMOKRATI 3 Mitja KOVAČIČ, roj. 15. 3. 1979, Kupšinci 24

VI.
Člani Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, 

izvoljeni na volitvah dne 20. novembra 2022, so:

Volil. enota Ime in priimek Št. in ime liste
1 Mitja HORVAT 2 Gibanje Svoboda
1 Mojca BREŠČAK 2 Gibanje Svoboda
1 Aleš KORNIK 3 Slovenska demokratska stranka
1 Tamara GRADINSKI 3 Slovenska demokratska stranka
1 Goran MILOŠEVIČ 6 Socialni demokrati
1 Daniela MOREC 6 Socialni demokrati
1 Anton SLAVIC 7 Neodvisna stranka Pomurja
2 Jure LANG 2 Gibanje Svoboda
2 Iris LANŠČAK 2 Gibanje Svoboda
2 Gorazd KEREC 2 Gibanje Svoboda
2 Staša HORVAT 2 Gibanje Svoboda
2 Andrej MEŠIČ 3 Slovenska demokratska stranka
2 Nada KUHAR 3 Slovenska demokratska stranka
2 Zoran HOBLAJ 6 Socialni demokrati
2 mag. Brigita PERHAVEC 6 Socialni demokrati
2 dr. Timi GOMBOC 6 Socialni demokrati
3 Matej GRAH 2 Gibanje Svoboda
3 Nives CAJNKO 2 Gibanje Svoboda
3 Bojan PETRIJAN 3 Slovenska demokratska stranka
3 Drago VIGALI 3 Slovenska demokratska stranka
3 dr. Miran FORJANIČ 4 Lista za našo Soboto
3 Anton ŠKRABAN 5 Nova Slovenija-Krščanski demokrati
3 Damjan ANŽELJ 6 Socialni demokrati
3 Bernardka RUŽIČ 6 Socialni demokrati
3 Mitja KOVAČIČ 6 Socialni demokrati

Št. 041-0020/2022-18
Murska Sobota, dne 24. novembra 2022

Predsednik
Občinske volilne komisije

Mestne občine Murska Sobota
Zvonko Brenčič

Člani OVK:
Oskar Šooš, namestnik predsednika
Alenka Samec, članica
Dušan Vukoje, namestnik članice
Marija Bačič, članica
Igor Sukič, namestnik članice
Ksenija Fister Horvat, namestnica člana
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3772. 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, 
68/17 in 93/20 – odl. US) Posebna občinska volilna komisija 
Mestne občine Murska Sobota na seji dne 21. 11. 2022, na 
podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida 
glasovanja za člana Mestnega sveta Mestne občine Murska 
Sobota – predstavnika romske skupnosti, v zvezi z volitvami, 
ki so bile dne 20. novembra 2022, 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 2022 dne 20. novembra 2022 je ime-

lo volilno pravico 15.833 volivcev, vpisanih v splošni občinski 
volilni imenik.

Na volitvah člana mestnega sveta – predstavnika romske 
skupnosti dne 20. novembra 2022 je imelo na območju Mestne 
občine Murska Sobota kot eni volilni enoti pravico voliti enega 
člana mestnega sveta – predstavnika romske skupnosti skupaj 
445 volivcev, ki so vpisani v posebni občinski volilni imenik 
občanov – pripadnikov romske skupnosti.

II.
Skupaj je glasovalo 215 volivcev oziroma 48,31 % 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 215 glasovnic, od tega je bilo 42 gla-
sovnic neveljavnih. Veljavnih je bilo 173 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, 68/17 in 93/20 – odl. US):

1. ugotovila, da je kandidat Darko RUDAŠ prejel 173 gla-
sov oziroma 80,47 % 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. 041-0011/2022-14
Murska Sobota, dne 21. novembra 2022

Predsednica
Posebne občinske volilne komisije

Mestne občine Murska Sobota
Irma Wolf

Člani:
mag. Miroslava Toplak

Borut Horvat
Monika Horvat Sandreli
Dalibor Cener Horvat

Aleš Müller
Janja Rošer
Oto Baranja

3773. Poročilo o izidu volitev članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti 
v Mestni občini Murska Sobota, na volitvah, 
dne 20. novembra 2022

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Mestne 
občine Murska Sobota sestavila

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 20. novembra 2022

I.
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota 

je na seji, dne 24. novembra 2022, 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 1263 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 609 glasovnic, od tega je bilo 86 gla-

sovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Emil CÖR 256
2. Luka VEREŠ 238
3. Cvetka VEREŠ 165
4. Edita ČERNJAVIČ 184
5. Janez JABLANOVEC 221
6. Nives CAJNKO 254
7. Goran HORVAT 219
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 
– odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v 
svet Krajevne skupnosti Bakovci izvoljeni naslednji kandidati:

1. Emil CÖR, roj. 26. 11. 1948, Bakovci, Soboška ulica 45
2. Nives CAJNKO, roj. 10. 5. 1980, Bakovci, Panonska 

ulica 6b
3. Luka VEREŠ, roj. 4. 6. 1996, Bakovci, Ribiška ulica 2
4. Janez JABLANOVEC, roj. 10. 12. 1965, Bakovci, Polj-

ska ulica 20
5. Goran HORVAT, roj. 22. 3. 1980, Bakovci, Prečna 

ulica 11
6. Edita ČERNJAVIČ, roj. 9. 4. 1969, Bakovci, Poljska 

ulica 35
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 1075 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 595 glasovnic, od tega je bilo 21 gla-

sovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. dr. Miran FORJANIČ 198
2. Sabina KUMIN 79
3. Robert LALOVIĆ 127
4. Boris LONČAR 96
5. Nada KUMIN 96
6. Luka SKOK 62
7. Jožica VIHER 158
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih voli-

tvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 
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93/20 – odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so 
bili v svet Krajevne skupnosti Černelavci izvoljeni naslednji 
kandidati:

1. dr. Miran FORJANIČ, roj. 4. 8. 1963, Černelavci, Črto-
mirova ulica 6

2. Jožica VIHER, roj. 18. 3. 1960, Černelavci, Zadružna 
ulica 28

3. Robert LALOVIĆ, roj. 6. 1. 1970, Černelavci, Zadružna 
ulica 17a

4. Nada KUMIN, roj. 5. 2. 1966, Černelavci, Ledavska 
ulica 37

5. Boris LONČAR, roj. 12. 4. 1964, Černelavci, Jurčičeva 
ulica 6

6. Sabina KUMIN, roj. 16. 1. 1970, Černelavci, Gorička 
ulica 19

7. Luka SKOK, roj. 13. 12. 1998, Černelavci, Gorička 
ulica 36

KRAJEVNA SKUPNOST KROG
I. Na območju Krajevne skupnosti Krog je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 984 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 554 glasovnic, od tega je bilo 11 gla-

sovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Marjan GRABAR 274
2. Anton ŠKRABAN 209
3. Erika VOGRINČIČ BARBARIČ 291
4. Jožef ŽITEK 209
5. Nastja LUTAR 188
6. Drago VIGALI 245
7. Bernardka RUŽIČ 310
8. Dušan FISTER 188
Na podlagi prvega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih 

volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) v povezavi z 12. členom ZLV v prime-
ru, ko sta zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev 
dobila enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb. 
Ker sta kandidata Nastja Lutar in Dušan Fister prejela enako 
število glasov (188), je občinska volilna komisija med njima 
opravila žreb. Izžrebana je bila kandidatka Nastja Lutar.

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 
– odl. US) 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. Marjan GRABAR, roj. 8. 6. 1967, Krog, Brodarska 
ulica 2

4. Drago VIGALI, roj. 15. 8. 1965, Krog, Vodnikova uli-
ca 15

5. Anton ŠKRABAN, roj. 7. 6. 1949, Krog, Plečnikova 
ulica 3a

6. Jožef ŽITEK, roj. 13. 3. 1957, Krog, Murska ulica 40
7. Nastja LUTAR, roj. 17. 4. 1998, Krog, Brodarska uli-

ca 50

KRAJEVNA SKUPNOST KUPŠINCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Kupšinci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 323 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 237 glasovnic, od tega je bilo 0 glasov-

nic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Marjan ŠKALIČ 139
2. Mitja KOVAČIČ 188
3. Igor MAKARI 115
4. Sebastjan BALAŽIC 104
5. Tomaž ŠIFTAR 133
6. Slavko DOMONKOŠ 101

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 
– odl. US) 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. Marjan ŠKALIČ, roj. 27. 7. 1964, Kupšinci 49a
3. Tomaž ŠIFTAR, roj. 15. 6. 1981, Kupšinci 72a
4. Igor MAKARI, roj. 5. 1. 1974, Kupšinci 5
5. Sebastjan BALAŽIC, roj. 29. 8. 1982, Kupšinci 47f

KRAJEVNA SKUPNOST MARKIŠAVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Markišavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 175 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 119 glasovnic, od tega sta bili 2 glasov-

nici neveljavni.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jožefa SAPAČ 50
2. Andrej BARBER 36
3. Sašo RITUPER 41
4. Zoran MLINARIČ 14
5. Milan HORVAT 71
6. Miroslava TOPLAK 19
7. Petra FRIDRICH 48
8. Zlatka MÖREC 41
9. Majda Barbara POVŠE 56
10. Jernej ČASAR 47
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih voli-

tvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 
93/20 – odl. US) 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. Majda Barbara POVŠE, roj. 24. 2. 1951, Markišavci 4e
3. Jožefa SAPAČ, roj. 26. 4. 1964, Markišavci 20
4. Petra FRIDRICH, roj. 27. 1. 1977, Markišavci 27c
5. Jernej ČASAR, roj. 5. 5. 1989, Markišavci 18b

KRAJEVNA SKUPNOST NEMČAVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Nemčavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 219 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 156 glasovnic, od tega je bilo 7 glasov-

nic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Silvo ŠNEPF 103
2. Dejan BURNIK 104
3. Manuela HORVAT 23
4. Damir HORVAT 23
5. Cvetka HORVAT 48
6. Majda LIPIČ PROSIČ 97
7. Aleš POLANŠČEK 59
8. Dejan KUHAR 92
9. Aleksandra SOVJAK BRODER 50
10. Damjan KUZMA 51
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 
– odl. US) 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. Majda LIPIČ PROSIČ, roj. 18. 12. 1971, Nemčavci 15c
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 168 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 117 glasovnic, od tega je bilo 0 glasov-

nic neveljavnih.
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III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Domen SEREC 91
2. Metka CAR 66
3. Tadeja RITUPER 68
4. Aleš SEVER 59
5. Petra CIPOT 75
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 
– odl. US) 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. Petra CIPOT, roj. 13. 9. 1990, Polana 48
3. Tadeja RITUPER, roj. 4. 9. 1993, Polana 43
4. Metka CAR, roj. 5. 6. 1986, Polana 1
5. Aleš SEVER, roj. 15. 11. 1980, Polana 27

KRAJEVNA SKUPNOST PUŠČA
I. Na območju Krajevne skupnosti Pušča je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 411 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 223 glasovnic, od tega je bilo 12 gla-

sovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ignac HORVAT 92
2. Robi MÜLLER – BOBI 47
3. Karel BAJIČ 19
4. Timotej HORVAT – TIMI 49
5. Borut HORVAT 66
6. Dalibor CENER HORVAT 88
7. Dejvid HORVAT 49
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 
– odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v 
svet Krajevne skupnosti Pušča izvoljeni naslednji kandidati:

1. Ignac HORVAT, roj. 6. 7. 1963, Pušča, Ulica ob ka-
pelici 49

2. Dalibor CENER HORVAT, roj. 9. 9. 1985, Pušča, Glav-
na ulica 64

3. Borut HORVAT, roj. 26. 9. 1971, Pušča, Glavna ulica 51
4. Dejvid HORVAT, roj. 17. 1. 1976, Pušča, Bela ulica 18a
5. Timotej HORVAT – TIMI, roj. 9. 7. 1996, Pušča, Bela 

ulica 28

KRAJEVNA SKUPNOST RAKIČAN
I. Na območju Krajevne skupnosti Rakičan je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1144 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 582 glasovnic, od tega je bilo 15 gla-

sovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Borut VOURI 352
2. David ŠEBJAN 356
3. Milan BAGARI 375
4. Valerija ŠIJANEC 159
5. Sabina ŠEBJAN JAKLIN 225
6. Gregor VIDOVIČ 248
7. Martina KAROLI VIDOVIČ 189
8. Dušica SOVEC 255
9. Matjaž DURIČ 399
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 
– odl. US) 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. Dušica SOVEC, roj. 22. 3. 1973, Rakičan, Prešernova 

ulica 20

6. Gregor VIDOVIČ, roj. 8. 7. 1977, Rakičan, Jezera 27
7. Sabina ŠEBJAN JAKLIN, roj. 26. 3. 1981, Rakičan, 

Ulica Štefana Kovača 32

KRAJEVNA SKUPNOST SATAHOVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Satahovci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 236 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 144 glasovnic, od tega je bila 1 glasov-

nica neveljavna.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Anton REŽONJA 69
2. Natalija KRANJEC 68
3. Miha PISNJAK 62
4. Franc BORIŠ 75
5. Nataša MARTINEC 68
6. Matej SEREC 58
7. Ciril MARTINEC 31
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 
– odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v 
svet Krajevne skupnosti Satahovci izvoljeni naslednji kandidati:

1. Franc BORIŠ, roj. 26. 11. 1958, Satahovci 28a
2. Anton REŽONJA, roj. 9. 12. 1961, Satahovci 48a
3. Natalija KRANJEC, roj. 6. 8. 1982, Satahovci 36
4. Nataša MARTINEC, roj. 29. 3. 1976, Satahovci 51
5. Miha PISNJAK, roj. 28. 11. 1994, Satahovci 14

KRAJEVNA SKUPNOST VEŠČICA
I. Na območju Krajevne skupnosti Veščica je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 354 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 222 glasovnic, od tega je bilo 7 glasov-

nic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Suzana FARTELJ 82
2. Anton ROPOŠA 147
3. Alenka HORVAT KUHAR 84
4. Karel KOSEDNAR 101
5. Geza KRANČIČ 56
6. Simon HORVAT 120
7. Ingrid ŠKERLAK 117
8. Metka BENCIK 129
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 
– odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v 
svet Krajevne skupnosti Veščica izvoljeni naslednji kandidati:

1. Anton ROPOŠA, roj. 22. 8. 1961, Veščica 50b
2. Metka BENCIK, roj. 7. 4. 1967, Veščica 22a
3. Simon HORVAT, roj. 10. 8. 1975, Veščica 26b
4. Ingrid ŠKERLAK, roj. 25. 12. 1976, Veščica 52a
5. Karel KOSEDNAR, roj. 26. 2. 1960, Veščica 45a

MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT CENTER
I. Na območju Mestne četrti Center je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 3838 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 1648 glasovnic, od tega je bilo 189 gla-

sovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Aleksander ŠERUGA 523
2. Ivan OBAL 543
3. Angela NOVAK 590
4. Elizabeta ROŽMAN 475
5. Štefan BALAŠKO 406
6. Brigita BAVČAR 578
7. Stojan MITOV 454
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 
– odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v 
svet Mestne četrti Center izvoljeni naslednji kandidati:
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1. Angela NOVAK, roj. 17. 10. 1943, Murska Sobota, Ulica 
Staneta Rozmana 5

2. Brigita BAVČAR, roj. 18. 11. 1948, Murska Sobota, 
Ulica Štefana Kovača 22a

3. Ivan OBAL, roj. 27. 6. 1941, Murska Sobota, Ulica 
Staneta Rozmana 2

4. Aleksander ŠERUGA, roj. 31. 3. 1944, Murska Sobota, 
Stara ulica 3

5. Elizabeta ROŽMAN, roj. 22. 3. 1947, Murska Sobota, 
Ulica Staneta Rozmana 4

6. Stojan MITOV, roj. 2. 4. 1954, Murska Sobota, Ulica 
Staneta Rozmana 6

7. Štefan BALAŠKO, roj. 25. 8. 1956, Murska Sobota, 
Mojstrska ulica 2

MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT LEDAVA
I. Na območju Mestne četrti Ledava je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1238 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 528 glasovnic, od tega je bilo 45 gla-

sovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Boštjan ČASAR 212
2. Lea FRIŠKIČ 178
3. Zdenka POLDAUF 110
4. Branko ČASAR 175
5. Urška KAROLI 174
6. Janez LANJŠČEK 117
7. Tatjana MAJERIČ MAČEK 165
8. Jožef KUHAR 161
9. Franc SLAVIČ 95
10. Štefan BOŽANOVIČ 174
11. Milan SEČKO 123
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 
– odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v 
svet Mestne četrti Ledava izvoljeni naslednji kandidati:

1. Boštjan ČASAR, roj. 6. 11. 1978, Murska Sobota, Len-
davska ulica 35a

2. Lea FRIŠKIČ, roj. 18. 7. 1960, Murska Sobota, Len-
davska ulica 51

3. Branko ČASAR, roj. 2. 12. 1955, Murska Sobota, Len-
davska ulica 35a

4. Štefan BOŽANOVIČ, roj. 3. 8. 1948, Murska Sobota, 
Klavniška ulica 9

5. Urška KAROLI, roj. 21. 10. 1983, Murska Sobota, 
Lendavska ulica 25

6. Tatjana MAJERIČ MAČEK, roj. 11. 1. 1965, Murska 
Sobota, Lendavska ulica 23a

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 1754 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 868 glasovnic, od tega je bilo 47 gla-

sovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Egon SUKIČ 237
2. Alenka GLAVAČ GERŠANOV 396
3. Nikolaj HOCHSTETTER 328
4. Igor VITEZ 293
5. Nada KUHAR 305
6. Klaudija ZVER 257
7. Roman KOVAČIČ 275
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 
– odl. US) 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. Nada KUHAR, roj. 4. 1. 1960, Murska Sobota, Ulica 
Mikloša Kuzmiča 31

4. Igor VITEZ, roj. 22. 6. 1957, Murska Sobota, Ulica 
Štefana Kuzmiča 15

5. Roman KOVAČIČ, roj. 11. 4. 1964, Murska Sobota, 
Severjeva ulica 1

6. Klavdija ZVER, roj. 4. 3. 1968, Murska Sobota, Ulica 
ob kanalu 13

7. Egon SUKIČ, roj. 1. 2. 1960, Murska Sobota, Severjeva 
ulica 1

MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT PARTIZAN
I. Na območju Mestne četrti Partizan je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1418 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 796 glasovnic, od tega je bilo 93 gla-

sovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ernest ŠKRABAN 337
2. Marjana MARUŠIĆ 297
3. Vlasta MAČEK 301
4. Jožef OBAL 299
5. Matija DEBELAK 270
6. Mateja SAJOVIC 282
7. Sonja KRESLIN 301
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 
– odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v 
svet Mestne četrti Partizan izvoljeni naslednji kandidati:

1. Ernest ŠKRABAN, roj. 29. 3. 1945, Murska Sobota, 
Talanyijeva ulica 9

2. Sonja KRESLIN, roj. 11. 10. 1965, Murska Sobota, 
Finžgarjeva ulica 16

3. Vlasta MAČEK, roj. 13. 3. 1965, Murska Sobota, Sonč-
na ulica 34

4. Jožef OBAL, roj. 1. 3. 1946, Murska Sobota, Cankar-
jeva ulica 57

5. Marjana MARUŠIĆ, roj. 29. 5. 1956, Murska Sobota, 
Žitna ulica 13

6. Mateja SAJOVIC, roj. 4. 4. 1986, Murska Sobota, Ulica 
Ivana Regenta 19

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:
a) vpisanih v volilni imenik 1233 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 673 glasovnic, od tega je bilo 37 gla-

sovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Urška FERENCEK 238
2. Danilo HORVAT 222
3. Ana SAPAČ 227
4. Andrej KUHAR 219
5. Helena FRUMEN 273
6. Jasna LOVRENČIČ 257
7. Tomaž MERICA 320
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 
– odl. US) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v 
svet Mestne četrti Turopolje izvoljeni naslednji kandidati:

1. Tomaž MERICA, roj. 5. 11. 1975, Murska Sobota, Ko-
loševa ulica 19

2. Helena FRUMEN, roj. 12. 6. 1948, Murska Sobota, 
Jakobovo naselje 44

3. Jasna LOVRENČIČ, roj. 9. 7. 1959, Murska Sobota, 
Ulica Zorana Velnarja 36

4. Urška FERENCEK, roj. 11. 12. 1986, Murska Sobota, 
Cvetna ulica 22
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5. Ana SAPAČ, roj. 11. 12. 1947, Murska Sobota, Kaju-
hova ulica 44

6. Danilo HORVAT, roj. 21. 2. 1969, Murska Sobota, Ulica 
Zorana Velnarja 34

7. Andrej KUHAR, roj. 22. 9. 1951, Murska Sobota, Ulica 
Zorana Velnarja 41

Št. 041-0021/2022
Murska Sobota, dne 24. novembra 2022

Občinska volilna komisija
Mestne občine Murska Sobota

predsednik
Zvonko Brenčič

Člani OVK:
Oskar Šooš, namestnik predsednika
Alenka Samec, članica
Dušan Vukoje, namestnik članice
Marija Bačič, članica
Igor Sukič, namestnik članice
Ksenija Fister Horvat, namestnica člana

NOVA GORICA

3774. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine 
Nova Gorica v obdobju januar–marec 2023

Na podlagi 32. in 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, 13/18 in 
195/20 – odl. US) in 74. člena Statuta Mestne občine Nova Go-
rica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je župan Mestne 
občine Nova Gorica sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Nova 

Gorica v obdobju januar–marec 2023

1.
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: občina) v obdobju 
od 1. januarja 2023 do uveljavitve Odloka o proračunu Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2023, vendar najdlje do 31. marca 
2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2.
V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij 

občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov, 
začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Mestne ob-
čine Nova Gorica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 5/22, 60/22, 
137/22) in za iste programe kot v letu 2022.

3.
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 2023

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 7.681.390
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.297.482

70 DAVČNI PRIHODKI 5.505.357

700 Davki na dohodek in dobiček 5.218.161
703 Davki na premoženje 155.709
704 Domači davki na blago  
in storitve 131.487

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.792.125
710 Udeležba na dobičku  
in dohodki od premoženja 1.620.118
711 Takse in pristojbine 6.816
712 Globe in druge denarne kazni 7.604
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 75.136
714 Drugi nedavčni prihodki 82.451

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 0

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih 
virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 383.908
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 383.908
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav 0

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE  
IN IZ DRUGIH DRŽAV 0
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij in iz drugih 
držav 0

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45) 7.056.900

40 TEKOČI ODHODKI 2.532.026
400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 712.351
401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost 117.179
402 Izdatki za blago in storitve 1.642.496
403 Plačila domačih obresti 30.000
409 Rezerve 30.000

41 TEKOČI TRANSFERI 3.016.146
410 Subvencije 125.933
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.567.517
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 71.394
413 Drugi tekoči domači transferi 1.251.302

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.481.228
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 1.481.228

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 27.500
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 27.500
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 0
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)  
(Skupaj prihodki minus skupaj 
odhodki) 624.490

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
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV
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) 724.490

55 ODPLAČILA DOLGA 724.490
550 Odplačila domačega dolga 724.490

IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –100.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.-VIII.) –724.490

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+X.-IX.) –624.490

XII. STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA 100.000
Začasno financiranje se izvaja v okviru tekočih prejemkov 

proračuna in s črpanjem sredstev na računih občine iz prete-
klega leta.

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o javnih financah.

4.
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-

rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporab-
nik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih 
financah.

5.
Po preteku obdobja začasnega financiranja se v tem ob-

dobju plačani izdatki in vplačani prejemki vključijo v proračun 
Mestne občine Nova Gorica za leto 2023.

6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2023.

Št. 410-0008/2022-5
Nova Gorica, dne 22. novembra 2022

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

PODČETRTEK

3775. Poročilo o izidu volitev

Občinska volilna komisija Občine Podčetrtek je na pod-
lagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 
93/20 – odl. US) in zapisnika o delu Občinske volilne komisije 
Občine Podčetrtek pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah 
župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih 
skupnosti v Občini Podčetrtek, ki so bile 20. 11. 2022, sestavila

I.
POROČILO O IZIDU VOLITEV ŽUPANA  

OBČINE PODČETRTEK

1.
V Občini Podčetrtek je od skupnega števila volivcev 2955 

glasovalo 1299 volivcev, kar znaša 43,96 % vseh volilnih upra-
vičencev.

2.
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1299 glasovnic, 

od tega je bilo 85 neveljavnih in 1214 veljavnih glasovnic.
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. PETER MISJA je dobil 1214 glasov, kar znaša 

100 % veljavnih glasov

3.
Občinska volilna komisija Podčetrtek je na podlagi 

107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB, 45/08, 83/12, 68/17) ugotovila, da je za župana Občine 
Podčetrtek izvoljen

PETER MISJA, roj. 9. 6. 1968, stanujoč Imenska Gor-
ca 6d, 3254 Podčetrtek

II.
POROČILO O IZIDU VOLITEV V OBČINSKI SVET
V Občini Podčetrtek je od skupnega števila volivcev 2955 

glasovalo 1299 volivcev, kar znaša 43,96 % vseh volilnih upra-
vičencev.

Pri glasovanju za občinski svet je bilo oddanih 1299 gla-
sovnic, od tega je bilo 26 neveljavnih in 1273 veljavnih gla-
sovnic.

V volilni enoti, ki obsega območje celotne Občine Pod-
četrtek, se je volilo 12 članov občinskega sveta. Na podlagi 
14. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. 
US) so posamezne liste kandidatov dobile naslednje število 
glasov in mandatov:



Stran 12060 / Št. 151 / 2. 12. 2022 Uradni list Republike Slovenije

IME LISTE ŠTEVILO GLASOV  % GLASOV ŠT. MANDATOV
1. LISTA ZA KS PRISTAVO 201 15,79 2
2. LISTA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ OBČINE PODČETRTEK 278 21,84 3
3. LISTA ZA KS POLJE OB SOTLI 105 8,25 1
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 56 4,40 0
5. SOCIALNI DEMOKRATI 127 9,98 1
6. ROD LISTA ZA RAZVOJ IN OBNOVO DOMA 183 14,38 2
7. NAŠE OBSOTELJE 101 7,93 1
8. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 222 17,44 2

Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Gojko Lončarič, Pristava pri Mestinju 23, 3253 Pristava 

pri Mestinju
2. Stanko Stres, Nezbiše 36, 3253 Pristava pri Mestinju
iz LISTE ZA KS PRISTAVO

3. Matjaž Prebil, Imenska Gorca 11b, 3254 Podčetrtek
4. Nada Kodrin, Verače 43, 3254 Podčetrtek
5. Matija Jagrič, Olimje 68, 3254 Podčetrtek
iz LISTE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ OBČINE PODČE-

TRTEK

6. Andraž Hostnik, Polje ob Sotli 11, 3255 Buče
iz LISTE ZA KS POLJE OB SOTLI

7. Boštjan Špoljar, Vonarje 22a, 3253 Pristava pri Mestinju
iz liste SOCIALNI DEMOKRATI

8. Vladimir Hrovatič, Trška cesta 80, 3254 Podčetrtek
9. Andrej Žagar, Olimje 34, 3254 Podčetrtek
iz liste ROD LISTA ZA RAZVOJ IN OBNOVO DOMA

10. Janez Ilek, Verače 3, 3254 Podčetrtek
iz liste NAŠE OBSOTELJE

11. Marko Jurak, Sela 3, 3254 Podčetrtek
12. Aleš Drozg, Pristava pri Mestinju 40 b, 3253 Pristava 

pri Mestinju
iz liste SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

III.
1. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE 

SKUPNOSTI PODČETRTEK

1.
V Krajevni skupnosti Podčetrtek je od skupnega števila 

volivcev 934 glasovalo 359 volivcev, kar znaša 38,44 % vseh 
volilnih upravičencev.

2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo 

oddanih 359 glasovnic, od tega je bilo 13 neveljavnih in 346 ve-
ljavnih glasovnic.

3.
V štirih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Podčetrtek se 

je volilo 8 članov sveta krajevne skupnosti.
V skladu z 11. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) so izvoljeni naslednji kandidati:

1. Sašo Lipošek, Škofja gora 18, 3254 Podčetrtek
2. Mirjana Alegro, Trška cesta 65, 3254 Podčetrtek
3. Rudi Urban Videtič, Trška cesta 45a, 3254 Podčetrtek
4. Bojan Motoh, Slake 38, 3254 Podčetrtek
5. Matjaž Prebil, Imenska Gorca 11b, 3254 Podčetrtek
6. Mojca Drofenik, Imeno 70a, 3254 Podčetrtek
7. Igor Hedrih, Imeno 81, 3254 Podčetrtek
8. Benjamin Alegro, Golobinjek ob Sotli 10, 3254 Pod-

četrtek

2. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE 
SKUPNOSTI POLJE OB SOTLI

1.
V Krajevni skupnosti Polje ob Sotli je od skupnega števila 

volivcev 383, glasovalo 156 volivcev, kar znaša 40,73 % vseh 
volilnih upravičencev.

2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo 

oddanih 156 glasovnic, od tega je bilo 6 neveljavnih in 150 ve-
ljavnih glasovnic.

3.
V petih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Polje ob Sotli 

se je volilo 9 članov sveta krajevne skupnosti.
V skladu z 11. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) so izvoljeni naslednji kandidati:

1. Davorin Hostnik, Polje ob Sotli 11, 3255 Buče
2. Helena Polak, Sedlarjevo 8, 3255 Buče
3. Damjan Kmetič, Sedlarjevo 1, 3255 Buče
4. Bernard Visočnik, Prelasko 5, 3255 Buče
5. Stanislava Fistrič, Brezovec pri Polju 13b, 3255 Buče
6. Franc Novak, Brezovec pri Polju 11, 3255 Buče
7. Jože Vajdič, Lastnič 2, 3255 Buče
8. Anton Vrenko, Lastnič 37, 3255 Buče
9. Alenka Agrež, Lastnič 11, 3255 Buče

3. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE 
SKUPNOSTI PRISTAVA PRI MESTINJU

1.
V Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju je od skupne-

ga števila volivcev 909, glasovalo 448 volivcev, kar znaša 
49,28 % vseh volilnih upravičencev.

2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo 

oddanih 448 glasovnic, od tega je bilo 9 neveljavnih in 439 ve-
ljavnih glasovnic.

3.
V devetih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Pristava pri 

Mestinju se je volilo 9 članov sveta krajevne skupnosti.
V skladu z 11. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) so izvoljeni naslednji kandidati:

1. Slavko – Alojz Vehovar, Pristava pri Mestinju 15, 
3253 Pristava pri Mestinju

2. Janko Križan, Jerčin 16, 3253 Pristava pri Mestinju
3. Darko Grobin, Sodna vas 11a, 3253 Pristava pri Me-

stinju
4. Kristijan Stoiljković, Cmereška Gorca 27b, 3253 Pri-

stava pri Mestinju
5. Dejan Pušnik, Roginska Gorca 16, 3253 Pristava pri 

Mestinju



Uradni list Republike Slovenije Št. 151 / 2. 12. 2022 / Stran 12061 

6. Boštjan Mikulan, Sv. Ema 21a, 3253 Pristava pri Me-
stinju

7. Stanko Stres, Nezbiše 36, 3253 Pristava pri Mestinju
8. Damjan Cverlin, Vidovica 16, 3253 Pristava pri Mestinju
9. Zoran Anderlič, Vonarje 37, 3253 Pristava pri Mestinju

4. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE 
SKUPNOSTI VIRŠTANJ

1.
V Krajevni skupnosti Virštanj je od skupnega števila vo-

livcev 518, glasovalo 221 volivcev, kar znaša 42,66 % vseh 
volilnih upravičencev.

2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo 

oddanih 221 glasovnic, od tega so bile 3 neveljavne in 218 ve-
ljavnih glasovnic.

3.
V petih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Virštanj se je 

volilo 9 članov sveta krajevne skupnosti.
V skladu z 11. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) so izvoljeni naslednji kandidati:

1. Franci Grobelšek, Virštanj 33, 3254 Podčetrtek
2. Andrejka Štraus Kramer, Virštanj 3, 3254 Podčetrtek
3. Jani Toplišek, Virštanj 57, 3254 Podčetrtek
4. Peter Bevc, Verače 22, 3254 Podčetrtek
5. Mojca Valenčak, Verače 18, 3254 Podčetrtek
6. Tatjana Volavšek, Sela 38, 3254 Podčetrtek
7. Albin Leskovšek, Sela 1, 3254 Podčetrtek
8. Franc Jug, Gostinca 19, 3261 Lesično
9. Drago Brilej, Pristava pri Lesičnem 9a, 3261 Lesično

5. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE 
SKUPNOSTI OLIMJE

1.
V Krajevni skupnosti Olimje je od skupnega števila vo-

livcev 211, glasovalo 115 volivcev, kar znaša 54,50 % vseh 
volilnih upravičencev.

2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo 

oddanih 115 glasovnic, od tega sta bili 2 neveljavni in 113 ve-
ljavnih glasovnic.

3.
V eni volilni enoti v Krajevni skupnosti Olimje se je volilo 

5 članov sveta krajevne skupnosti.
V skladu z 11. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) so izvoljeni naslednji kandidati:

1. Janez Žagar, Olimje 86a, 3254 Podčetrtek
2. Stanislava Jakopina Milčevski, Olimje 75, 3254 Pod-

četrtek
3. Gregor Šelekar, Olimje 69, 3254 Podčetrtek
4. Izidor Košak, Rudnica 9, 3254 Podčetrtek
5. Lidija Druškovič, Olimje 47a, 3254 Podčetrtek

Št. 041-0053/2022-15
Podčetrtek, dne 23. novembra 2022

Občinska volilna komisija 
Občine Podčetrtek

predsednica
Gabrijela Omerzu Geršak

REČICA OB SAVINJI

3776. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 
v Občini Rečica ob Savinji

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. 
US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Rečica ob Sa-
vinji izdaja

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2022  
v Občini Rečica ob Savinji

Na splošnih volitvah, dne 20. novembra 2022, je od sku-
pnega števila volivcev 1.912 glasovalo po volilnem imeniku 
1.045 volivcev. Volilna udeležba na ravni občine je bila 54,65 %. 
Pri tem je upoštevana udeležba na volitvah za župana in za 
člane 9-članskega občinskega sveta. Volitve so bile izvedene 
na skupno 6 voliščih (od tega je bilo na enem volišču izvedeno 
predčasno glasovanje).

1. VOLITVE ŽUPANA OBČINE REČICA OB SAVINJI:
Za županjo Občine Rečica ob Savinji je izvoljena:
dr. Majda POTOČNIK, roj. 6. 8. 1963, Dol-Suha 34, 3332 

Rečica ob Savinji

2. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
REČICA OB SAVINJI:

Za člane Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji so 
izvoljeni:

V volilni enoti 1:
Karmen ROVŠNIK, roj. 15. 1. 1980, Dol-Suha 15, 3332 

Rečica ob Savinji
V volilni enoti 2:
Mojca EREMITA, roj. 22. 1. 1985, Rečica ob Savinji 85, 

3332 Rečica ob Savinji in
Peter KOLENC, roj. 30. 6. 1950, Rečica ob Savinji 78, 

3332 Rečica ob Savinji
V volilni enoti 3:
Franc BASTL, roj. 20. 9. 1970, Homec 27, 3332 Rečica 

ob Savinji in
Ana PRISLAN, roj. 21. 7. 1970, Šentjanž 57, 3332 Rečica 

ob Savinji
V volilni enoti 4:
Polonca KOLENC OZIMIC, roj. 25. 7. 1973, Varpolje 52, 

3332 Rečica ob Savinji in
Ivan KRAMER, roj. 31. 7. 1965, Nizka 45, 3332 Rečica 

ob Savinji
V volilni enoti 5:
Barbara ŽLEBNIK, roj. 2. 12. 1981, Spodnje Pobrežje 8, 

3332 Rečica ob Savinji
V volilni enoti 6:
Blaž BITENC, roj. 26. 9. 1982, Spodnja Rečica 2A, 3332 

Rečica ob Savinji

Št. 041-0002/2022-132
Rečica ob Savinji, dne 24. novembra 2022

Predsednica
OVK Občine Rečica ob Savinji

Jana Jurak Zidarn
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ROGAŠKA SLATINA

3777. Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev 2022 
v Občini Rogaška Slatina

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina je na 
podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) na 15. redni seji dne 24. 11. 2022 
sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih lokalnih volitev 2022  

v Občini Rogaška Slatina

1. Volitve župana
Glasovalo je 4006 volilnih upravičencev (od skupno 

9.419). Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 4006 glasov-
nic, od tega 3963 veljavnih in 43 neveljavnih.

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
mag. Branko Kidrič 2542 glasov oziroma 64,14 odstotkov
Robert Reich 1033 glasov oziroma 26,07 odstotkov
Albin Šrimpf 388 glasov oziroma 9,79 odstotkov

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina ugota-
vlja, da je v skladu z določbo 107. člena Zakona o lokalnih voli-
tvah, za župana Občine Rogaška Slatina za mandatno obdobje 
2022–2026 izvoljen kandidat mag. Branko Kidrič, roj. 13. 9. 
1962, stanujoč Cerovec pod Bočem 6a, 3250 Rogaška Slatina.

2. Volitve članov Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina
Za volitve v Občinski svet Občine Rogaška Slatina je gla-

sovalo 4005 volilnih upravičencev (od skupno 9.419).
Pri glasovanju za 1. volilno enoto je bilo oddanih 1211 gla-

sovnic, od tega 1171 veljavnih in 40 neveljavnih.
Pri glasovanju za 2. volilno enoto je bilo oddanih 1320 gla-

sovnic, od tega 1277 veljavnih in 43 neveljavnih.
Pri glasovanju za 3. volilno enoto je bilo oddanih 1474 gla-

sovnic, od tega 1422 veljavnih in 52 neveljavnih.
Število glasov za posamezne liste za občinski svet na 

nivoju občine na lokalnih volitvah 2022:

Zap. št. Skupaj glasov  % Št. in ime liste
1 966 24,96 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2 622 16,07 GIBANJE SVOBODA
3 185 4,78 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
4 546 14,11 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
5 307 7,93 Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
6 16 0,41 PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE
7 219 5,66 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
8 364 9,41 SOCIALNI DEMOKRATI
9 372 9,61 Nestrankarska lista Srčno za Rogaško

10 233 6,02 Nestrankarska lista Gibanje za Rogaško Slatino
11 40 1,03 KONKRETNO

Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo v 
vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podelje-
nih 7 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 mandata
mag. Bojan Pirš, lista SDS
Katalenić Željko, lista SVOBODA
– v 2 VE 2 mandata
Božak Janez, lista SDS
mag. Krumpak Aleksandra (Saša), lista SVOBODA
– v 3 VE 3 mandati
Mijošek Ivan, lista SDS
Jagodič Mateja, lista SDS
Plevčak Anton, lista NSi
Razdelitev direktnih mandatov z izračunom Harejevega 

količnika je razvidna v nadaljevanju:

VOLILNA ENOTA: 01
Št. mandatov: 6 Količnik: 195,17

Glasov  % glasov mand.  % ostanka Št. Ime liste
258 22,03 1 32,19 1 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
219 18,70 1 12,21 2 GIBANJE SVOBODA

51 4,36 0 26,13 3 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
148 12,64 0 75,83 4 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
104 8,88 0 53,29 5 Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja

71 6,06 0 36,38 7 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
115 9,82 0 58,92 8 SOCIALNI DEMOKRATI
117 9,99 0 59,95 9 Nestrankarska lista Srčno za Rogaško
79 6,75 0 40,48 10 Nestrankarska lista Gibanje za Rogaško Slatino

9 0,77 0 4,61 11 KONKRETNO
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VOLILNA ENOTA: 02
Št. mandatov: 7 Količnik: 182,43

Glasov  % glasov mand.  % ostanka Št. Ime liste
254 19,89 1 39,23 1 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
226 17,70 1 23,88 2 GIBANJE SVOBODA

73 5,72 0 40,02 3 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
156 12,22 0 85,51 4 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

99 7,75 0 54,27 5 Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
34 2,66 0 18,64 7 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

163 12,76 0 89,35 8 SOCIALNI DEMOKRATI
156 12,22 0 85,51 9 Nestrankarska lista Srčno za Rogaško
105 8,22 0 57,56 10 Nestrankarska lista Gibanje za Rogaško Slatino

11 0,86 0 6,03 11 KONKRETNO

VOLILNA ENOTA: 03
Št. mandatov: 7 Količnik: 203,14

Glasov  % glasov mand.  % ostanka Št. Ime liste
454 31,93 2 23,49 1 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
177 12,45 0 87,13 2 GIBANJE SVOBODA

61 4,29 0 30,03 3 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
242 17,02 1 19,13 4 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
104 7,31 0 51,20 5 Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja

16 1,13 0 7,88 6 PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE
114 8,02 0 56,12 7 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
86 6,05 0 42,33 8 SOCIALNI DEMOKRATI
99 6,96 0 48,73 9 Nestrankarska lista Srčno za Rogaško
49 3,45 0 24,12 10 Nestrankarska lista Gibanje za Rogaško Slatino
20 1,41 0 9,85 11 KONKRETNO

Na podlagi 16. člena ZLV se mandati, ki niso bili razdeljeni 
po volilnih enotah na podlagi 15. člena ZLV, razdelijo na ravni 
občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske 
liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah. Za razde-
litev 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. in Ime liste

1 966,00 1- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2 622,00 2- GIBANJE SVOBODA
3 546,00 3- NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
4 483,00 1- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5 372,00 9- Nestrankarska lista Srčno za Rogaško
6 364,00 8- SOCIALNI DEMOKRATI
7 322,00 1- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
8 311,00 2- GIBANJE SVOBODA
9 307,00 5- Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja

10 273,00 3- NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
11 241,50 1- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
12 233,00 10- Nestrankarska lista Gibanje za Rogaško Slatino
13 219,00 7- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
14 207,33 2- GIBANJE SVOBODA
15 193,20 1- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
16 186,00 9- Nestrankarska lista Srčno za Rogaško
17 185,00 3- DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
18 182,00 8- SOCIALNI DEMOKRATI
19 182,00 4- NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
20 161,00 1- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
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Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni 
Občine Rogaška Slatina dodeli toliko mandatov, kolikor znaša 
razlika med številom mandatov izračunanih po prej navede-
nem sistemu, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih 
enotah.

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 ostanke 
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:
8. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom 
ostanka glasov v 2 VE Nestrankarska lista Srčno za Rogaško 

9. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom 
ostanka glasov v 2 VE Socialni demokrati – SD

10. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom 
ostanka glasov v 2 VE Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja

11. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom 
ostanka glasov v 2 VE Nova Slovenija – Krščanski demokrati – N.Si 

12. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom 
ostanka glasov v 2 VE Nestrankarska lista Gibanje za Rogaško Slatino

13. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom 
ostanka glasov v 3 VE Slovenska ljudska stranka – SLS

14. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom 
ostanka glasov v 3 VE Gibanje Svoboda – SVOBODA 

15. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom 
ostanka glasov v 1 VE Slovenska demokratska stranka – SDS

16. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom 
ostanka glasov v 1 VE Nestrankarska lista Srčno za Rogaško 

17. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom 
ostanka glasov v 3 VE Demokratična stranka upokojencev Slovenije 

18. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom 
ostanka glasov v 1 VE Socialni demokrati – SD

19. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom 
ostanka glasov v 1 VE Nova Slovenija – Krščanski demokrati – N.Si

20. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom 
ostanka glasov v 3 VE Slovenska demokratska stranka – SDS

V vseh treh volilnih enotah so bili podeljeni vsi mandati, 
to je skupaj 20.

Na podlagi drugega odstavka 18. člena ZLV so kandidati 
izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen, če je najmanj četrtina 
volivcev, ki so glasovali za posamezno listo, oddala preferenč-
ne 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 posameznega kandidata 
presega 10 odstotkov vseh glasov, oddanih za listo.

Pogoj iz drugega odstavka 18. člena ZLV so izpolnili kan-
didati, ki so jim dodeljeni mandati:

v 1 VE
Marjan Gajšek, lista NSi
mag. Andrejka Flucher, lista SD
Polonca Krobat, mag., Nestrankarska lista Srčno za 
Rogaško

v 2 VE
Leonida Došler, mag.
Sergeja Sotošek, Nestrankarska lista za razvoj Ro-
gaške in podeželja
Robert Reich, Nestrankarska lista Srčno za Rogaško
Aleksandra (Saša) Popit, Nestrankarska lista Gibanje 
za Rogaško Slatino

v 3 VE
Anton Plevčak, lista NSi

Na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni 
poimensko kandidati na teh listah:
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LISTA
št. in ime

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
Slovenska demokratska stranka – 
SDS

mag. Bojan Pirš
Darja Prah Janez Božak

Ivan Mijošek
Mateja Jagodič
Albert Šket

Lista št. 2
Gibanje Svoboda – SVOBODA Željko Katalenić mag. Saša (Aleksandra) Krumpak Ervin Polajžer

Lista št. 3
Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije – DeSUS

Marija Čakš

Lista št. 4
Nova Slovenija –  
Krščanski demokrati – N.Si

Marjan Gajšek Leonida Došler, mag. Anton Plevčak

Lista št. 5
Nestrankarska lista za razvoj  
Rogaške in podeželja

Sergeja Sotošek

Lista št. 7
Slovenska ljudska stranka – SLS Martin Kidrič

Lista št. 8
Socialni demokrati – SD mag. Andrejka Flucher Terezija Tomić

Lista št. 9
Nestrankarska lista Srčno  
za Rogaško

Polonca Krobat, mag. Robert Reich

Lista št. 10
Nestrankarska lista Gibanje  
za Rogaško

Aleksandra Saša Popit

3. Volitve v svete krajevnih skupnosti
3.a) Svet Krajevne skupnosti Kostrivnica šteje 11 članov, 

razdeljena je na 4 volilne enote. Glasovalo je 570 volilnih 
upravičencev (od skupno 1222). Pri glasovanju za svet KS 
Kostrivnica je bilo oddanih 570 glasovnic, od tega 559 veljavnih 
in 11 neveljavnih.

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina ugo-
tavlja, da so v skladu z določbo 85. člena Zakona o lokalnih 
volitvah za člane Sveta KS Kostrivnica za naslednje mandatno 
obdobje izvoljeni naslednji kandidati:

v volilni enoti 1:
1. Jan Ogrizek Zg. Kostrivnica 1, 3241 Podplat
2. Marija Čakš Sp. Kostrivnica 13, 3241 Podplat
3. Jožef Strniša Drevenik 28, 3241 Podplat
v volilni enoti 2:
1. Roman Tadina Zg. Gabernik 17, 3241 Podplat
2. David Strniša Sp. Gabernik 29, 3241 Podplat
3. Anton Plevčak Gabrovec pri Kosrivnici 4a,  

3241 Podplat
v volilni enoti 3:
1. Jože Erjavec Brezje pri Podplatu 12,  

3241 Podplat
2. Aleš Plevnik Podplat 1a, 3241 Podplat
v volilni enoti 4:
1. Stanko Zobec Zagaj pod Bočem 12,  

3250 Rogaška Slatina
2. Rozalija Šket Čača vas 30, 3241 Podplat
3. Samo Gajšek Čača vas 44d, 3241 Podplat
3.b) Svet Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina 

šteje 19 članov, razdeljena je na 8 volilnih enot. Glasovalo je 
3272 volilnih upravičencev (od skupno 7769). Pri glasovanju za 
svet MKS Rogaška Slatina je bilo oddanih 3272 glasovnic, od 
tega 3133 veljavnih in 139 neveljavnih.

Na podlagi 12. člena ZLV je bil izveden žreb med kandi-
dati v 4 VE za Svet MKS Rogaška Slatina, ki sta prejela enako 
število glasov. Z žrebom je bila določena kandidatka Helenca 
Fric Križanec, Sp. Sečovo 15a, Rogaška Slatina.

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina ugo-
tavlja, da so v skladu z določbo 85. člena Zakona o lokalnih 

volitvah za člane sveta MKS Rogaška Slatina za naslednje 
mandatno obdobje izvoljeni naslednji kandidati:

v volilni enoti 1:
1. Terezija Tomić Ulica Kozjanskega 

odreda 9,  
3250 Rogaška Slatina

2. Katja Pelko Gubčeva ulica 22,  
3250 Rogaška Slatina 

3. Daniel Hribar Ulica Kozjanskega  
odreda 21,  
3250 Rogaška Slatina

v volilni enoti 2:
1. mag. Andrejka Flucher Kidričeva ulica 14,  

3250 Rogaška Slatina
2. Tatjana Škorja Pod Bellewuejem 29a, 

3250 Rogaška Slatina
3. Edi Perkovič Vid Ivanuševa 20,  

3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 3:
1. Janez Belcer Sotelska cesta 30,  

3250 Rogaška Slatina
2. Mitja Škrabl Tržišče 12,  

3250 Rogaška Slatina
3. mag. Bojan Pirš Sončna ulica 4,  

3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 4:
1. Ivan Povalej Tuncovec 15,  

3250 Rogaška Slatina
2. Helenca Fric Križanec Sp. Sečovo 15,  

3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 5:
1. Leonida Došler mag. Gozdna ulica 14,  

3250 Rogaška Slatina
2. Andreja Gros Šlandrova ulica 28,  

3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 6:
1. Darko Cverlin Kamence 21,  

3250 Rogaška Slatina
2. Mojca Hlupič Prnek 16a,  

3250 Rogaška Slatina
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v volilni enoti 7:
1. Marjan Gajšek Plat 5,  

3250 Rogaška Slatina
2. Janez Božak Topole 41a,  

3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 8:
1. Ivan Mijošek Zg. Negonje 4b,  

3250 Rogaška Slatina
2. Janez Hrepevnik Gradišlki dol 2,  

3250 Rogaška Slatina
3.c) Svet Krajevne skupnosti Sv. Florijan šteje 5 članov, 

razdeljena je na 2 volilni enoti. Glasovalo je 161 volilnih upravi-
čencev (od skupno 428). Pri glasovanju za svet KS Sv. Florijan 
je bilo oddanih 161 glasovnic, od tega 154 veljavnih in 7 ne-
veljavnih.

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina ugo-
tavlja, da so v skladu z določbo 85. člena Zakona o lokalnih 
volitvah člane sveta KS Sv. Florijan za naslednje mandatno 
obdobje izvoljeni naslednji kandidati:

v volilni enoti 1:
1. Dušan Tramšek Sv. Florijan 101,  

3250 Rogaška Slatina
2. Verica Goričan Sv. Florijan 13,  

3250 Rogaška Slatina
3. Štefan Ferčec Sv. Florijan 85,  

3250 Rogaška Slatina
v volilni enoti 2:
1. Goran Kos Strmec pri Sv. Flori-

janu 58, 3252 Rogatec
2. Gabrijela Ducman mag. Strmec pri Sv. Flori-

janu 42, 3252 Rogatec

Št. 041-0001/2022
Rogaška Slatina, dne 24. novembra 2022

Klavdija Prah
predsednica 

Občinske volilne komisije
Občine Rogaška Slatina

SEMIČ

3778. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 
za župana v Občini Semič

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US), zapisnika o delu volilne komisije 
Občine Semič (7. seja, sreda 23. 11. 2022 ob 17. uri) in zapi-
snika o ugotovitvi izida glasovanja za župana Občine Semič je 
Občinska volilna komisija Občine Semič sestavila

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2022 za župana  

v Občini Semič
I.

Na volitvah 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti skupaj 3.226 
volivcev. Glasovalo je skupaj 1.418 volivcev ali 43,96 % od vseh 
volivcev, ki so imeli pravico voliti. Od tega je:

– 1.346 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku 
na dan glasovanja,

– 69 volivcev glasovalo predčasno,
– 3 volivci glasovali po pošti.

II.
Za volitve župana Občine Semič je bilo oddanih 1.418 gla-

sovnic, od tega je bilo 310 neveljavnih in 1.108 veljavnih gla-
sovnic.

Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Glasov  % glasov Ime kandidatke
1.108 100,00 Polona Kambič
1.108 SKUPAJ

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je skladno s 
107. člena ZLV za županjo Občine Semič za mandatno obdobje 
2022 do 2026 izvoljena naslednja kandidatka:
Zap. 
št.

Ime in priimek Ime predlagatelja

1. Polona Kambič Polona Kambič in skupina volivcev 
Gibanja Zdrava družba

Št. 041-20/2022-84
Semič, dne 23. novembra 2022

Predsednik 
Občinske volilne komisije

Občine Semič
Marko Zupanič

3779. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 
za občinski svet v Občini Semič

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US), zapisnika o delu volilne komisije 
Občine Semič (7. seja, sreda 23. 11. 2022 ob 17.00 uri), za-
pisnika o ugotovitvi izida glasovanja za župana Občine Semič 
ter zapisnika o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah članov 
občinskega sveta z dne 23. 11. 2022 je Občinska volilna komi-
sija Občine Semič sestavila

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2022 za občinski svet  

v Občini Semič

I.
Na volitvah 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti sku-

paj 3.226 volivcev. Glasovalo je skupaj 1.418 volivcev ali 
43,96 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. Od tega je:

– 1.346 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku 
na dan glasovanja,

– 69 volivcev glasovalo predčasno,
– 3 volivci glasovali po pošti.

II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 

1.418 glasovnic, od tega je bilo 19 neveljavnih in 1.399 veljav-
nih glasovnic.

Liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:

Glasov  % glasov Mandati Ime liste
361 25,80 4 Polona Kambič in Gibanje Zdrava družba
240 17,16 2 Nova Slovenija – Krščanski demokrati
208 14,87 2 SLS – Slovenska ljudska stranka
199 14,22 2 SD – Socialni demokrati
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109 7,79 1 SDS – Slovenska demokratska stranka
106 7,58 1 SNS – Slovenska nacionalna stranka
95 6,79 1 Gibanje Svoboda
81 5,79 0 DESUS – Demokratska stranka upokojencev Slovenije

13 SKUPAJ

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so v Občinski svet 
Občine Semič za mandatno obdobje 2022 do 2026 izvoljeni 
naslednji kandidati:

Zap. št. Ime liste Izvoljen kandidat 
1. Polona Kambič in Gibanje Zdrava družba Polona Kambič mag.
2. Nova Slovenija – Krščanski demokrati Urška Banovec mag.
3. SLS – Slovenska ljudska stranka Andrej Ogulin
4. SD – Socialni demokrati Toni Jelenič
5. Polona Kambič in Gibanje Zdrava družba Rudi Kofalt
6. Polona Kambič in Gibanje Zdrava družba Katarina Plut mag.
7. Nova Slovenija – Krščanski demokrati Jernej Jakofčič
8. SDS – Slovenska demokratska stranka Zvonimir Juran
9. SNS – Slovenska nacionalna stranka Mladen Kamenšek
10. SLS – Slovenska ljudska stranka Alojzij Simonič
11. SD – Socialni demokrati Robi Jakša
12. Gibanje Svoboda Silvester Malnarič
13. Polona Kambič in Gibanje Zdrava družba Mirko Golobič

Št. 041-20/2022-85
Semič, dne 23. novembra 2022

Predsednik
Občinske volilne komisije

Občine Semič
Marko Zupanič

TOLMIN

3780. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke 
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Občine Tolmin 
za leto 2023

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 30/19) 
sprejemam

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
na območju Občine Tolmin za leto 2023

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

nega zemljišča se letno uskladi z indeksom rasti cen življenjskih 
potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.

Indeks rasti cen življenjskih potrebščin, za obdobje pred 
letom na katero se nadomestilo odmerja, tj. za obdobje od 
1. novembra 2021 do 31. oktobra 2022, znaša 109,9.

2. člen
Ugotovi se, da znaša revalorizirana vrednost točke za od-

mero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Tolmin za leto 2023:

– za zazidana stavbna zemljišča 0,004918673 EUR,
– za nezazidana stavbna zemljišča 0,002459338 EUR.

3. člen
Nova vrednost točke iz 2. člena tega sklepa velja za 

časovno obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023.

4. člen
Ta ugotovitveni sklep začne veljati petnajsti dan po objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-0001/2022
Tolmin, dne 2. novembra 2022

Podžupanja v funkciji županje
Občine Tolmin
Maša Klavora

ŽALEC

3781. 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 Občine Žalec je na podlagi 

41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – 
odl. US) na seji dne 23. novembra 2022 na podlagi zapisnikov 
o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja za 
volitve župana Občine Žalec na volitvah dne 20. novembra 
2022 ugotovila:

Na volitvah za župana Občine Žalec dne 20. novembra 
2022 je od 17696 volivcev po volilnem imeniku glasovalo 
7285 volivcev oziroma 41,17 %, s potrdilom ni glasoval nihče.

Oddanih je bilo 7284, neveljavnih je bilo 76 glasovnic in 
veljavnih 7208 glasovnic.
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II.
Občinska volilna komisija je na seji dne 23. novembra 

2022 ugotovila, da so kandidati za župana dobili naslednje 
število glasov:

Kandidat Število glasov  %
1. Srečko Lednik 860 11,93
2. Blaž Kolar 631 8,75
3. Matjaž Krk 1131 15,69
4. Janko Kos 4586 63,62

III.
Občinska volilna komisija Občine Žalec je na podlagi 

107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – 
odl. US) ugotovila, da je za župana Občine Žalec izvoljen 

Janko Kos, roj. 29. 6. 1961, Ložnica pri Žalcu 28e, 3310 
Žalec.

Št. 041-0002/2022
Žalec, dne 24. novembra 2022

Občinska volilna komisija
predsednik

Simon Krčmar

3782. 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 Občine Žalec je na podlagi 
41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – 
odl. US) na seji dne 23. novembra 2022 na podlagi zapisnikov 
o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja za 
volitve članov občinskega sveta na volitvah dne 20. novembra 
2022 ugotovila:

I.
Na volitvah dne 20. novembra 2022 je imelo pravico gla-

sovanja skupaj 17696 volivcev, od tega:
a) 17696 vpisanih v volilne imenike,
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma 

niso bili vpisani v volilni imenik.
Skupaj je glasovalo 7285 volivcev ali 41,17 %. Od vseh 

volivcev, ki so imeli volilno pravico, je glasovalo 7285 volivcev 
po volilnem imeniku in 0 volivcev s potrdili.

II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 

7283 glasovnic. Ker so bile prazne glasovnice oziroma ni bilo 
moč ugotoviti volje volivcev, ker sta bili obkroženi dve ali več 
list, je bilo 197 neveljavnih glasovnic.

Veljavnih glasovnic je bilo 7086.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:

Iz. št. Ime liste Št. glasov Odstotek glasov (%)
6 SOCIALNI DEMOKRATI, SD 1887 26,63
3 GIBANJE SVOBODA 1672 23,60
4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 1397 19,71
5 LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE 1143 16,13
2 NSi in SLS 656 9,26
7 DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije 250 3,53
1 STRANKA ENAKOPRAVNIH DEŽEL – SED 81 1,14
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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 
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 sis-
tem):

Št. mandatov Št. Ime liste
0 1 STRANKA ENAKOPRAVNIH DEŽEL – SED
2 2 NSi in SLS
7 3 Gibanje SVOBODA
5 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
4 5 LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
8 6 SOCIALNI DEMOKRATI, SD
1 7 DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

IV.
Izhajajoč iz glasov, ki so jih dobile liste, deljenih s števili 

od 1 do 32 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 32 količ-
nikov naslednje (količniki po d'Hondtu po glasovih list):

Število mandatov v občini: 27
zš Količnik Izž. št. Ime liste
1 1887,00 6 SOCIALNI DEMOKRATI, SD
2 1672,00 3 Gibanje SVOBODA
3 1397,00 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
4 1143,00 5 LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
5 943,50 6 SOCIALNI DEMOKRATI, SD
6 836,00 3 Gibanje SVOBODA
7 698,50 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
8 656,00 2 NSi in SLS
9 629,00 6 SOCIALNI DEMOKRATI, SD

10 571,50 5 LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
11 557,33 3 Gibanje SVOBODA
12 471,75 6 SOCIALNI DEMOKRATI, SD
13 465,67 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
14 418,00 3 Gibanje SVOBODA
15 381,00 5 LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
16 377,40 6 SOCIALI DEMOKRATI, SD
17 349,25 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
18 334,40 3 Gibanje SVOBODA
19 328,00 2 NSi in SLS
20 314,50 6 SOCIALNI DEMOKRATI, SD
21 285,75 5 LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
22 279,40 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
23 278,67 3 Gibanje SVOBODA
24 269,57 6 SOCIALNI DEMOKRATI, SD
25 250,00 7 DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
26 238,86 3 Gibanje SVOBODA
27 235,88 6 SOCIALNI DEMOKRATI, SD
28 232,83 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
29 228,60 5 LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
30 218,67 2 NSi in SLS
31 209,67 6 SOCIALNI DEMOKRATI, SD
32 209,00 3 Gibanje SVOBODA

V.
Kandidati so bili izvoljeni na podlagi vrstnega reda, ki ga 

je določil predlagatelj liste kandidatov.



Stran 12070 / Št. 151 / 2. 12. 2022 Uradni list Republike Slovenije

VI.
Člani občinskega sveta, izvoljeni na volitvah dne 20. no-

vembra 2022 so:

Lista: 2 – NSi in SLS
Skupno število glasov: 656
 % glasov: 9,26
Št. izvoljenih: 2
Zap. št. Kandidat
1 Jože Krulec
2 Vilma Tekavc

Lista: 3 – Gibanje SVOBODA
Skupno število glasov: 1672
 % glasov: 23,60
Št. izvoljenih: 7
Zap. št. Kandidat
1 Blaž Kolar
2 Alenka Omladič
3 Matjaž Omladič
4 Tanja Basle
5 mag. Martin Poteko
6 Katja Veligošek
7 Mag. Gregor Zidanšek

Lista: 4 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Skupno število glasov: 1397
 % glasov: 19,71
Št. izvoljenih: 5
Zap. št. Kandidat
1 Srečko Lednik
2 Andrejka Tanaskovič
3 Marcel Palčnik
4 mag. Slavica Čehovin
5 Luka Lakner

Lista: 5 – LISTA ZA MESTO IN PODEŽELJE
Skupno število glasov: 1143
 % glasov: 16,13
Št. izvoljenih: 4
Zap. št. Kandidat
1 Matjaž Krk
2 Marjeta Rukav
3 Karel Borovnik
4 Vesna Napotnik

Lista: 6 – SOCIALNI DEMOKRATI (SD)
Skupno število glasov: 1887
 % glasov: 26,63
Št. izvoljenih: 8
Zap. št. Kandidat
1 Janko Kos
2 Tanja Trobiš
3 Roman Virant
4 Nada Jelen
5 Viktor Mitov
6 Tatjana Razboršek Rehar
7 Matic Krajšek
8 dr. Hana Šuster Erjavec

Lista: 7 – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev  
Slovenije
Skupno število glasov: 250
 % glasov: 3,53
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1 Danica Vončina Veligošek

Št. 041-0002/2022
Žalec, dne 24. novembra 2022

Občinska volilna komisija
predsednik

Simon Krčmar

3783. Poročilo o izidu volitev članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestne skupnosti

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

in mestne skupnosti

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, 68/17 in 93/20 
– odl. US) in zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevnih 
skupnostih in mestni skupnosti pri ugotavljanju izida glasova-
nja za člane svetov krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti 
na območju Občine Žalec dne 23. novembra 2022 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 glasovanja po pošti ter izida pred-
časnega glasovanja je:

imelo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Ga-
licija 1722 volivcev,

po volilnem imeniku v krajevni skupnosti skupaj glasovalo 
639 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
sveta krajevne skupnosti Galicija:

SKUPAJ ODDANIH 639 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 61 GLASOVNIC

SKUPAJ VELJAVNIH 578 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 213 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 9 GLASOVNIC

VELJAVNE 204 GLASOVNICE
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov: 
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Karmen Držan 99 48,53
2 Peter Vipavc 129 63,24
3 Zdenko Selišek 103 50,49

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne 
skupnosti Galicija naslednji kandidati: 
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Mesto Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)
1 Peter Vipavc 129 63,24
2 Zdenko Selišek 103 50,49
3 Karmen Držan 99 48,53

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 52 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 14 GLASOVNIC

VELJAVNIH 38 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Alojz Podpečan 38 100,00

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 Odstotek glasov (%)
1 Peter Vipavc 38 100,00

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 121 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 8 GLASOVNIC

VELJAVNIH 113 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)
1 Verica Štefančič 71 62,83
2 Marjan Mohorič 78 69,03

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 Odstotek glasov (%)
1 Marjan Mohorič 78 69,03
2 Verica Štefančič 71 62,83

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 127 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 11 GLASOVNIC

VELJAVNIH 116 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Cvetko Golavšek 81 69,83
2 Milena Vinder 63 54,31

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 Odstotek glasov (%)
1 Cvetko Golavšek 81 69,83
2 Milena Vinder 63 54,31

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 44 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 14 GLASOVNIC

VELJAVNIH 30 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Anja Belošević 30 100,00

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 Odstotek glasov (%)
1 Anja Belošević 30 100,00

Volilna enota številka 6 obsega naselje Galicija.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

sveta krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 82 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 5 GLASOVNIC

VELJAVNIH 77 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Aleš Doberšek 77 100,00

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bili izvoljen za člana Sveta Krajevne 
skupnosti Galicija naslednji kandidat:

Mesto Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)
1 Aleš Doberšek 77 100,00

KRAJEVNA SKUPNOST GOTOVLJE
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevni 

skupnosti Gotovlje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida 
glasovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida pred-
časnega glasovanja je:

imelo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Go-
tovlje 1212 volivcev,

po volilnem imeniku v krajevni skupnosti skupaj glasovalo 
555 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
sveta krajevne skupnosti Gotovlje:

SKUPAJ ODDANIH 555 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 44 GLASOVNIC.

SKUPAJ VELJAVNIH 511 GLASOVNIC.
Volilna enota številka 1 obsega naselji Gotovlje ter Podvin 

h. št. 1 do 24 in 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.

V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 

Sveta Krajevne skupnosti Gotovlje:
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ODDANIH 555 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 44 GLASOVNIC

VELJAVNIH JE BILO 511 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. 
št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Marko Požin 173 33,86
2 Ivan Bizjak 256 50,10
3 Darja Otavnik 104 20,35
4 Marija Bosnar 273 53,42
5 Helena Krajnc 175 34,25
6 Polona Krajnc 234 45,79
7 Stanko Gojznik 166 32,49
8 Luka Korošec 168 32,88
9 Vitomir Lichtenegger 152 29,75

10 Lidija Florjančič 235 45,99
11 Janez Trobiš 285 55,77
12 Cvetko Kompolšek 254 49,71

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 Odstotek glasov (%)

1 Janez Trobiš 285 55,77
2 Marija Bosnar 273 53,42
3 Ivan Bizjak 256 50,10
4 Cvetko Kompolšek 254 49,71
5 Lidija Florjančič 235 45,99
6 Polona Krajnc 234 45,79
7 Helena Krajnc 175 34,25

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 glasovanja po pošti ter izida predčasne-
ga glasovanja je:

imelo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Gri-
že 2403 volivcev,

po volilnem imeniku v krajevni skupnosti skupaj glasovalo 
1027 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
Sveta Krajevne skupnosti Griže:

SKUPAJ ODDANIH 1027 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 55 GLASOVNIC

SKUPAJ VELJAVNIH 972 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 242 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca 
so bile: NEVELJAVNE 3 GLASOVNICE

VELJAVNIH 239 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Sašo Kolar 101 42,26
2 Olga Markovič 147 61,51
3 Andrej Drevenšek 120 50,21

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne 
skupnosti Griže naslednji kandidati:

Mesto Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)
1 Olga Markovič 147 61,51
2 Andrej Drevenšek 120 50,21
3 Sašo Kolar 101 42,26

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 240 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 14 GLASOVNIC

VELJAVNIH 226 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Miha Grešak 64 28,32
2 Anamarija Cencelj 85 37,61
3 Danijel Vombek 97 42,92
4 Jana Dolinšek 94 41,59

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne 
skupnosti Griže naslednji kandidati:

Mesto Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)
1 Danijel Vombek 97 42,92
2 Jana Dolinšek 94 41,59

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 264 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 9 GLASOVNIC

VELJAVNIH 255 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Marjan Veler 123 48,24
2 Lucija Polavder 185 72,55
3 Biljana Bogdanić 65 25,49

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne 
skupnosti Griže naslednji kandidati:

Mesto Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)
1 Lucija Polavder 185 72,55
2 Marjan Veler 123 48,24
3 Biljana Bogdanić 65 25,49

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 281 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotovili volje volivca 
je bilo: NEVELJAVNIH 29 GLASOVNIC

VELJAVNIH 252 GLASOVNIC
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Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 
so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Zmago Oblak 80 31,75
2 Anja Podveržen 115 45,63
3 Andrej Kveder 150 59,52

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne 
skupnosti Griže naslednji kandidati:

Mesto Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)
1 Andrej Kveder 150 59,52
2 Anja Podveržen 115 45,63
3 Zmago Oblak 80 31,75

KRAJEVNA SKUPNOST LEVEC
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni 

skupnosti Levec na dan glasovanja pri ugotavljanju izida gla-
sovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida predča-
snega glasovanja je:

imelo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Le-
vec 398 volivcev,

po volilnem imeniku v krajevni skupnosti skupaj glasovalo 
208 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
Sveta Krajevne skupnosti Levec:

SKUPAJ ODDANIH 208 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

VELJAVNA 201 GLASOVNICA
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Petra Žagar 91 45,27
2 Rafael Hrustel 116 57,71
3 Marcel Palčnik 69 34,33
4 Miša Marinček 

Ribežl 
64 31,84

5 Franjo Cvikl 63 31,34
6 Vladimila Dobnik 80 39,80
7 Janja Kovač Ušen 58 28,86
8 Ladislav Košir 70 34,83
9 Jernej Repinšek 84 41,79

10 Milan Ferjan 64 31,84
11 Maja Friedrich 73 36,32
12 Iztok Lesjak 87 43,28
13 Matjaž Kuder 114 56,72
14 Anita Seles Držan 89 44,28

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne 
skupnosti Levec naslednji kandidati:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Rafael Hrustel 116 57,71
2 Matjaž Kuder 114 56,72
3 Petra Žagar 91 45,27
4 Anita Seles Držan 89 44,28
5 Iztok Lesjak 87 43,28
6 Jernej Repinšek 84 41,79
7 Vladimila Dobnik 80 39,80

KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni 

skupnosti Liboje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida gla-

sovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida predča-
snega glasovanja je:

imelo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Li-
boje 1326 volivcev,

v krajevni skupnosti po volilnem imeniku skupaj glasovalo 
497 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
Sveta Krajevne skupnosti Liboje:

SKUPAJ ODDANIH 497 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 28 GLASOVNIC

SKUPAJ VELJAVNIH 469 GLASOVNIC
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 volita 2 člana sveta.
SKUPAJ ODDANIH 119 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 112 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Ksenija Baloh 
Štrajhar

50 44,64

2 Anton Kanič 80 71,43

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne 
skupnosti Liboje naslednji kandidati:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Anton Kanič 80 71,43
2 Ksenija Baloh 

Štrajhar 
50 44,64

Volilna enota številka 2 obsega naselje Kasaze h. št. 1–81 
in 84, 85, 87, 88, 89, 93, 95, 96.

V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
SKUPAJ 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 
so bile: NEVELJAVNE 3 GLASOVNICE

VELJAVNIH 123 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Jasmina Pere 70 56,91
2 Marjan Potočnik 92 74,80

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne 
skupnosti Liboje naslednji kandidati:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Marjan Potočnik 92 74,80
2 Jasmina Pere 70 56,91

Volilna enota številka 3 obsega naselje Brnica, Liboje in 
Zabukovica h. št. 138 do 139, 140 do 172, 173 do 182b.

V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
SKUPAJ ODDANIH 252 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 18 GLASOVNIC

VELJAVNIH 234 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
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Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)
1 Iztok Baloh 125 53,42
2 Sonja Hrvatin 74 31,62
3 Štefan Frece 132 56,41

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne 
skupnosti Liboje naslednji kandidati:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Štefan Frece 132 56,41
2 Iztok Baloh 125 53,42
3 Sonja Hrvatin 74 31,62

KRAJEVNA SKUPNOST PETROVČE
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni 

skupnosti Petrovče na dan glasovanja pri ugotavljanju izida 
glasovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida pred-
časnega glasovanja je:

imelo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Pe-
trovče 2018 volivcev,

po volilnem imeniku v krajevni skupnosti skupaj glasovalo 
878 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
Sveta Krajevne skupnosti Petrovče:

SKUPAJ ODDANIH 878 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 24 GLASOVNIC

SKUPAJ VELJAVNIH 854 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Arja vas in Ruše.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
SKUPAJ ODDANIH 186 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 177 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Katarina Marčič 72 40,68
2 Matevž Gobec 84 47,46
3 David Strojanšek 43 24,29
4 Tatjana 

Blagotinšek
101 57,06

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne 
skupnosti Petrovče naslednji kandidati:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Tatjana 
Blagotinšek

101 57,06

2 Matevž Gobec 84 47,46

Volilna enota številka 2 obsega naselji Dobriša vas in 
Novo Celje.

V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
SKUPAJ ODDANIH 187 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 182 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Petra Slatinšek 61 33,52
2 Bernard Jelen 107 58,79
3 Sergej Planinšek 83 45,60
4 Maruša Mirnik 85 46,70

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne 
skupnosti Petrovče naslednji kandidati:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Bernard Jelen 107 58,79
2 Maruša Mirnik 85 46,70

Volilna enota številka 3 obsega naselje Drešinja vas.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 116 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
sta bili: NEVELJAVNI 2 GLASOVNICI

VELJAVNIH 114 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Uroš Stepišnik 87 76,32
2 Dejan Nareks 27 23,68

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana Sveta Krajevne 
skupnosti Petrovče naslednji kandidat:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Uroš Stepišnik 87 76,32

Volilna enota številka 4 obsega naselje Petrovče.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
SKUPAJ ODDANIH 330 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 322 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Ksenja Volpe 
Medved

176 54,66

2 Violeta Šket 141 43,79
3 Jurij Golavšek 134 41,61
4 Tatjana Razboršek 

Rehar
161 50,00

5 Rok Pišek 130 40,37
6 mag. Jasna Sraka 168 52,17

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne 
skupnosti Petrovče naslednji kandidati:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Ksenja Volpe 
Medved

176 54,66

2 mag. Jasna Sraka 168 52,17
3 Tatjana Razboršek 

Rehar
161 50,00

Volilna enota številka 5 obsega naselji Mala Pirešica in 
Zaloška Gorica.

V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 59 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 0 GLASOVNIC

VELJAVNIH 59 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Niko Natek 35 59,32
2 Marko Mirnik 24 40,68
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Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne 
skupnosti Petrovče naslednji kandidat:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Niko Natek 35 59,32

KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni 

skupnosti Ponikva na dan glasovanja pri ugotavljanju izida 
glasovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida pred-
časnega glasovanja je:

imelo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Po-
nikva 1027 volivcev,

v krajevni skupnosti po volilnem imeniku skupaj glasovalo 
535 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
Sveta Krajevne skupnosti Ponikva:

SKUPAJ ODDANIH 535 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 17 GLASOVNIC

SKUPAJ VELJAVNIH 518 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Podkraj.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
SKUPAJ ODDANIH 76 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bila: NEVELJAVNA 1 GLASOVNICA

VELJAVNIH 75 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Slavko Verdev 36 48,00
2 Tina Vasle 21 28,00
3 Primož Štimulak 27 36,00
4 Nada Jelen 29 38,67

Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela 
največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana Sveta Krajevne 
skupnosti Ponikva naslednja kandidata:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Slavko Verdev 36 48,00
2 Nada Jelen 29 38,67

Volilna enota številka 2 obsega naselje Ponikva.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
SKUPAJ ODDANIH 181 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 174 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Martin Jelen 25 14,37
2 Matej Sitar 68 39,08
3 Monika Vasle 56 32,18
4 Rozika Jelen 37 21,26
5 Marjana Gostečnik 38 21,84
6 Jure Vasle 71 40,80
7 Puniša Marinković 18 10,34
8 Franc Dušak 62 35,63
9 Gabrijela Pusovnik 25 14,37

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne 
skupnosti Ponikva naslednji kandidati:

Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)
1 Jure Vasle 71 40,80
2 Matej Sitar 68 39,08
3 Franc Dušak 62 35,63

Volilna enota številka 3 obsega naselje Studence.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
SKUPAJ ODDANIH 278 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 269 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Rajko Arnšek 62 23,05
2 Damjan Ramšak 36 13,38
3 Eva Vršnik 69 25,65
4 Slavko Drofelnik 105 39,03
5 Ksenija Verdev 29 10,78
6 Barbara Flere 26 9,67
7 Franc Kos 83 30,86
8 Roman Rezman 13 4,83
9 Karel Borovnik 142 52,79

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne 
skupnosti Ponikva naslednji kandidati:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Karel Borovnik 142 52,79
2 Slavko Drofelnik 105 39,03
3 Franc Kos 83 30,86

KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni 

skupnosti Šempeter na dan glasovanja pri ugotavljanju izida 
glasovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida pred-
časnega glasovanja je:

imelo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti 
Šempeter 2622 volivcev,

v krajevni skupnosti po volilnem imeniku skupaj glasovalo 
1053 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
Sveta Krajevne skupnosti Šempeter:

SKUPAJ ODDANIH 1053 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 79 GLASOVNIC

SKUPAJ VELJAVNIH 974 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Kale in Grče.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 100 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 91 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Gašper Novak 91 100,00

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana Sveta Krajevne 
skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Gašper Novak 91 100,00
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Volilna enota številka 2 obsega naselje Podlog v Savinjski 
dolini.

V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 123 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
sta bili: NEVELJAVNI 2 GLASOVNICI

VELJAVNIH 121 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane Sveta Krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Rok Sedminek 77 63,64
2 Bojan Štorman 44 36,36

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana Sveta Krajevne 
skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Rok Sedminek 77 63,64

Volilna enota številka 3 obsega naselje Spodnje Grušo-
vlje.

V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ 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 
so bile: NEVELJAVNE 3 GLASOVNICE

VELJAVNIH 39 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Marjeta Skale 39 100,00

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana Sveta Krajevne 
skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Marjeta Skale 39 100,00

Volilna enota številka 4 obsega naselji Spodnje Roje in 
Zgornje Roje.

V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 62 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bila: NEVELJAVNA 1 GLASOVNICA

VELJAVNIH 61 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Marija Čretnik 6 9,84
2 Krištof Kač 55 90,16

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člane Sveta Krajevne 
skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Krištof Kač 55 90,16

Volilna enota številka 5 obsega del naselja Šempeter v 
Savinjski dolini: Juhartova ulica, Kratka ulica hiš. št. 2, 3, Na 
travniku, Ob strugi, Pod bregom, Pod smrekami, Rimska cesta 
hiš. št. od 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 hiš. št. 39, 
42, Šolska ulica, Tovarniška cesta.

V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
SKUPAJ ODDANIH 261 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 23 GLASOVNIC

VELJAVNIH 238 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Dragan Pavlović 93 39,08
2 Milan Vasle 163 68,49
3 Biljana Privošnik 125 52,52

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne 
skupnosti Šempeter naslednji kandidati:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Milan Vasle 163 68,49
2 Biljana Privošnik 125 52,52

Volilna enota številka 6 obsega del naselja Šempeter v 
Savinjski dolini: Cesta na Roje, Cesta na žago, Hmeljarska 
ulica, Kratka ulica hiš. št. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Lepa ulica, Na trati, 
Na zelenici, Ob rimski nekropoli, Petelinje, Petrov trg, Pot na 
mlinarico, Prečna ulica, Rimska cesta hiš. 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 hiš. 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.
SKUPAJ ODDANIH 376 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 346 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Mitja Tavčer 216 62,43
2 Nataša Privošnik 209 60,40
3 Vojko Prislan 158 45,66

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne 
skupnosti Šempeter naslednji kandidati:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Mitja Tavčer 216 62,43
2 Nataša Privošnik 209 60,40
3 Vojko Prislan 158 45,66

Volilna enota številka 7 obsega naselje Zgornje Grušovlje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 55 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
je bila: NEVELJAVNA 1 GLASOVNICA

VELJAVNIH 54 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Peter Klančnik 54 100,00

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana Sveta Krajevne 
skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
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Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)
1 Peter Klančnik 54 100,00

Volilna enota številka 8 obsega naselje Zalog.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 34 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 10 GLASOVNIC

VELJAVNIH 24 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Stanislav Grabnar 24 100,00

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana Sveta Krajevne 
skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Stanislav Grabnar 24 100,00

KRAJEVNA SKUPNOSTI VRBJE
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni 

skupnosti Vrbje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glaso-
vanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida predčasne-
ga glasovanja je:

imelo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Vrbje 
506 volivcev,

v krajevni skupnosti po volilnem imeniku skupaj glasovalo 
223 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
Sveta Krajevne skupnosti Vrbje:

Volilna enota številka 1 obsega naselje Vrbje.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
SKUPAJ ODDANIH 223 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandida-

tov, kot se jih voli oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca 
so bile: NEVELJAVNE 4 GLASOVNICE

VELJAVNIH 219 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 

so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Nika Čretnik 105 47,95
2 Jožef Meh 74 33,79
3 Denis Herle 103 47,03
4 Karmen Vidaček 87 39,73
5 Andrej Šepec 91 41,55
6 Gašper Mastnak 105 47,95
7 Jure Macuh 63 28,77
8 Nina Avbelj Lekić 92 42,01
9 Bojana Koceli 53 24,20

10 Zdenka Cokan 92 42,01
11 Milan Breznik 61 27,85
12 Aleš Kramaršek 81 36,99
13 Nataša Čater 87 39,73

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Krajevne 
skupnosti Vrbje naslednji kandidati:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Nika Čretnik 105 47,95
2 Gašper Mastnak 105 47,95
3 Denis Herle 103 47,03
4 Nina Avbelj Lekić 92 42,01
5 Zdenka Cokan 92 42,01

6 Andrej Šepec 91 41,55
7 Nataša Čater 87 39,73

Ker sta imeli kandidatki Karmen Vidaček in Nataša Čater 
kot zadnji dve kandidatki, ki prideta v poštev za izvolitev, enako 
število glasov, je o izvolitvi med njima odločil žreb.

MESTNA SKUPNOST ŽALEC
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Mestni 

skupnosti Žalec na dan glasovanja pri ugotavljanju izida gla-
sovanja na volišču, izida glasovanja po pošti ter izida predča-
snega glasovanja je:

imelo volilno pravico na območju Mestne skupnosti Žalec 
4462 volivcev,

po volilnem imeniku v mestni skupnosti skupaj glasovalo 
1652 volivcev.

Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov 
sveta Mestne skupnosti Žalec:

SKUPAJ ODDANIH 1652 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 140 GLASOVNIC

SKUPAJ VELJAVNIH 1512 GLASOVNIC.
Volilna enota številka 1 obsega del naselja Žalec: Ašker-

čevo ulico 1, 2, 2a, 4, 4a, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 15, 
Bilgerjevo ulico, Cankarjevo ulico, Celjsko cesto h. št. 1, 3, 3a, 
3b, 4, 5, 5a, Efenkovo ulico, Hausenbichlerjevo ulico h. št. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ipavčevo ulico, Kvedrovo ulico, Mestni trg h. 
št. 6, 7, Oničevo ulico, Pohorsko ulico, Savinjsko cesto h. št. 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Stritarjevo ulico, Šarhovo ulico, 
Šilihovo ulico, Šlandrov trg h. št. 23, 23a, 25, 27, 29, 31, 33, 
33a, 33b, 35, 37, 37a, 39, 39a, 41, 41a, 43, Trubarjevo ulico, 
Ulico Nikole Tesle, Velenjsko cesto, Župančičevo ulico.

V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
SKUPAJ ODDANIH 324 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 27 GLASOVNIC

VELJAVNIH 297 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so 

prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Klavdija Laznik 
Tomažič

173 58,25

2 Marioneta Avbelj 97 32,66
3 Boštjan Hrastnik 167 56,23

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Mestne 
skupnosti Žalec naslednji kandidati:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Klavdija Laznik 
Tomažič

173 58,25

2 Boštjan Hrastnik 167 56,23

Volilna enota številka 2 obsega del naselja Žalec: Aljaže-
vo ulico, Arničevo ulico, Bevkovo ulico h. št. 1, 2, 3, 4, Čopovo 
ulico h. št. 1, 3, Gotoveljsko cesto, Gubčevo ulico, Jurčičevo uli-
co, Kidričevo ulico h. št. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, Meistrovo ulico, Prežihovo ulico, Roševo ulico, 
Savinjsko cesto h. št. 46, 48, 50, 52, 62, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 
88, 90, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 114, Tomšičevo ulico, Ulico 
heroja Staneta h. št. 1, Ulico Janka Kača, Vodnikovo ulico.

V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
SKUPAJ ODDANIH 330 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 305 GLASOVNIC
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Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti 
so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Tadej Čretnik 153 50,16
2 Nina Breznikar 152 49,84
3 mag. Martin 

Poteko
134 43,93

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Mestne 
skupnosti Žalec naslednji kandidati:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Tadej Čretnik 153 50,16
2 Nina Breznikar 152 49,84

Volilna enota številka 3 obsega del naselja Žalec: Ašker-
čeva ulica 3, Bevkovo ulico h. št. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, Čopova 
ulica h. št. 2, 4, 5, 6, Kidričeva ulica h. št. 1, Mestni trg h. št. od 
1, 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 7a, 7b, Ulico heroja Staneta h. št. 1b, 
2, 3, 4, 5, 6, 7.

V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
SKUPAJ ODDANIH 325 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 295 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so 

prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Radislav Gašparič 146 49,49
2 Julija Lukač 125 42,37
3 Pavel Virant 144 48,81

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Mestne 
skupnosti Žalec naslednji kandidati:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Radislav Gašparič 146 49,49
2 Pavel Virant 144 48,81
3 Julija Lukač 125 42,37

Volilna enota številka 4 obsega del naselja Žalec: Cesta 
na Vrbje, Cesto žalskega tabora, Gregorčičevo ulico, Kajuhovo 
ulico, Levstikovo ulico, Partizansko ulico, Prešernovo ulico 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, Savinjsko cesto h. št. 67, 83, 87, 87a, 89, 99, 
101, 109, 117, 119, 121, 123, Šprajčevo ulico, Triglavsko ulico, 
Ulico bratov Letonja, Ulico Florjana Pohlina h. št. 1, 2, 3, 4, 6, 
Ulico Rista Savina.

V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 241 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 220 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so 

prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Alenka Omladič 89 40,45
2 Vencel Ferant 131 59,55

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana Sveta Mestne 
skupnosti Žalec naslednji kandidat:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Vencel Ferant 131 59,55

Volilna enota številka 5 obsega del naselja Žalec: Celjsko 
cesto h. št. 6, 6a, 6b, 7, 8, 9, Cesto na Lavo, Cesto ob žele-
znici, Hausenbichlerjevo ulico 10, Hmeljarsko ulico, Pečnikovo 
ulico, Prešernovo ulico 1a, Savinjsko cesto 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, 69, 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, Ulico Florjana 
Pohlina 5, Ulico Ivanke Uranjek, Ulico Nade Cilenšek, Ulico 
Savinjske čete, Ulico talcev, Vrečerjevo ulico.

V volilni enoti se voli 1 član sveta.
SKUPAJ ODDANIH 187 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 32 GLASOVNIC

VELJAVNIH 155 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so 

prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 dr. Tatjana Kovač 89 57,42
2 Jasmina Pepel 66 42,58

Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel 
največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana Sveta Mestne 
skupnosti Žalec naslednji kandidat:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 dr. Tatjana Kovač 89 57,42

Volilna enota številka 6 obsega naselje: Ložnica pri Žalcu, 
del naselja Podvin h. št. 185, 187, 189, ter 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.
SKUPAJ ODDANIH 245 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 240 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so 

prejeli naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Bojan Pevec 109 45,42
2 Danijel Novak 76 31,67
3 Ivana Zapušek 

Skubic
173 72,08

Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli 
največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane Sveta Mestne 
skupnosti Žalec naslednji kandidati:
Zap. št. Kandidat Št. glasov Odstotek glasov (%)

1 Ivana Zapušek 
Skubic

173 72,08

2 Bojan Pevec 109 45,42

Št. 041-0002/2022
Žalec, dne 24. novembra 2022

Predsednik
občinske volilne komisije

Simon Krčmar

Na poročilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za 
oba spola.
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VLADA
3784. Uredba o določitvi zneska trošarine 

za tobačne izdelke

Na podlagi petega in šestega odstavka 86. člena ter 
četrte alineje prvega odstavka 110. člena Zakona o trošarinah 
(Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

U R E D B O
o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke

1. člen
Ta uredba določa znesek trošarine za tobačne izdelke iz 

sedmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list 
RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21; v nadaljnjem besedilu: ZTro-1) 
ter znesek specifične trošarine in stopnjo proporcionalne tro-
šarine za cigarete, izračunanih na podlagi tehtane povprečne 
drobnoprodajne cene cigaret, ter ugotavlja tehtano povprečno 
drobnoprodajno ceno cigaret.

2. člen
Trošarina znaša za:
1. cigarete: najmanj 60 % tehtane povprečne drobno-

prodajne cene enega zavojčka cigaret, sproščenih v porabo, 
vendar do 30. aprila 2023 najmanj 131 eurov, od 1. maja 2023 
najmanj 136 eurov in od 1. novembra 2023 najmanj 141 eurov 
za 1.000 kosov iz razreda tehtane povprečne drobnoprodajne 
cene cigaret;

2. cigare in cigarilose: do 30. aprila 2023 6,4 % od drob-
noprodajne cene, vendar najmanj 51 eurov, od 1. maja 2023 
6,4 % od drobnoprodajne cene, vendar najmanj 54 eurov in 
od 1. novembra 2023 6,4 % od drobnoprodajne cene, vendar 
najmanj 56 eurov za 1.000 kosov;

3. drobno rezani tobak: do 30. aprila 2023 37 % od drob-
noprodajne cene in 51 eurov, vendar najmanj 109 eurov, od 
1. maja 2023 38 % od drobnoprodajne cene in 54 eurov, vendar 
najmanj 114 eurov in od 1. novembra 2023 38 % od drobno-
prodajne cene in 56 eurov, vendar najmanj 119 eurov za en 
kilogram;

4. drug tobak za kajenje: do 30. aprila 2023 51 eurov, od 
1. maja 2023 54 eurov in od 1. novembra 2023 56 eurov za 
en kilogram;

5. tobak za segrevanje: do 30. aprila 2023 110 eurov, od 
1. maja 2023 116 eurov in od 1. novembra 2023 122 eurov za 
en kilogram tobaka v polnilu;

6. elektronske cigarete: do 30. aprila 2023 0,19 eura, od 
1. maja 2023 0,21 eura in od 1. novembra 2023 0,23 eura za 
en mililiter tekočine, ki vsebuje nikotin, ter do 30. aprila 2023 
0,09 eura, od 1. maja 2023 0,10 eura in od 1. novembra 2023 
0,11 eura za en mililiter tekočine, ki ne vsebuje nikotina.

3. člen
Tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret za leto 

2022 znaša 4,13 eura za zavojček dvajsetih cigaret.

4. člen
(1) Specifična trošarina za cigarete znaša: do 30. aprila 

2023 84,12 eura, od 1. maja 2023 86,62 eura in od 1. novem-
bra 2023 89,12 eura za 1.000 kosov cigaret.

(2) Proporcionalna trošarina za cigarete znaša: do 
30. aprila 2023 22,70 %, od 1. maja 2023 23,91 % in od 1. no-
vembra 2023 25,12 % od drobnoprodajne cene zavojčka ci-
garet.

5. člen
Ne glede na prejšnji člen se za cigarete, katerih drob-

noprodajna cena je nižja od 4,13 eura za zavojček dvajsetih 

cigaret, do 30. aprila 2023 plačuje trošarina v višini 131 eurov, 
od 1. maja 2023 136 eurov in od 1. novembra 2023 141 eurov 
za 1.000 kosov cigaret.

6. člen
Drobnoprodajna cena za posamezno vrsto tobačnih iz-

delkov, ki jo določi proizvajalec oziroma imetnik trošarinskega 
skladišča oziroma pooblaščeni ali začasno pooblaščeni pre-
jemnik oziroma uvoznik (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), 
velja za celotno območje Republike Slovenije, razen za prodajo 
v davka prostih prodajalnah pri letih ali plovbi v tretjo državo.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

7. člen
Zavezanec plača trošarino v znesku iz te uredbe za 

tobačne izdelke, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. januarja 
2023 oziroma 1. maja 2023 oziroma 1. novembra 2023.

8. člen
Oseba iz devetega odstavka 8. člena ZTro-1 plača razliko 

trošarine v skladu s predpisom, ki ureja plačevanje in razporeja-
nje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, na pre-
hodni davčni podračun (PDP) države SI5601100-8881000030 z 
navedbo reference prejemnika, po modelu 19 v obliki: oznaka 
modela 19, sklic (davčna številka plačnika-29009).

9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 

določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke (Uradni list RS, 
št. 153/21).

10. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2023.

Št. 00704-396/2022
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-1611-0113

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

3785. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona 
o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, 
za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, 
št. 80/00 in 17/04) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

1. člen
V Uredbi o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov 

(Uradni list RS, št. 84/22, 118/22 in 119/22 – popr.) se 3. člen 
spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja 

brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena naftnega 
derivata) za NMB 95 in dizel se določi z izračunom po naslednji 
formuli:
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pri čemer je:

Pt: modelska cena naftnega derivata, v eurih/liter;
Pt (Min): modelska cena mineralnega naftnega derivata, v 

eurih/liter;
Δt (Bio): dodatek za biokomponento, ki se primešava mineral-

nim gorivom, v eurih/liter;
M: marža distributerjev v eurih/liter, navedena v 9. členu 

te uredbe;
r: članarina Zavodu Republike Slovenije za blagov-

ne rezerve v eurih/liter, ki jo na podlagi 21.b čle-
na Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS,  
št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) z 
uredbo določi Vlada Republike Slovenije.

«.

2. člen
Za 3. členom se dodajo novi 3.a, 3.b in 3.c člen, ki se 

glasijo:

»3.a člen
Modelska cena mineralnega naftnega derivata v eurih/liter 

iz izračuna v prejšnjem členu se določi z naslednjo formulo:

pri čemer je:
Pt (Min): modelska cena mineralnega naftnega derivata, v 

eurih/liter;
ρ: gostota naftnega derivata (za motorne bencine 

znaša 0,755 kg/l, za dizel 0,845 kg/l);
i: dnevni podatek; i = 1, 2, 3 … n;
t: 14-dnevni interval tekočega obdobja;
n: n = 14-dnevno povprečje oziroma n = 10 podatkov, 

ker za soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij;
e: 1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj Banke 

Slovenije);
CIF Med 
H: 

Platts kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost 
v USD/tono po viru: Platts European Marketscan 
v rubriki »Mediterranean Cargoes CIF Med High 
(Genova/Lavera)«), pri čemer je:
– Prem Unl 10 ppm = NMB-95,
– ULSD 10 ppm = dizel.

3.b člen
Dodatek za biokomponento v eurih/liter iz izračuna v 

3. členu te uredbe se izračuna, kot sledi:
a) za NMB-95 po naslednji formuli:

pri čemer je:

Δt (Bio-bencin): dodatek za biokomponento v mineralnem 
bencinu NMB-95, v eurih/liter;

i: dnevni podatek; i = 1, 2, 3 … n;

t: 14-dnevni interval tekočega obdobja;

n: n = 14-dnevno povprečje oziroma n = 10 
podatkov, ker za soboto in nedeljo ni ob-
jave borznih kotacij;

FOBRottT2EthH: Platts kotacija bioetanola (najvišja dnev-
na vrednost, v eurih/m3, po viru: Platts 
Bio-fuelscan v rubriki »Northwest Europe 
Ethanol Price Assesments« pod vrstico 
»Ethanol FOB T2 Rotterdam H«;

Pt (Min.bencin): modelska cena mineralnega naftnega de-
rivata NMB-95, v eurih/liter, izračunana 
po formuli za mineralne naftne derivate iz 
prejšnjega člena;

TQ (Bio-b): priznani strošek transporta z železniško 
cisterno za bioetanol prostornine 60 m3 
na relaciji Ljubljana–Rotterdam–Ljubljana 
v eurih/liter po tarifniku Slovenskih žele-
znic, ki znaša 0,056 eura/liter;

D Bio-b: delež vsebnosti bioetanola v mineralnem 
bencinu NMB-95, izražen v volumskem 
odstotku, ki znaša 5 %;

b) za dizel po naslednji formuli:
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pri čemer je:
Δt (Bio-dizel): dodatek za biodizel v mineralnem dizlu v eurih/

liter;
i: dnevni podatek; i = 1, 2, 3 … n;
t: 14-dnevni interval tekočega obdobja;
n: n = 14-dnevno povprečje oziroma n = 10, ker za 

soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij;
RME FOB 
ARA H:

Platts kotacija biodizla (najvišja dnev-
na vrednost, v USD/mt, po viru: Platts-
-Biofuelscan v rubriki »Biodiesel Price  
Assesments–Northwest Europe (USD/mt)« pod 
vrstico »RME (RED) FOB ARA High«;

ρ: gostota za biodizel, ki znaša 0,883 kg/liter;
Pt (Min.dizel): modelska cena mineralnega dizla, v eurih/liter, 

izračunana po formuli za mineralne naftne derivate 
iz 3.a člena te uredbe;

TQ (Bio-d): priznani strošek transporta z železniško cisterno 
za biodizel prostornine 60 m3 na relaciji Ljublja-
na–Rotterdam–Ljubljana v eurih/liter po tarifniku 
Slovenskih železnic, ki znaša 0,063 eura/liter;

D Bio-d: delež vsebnosti biodizla v mineralnem dizlu, izra-
žen v volumskem odstotku, ki znaša 7 %.

3.c člen
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja 

brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za KOEL 
se določi z naslednjim izračunom:

»6.a člen
(1) Postopek delovanja mehanizma za izračun dodatka 

biokomponente v mineralnem bencinu NMB-95 je naslednji:
a) osnova za izračun modelske cene bioetanola so dnev-

ne kotacije bioetanola, objavljene v Platts Bio-fuelscan v rubriki 
»Northwest Europe Ethanol Price Assesments« in za »Ethanol 
T2 FOB Rotterdam High«, izražene v eurih/m3;

b) modelska cena za bioetanol se izračuna tako, da se 
dnevni podatek za bioetanol deli s 1000, skupna vsota dnev-
nih podatkov pa se deli s številom dni, za katere so podatki 
na voljo;

c) od tako dobljene modelske cene za bioetanol v 
eurih/liter se odšteje po formuli iz 3.a člena te uredbe izraču-
nana modelska cena za mineralni bencin NMB-95 v eurih/liter 
in prišteje strošek transporta TQ (Bio-b) v eurih/liter za železniški 
transport bioetanola;

d) seštevek iz prejšnje točke se pomnoži s 5 %, s čimer se 
dobi dodatek za biokomponento za mineralni bencin NMB-95 
v eurih/liter;

e) dejansko se dodatek za biokomponento za mineralni 
bencin NMB-95 izračuna na podlagi podatkov za deset dni, 
in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 1. Če je 
zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali zaradi drugega 
vzroka na voljo manj kakor deset podatkov, se 14-dnevno pov-
prečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov. Za razpolo-
žljive podatke se štejejo podatki o Platts Bio-fuelscan kotacijah 
za »Ethanol T2 FOB Rotterdam High«, ki so objavljeni najpo-
zneje do ponedeljka v tednu x + 2, in sicer do 8. ure. Navedeni 
podatki se za izračun dodatka za biokomponento za mineralni 
bencin NMB-95 štejejo kot dokončni podatki.

(2) Postopek delovanja mehanizma za izračun dodatka 
biodizla v mineralnem dizlu je naslednji:

a) osnova za izračun modelske cene biodizla so dnev-
ne kotacije biodizla, objavljene v Platts Bio-fuelscan v rubriki 
»Northwest Europe Bio-diesel Price Assesments« in za »RME 
(RED) FOB ARA High«, izražene v ameriških dolarjih/tono;

b) modelska cena za biodizel v eurih/tono se izračuna 
tako, da se vsakodnevna Platts Bio- fuelscan kotacija pomnoži 
s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa se 
deli s številom dni, za katere so podatki na voljo;

c) če za neki dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot 
relevanten podatek upošteva zadnji razpoložljivi devizni tečaj;

d) izračunana modelska cena za biodizel, izražena v 
eurih/tono, se prek gostote (ρ) biodizla in faktorja 1/1000 pre-
računa v eure/liter;

e) tako izračunani modelski ceni za biodizel v eurih/liter 
se odšteje po formuli iz 3.a člena te uredbe izračunana model-
ska cena za mineralni dizel v eurih/liter in se prišteje strošek 
transporta TQ(Bio-b) v eurih/liter za železniški transport biodizla;

f) seštevek iz prejšnje točke se pomnoži s 7 %, s čimer se 
dobi dodatek za biokomponento za dizel v eurih/liter;

g) dejansko se dodatek za biokomponento za dizel izra-
čuna na podlagi podatkov za deset dni, in sicer od ponedeljka 
v tednu x do petka v tednu x + 1. Če je zaradi državnih pra-
znikov ali dela prostih dni ali zaradi drugega vzroka na voljo 
manj kakor deset podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna 
na podlagi razpoložljivih podatkov. Za razpoložljive podatke se 
štejejo podatki o Platts Bio-fuelscan kotacijah za »RME (RED) 
FOB ARA High« in podatki o deviznem tečaju, ki so objavljeni 
najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2, in sicer do 8. ure. 
Navedeni podatki se za izračun dodatka za biokomponento za 
mineralni dizel štejejo kot dokončni podatki.

6.b člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3.c člena te uredbe 

je naslednji:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev 

(v eurih/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne kotacije 
CIF MedH (CIF Mediteran – High), izražene v ameriških do-
larjih/tono;

pri čemer je:
Pt: modelska cena naftnega derivata v eurih/liter;
ρ: gostota naftnega derivata (za KOEL 0,845 kg/l);
r: članarina Zavodu Republike Slovenije za blagovne 

rezerve v eurih/l, ki ga na podlagi 21.b člena Zako-
na o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 
– uradno prečiščeno besedilo in 83/12) z uredbo 
določi Vlada Republike Slovenije;

M: marža distributerjev, določena v skladu z 9. čle-
nom te uredbe;

i: dnevni podatek; i = 1, 2, 3, …, n;
t: 14-dnevni interval tekočega obdobja;
n: n = 14; spremljamo 14-dnevno povprečje (dejan-

sko je n = 10, ker za soboto in nedeljo ni objave 
borznih kotacij);

e: 1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj Banke 
Slovenije);

CIFMedH: PLATTS kotacija derivata (najvišja dnevna vre-
dnost v USD/tono po viru: Platt's European Mar-
ketscan pod rubriko »Mediteranean Cargoes CIF 
Med (Genova/Lavera), pri čemer se za KOEL upo-
rabijo kotacije 10 ppm ULSD.

«.

3. člen
V 6. členu se besedilo »iz 3. člena« nadomesti z besedi-

lom »iz 3.a člena«.

4. člen
Za 6. členom se dodata nova 6.a in 6.b člen, ki se glasita:
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b) modelska cena v eurih/tono se izračuna tako, da se 
vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega 
dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za 
katere so na razpolago podatki;

c) če za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se 
kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj;

č) dejansko se modelska cena izračuna na podlagi podat-
kov za deset dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem 
trgovanju), in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 
1. Če je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali zaradi 
drugega vzroka na razpolago manj kakor deset podatkov, se 
14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podat-
kov. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o borznih ko-
tacijah CIF MedH in podatki o deviznem tečaju, ki so objavljeni 
najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2. Navedeni podatki se 
za izračun modelske cene štejejo kot dokončni podatki;

d) izračunana modelska cena, izražena v eurih/tono, se 
prek gostote (ρ) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v eure/
liter ter se ji prištejeta v eurih/liter izražena članarina Zavodu za 
blagovne rezerve in v eurih/liter izražena bruto marža.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
Za prvi izračun povprečne 14-dnevne prodajne cene te-

kočega obdobja brez dajatev se upošteva obračunsko obdobje 
od 21. novembra 2022 do 2. decembra 2022.

6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-424/2022
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-2130-0047

Vlada Republike Slovenije
Danijel Bešič Loredan

podpredsednik

3786. Uredba o dopolnitvi Uredbe o dopolnilnih 
dejavnostih na kmetiji

Na podlagi sedmega odstavka 99. člena Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22 in 
130/22 – ZPOmK-2) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o dopolnilnih  

dejavnostih na kmetiji

1. člen
V Uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list 

RS, št. 57/15 in 36/18) se za 10. členom doda nov, 10.a člen, 
ki se glasi:

»10.a člen
(odstopanje glede zagotavljanja lastnih surovin v primeru 

neugodnih vremenskih razmer)
(1) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena lahko 

kmetija, ki je utrpela pomemben izpad pridelka zaradi neugo-
dnih vremenskih razmer, kot jih določa zakon, ki ureja odpravo 
posledic naravnih nesreč, za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
iz 1. do 11. točke, 19. točke, 20. točke, 21. točke in 24. točke 
prvega odstavka prejšnjega člena, v koledarskem letu nastanka 

neugodnih vremenskih razmer dokupi več kot 50 odstotkov 
sadja, zelenjave ali poljščin z drugih kmetij na lokalnem trgu.

(2) Šteje se, da je kmetija utrpela pomemben izpad pri-
delka iz prejšnjega odstavka, če je bila povprečna škoda po-
samezne vrste kmetijske rastline na tej kmetiji, ki se namenja 
za predelavo v tekočem koledarskem letu v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, ocenjena s stopnjo poškodovanosti naj-
manj 60 odstotkov. Stopnja poškodovanosti se dokazuje z 
oceno škode, ki jo izdela:

– državna komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in 
drugih nesrečah, kot je to določeno z zakonom, ki ureja varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (potrjena ocena škode);

– zavarovalnica, če je pridelek zavarovan in se ne izdela 
ocena škode iz prejšnje alineje, ali

– neodvisni strokovnjak, ki deluje v okviru javne službe 
kmetijskega svetovanja iz zakona, ki ureja kmetijstvo, če ocena 
škode ni bila izdelana v skladu s prvo ali drugo alinejo tega 
odstavka. Neodvisni strokovnjak izdela oceno škode v skladu 
z uredbo, ki določa metodologijo za ocenjevanje škode. Ne 
glede na uredbo, ki določa metodologijo za ocenjevanje škode, 
se ocena škode iz te alineje izdela tudi, če je mogoče pridobiti 
državno pomoč v obliki sofinanciranja zavarovalne premije.

(3) Količina lastne in dokupljene surovine v koledarskem 
letu nastanka neugodnih vremenskih razmer skupno ne sme 
presegati 100 odstotkov povprečne količine surovin za opra-
vljanje dopolnilne dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v 
zadnjih treh letih pred letom nastanka škode. Če je bila odločba 
o opravljanju dopolnilne dejavnosti dokončna v obdobju, kraj-
šem od treh let, se povprečna količina surovin upošteva glede 
na letno povprečje v obdobju od izdaje dokončne odločbe.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-403/2022
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-2330-0095

Vlada Republike Slovenije
Danijel Bešič Loredan

podpredsednik

3787. Uredba o spremembah Uredbe o enotni 
metodologiji in obrazcih za obračun 
in izplačilo plač v javnem sektorju

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – 
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 
84/18, 204/21 in 139/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah Uredbe o enotni metodologiji  

in obrazcih za obračun in izplačilo plač  
v javnem sektorju

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in 

izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 
48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 
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12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 
6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 
122/21, 145/21, 194/21, 15/22, 99/22 in 117/22) se v 3. členu v 
drugem odstavku v preglednici vrstice s šiframi C040, od C060 
do C064, od C071 do C078, C081, C083, C085, C086, C088, 
J200, J205, L011 in L012 spremenijo tako, da se glasijo:

» 

C040

dodatek  
za specializacijo, 
magisterij  
ali doktorat

dodatki

24,32 EUR
ali

37,84 EUR
ali

62,15 EUR

(1) 27. člen ZSPJS, drugi odstavek  
37. člena KPJS

(2) 19. člen PJUDT  

1 1 1,2

C060

dodatki za manj 
ugodne delovne 
pogoje – ionizirajoče 
sevanje

dodatki 1,09 EUR

(1) faktor x število ur (za vsako začeto uro)

(2) 29. člen ZSPJS,  
1. točka prvega odstavka 38. člena KPJS  

0 1 1

C061

dodatki za manj 
ugodne delovne 
pogoje – za pripravo 
ali aplikacijo 
citostatikov 
ali za nego

dodatki 1,09 EUR

(1) faktor x število ur (za vsako začeto uro)

(2) 29. člen ZSPJS, prva alineja  
2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS

 

0 1 1

C062

dodatki za manj 
ugodne delovne 
razmere – za delo  
s kontaminiranimi 
odpadki

dodatki 0,53 EUR

(1) faktor x število ur (za vsako začeto uro)

(2) 29. člen ZSPJS, četrta alineja  
2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS  

0 1 1

C063

dodatki za manj 
ugodne delovne 
pogoje – za delo  
z bolniki, ki 
imajo aplicirane 
diagnostične doze 
izotopov

dodatki 1,09 EUR

(1) faktor x število ur (za vsako začeto uro 
dela)

(2) 29. člen ZSPJS, druga alineja 2. točke 
prvega odstavka 38. člena KPJS

0 1 1

C064

dodatki za manj 
ugodne delovne 
pogoje – za 
sodelovanje  
pri diagnostičnih  
rtg postopkih

dodatki 1,09 EUR

(1) faktor x število ur (za vsako začeto uro 
dela)

(2) 29. člen ZSPJS, tretja alineja  
2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS

0 1 1

C071
dodatek za posebne 
življenjske razmere  
v tujini

dodatki

16. člen PJUDT:
(1) izjemno težke razmere 1.045,00 EUR

(2) zelo težke razmere 313,50 EUR

(3) težke razmere 209,00 EUR  

1 1 2

C072
dodatek za posebne 
pogoje bivanja  
in delovanja

dodatki

(1) prvi odstavek 10. člena MOM: 
317,90 EUR:

– ekstremno visoke ali nizke 
temperature

– izredno slabe higienske razmere

(2) dodatka C072 in C073 se ne 
izključujeta  

1 1 2

C073
dodatek za posebne 
pogoje bivanja  
in delovanja

dodatki

(1) drugi odstavek 10. člena MOM: 
317,90 EUR:

– prisotnost zdravju škodljivih  
in strupenih snovi,

– visoka onesnaženost okolja,
– prisotnost radioloških, bioloških  
in kemičnih snovi,

– izpostavljenost kužnim nalezljivim 
boleznim in epidemijam

(2) dodatka C072 in C073 se ne 
izključujeta  

1 1 2
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C074 dodatek za nevarne 
naloge (MOM) dodatki

prvi odstavek 9. člena MOM:
(1) 1. točka 529,85 EUR
(2) 2. točka 794,76 EUR
(3) 3. točka 1.059,69 EUR
(4) 4. točka 1.589,54 EUR  

1 1 2

C075 dodatek  
za nevarnost dodatki

prvi in drugi odstavek 15. člena PJUDT:
(1) prva alineja 316,16 EUR
(2) druga alineja 529,85 EUR
(3) tretja alineja 635,82 EUR
(4) četrta alineja 1.271,64 EUR  

1 1 2

C076 dodatek za posebno 
nevarne naloge dodatki tretji in peti odstavek  

15. člena PJUDT: 317,90 EUR  1 1 2

C077

dodatek  
za nevarnost  
na območju 
delovanja (MOM)

dodatki

prvi odstavek 8. člena MOM:
(1) 1. točka: 529,85 EUR
(2) 2. točka 635,82 EUR
(3) 3. točka 1.059,69 EUR
(4) 4. točka 1.271,64 EUR  

1 1 2

C078
dodatek za vodenje 
in poveljevanje 
(MOM)

dodatki

(1) prvi odstavek 11. člena MOM:
– prva alineja 529,85 EUR
– druga alineja 317,90 EUR
(2) drugi odstavek 11. člena MOM:
– prva alineja 529,85 EUR
– druga alineja 317,90 EUR  

1 1 2

C081 dodatek  
za oddaljenost dodatki

9. člen PJUDT:
(1) od 300 do 1000 kilometrov 
105,96 EUR
(2) od 1001 do 5000 kilometrov 
211,94 EUR
(3) nad 5000 kilometrov 423,88 EUR  

1 1 2

C083
dodatek  
za opravljanje 
dodatnih nalog

dodatki

11. člen PJUDT

(1) za finančne naloge 317,90 EUR x Z450

(2) za varnostne in druge naloge 
209,00 EUR x Z450  

1 1 2

C085
dodatek zaradi 
začasne 
razporeditve 

dodatki 0,20

peti odstavek 33. člena Zakona  
o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja 
in blaženja posledic nalezljive bolezni 
COVID-19 na področju zdravstva (Uradni 
list RS, št. 141/22; v nadaljnjem besedilu: 
ZNUNBZ)
bruto urna postavka osnovne plače x 
število ur x faktor
se ne všteva v osnovo za nadomestilo 
plače  

X 1 1

C086

dodatek  
za neposredno delo 
s pacienti oziroma 
uporabniki, obolelimi 
za COVID-19

dodatki do 
900 EUR

prvi odstavek 36. člena ZNUNBZ:  
do 900 EUR bruto mesečno
se ne všteva v osnovo za nadomestilo 
plače  

X 1 1

C088

dodatek za izbiro 
specializacije  
iz družinske 
medicine

dodatki 0,20/
1000 EUR

(1) odobritev specializacije v letih 2021 
in 2022: prvi odstavek 24. člena ZNUPZ: 
bruto urna postavka osnovne plače x  
število ur x 0,2
(2) odobritev specializacije v letu 2023: 
prvi odstavek 35. člena ZNUNBZ: 
1000 EUR bruto mesečno, se ne všteva  
v osnovo za nadomestilo plače  

0,X 1 1
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J200

odpravnina  
po šestem odstavku  
93. člena ZObr  
in prvem odstavku  
65. člena ZSSloV – 
obdavčena

drugi dohodki  
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1 1

J205

odpravnina  
po šestem odstavku  
93. člena ZObr  
in prvem odstavku  
65. člena ZSSloV – 
neobdavčena

drugi dohodki  
iz delovnega 
razmerja

/ veljavni predpisi v znesku X 1 1

L011 odmor za dojenje – 
nadomestilo

nadomestila 
drugih 
izplačevalcev

/

49. člen ZSDP-1: do 18. meseca starosti 
otroka, nadomestilo za eno uro dnevno,  
v višini sorazmernega dela osnove  
iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 
43. člena in 46. člena ZSDP-1

v znesku X 1 1

L012 PORABLJENO –
ČRTANO

prispevki 
drugih 
izplačevalcev

/

49. člen ZSDP-1;
prispevki za socialno varnost  
od sorazmernega dela minimalne plače  
z uskladitvami iz 2. člena ZUTPG

znesek 
prispevka,  
ki je  
vplačan  
za javno 
uslužbenko

X 1 1

«.

2. člen
V 5. členu se v preglednici vrstica J200 spremeni tako, 

da se glasi:

»

J200

odpravnina po šestem 
odstavku 93. člena 
ZObr in prvem 
odstavku 65. člena 
ZSSloV – obdavčena

15,50 6,36 0,14 0,10 8,85 6,56 0,0611 0,10 0,53 S S1

«.

KONČNI DOLOČBI

3. člen
(uporaba)

(1) Spremenjene šifre C040, od C060 do C064, od C071 
do C078, C081 in C083 iz spremenjenega 3. člena uredbe se 
začnejo uporabljati pri plači za oktober 2022.

(2) Spremenjeni šifri C085 in C086 iz spremenjenega 
3. člena uredbe se začneta uporabljati 8. novembra 2022.

(3) Spremenjene šifre J200, J205, L011 in L012 iz spre-
menjenega 3. člena uredbe in spremenjena šifra J200 iz spre-
menjenega 5. člena uredbe se začnejo uporabljati 1. decembra 
2022.

(4) Spremenjena šifra C088 iz spremenjenega 3. člena 
uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2023.

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-408/2022
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-3130-0056

Vlada Republike Slovenije
Danijel Bešič Loredan

podpredsednik
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3788. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o načinu zagotavljanja pravic osebam 
z začasno zaščito

Na podlagi drugega odstavka 23. člena, drugega odstav-
ka 26. člena in drugega odstavka 33. člena ter za izvrševanje 
17. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list 
RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah  

Uredbe o načinu zagotavljanja pravic  
osebam z začasno zaščito

1. člen
V Uredbi o načinu zagotavljanja pravic osebam z zača-

sno zaščito (Uradni list RS, št. 42/22) se v 5. členu v drugem 
odstavku v drugem stavku za besedo »računih« dodata vejica 
in besedilo »odprtih zunaj Republike Slovenije«.

V četrtem odstavku se doda nov, drugi stavek, ki se glasi: 
»Če oseba denarno pomoč za zasebno nastanitev že prejema, 
lahko novi zahtevek skupaj z ustreznimi dokazili iz drugega 
odstavka tega člena vloži največ 30 dni pred potekom veljavne 
odločbe.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Denarna pomoč za zasebno nastanitev se dodeli 

za šest mesecev oziroma za čas trajanja najemne pogodbe 
oziroma dogovora o uporabi nepremičnine, če je ta krajši od 
šestih mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se prva pomoč za 
zasebno nastanitev dodeli od dne vložitve zahtevka do vključ-
no zadnjega dne šestega meseca, ki sledi mesecu vložitve 
zahtevka.«.

V šestem odstavku se za besedilom »denarna pomoč« 
doda besedilo »za zasebno nastanitev«.

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki 
se glasi:

»(7) Za družinske člane, ki zaradi izobraževanja ne bodo 
več bivali skupaj z zavezanci, se vloži nov zahtevek za denarno 
pomoč za zasebno nastanitev skupaj z ustreznimi dokazili iz 
drugega odstavka tega člena.«.

Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.

2. člen
V 7. členu se v prvem odstavku v prvem stavku za besedo 

»spremembe« doda besedilo »skupaj z ustreznimi dokazili«.
V drugem odstavku se v 2. točki za besedo »Slovenijo« 

dodata vejica in besedilo »preselitev zaradi izobraževanja«.
V šestem odstavku se za besedo »prejemati« doda be-

seda »denarno«.

3. člen
V 9. členu se v tretjem odstavku v tretjem stavku za 

besedo »urad« črtata vejica in besedilo »ali preko poštne 
nakaznice«.

4. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 

sestavni del te uredbe.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-392/2022
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-1542-0003

Vlada Republike Slovenije
Danijel Bešič Loredan

Podpredsednik
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Priloga 
 
»PRILOGA 1         
 

ZAHTEVEK 
ZA DODELITEV DENARNE POMOČI ZA ZASEBNO NASTANITEV 

 
 
Priimek: ___________________________________ Ime: ___________________________________
  
Datum rojstva: ____________________ Kraj in država rojstva: _______________________________ 
 
Naslov prebivanja: __________________________________________________________________ 
 
Številka izkaznice osebe z začasno zaščito ali EMŠO: ______________________________________ 
 
Davčna številka: __________________________ Tel.: _____________________________________ 
                                                                                                         (neobvezno) 
e-pošta: __________________________________________________________________________ 

(neobvezno) 
 
Ime in priimek ter naslov zakonitega zastopnika oziroma skrbnika (če je vlagatelj postavljen pod 
skrbništvo): 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Tel.: ___________________________ e-pošta: ___________________________________________ 

     (neobvezno)       (neobvezno) 
                                                                                          
Denarna pomoč za zasebno nastanitev naj se izplača (obkroži): 
–  v gotovini, 
 
–  na transakcijski račun (naziv banke in številka transakcijskega računa): 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
–  na bančni račun najemodajalca.  
 
Prosim za dodelitev denarne pomoči za zasebno nastanitev zase in naslednje družinske člane: 
 

ime in priimek datum rojstva sorodstveno 
razmerje 

št. izkaznice osebe z začasno 
zaščito ali EMŠO 
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Izjavljam, da smo jaz in moji družinski člani v zadnjih treh mesecih pred mesecem vložitve vloge prejeli 
naslednje dohodke in prejemke: 
 

ime in priimek vrsta dohodka višina dohodka 
   

   

   

   

   

 
 
 

IZJAVA 
 

Izjavljam: 
‒ da bomo jaz in moji družinski člani v času prejemanja pomoči bivali v Republiki Sloveniji; 
‒ da so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi, resnični; 
‒ da bom naslovnemu organu sporočil vsa dejstva in okoliščine oziroma spremembe, ki vplivajo 

na odločitev o dodelitvi denarne pomoči, in sicer v osmih dneh od dne, ko so nastale oziroma 
sem zanje izvedel. 

 
 
__________________________________  _____________________________________ 
                   (kraj in datum)                    (podpis vlagatelja/skrbnika) 
 
 
 
Priloge (ustrezno obkroži): 
a) kopija izpisa prilivov na transakcijskih računih vlagatelja oziroma njegovih družinskih članov za 

zadnje tri mesece pred mesecem vložitve vloge; 
b) kopija najemne pogodbe oziroma dogovora o uporabi nepremičnine; 
c) kopija izpisa prilivov na transakcijskih računih zavezanca, ki je vlagatelja v skladu s predpisi 

Republike Slovenije dolžan in zmožen preživljati, za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve 
vloge; 

č) drugo: _____________________________________________________________________ 
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S O G L A S J E 
 
 
 
 
 
Spodaj podpisani/-a ____________________________________, rojen/-a _____________________,  
 
davčna številka _______________________, soglašam, da se denarna pomoč za zasebno nastanitev  
  
nakaže na račun lastnika/-ce stanovanja ___________________________________, stanujočega/-če 
 
na naslovu _______________________________________________________________, z davčno  
 
številko ___________________________. 
 
 
 
 
 
Datum: _____________________________  Podpis: ______________________________ 
 
 
 
 
 

S O G L A S J E 
 
 
 
Spodaj podpisani/-a __________________________________________, lastnik/-ca stanovanja  
 
na naslovu ____________________________________________________________, davčna 
 
številka ____________________, soglašam, da se denarna pomoč za zasebno nastanitev, ki jo  
 
prejema __________________________________________, rojen/-a _______________________,  
 
nakazuje na transakcijski račun št. _____________________________________________, odprt  
 
pri ________________________________________. 
 
 
 
 
 
Datum: _____________________________  Podpis: ______________________________ 

«. 
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3789. Sklep o objavi datuma začetka veljavnosti 
Delegirane uredbe Komisije 2021/654/EU

Na podlagi četrtega odstavka 155. člena Zakona o ele-
ktronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22) je Vlada 
Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o objavi datuma začetka veljavnosti Delegirane 

uredbe Komisije 2021/654/EU

Vlada Republike Slovenije objavlja, da je 1. julija 2021 
začela veljati Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/654 z 
dne 18. decembra 2020 o dopolnitvi Direktive (EU) 2018/1972 
Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo enotne najvišje 
cene zaključevanja govornih klicev v mobilnih omrežjih na ravni 
Unije in enotne najvišje cene zaključevanja govornih klicev v 
fiksnih omrežjih na ravni Unije (UL L 137 z dne 22. 4. 2021, 
str. 1).

Št. 00704-402/2022
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-1545-0014

Vlada Republike Slovenije
Danijel Bešič Loredan

podpredsednik
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