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VLADA
3827. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 

o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva 
in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske 
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (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 in 44/22) Vlada Republi-
ke Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva 
in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske 

tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 
gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja 

podeželja Republike Slovenije  
za obdobje 2014–2020

1. člen
V Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva 

in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter 
predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 
38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21 in 
11/22) se v 5. členu v prvem odstavku 11. točka spremeni tako, 
da se glasi:

»11. naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, namenjene 
spravilu rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin (stroji za spravilo 
zrnatih, silažnih in predilnih poljščin, stroji za spravilo krompirja 
in čebule, stroji za spravilo buč, stroji za spravilo hmelja, stroji 
za obiranje in spravilo sadja, grozdja in oljk, namenski vrtnarski 
in zelenjadarski stroji).«.

2. člen
V 13. členu se v prvem odstavku v 2. točki prva alineja 

spremeni tako, da se glasi:
»– za nakup kmetijske mehanizacije in opreme, namenjene 

transportu, obdelavi tal, gnojenju, setvi in sajenju, negi, varstvu 
rastlin, spravilu krme s travinja ter obiranju sadja, oljk, grozdja, 
mora imeti upravičenec v uporabi najmanj 20 ha PKP ali imeti 
v reji najmanj 40 GVŽ rejnih živali. Če gre za nakup namenskih 
vrtnarskih in zelenjadarskih strojev, mora imeti upravičenec v 
uporabi najmanj 5 ha PKP. Če gre za nakup kmetijske mehaniza-
cije, ki ima samostojen pogon (v nadaljnjem besedilu: pogonski 

stroj), mora imeti upravičenec v rabi najmanj 20 ha PKP ali v reji 
najmanj 40 GVŽ rejnih živali za vsak pogonski stroj, za katerega 
uveljavlja podporo. Če gre za nakup namenskih vrtnarskih in 
zelenjadarskih strojev, ki imajo samostojen pogon, mora imeti 
upravičenec v uporabi najmanj 5 ha PKP,«.

V drugi alineji se število »80« povsod nadomesti s števi-
lom »40«.

3. člen
V 19. členu se na koncu 5. točke pika nadomesti s podpi-

čjem in doda nova, 6. točka, ki se glasi:
»6. pri naložbi v proizvodnjo električne energije iz OVE 

mora upravičenec priložiti soglasje za priključitev v skladu z 
zakonom, ki ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.«.

4. člen
V 36. členu se na koncu 4. točke pika nadomesti s podpi-

čjem in doda nova, 5. točka, ki se glasi:
»5. pri naložbi v proizvodnjo električne energije iz OVE 

mora upravičenec priložiti soglasje za priključitev v skladu z 
zakonom, ki ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.«.

5. člen
V 101. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlagatelj ob vlogi na javni razpis za naložbe nad 

200.000 eurov skupne priznane vrednosti izkaže zaprtost fi-
nančne konstrukcije iz prejšnjega odstavka z izjavo banke ali 
druge finančne institucije, ki lahko opravlja finančne storitve 
na območju Republike Slovenije, ali z izjavo javnega sklada, ki 
izvaja finančne spodbude v skladu z zakonom, ki ureja javne 
sklade.«.

6. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 

sestavni del te uredbe.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

7. člen
(končanje postopkov)

Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa 
naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe 
v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 
gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republi-
ke Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 
32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 
152/20, 121/21 in 11/22), se končajo v skladu z Uredbo o izva-
janju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora 
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za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 
82/18, 89/20, 152/20, 121/21 in 11/22).

8. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-416/2022
Ljubljana, dne 8. decembra 2022
EVA 2022-2330-0047

Vlada Republike Slovenije
Danijel Bešič Loredan

podpredsednik
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Priloga: 
 
»Priloga 1: Razpoložljiva sredstva po ukrepih in podukrepih PRP 2014–2020 
Obseg razpoložljivih sredstev po posameznih ukrepih in podukrepih ter operacijah PRP 2014–2020 iz 
te uredbe z ločenim prikazom prispevka EKSRP, prispevka iz 58a. člena Uredbe 1305/2013/EU  
(v nadaljnjem besedilu: EURI) in skupnim obsegom javnih sredstev v EUR. 
 

Ukrep EKSRP EURI  SKUPAJ  
(EKSRP + EURI + SLO) 

M04 Naložbe v fizična sredstva 245.863.836,87 52.294.157,00 380.579.272,16 
M04.1 Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva 140.528.310,87 32.824.000,00 220.195.081,16 

– naložbe za izboljšanje splošne 
učinkovitosti in trajnosti kmetijskih 
gospodarstev; 

140.528.310,87 5.400.000,00 192.771.081,16 

– naložbe v zmanjšanje 
toplogrednih plinov iz kmetijstva; 0,00 27.424.000,00 27.424.000,00 

M04.2 Podpora za naložbe v 
predelavo in trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodov 

73.307.575,50 6.470.157,00 104.213.591,00 

M04.3 Podpora za naložbe v 
infrastrukturo, povezano z 
razvojem in prilagoditvijo 
kmetijstva in gozdarstva, in 
sicer: 

32.027.950,50 13.000.000,00 56.170.600,00 

– izvedba agromelioracij na 
komasacijskih območjih; 12.502.907,25 3.000.000,00 19.670.543,00 

– izgradnja namakalnih sistemov, 
ki so namenjeni več uporabnikom; 8.500.002,00 0,00 11.800.002,00 

– tehnološke posodobitve 
namakalnih sistemov, ki so 
namenjeni več uporabnikom; 

4.226.536,50  10.000.000,00 15.635.382,00 

– ureditev gozdne infrastrukture. 6.798.504,75  9.064.673,00 
M06 Razvoj kmetij in podjetij 11.385.675,00 15.000.000,00 30.180.900,00 
M06.4 Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti  

11.385.675,00 15.000.000,00 30.180.900,00 

M08 Naložbe v razvoj gozdnih 
območij in izboljšanje gozdov 35.120.000,00 0,00 46.826.667,67 

M08.6 Podpora za naložbe v 
gozdarske tehnologije ter 
predelavo, mobilizacijo in 
trženje gozdnih proizvodov, in 
sicer: 

35.120.000,00 0,00 46.826.667,67 

– naložbe v nakup nove 
mehanizacije in opreme za sečnjo 
in spravilo lesa; 

20.270.000,00 0,00 27.026.667,67 

– naložbe v predindustrijsko 
predelavo lesa. 14.850.000,00  0,00 19.800.000,00 

Skupaj 292.369.511,87 67.294.157,00 457.586.839,83 
«. 
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3828. Uredba o spremembah Uredbe o cestnini 
za uporabo cestnega predora Karavanke

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 5. člena Zako-
na o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15, 41/17, 158/20 in 
159/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo 

cestnega predora Karavanke

1. člen
V Uredbi o cestnini za uporabo cestnega predora Kara-

vanke (Uradni list RS, št. 14/18, 82/18, 76/19, 105/20 in 152/20) 
se v 3. členu v drugem odstavku številka »6,23« nadomesti s 
številko »6,39«.

2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku številka »27,95« nadome-

sti s številko »28,77«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. ja-
nuarja 2023.

Št. 00704-376/2022
Ljubljana, dne 8. decembra 2022
EVA 2022-2430-0078

Vlada Republike Slovenije
Danijel Bešič Loredan

podpredsednik

3829. Odlok o ustanovitvi Komisije za odpravo 
posledic naravnih nesreč na stvareh

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o odpravi 
posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14) 
Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic 

naravnih nesreč na stvareh

1. člen
S tem odlokom se za opravljanje nalog v zvezi z dodelje-

vanjem sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na stva-
reh ter za strokovno pomoč upravnim organom in inšpektorjem, 
pristojnim za odločanje po zakonu, ki ureja odpravo posledic 
naravnih nesreč, ustanovi Komisija za odpravo posledic narav-
nih nesreč na stvareh (v nadaljnjem besedilu: Komisija).

2. člen
Komisija opravlja naslednje naloge:
1. dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov na 

podlagi zakona, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč;
2. pregledovanje in potrjevanje programov odprave po-

sledic nesreče;
3. potrjevanje višine sredstev, potrebnih za obnovo stvari 

posameznih upravičencev;
4. uresničevanje odločitev ministrstva, pristojnega za oko-

lje, glede dodelitve sredstev posameznemu upravičencu;

5. spremljanje ukrepov za odpravo posledic naravnih 
nesreč na stvareh;

6. izdelava poročila o porabi sredstev, dodeljenih za od-
pravo posledic posamezne naravne nesreče;

7. dajanje mnenja k letnemu poročilu ministrstva, pristoj-
nega za okolje, o izvedbi programov odprave posledic nesreče;

8. dajanje mnenja k letnemu poročilu državnega organa 
o porabi sredstev državnega proračuna za odpravo posledic 
nesreč ter o izvedbi programov odprave posledic nesreče;

9. dajanje mnenj in predlogov o drugih zadevah v zvezi z 
dodeljevanjem sredstev, za katere jih zaprosijo organi, pristojni 
za upravno in inšpekcijsko odločanje po zakonu, ki ureja odpra-
vo posledic naravnih nesreč.

3. člen
(1) Komisijo sestavlja sedem članov, in sicer:
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami;
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za promet, s 

področja obnove poškodovane prometne infrastrukture;
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za kulturno de-

diščino;
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za finance;
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in 

gozdarstvo, s področja obnove kmetijskih gospodarskih objek-
tov, gozdov, gozdnih cest in kmetijskih zemljišč;

– dva predstavnika ministrstva, pristojnega za okolje, in 
sicer s področja monitoringa naravnih pojavov ter s področja 
priprave in izvedbe programov odprave posledic naravnih ne-
sreč na stvareh.

(2) Komisiji predseduje predstavnik ministrstva, pristoj-
nega za okolje.

(3) Člane in predsednika Komisije imenuje in razrešuje 
Vlada Republike Slovenije.

(4) Vlada za vsakega člana Komisije imenuje tudi njego-
vega namestnika, ki je predstavnik istega ministrstva, kot je 
član komisije.

4. člen
Sedež Komisije je na Ministrstvu za okolje in prostor, Di-

rektorat za vode in investicije, Sektor za zmanjševanje posledic 
naravnih nesreč, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.

5. člen
(1) Delo Komisije poteka na rednih in dopisnih sejah.
(2) Seje Komisije sklicuje in vodi predsednik Komisije.
(3) Način dela Komisije se določi s poslovnikom o delu, ki 

ga sprejme Komisija.

6. člen
Strokovne podlage za delo Komisije pripravljajo ministr-

stvo, pristojno za odpravo posledic naravnih nesreč, in druga 
pristojna ministrstva ter po potrebi zunanji strokovnjaki.

7. člen
Administrativno-tehnično podporo za delo Komisije za-

gotavlja ministrstvo, pristojno za odpravo posledic naravnih 
nesreč.

8. člen
Predsednik in člani Komisije ter njihovi namestniki opra-

vljajo naloge iz 2. člena tega odloka v okviru svojih rednih 
delovnih obveznosti.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
Vlada Republike Slovenije imenuje člane in predsednika 

Komisije ter njihove namestnike v treh mesecih od uveljavitve 
tega odloka.
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Komisija za odpravo posledic nesreč na stvareh, imeno-
vana s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 01203-5/2007/8 
z dne 3. 4. 2008, nadaljuje svoje delo v skladu z dosedanjim 
sklepom Vlade Republike Slovenije do imenovanja Komisije v 
skladu s prejšnjim odstavkom.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00704-418/2022
Ljubljana, dne 8. decembra 2022
EVA 2022-2550-0102

Vlada Republike Slovenije
Danijel Bešič Loredan

podpredsednik

3830. Sklep o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka 
k cestnini na določenih odsekih cestninskih 
cest

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 35. člena Zakona 
o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železni-
ške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 51/18) in v zvezi 
z 18. členom Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15, 
41/17, 158/20 in 159/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka  

k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest

1. člen
V Sklepu o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih 

cestninskih cest (Uradni list RS, št. 81/18, 4/20, 105/20, 70/21 
in 60/22) se v 2. členu številka »0,019478« nadomesti s šte-
vilko »0,019319«, številka »0,021472« s številko »0,021055« 
in številka »0,039780« s številko »0,039834«.

2. člen
V 3. členu se številka »0,006492« nadomesti s števil-

ko »0,006439«, številka »0,007157« s številko »0,007018« 
in številka »0,013260« s številko »0,013278«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta sklep začne veljati 1. januarja 2023.

Št. 00704-377/2022
Ljubljana, dne 8. decembra 2022
EVA 2022-2430-0077

Vlada Republike Slovenije
Danijel Bešič Loredan

podpredsednik



Stran 12620 / Št. 155 / 9. 12. 2022 Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
3831. Pravilnik o kriterijih za določitev normativne 

porabe goriva za kmetijstvo, postopku 
dodelitve in obliki enolične identifikacijske 
oznake ter postopku vzpostavitve dostopa 
do informacijskega sistema davčnega organa 
za prodajo goriva za kmetijstvo

Na podlagi dvanajstega odstavka 94. člena Zakona o 
trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21, 192/21 in 140/22) 
minister za finance izdaja

P R A V I L N I K
o kriterijih za določitev normativne porabe 
goriva za kmetijstvo, postopku dodelitve  
in obliki enolične identifikacijske oznake  

ter postopku vzpostavitve dostopa  
do informacijskega sistema davčnega organa  

za prodajo goriva za kmetijstvo

1. člen
(namen pravilnika)

Ta pravilnik podrobneje ureja kriterije za določitev nor-
mativne porabe goriva za kmetijstvo, način in postopek dode-
litve ter obliko enolične identifikacijske oznake ter postopek 
vzpostavitve dostopa do informacijskega sistema davčnega 
organa.

2. člen
(kriteriji za določitev normativne porabe goriva)

Normativna poraba goriva za kmetijska in gozdna zemlji-
šča iz četrtega odstavka 94. člena Zakona o trošarinah (Uradni 
list RS, št. 47/16, 92/21, 192/21 in 140/22; v nadaljnjem bese-
dilu: zakon) znaša:

1. 200 litrov na hektar njive, njive za rejo polžev, jagod na 
njivi, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, rastlinjaka 
s sadnimi rastlinami, matičnjaka, trajnega travnika, hmeljišča 
v premeni, ekstenzivnega sadovnjaka, travinj z razpršenimi 
neupravičenimi značilnostmi, začasnih travinj in kmetijskega 
zemljišča v pripravi;

2. 420 litrov na hektar vinograda, intenzivnega sadovnja-
ka, hmeljišča, oljčnika ali ostalih trajnih nasadov;

3. 50 litrov na hektar plantaže gozdnega drevja;
4. 15 litrov na hektar gozda.

3. člen
(določanje normativne porabe goriva  

za kmetijska in gozdna zemljišča)
(1) Normativno porabo goriva za kmetijska zemljišča iz 

četrtega odstavka 94. člena zakona za koledarsko leto določi 
davčni organ na podlagi površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
osebe, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva ali član agrarne 
skupnosti, tako da za kmetijsko zemljišče iz 1. in 2. točke pr-
vega odstavka prejšnjega člena upošteva največjo upravičeno 
površino, za kmetijsko zemljišče iz 3. točke prvega odstavka 
prejšnjega člena pa površino, kot jo izkazujejo grafične enote 
rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem bese-
dilu: GERK) pod posamezno vrsto dejanske rabe, kakor je za 
posamezno kmetijsko gospodarstvo na dan 30. junija prete-
klega leta evidentirana v registru kmetijskih gospodarstev pri 
ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo.

(2) Normativno porabo goriva za gozdna zemljišča iz 
četrtega odstavka 94. člena zakona za koledarsko leto določi 
davčni organ na podlagi površine gozdnih zemljišč, ki je po 
dejanski rabi v zemljiškem katastru opredeljena kot gozd v 
uporabi osebe na dan 30. junija preteklega leta.

4. člen
(dodelitev enolične identifikacijske oznake)

(1) V skladu s petim odstavkom 94. člena zakona davčni 
organ do 1. januarja tekočega leta v informacijskem sistemu 
davčnega organa določi seznam oseb, ki za tekoče leto izpol-
njujejo pogoje za nakup goriva za kmetijstvo.

(2) Fizične osebe upravičenost do nakupa goriva za kme-
tijstvo za tekoče leto preverijo prek odprtega portala eDavki z 
vnosom enolične identifikacijske oznake v strukturi, ki je dolo-
čena v 5. členu tega pravilnika.

(3) Pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki 
upravičenost do nakupa goriva za kmetijstvo za tekoče leto pre-
verijo prek odprtega portala eDavki z vnosom davčne številke.

(4) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki 
za tekoče leto izpolnjuje pogoj za nakup goriva za kmetijstvo, 
v informacijski sistem davčnega organa vnese ime, priimek 
in davčno številko osebe, ki je odgovorna za nakup goriva za 
kmetijstvo, s čimer se ji v informacijskem sistemu davčnega 
organa dodeli enolična identifikacija oznaka v strukturi, kot je 
določena v 5. členu tega pravilnika. Navodila in postopki za 
vnos podatkov iz tega odstavka so objavljeni na spletnih stra-
neh davčnega organa.

5. člen
(enolična identifikacijska oznaka)

Enolična identifikacijska oznaka iz petega odstavka 
94. člena zakona je 11-mestna številčna oznaka v strukturi 
DDDDDDDDMMM. Njeni sestavni deli so:

– DDDDDDDD: davčna številka osebe iz petega odstavka 
94. člena zakona;

– MMM: 11. do 13. številka enotne matične številke obča-
na, fizične osebe iz petega odstavka 94. člena zakona ali fizič-
ne osebe, ki jo je oseba iz petega odstavka 94. člena zakona, ki 
je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, določila 
za nakup goriva za kmetijstvo.

6. člen
(dostop do informacijskega sistema davčnega organa)

(1) Trgovec, ki prodaja gorivo za kmetijstvo, si za potre-
be ugotavljanja upravičenosti do nakupa goriva za kmetijstvo 
zagotovi dostop do informacijskega sistema davčnega organa 
v skladu s postopkom, ki je objavljen na spletnih straneh davč-
nega organa.

(2) Če dostop do informacijskega sistema davčnega or-
gana ni na voljo, trgovec, ki prodaja gorivo za kmetijstvo, 
preveri obstoj enolične identifikacijske oznake kupca goriva za 
kmetijstvo pri davčnem organu. Davčni organ informacijo o ne-
delovanju informacijskega sistema objavi na svoji spletni strani.

7. člen
(poročanje o količini prodanega goriva za kmetijstvo)
Trgovec, ki prodaja gorivo za kmetijstvo, predloži poročilo 

iz osmega odstavka 94. člena v elektronski obliki prek infor-
macijskega sistema davčnega organa na obrazcu Poročilo o 
prodaji goriva za kmetijstvo, ki je objavljen na spletni strani 
davčnega organa in vsebuje naslednje podatke: identifikacijske 
podatke trgovca, ki prodaja gorivo za kmetijstvo, obdobje poro-
čanja in količino prodanega goriva za kmetijstvo.

8. člen
(poraba goriva za vozila z vgrajenimi napravami)

Za vozila z vgrajenimi napravami, ki izpolnjujejo pogoje 
za nakup goriva za kmetijstvo v skladu s 94. členom zakona 
in pogoje za vračilo trošarine v skladu s 95. členom zakona, in 
rezervoarja za pogon motorja in pogon kmetijske ali gozdarske 
mehanizacije nista ločena, se za celotno količino porabljenega 
goriva uveljavlja vračilo trošarine v skladu s 95. členom zakona.
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KONČNA DOLOČBA

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2023.

Št. 007-1014/2022/13
Ljubljana, dne 2. decembra 2022
EVA 2022-1611-0131

Klemen Boštjančič
minister 

za finance

3832. Pravilnik o glavnih spričevalih o istovetnosti 
gozdnega reprodukcijskega materiala

Na podlagi šestega odstavka 13. člena, šestega odstavka 
14. člena in drugega odstavka 25. člena Zakona o gozdnem 
reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 
– popr., 45/04 – ZdZPKG in 77/11) ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o glavnih spričevalih o istovetnosti gozdnega 

reprodukcijskega materiala

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 1999/105/ES z 
dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega 
materiala (UL L št. L11/17 z dne 15. 1. 2000, str. 17), zadnjič 
spremenjeno z Odločbo Komisije 2007/527/ES z dne 25. julija 
2007 o odobritvi Bolgariji in Romuniji odstopanja od Direkti-
va Sveta 1999/105/ES o trženju gozdnega reprodukcijskega 
materiala glede zalog, ki so se nakopičile med 1. januarjem 
2003 in 31. decembrom 2006 (UL L št. 194 z dne 26. 7. 2007, 
str. 9), določa:

– podrobnejši postopek pridobitve glavnega spričevala 
o istovetnosti gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadalj-
njem besedilu: glavno spričevalo);

– velikost in način odvzema vzorcev gozdnega repro-
dukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: reprodukcijski 
material), pridobljenega v gozdnem semenskem objektu;

– vsebino in obliko potrdila o izvoru reprodukcijskega 
materiala;

– vsebino in obliko potrdila o nadzoru nad mešanjem 
reprodukcijskega materiala;

– podrobnejšo vsebino in obliko glavnih spričeval za re-
produkcijski material, pridobljen iz posameznih tipov gozdnih 
semenskih objektov;

– način vodenja zapisov v gozdnem semenskem objektu 
pridobljenega semenskega materiala, delov rastlin ali puljenk.

2. člen
(pridobivanje reprodukcijskega materiala)

(1) Dobavitelj na Zavod za gozdove Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: ZGS) vloži vlogo za pridobivanje reprodukcij-
skega materiala.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek dobavitelj vlogo za pri-
dobivanje reprodukcijskega materiala za partijo, pridobljeno v 
semenski plantaži, starših družine, klonu ali klonski mešanici, 
vloži na Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
GIS).

(3) Vloga iz tega člena mora vsebovati:
a) registrsko številko gozdnega semenskega objekta;
b) kategorijo in botanično ime vrste;

c) podroben opis kraja pridobivanja;
č) ime in naslov oziroma sedež dobavitelja;
d) ime in priimek odgovorne osebe dobavitelja;
e) predviden čas pridobivanja (od – do);
f) obliko reprodukcijskega materiala (semenski material, 

puljenke ali deli rastlin);
g) namen uporabe reprodukcijskega materiala (za čisto 

seme, za gozdni reprodukcijski material, pridobljen v gozdnem 
semenskem objektu).

(4) Če dobavitelj ni lastnik gozdnega semenskega objekta 
in mu lastnik ni odstopil pravice do pridobivanja za določen 
ali nedoločen čas z notarsko overjeno pisno izjavo, mora do-
bavitelj vlogi iz tega člena priložiti tudi pisno izjavo lastnika, 
solastnikov oziroma njihovega pooblaščenca o odstopu pravice 
do enkratne pridobitve reprodukcijskega materiala v gozdnem 
semenskem objektu.

(5) ZGS in GIS pred odločitvijo o vlogi iz tega člena pre-
verita, ali:

– je dobavitelj vpisan v register dobaviteljev in
– se semenski objekt nahaja na seznamu gozdnih semen-

skih objektov v Republiki Sloveniji.

3. člen
(vzorci)

(1) Odgovorna strokovna oseba dobavitelja, ki spremlja 
pridobivanje gozdnega reprodukcijskega materiala v gozdnem 
semenskem objektu, dnevno posreduje pooblaščeni osebi za 
nadzor vzorec živega tkiva od vsakega drevesa, od katerega 
se je semenski material pridobil (nabral pod drevesom ali na 
njem). Če gre za klone ali mešanice klonov, se vzorec odvzame 
od vsakega klona.

(2) Najmanjše velikosti odvzetega vzorca iz prejšnjega 
odstavka so:

a) trije živi popki;
b) živa vejica;
c) trije izvrtki z živim kambijem;
č) 1 storž, če gre za vrste rodu Abies ali Picea;
d) 3 storži, če gre za Pseudotsuga menziesii ali vrste 

rodov Cedrus, Larix, Pinus;
e) 5 storžkov, če gre za vrste rodu Alnus;
f) 10 kostanjev, želodov ali orehov, če gre za Castanea 

sativa, Juglans regia ali vrste rodu Quercus;
g) 20 žirov, če gre za Fagus silvatica;
h) 20 očiščenih semen, če gre za Taxus baccata ali vrste 

iz rodov Celtis, Ilex, Laurus, Malus, Mespilus, Olea, Pyrus, 
Prunus ali Sorbus, ali

i) 20 plodov ali semen, če gre za vrste rodov Acer, Betula, 
Carpinus, Cercis, Ficus, Fraxinus, Laburnum, Ostrya, Phillyrea, 
Pistacia, Populus, Robinia, Salix, Tilia ali Ulmus.

(3) Takoj po odvzemu se vzorci zapakirajo v papirno 
embalažo, ki jo GIS v ta namen razdeli pooblaščenim osebam 
za nadzor.

4. člen
(potrdilo o izvoru reprodukcijskega materiala)

(1) Po končanem pridobivanju reprodukcijskega materi-
ala ZGS izda potrdilo o izvoru reprodukcijskega materiala na 
obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Kopijo 
potrdila iz tega člena ter vzorce iz prejšnjega člena ZGS nemu-
doma pošlje na GIS.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek potrdilo iz tega člena za 
partijo, pridobljeno v semenski plantaži, starših družine, klonu 
ali klonski mešanici, izda GIS.

(3) Potrdilo iz tega člena se uporablja za vodenje zapisov 
v gozdnem semenskem objektu pridobljenega semenskega 
materiala, delov rastlin ali puljenk.

(4) ZGS in GIS letno poročata o izdanih potrdilih iz tega 
člena ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo.
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5. člen
(potrdilo o nadzoru nad mešanjem  

reprodukcijskega materiala)
(1) Če želi dobavitelj od GIS pridobiti glavno spričevalo 

za mešano partijo, mora predhodno pridobiti potrdilo gozdar-
skega inšpektorja o nadzoru nad mešanjem reprodukcijskega 
materiala.

(2) Dobavitelj namero o mešanju reprodukcijskega ma-
teriala sporoči gozdarskemu inšpektorju, ki opravi neposredni 
nadzor nad postopkom mešanja.

(3) Potrdilo iz tega člena se izda na obrazcu iz Priloge 2, 
ki je sestavni del tega pravilnika.

6. člen
(vloga za pridobitev glavnega spričevala)

(1) Vloga za pridobitev glavnega spričevala se vloži na 
GIS in mora vsebovati:

– potrdilo o izvoru reprodukcijskega materiala ali potrdilo 
o nadzoru nad mešanjem reprodukcijskega materiala;

– navedbo, v koliko izvirnikih oziroma kopijah želi vlagatelj 
pridobiti glavno spričevalo o istovetnosti, in

– navedbo, ali želi vlagatelj pridobiti glavno spričevalo v 
več izvirnikih za posamezne dele pridobljene partije.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora dobavitelj v prime-
ru uvoza reprodukcijskega materiala vlogo za pridobitev glav-
nega spričevala vložiti na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del 
tega pravilnika, in ji priložiti odločbo o uvozu, ki jo izda pristojna 
enota fitosanitarne inšpekcije, kopijo carinskega dokumenta, ki 
dokazuje kraj, datum in količino v uvoženi pošiljki, ter dokumen-
te uradnih organov oziroma dobaviteljev države izvoznice, ki 
izkazujejo istovetnost reprodukcijskega materiala, za katerega 
se izdaja glavno spričevalo.

7. člen
(izdaja glavnih spričeval)

(1) GIS ob izdaji glavnega spričevala preveri, ali so bile 
upoštevane usmeritve iz odobritve semenskega objekta in ali 
prejeti vzorci ustrezajo podatkom na potrdilu ter podatkom s 
seznama gozdnih semenskih objektov.

(2) Glavno spričevalo se izda v dveh izvodih, od katerih je 
prvi izvirnik, ki ga prejme dobavitelj, drugi pa kopija, ki jo obdrži 
GIS. Dobavitelju se lahko na njegovo zahtevo izda tudi ena 

ali več kopij izvirnika. Vsaka od izdanih kopij mora vsebovati 
navedbo, da gre za kopijo, ki je enaka izvirniku.

(3) Dobavitelju se lahko na njegovo zahtevo na podlagi 
istega potrdila o izvoru izda tudi več glavnih spričeval, če je ko-
ličina pridobljenega reprodukcijskega materiala, navedena na 
potrdilu, enaka vsoti količin na posameznih glavnih spričevalih.

(4) GIS letno poroča o izdanih glavnih spričevalih ministr-
stvu, pristojnemu za gozdarstvo.

8. člen
(obrazci glavnih spričeval)

(1) Za reprodukcijski material, pridobljen v skupini seme-
njakov ali sestoju, se izda glavno spričevalo v obliki obrazca iz 
dela A priloge VIII Direktive 1999/105/ES.

(2) Za reprodukcijski material, pridobljen v semenski plan-
taži ali starših družine, se izda glavno spričevalo v obliki obraz-
ca iz dela B priloge VIII Direktive 1999/105/ES.

(3) Za reprodukcijski material, pridobljen iz klonov ali 
klonske mešanice, se izda glavno spričevalo v obliki obrazca 
iz dela C priloge VIII Direktive 1999/105/ES.

KONČNI DOLOČBI

9. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-
nik o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski 
material (Uradni list RS, št. 19/04 in 55/12).

10. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-393/2022
Ljubljana, dne 7. decembra 2022
EVA 2022-2330-0083

Irena Šinko
ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Potrdilo o izvoru gozdnega reprodukcijskega materiala 

 
 
 

Botanično ime:       
Regist. št. gozdnega semenskega objekta: 

  
  

Provenienčno območje:       
Kategorija: � 1 - znano poreklo � 2 - izbran � 3 - kvalificiran 
  � 4 - testiran 

 
  

Podroben opis kraja pridobivanja: 

      
Ime in naslov oz. firma in sedež dobavitelja: 

  
  

Ime in priimek odgovorne osebe:       
Lastnik gozdnega semenskega objekta: 

  
  

Predviden čas pridobivanja: od: do:   
Oblika reprodukcijskega materiala: � semenski material � puljenke � deli rastlin 

Namen uporabe: � v gozdarstvu � ni za uporabo v gozdarstvu 
Namen uporabe reprodukcijskega 
materiala: � za čisto seme     

  
� za reprodukcijski material, pridobljen v gozdnem semenskem 
objektu 

  
 
Podatki o pridobljeni količini 
Obvezno je treba navesti natančno obliko, ko gre za semenski material (semena, plodovi, storži, žir, želodi ipd.). 
 

Datum                   Skupaj 
hl/kg/kom                     
Podpis                     
 
 
Potrjujemo, da je bil zgoraj opisani gozdni reprodukcijski material pridobljen pod nadzorom: 
 Zavoda za gozdove Slovenije  
 Gozdarskega inštituta Slovenije  
v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove, in predpisi, ki urejajo gozdni reprodukcijski material. 
 
 
Datum:                     Ime in priimek pooblaščene osebe: 

Žig:                           Podpis: 

 

 

 
 
(ime in naslov pristojne enote Zavoda za gozdove 
Slovenije) 

 
(ime in naslov prijavitelja) 

 
 
(ime in naslov prijavitelja) 
 

 
(ime in naslov prijavitelja) 
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Priloga 2: Potrdilo o nadzoru nad mešanjem gozdnega reprodukcijskega materiala 
 
(ime in naslov prijavitelja) 
 
 
 
 
(ime in naslov pristojne enote gozdarske inšpekcije)  
    
 
 
 
 
 
Provenienčno območje: 

Kategorija: Botanično ime: 

Ime in naslov oziroma   
firma in sedež dobavitelja:  

Ime in priimek odgovorne strokovne osebe: 

 
Potrdilo o nadzoru nad mešanjem gozdnega reprodukcijskega materiala št.  

 
Podatki o  mešanici: 
 
Št. glavnega spričevala: Leto obroda: Gozdni semenski objekt: Količina: 

    

    

    

    

 
 
 
Potrjujemo, da je bil zgoraj opisani gozdni reprodukcijski material pridobljen pod nadzorom gozdarske inšpekcije v skladu s predpisi, 
ki urejajo gozdni reprodukcijski material. 
 
 
 
Datum:               Ime in priimek pristojnega gozdarskega inšpektorja:  
 
 
 
 
Žig:                Podpis:  
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Priloga 3: Vloga za izdajo glavnega spričevala o istovetnosti za uvoženo partijo 
 
 
(ime in naslov prijavitelja)    reg.št. pri 
MKGP 
 
 
 
 
 
(ime in naslov uradnega organa) 
 
 
     
 
 
 
 
Prosim za izdajo glavnega spričevala o istovetnosti gozdnega reprodukcijskega materiala, uvoženega na ozemlje Republike 
Slovenije 
 
 iz države izvoznice ………………………………, ki ji je bila priznana enakovrednost pogojev in postopkov v skladu s 

predpisi, ki urejajo gozdni reproduktivni material, in Direktivo 1999/105/ES 
 

 na podlagi odločbe št. ………………….. o dovolitvi uvoza zaradi pomanjkanja, ki jo je izdal 
……………………………………………….. 

 
 
Prilagam: 

 kopijo odločbe o dovolitvi uvoza št…………………, ki jo je izdala enota fitosanitarne inšpekcije 
…………………….………….. dne ………………………… 

 
 kopijo carinskega dokumenta, ki dokazuje kraj, datum in količino v uvoženi pošiljki 
 
 dokumente države izvoznice, ki izkazujejo istovetnost uvoženega gozdnega reprodukcijskega materiala in 

vsebujejo vse potrebne podatke za izdajo glavnega spričevala 
 

 
 
 
 

Kraj in datum:                                                                                                        Podpis: 
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3833. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pravilni 
uporabi fitofarmacevtskih sredstev

Na podlagi petega odstavka 17. člena in drugega odstav-
ka 34. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list 
RS, št. 83/12) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pravilni uporabi 

fitofarmacevtskih sredstev

1. člen
V Pravilniku o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev 

(Uradni list RS, št. 71/14, 28/18 in 56/22) se v 12. členu tretji 
odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za 
zatiranje plevela na javnih površinah, vključno z golf igrišči, 
športnimi igrišči in cestami, ne sme uporabiti FFS, razen na 
železniških površinah in na srednjem ločilnem pasu avtoceste 
ali hitre ceste ter v širini do 1,5 metra na bankini avtoceste ali 
hitre ceste. Na površinah iz prejšnjega stavka je za zatiranje 
plevela dovoljena uporaba FFS, ki vsebujejo aktivne snovi, 
navedene v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, in so za 
ta namen rabe registrirana ali je za njih izdano dovoljenje za 
nujne primere v zvezi z varstvom rastlin.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Skrbnik javnih površin mora opraviti tretiranje s FFS 

iz drugega odstavka tega člena v skladu z dobro prakso var-
stva rastlin. Pri tem mora dosledno upoštevati način uporabe, 
odmerek in čas tretiranja, vrsto škodljivih organizmov ter vse 
omejitve uporabe, kot je to določeno v odločbi o registraciji FFS 
oziroma navodilu za uporabo ali za ta namen izdanem dovolje-
nju za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin. Da se prepreči 
zanašanje FFS, mora upoštevati tudi ustrezne varnostne pa-
sove, določene v odločbi o registraciji FFS oziroma navodilu za 
uporabo ali za ta namen izdanem dovoljenju za nujne primere v 
zvezi z varstvom rastlin, in predpisih, ki urejajo vode.«.

Sedmi odstavek se črta.

2. člen
Priloga se nadomesti s Prilogo, ki je sestavni del tega 

pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-444/2022/18
Ljubljana, dne 7. decembra 2022
EVA 2022-2330-0096

Irena Šinko
ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 
 
»Priloga: Aktivne snovi, dovoljene za uporabo na železniških površin in na srednjem ločilnem 
pasu avtoceste ali hitre ceste ter v širini do 1,5 metra na bankini avtoceste ali hitre ceste  
 

 2,4 D; 
 diflufenikan; 
 dikamba; 
 fluazifop-p-butil; 
 fluroksipir; 
 jodosulfuron; 
 MCPA; 
 MCPP-P; 
 mezosulfuron; 
 pelargonska kislina; 
 propakvizafop; 
 prosulfokarb; 
 prosulfuron; 
 tifensulfuron-metil; 
 tritosulfuron.«. 
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BANKA SLOVENIJE
3834. Sklep o uporabi Smernic o primerjavi 

praks v zvezi s prejemki, razlik v prejemkih 
med spoloma in odobrenih višjih razmerij 
v skladu z Direktivo 2013/36/EU

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančni-
štvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljeva-
nju: ZBan-3) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slo-
venije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o uporabi Smernic o primerjavi praks v zvezi  
s prejemki, razlik v prejemkih med spoloma  

in odobrenih višjih razmerij  
v skladu z Direktivo 2013/36/EU

1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)

(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega 
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremem-
bi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v 
nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 30. junija 2022 
na svoji spletni strani objavil Smernice o primerjavi praks v zve-
zi s prejemki, razlik v prejemkih med spoloma in odobrenih viš-
jih razmerij v skladu z Direktivo 2013/36/EU (EBA/GL/2022/06; 
v nadaljevanju: smernice).

(2) Smernice o primerjavi praks v zvezi s prejemki, razlik 
v prejemkih med spoloma in odobrenih višjih razmerij v skladu 
z Direktivo 2013/36/EU določajo:

(a) v skladu s členom 75 Direktive 2013/36/EU infor-
macije, ki bi jih morale izbrane institucije predložiti pristojnim 
organom za primerjavo trendov in praks prejemkov, vključno z 
informacijami, razkritimi v skladu z merili za razkritje iz točk (g), 
(h), (i) in (k) člena 450(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 ter infor-
macije, ki bi jih morale predložiti za namen primerjave razlik v 
prejemkih med spoloma;

(b) v skladu s šesto alinejo točke (ii) člena 94(1)(g) Direk-
tive 2013/36/EU enotno obliko za poročanje, ki bi jo bilo treba 
uporabiti za primerjavo odobrenih višjih razmerij med fiksnimi 
in variabilnimi sestavinami prejemkov ter

(c) kako bodo pristojni organi pri institucijah zbirali podat-
ke o odobrenih višjih razmerjih, prejemkih in razliki v prejemkih 
med spoloma ter kako bodo podatke za primerjavo nato pre-
dložili organu EBA.

(3) Smernice so naslovljene na:
1. finančne institucije, kot so opredeljene v členu 4(1) 

Uredbe (EU) št. 1093/2010, ki so institucije, kot so opredeljene 
v točki (3) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ob upoštevanju 
investicijskih podjetij, za katera se uporablja člen 1(2) ali (5) 
Uredbe (EU) 2019/2033 in

2. pristojne organe iz podtočke (i) in (viii) druge točke 
4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.

2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)

(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smer-
nic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slove-
nije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:

1. banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke), za nad-
zor nad katerimi je v skladu z ZBan-3 in Uredbo Sveta (EU) 
št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih 
nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih 

institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 
29. oktober 2013, str. 63) pristojna Banka Slovenije, in

2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-3 v vlogi 
pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad 
bankami iz 1. točke tega odstavka.

(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti 
upoštevajo določbe smernic v delu, ki se nanaša na banke.

(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti 
nadzora v skladu z ZBan-3 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih 
zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter 
o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 
27. junija 2013, str. 1) v celoti upošteva določbe smernic v 
delu, ki se nanaša na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega 
organa.

3. člen
(Razveljavitev Sklepa o uporabi  
Smernic o primerjavi prejemkov)

Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati 
Sklep o uporabi Smernic o primerjavi prejemkov (Uradni list 
RS, št. 53/16).

4. člen
(Uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 
31. decembra 2022.

Ljubljana, dne 6. decembra 2022

Boštjan Vasle
predsednik

Sveta Banke Slovenije

3835. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor 
in taks v zvezi s postopki odločanja Banke 
Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah, 
storitvah izdajanja elektronskega denarja 
in plačilnih sistemih

Na podlagi petega odstavka 161. člena, šestega od-
stavka 247. in šestega odstavka 263. člena Zakona o pla-
čilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in 
plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in 
102/20; v nadaljevanju: ZPlaSSIED), 362. člena Zakona o 
bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP) v 
povezavi z 280. členom ZPlaSSIED ter na podlagi prvega 
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, 
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja 
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini 
zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks  

v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije  
po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah 

izdajanja elektronskega denarja  
in plačilnih sistemih

1. člen
V Sklepu o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in 

taks v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije po Zakonu 
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o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja 
in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljevanju: 
Sklep) se v poglavje 2. Letna nadomestila za 2. členom doda 
nov 2.a člen, ki se glasi:

»2.a člen
(izračun letnega nadomestila)

(1) Višina skupnega letnega nadomestila vseh zave-
zancev iz prvih odstavkov 3., 4. in 5. člena tega sklepa za 
posamezno leto se izračuna na podlagi dejanskih stroškov 
nadzora Banke Slovenije nad temi zavezanci v letu, za katero 
se zaračunava nadomestilo, zmanjšanih za prihodke iz taks, 
ki jih ureja ta sklep. Pri izračunu nadomestila za zavezance iz 
prvega odstavka 4. člena tega sklepa se ne upoštevajo stroški 
nadzora, ki se nanašajo na primere iz 4. točke prvega odstavka 
3. člena tega sklepa.

(2) Dejanski stroški nadzora Banke Slovenije za posame-
zno koledarsko leto vključujejo:

1. stroške organizacijskih enot Banke Slovenije, ki so ne-
posredno povezani z izvajanjem nadzora zavezancev iz prvega 
odstavka prejšnjega člena (neposredni stroški);

2. del stroškov ostalih organizacijskih enot Banke Slove-
nije, ki izvajajo administrativne storitve in podporo organizacij-
skim enotam iz prejšnje točke (posredni stroški).

(3) Višina letnega nadomestila zavezancev iz prvih od-
stavkov 3., 4. in 5. člena tega sklepa za posamezno leto se 
izračuna kot vsota fiksnega deleža in variabilnega deleža.

(4) Če oseba postane zavezanec za plačilo letnega 
nadomestila v skladu s tem sklepom znotraj posameznega 
koledarskega leta, se za plačilo letnega nadomestila upošte-
va njegov sorazmerni del glede na število polnih mesecev 
opravljanja nadzora Banke Slovenije nad zavezancem. Če 
prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila oseba zavezanec za 
plačilo letnega nadomestila v skladu s tem sklepom, znotraj 
posameznega koledarskega leta, se pri izračunu letnega na-
domestila temu zavezancu upošteva sorazmerni del glede na 
število polnih mesecev opravljanja nadzora Banke Slovenije 
nad tem zavezancem. Če je zavezanec prenehal znotraj ko-
ledarskega leta in nima pravnega naslednika ali pravni na-
slednik ni sam zavezanec iz prvih odstavkov 3., 4. in 5. člena 
tega sklepa, se sorazmerni del letnega nadomestila porazdeli 
med vse preostale zavezance za plačilo letnega nadomestila, 
določene v prvem odstavku tega člena, v skladu z metodolo-
gijo iz tega člena.«.

2. člen
V 3. členu se drugi in tretji odstavek črtata.
Dosedanji četrti in peti odstavek, ki postaneta drugi in tretji 

odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Fiksni delež iz tretjega odstavka prejšnjega člena se 

izračuna tako, da se znesek v višini 10 % skupnega letnega 
nadomestila iz drugega odstavka tega člena deli s številom 
vseh zavezancev iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena. 
Fiksni delež zavezancev iz 4. točke prvega odstavka tega člena 
je enak nič.

(3) Variabilni delež iz tretjega odstavka prejšnjega člena 
se izračuna tako, da se znesek v višini 90 % skupnega letnega 
nadomestila iz drugega odstavka tega člena pomnoži z dele-
žem plačilnih transakcij, ki jih izvrši posamezni zavezanec kot 
ponudnik plačilnih storitev plačnika ali prejemnika plačila, glede 
na vse plačilne transakcije, ki se izvršijo prek vseh zavezancev 
iz prvega odstavka tega člena kot ponudnikov plačilnih storitev 
plačnikov ali prejemnikov plačil. Variabilni delež zavezancev 
iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena, ki opravljajo le 
plačilno storitev odreditve plačil ali zagotavljanja informacij o 
računih ali le obe ti dve plačilni storitvi, je enak nič.«.

V dosedanjem šestem in sedmem odstavku, ki postaneta 
četrti in peti odstavek, se beseda »petega« nadomesti z bese-
do »tretjega«.

V dosedanjem osmem odstavku, ki postane šesti odsta-
vek, se beseda »sedmega« nadomesti z besedo »petega«.

3. člen
V 4. členu se drugi in tretji odstavek črtata.
Dosedanji četrti in peti odstavek, ki postaneta drugi in tretji 

odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Fiksni delež iz tretjega odstavka 2.a člena tega 

sklepa se izračuna tako, da se znesek v višini 10 % skupnega 
letnega nadomestila iz drugega odstavka tega člena deli s 
številom vseh zavezancev.

(3) Variabilni delež iz tretjega odstavka 2.a člena tega 
sklepa se izračuna tako, da se znesek v višini 90 % skupnega 
letnega nadomestila iz drugega odstavka tega člena pomnoži s 
kvocientom med povprečnim zneskom elektronskega denarja v 
obtoku, ki ga je izdal posamezni zavezanec, in vsoto povpreč-
nih zneskov elektronskega denarja v obtoku, ki so ga izdali vsi 
zavezanci iz prvega odstavka tega člena.«.

V dosedanjem šestem in sedmem odstavku 4. člena, ki 
postaneta četrti in peti odstavek, se beseda »petega« nadome-
sti z besedo »tretjega«.

4. člen
V 5. členu se drugi in tretji odstavek črtata.
Dosedanji četrti in peti odstavek, ki postaneta drugi in tretji 

odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Fiksni delež iz tretjega odstavka 2.a člena tega 

sklepa se izračuna tako, da se znesek v višini 10 % osnove za 
izračun letnega nadomestila iz drugega odstavka tega člena 
deli s številom vseh upravljavcev plačilnih sistemov, katerih 
delovanje nadzira Banka Slovenije. Osebe, ki so upravljavci 
več plačilnih sistemov, se pri številu upravljavcev plačilnih siste-
mov upoštevajo tolikokrat, kolikor plačilnih sistemov upravljajo, 
prav tako pa so zavezane plačati ustrezen večkratnik fiksnega 
deleža po tem odstavku.

(3) Variabilni delež iz tretjega odstavka 2.a člena tega 
sklepa se izračuna tako, da se znesek v višini 90 % osnove za 
izračun letnega nadomestila iz drugega odstavka tega člena 
pomnoži z deležem plačilnih transakcij, ki se obdelujejo v 
plačilnih sistemih, ki jih upravlja ta zavezanec (plačilne tran-
sakcije v plačilnih sistemih zavezanca), glede na vse plačilne 
transakcije, ki se obdelujejo v plačilnih sistemih pod nadzorom 
Banke Slovenije.«.

V dosedanjem šestem in sedmem odstavku 5. člena, ki 
postaneta četrti in peti odstavek, se beseda »petega« nadome-
sti z besedo »tretjega«.

5. člen
Sedmi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja 

za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji, hibridni 
plačilni instituciji oziroma plačilni instituciji z opustitvijo oziro-
ma za povečanje kvalificiranega deleža, na podlagi katerega 
bi kvalificirani imetnik presegel razpon, za katerega velja že 
izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, znaša 
3.500 eurov:

– za neposrednega kvalificiranega imetnika. Če zahteva 
neposrednega kvalificiranega imetnika za izdajo dovoljenja za 
pridobitev oziroma povečanje kvalificiranega deleža vključuje 
tudi posredne kvalificirane imetnike, se za vsakega posre-
dnega kvalificiranega imetnika taksa poveča za 600 eurov, do 
skupno (neposredni in posredni kvalificirani imetniki) največ 
7.100 eurov;

– za posrednega kvalificiranega imetnika, če je zahtevo 
vložil zgolj posredni kvalificirani imetnik. Če zahteva posredne-
ga kvalificiranega imetnika za izdajo dovoljenja za pridobitev 
oziroma povečanje kvalificiranega deleža vključuje še dodatne 
posredne kvalificirane imetnike, se za vsakega takega posre-
dnega kvalificiranega imetnika taksa poveča za 600 eurov, do 
skupno največ 7.100 eurov.«.
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PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
(začetek uporabe)

(1) Za namen izračuna letnega nadomestila po določbah 
2. poglavja Sklepa se ta sklep prvič uporabi v letu 2023 za 
koledarsko leto 2023.

(2) Ta sklep se ne uporablja za postopke, ki so se začeli 
pred uveljavitvijo tega sklepa. V teh primerih je vložnik zahteve 
zavezan plačati takso za odločanje v skladu s predpisi, veljav-
nimi na dan vložitve zahteve.

7. člen
(začetek veljavnosti)

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

Ljubljana, dne 6. decembra 2022

Boštjan Vasle
predsednik

Sveta Banke Slovenije
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SODNI SVET
3836. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 29. seji 1. decembra 2022 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Elizabeti Šajn Dolenc, višji sodnici svétnici na Višjem 
delovnem in socialnem sodišču, z iztekom dne 30. 12. 2022 
preneha sodniška služba iz razloga po drugem odstavku 
74. člena ZSS.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3837. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 

na območju Slovenije za november 2022

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Re-
publike Slovenije objavlja

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin  

na območju Slovenije za november 2022

Cene življenjskih potrebščin so bile novembra 2022 
v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,9 %.

Št. 9626-405/2022/5
Ljubljana, dne 7. decembra 2022
EVA 2022-1522-0036

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

3838. Dopolnitev Poslovnika Fiskalnega sveta 
(PoFS-A)

Na podlagi 2. člena prehodne in končne določbe Zakona 
o fiskalnem pravilu (ZFisP-A) (Uradni list RS, št. 129/22) je 
Fiskalni svet na 204. seji dne 1. 12. 2022 sprejel

D O P O L N I T E V   P O S L O V N I K A
Fiskalnega sveta (PoFS-A)

1. člen
V Poslovniku Fiskalnega sveta (Uradni list RS, št. 26/17) 

se za 19. členom doda novo poglavje VII. POLOŽAJ ČLANOV 
FISKALNEGA SVETA PO IZTEKU FUNKCIJE in nov 20. člen, 
ki se glasi:

»VII. POLOŽAJ ČLANOV FISKALNEGA SVETA  
PO IZTEKU FUNKCIJE

20. člen
(1) O tem, kateri izmed članov Fiskalnega sveta po izteku 

funkcije nadaljuje z opravljanjem funkcije člana Fiskalnega sve-
ta v primeru, če državni zbor ne izvoli kandidatov za obe prosti 
mesti (deveti odstavek 9. člena Zakona o fiskalnem pravilu), se 
odloči z žrebom na seji Fiskalnega sveta.

(2) Sejo vodi predsednik. Pred pričetkom žrebanja pred-
sednik prebere pravila žrebanja.

(3) Na seji morajo biti obvezno osebno navzoči pred-
sednica oziroma predsednik državnega zbora in oba člana 
Fiskalnega sveta, katerih funkcija se izteka.

(4) Pred pričetkom žrebanja vložita člana Fiskalnega sve-
ta v kroglici, enaki po barvi in obliki, lističa s svojim osebnim 
imenom in kroglici vstavita v volilno skrinjico. Najstarejši javni 
uslužbenec Fiskalnega sveta kroglici premeša, izvleče prvo 

kroglico in jo preda predsedniku Fiskalnega sveta. Predsednik 
Fiskalnega sveta na podlagi lističa iz prve kroglice razglasi ime 
člana Fiskalnega sveta, ki nadaljuje z opravljanjem funkcije 
po izteku funkcije do imenovanja novega člana. Po razglasitvi 
najstarejši javni uslužbenec Fiskalnega sveta izvleče še drugo 
kroglico, ki je ostala v volilni skrinjici, in jo preda predsedniku 
Fiskalnega sveta. Predsednik Fiskalnega sveta prebere oseb-
no ime člana na lističu.

(5) V zapisnik seje o žrebanju se vpiše ugotovitev, kateri 
izmed članov Fiskalnega sveta nadaljuje z opravljanjem funk-
cije člana Fiskalnega sveta.

(6) Žreb se opravi najpozneje deset dni pred iztekom 
mandata članov Fiskalnega sveta, če to ni mogoče, pa najka-
sneje naslednji dan, ko je znan izid volitev v državnem zboru.

(7) Po opravljenem postopku žreba iz prejšnjih odstavkov 
Fiskalni svet v Uradnem listu Republike Slovenije objavi sklep 
z osebnim imenom člana Fiskalnega sveta, ki nadaljuje z opra-
vljanjem funkcije.«

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta dopolnitev poslovnika začne veljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00-4/2022/1
Ljubljana, dne 1. decembra 2022

Fiskalni svet
dr. Davorin Kračun

predsednik

3839. Odločba o imenovanju namestnika vodje 
Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru

Na podlagi prvega odstavka 124. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami) je Dr-
žavnotožilski svet na obrazložen predlog vodje Okrožnega dr-
žavnega tožilstva v Mariboru št. Tu-20-7/1/2022 z 11. 7. 2022, 
po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca RS 
št. VDT-Tu-20-7/1/2022/8 z 8. 7. 2022, v postopku imenovanja 
namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, 
na 95. redni seji, ki je potekala 19. 10. 2022, sprejel naslednjo

O D L O Č B O
o imenovanju namestnika vodje Okrožnega 

državnega tožilstva v Mariboru

Tilen Ivič, rojen 18. 1. 1975, okrožni državni tožilec na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, se z 20. 12. 2022 
za dobo šestih let imenuje za namestnika vodje Okrožnega 
državnega tožilstva v Mariboru.

Št. Dts 93/2022-16
Ljubljana, dne 19. oktobra 2022

Igor Lučovnik
predsednik Državnotožilskega sveta
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3840. Aneks št. 14 h Kolektivni pogodbi javnega 

zavoda RTV Slovenija

Na podlagi petega odstavka 13. 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 
in 84/18 – ZSPJS), sedme alineje 22. člena Zakona o Radiote-
leviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 
105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14 – ZRTVS-1) ter 
145. člena Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija 
(KPJZRTVS) sklenejo pogodbene stranke

na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa 

generalni direktor Andrej Grah Whatmough,
in na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa 

predsednik Tom Zalaznik,
– Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slove-

nija, ki ga zastopa predsednik Peter Kosmač,

A N E K S   Š T .   1 4
h Kolektivni pogodbi javnega zavoda  

RTV Slovenija

1. člen
(vsebina)

S sklenitvijo tega aneksa h Kolektivni pogodbi javnega za-
voda RTV Slovenija (v nadaljevanju: KPJZRTVS) se na podlagi 
socialnega dialoga izvedejo:

– popravek Aneksa št. 7 h KPJZRTVS in Aneksa št. 9 h 
KPJZRTVS,

– uvrstitve delovnih mest v plačne razrede zaradi odprave 
plačnih nesorazmerij,

– določitev pogojev dela na praznik ali dela prost dan za 
delavce z neenakomerno razporejenim delovnim časom,

– skrajšanje trajanja poskusnega dela,
– določitev roka za preverjanja ustreznosti pogodb o 

zaposlitvah in dolžnost odrejanja dela v skladu s sklenjenimi 
pogodbami,

– posebno varstvo delavcev,
– začasni suspenz določb kolektivne pogodbe.

2. člen
(popravek)

S tem aneksom se odpravijo napake vsebovane v Ane-
ksu št. 7 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija 
in Aneksa št. 9. h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV 
Slovenija (oba Uradni list RS, št. 101/2020 z dne 17. 7. 2020):

1) v aneksu št. 7. se v 7. členu briše delovno me-
sto pod zaporedno številko 38 »Kostumograf specialist« s 
šifro G017073, ki je že pravilno uvrščeno pod zaporedno šte-
vilko 19 in s šifro G017054,

2) v aneksu št. 9 se v 2. členu popravi vpis tarifne skupine 
delovnega mesta pod zaporedno številko 489 »Mojster zvoka 
producent« s šifro G027163 in sicer tako, da se pravilno glasi 
»VII/2«,

3) zaradi izbrisa delovnega mesta iz točke 1) tega člena 
ter manjkajočih zaporednih številk delovnih mest 478 in 486 
v 2. členu aneksa št. 9 se izvede preštevilčenje zaporednih 
številk delovnih mest (3. člen).

3. člen
(uvrstitev delovnih mest v plačne razrede)

Izvede se preštevilčenje zaporednih številk delovnih mest 
RTV Slovenija in uvrstitev delovnih mest v plačne razrede tako, 
da se nabor uvrstitev delovnih mest v plačne razrede po novem 
pravilno glasi:

Zap. 
št.

Šifra_DM 
ZSPJS

Delovno 
mesto

Tarifni 
razred

Šifra 
N

Naziv Plačni 
razred 
brez napr.

Plačni 
razred 
z napr.

1 G016008 Likovni TV oblikovalec VI 0 – 29 39
2 G017007 Dramaturg VII/2 0 – 35 45
3 G017010 Glasbeni urednik VII/2 0 – 37 47
4 G017012 Inšpektor orkestra VII/2 0 – 35 45
5 G017014 Koncertni mojster VII/2 0 – 45 55
6 G017017 Kostumograf VII/2 0 – 32 42
7 G017019 Namestnik koncertnega mojstra VII/2 0 – 39 49
8 G017033 Priznani dramaturg VII/2 0 – 44 54
9 G017036 Priznani orkestrski glasbenik VII/2 0 – 42 52

10 G017037 Priznani solistični orkestrski glasbenik VII/2 0 – 44 54
11 G017040 Režiser VII/2 0 – 43 53
12 G017041 Scenarist VII/2 0 – 36 46
13 G017042 Scenograf VII/2 0 – 33 43
14 G017049 Drugi solist VII/2 0 – 37 47
15 G017050 Glasbeni producent VII/2 0 – 38 48
16 G017051 Glasbeni producent orkestra VII/2 0 – 40 50
17 G017052 Glasbeni producent radijskega simfoničnega orkestra VII/2 0 – 45 55
18 G017053 Koncertni mojster – prvi trobentač VII/2 0 – 45 55
19 G017054 Kostumograf specialist VII/2 0 – 35 45
20 G017055 Kreator maske VII/2 0 – 36 46
21 G017056 Namestnik solista VII/2 0 – 38 48
22 G017057 Namestnik solista godalca VII/2 0 – 38 48
23 G017058 Namestnik solista improvizatorja VII/2 0 – 38 48
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Zap. 
št.

Šifra_DM 
ZSPJS

Delovno 
mesto

Tarifni 
razred

Šifra 
N

Naziv Plačni 
razred 
brez napr.

Plačni 
razred 
z napr.

24 G017059 Režiser prvak VII/2 0 – 52 57
25 G017060 Solist v radijskem simfoničnem orkestru – violist in čelist VII/2 0 – 41 51
26 G017061 Solist improvizator VII/2 0 – 39 49
27 G017062 Solist radijskega simfoničnega orkestra VII/2 0 – 39 49
28 G017063 Stilist VII/2 0 – 33 43
29 G017064 Tuttist VII/2 0 – 36 46
30 G017065 Tuttist namestnik VII/2 0 – 36 46
31 G017066 Umetniški vodja radijskega plesnega orkestra VII/2 0 – 41 51
32 G017067 Umetniški vodja radijskega simfoničnega orkestra VII/2 0 – 44 54
33 G017068 Drugi solist improvizator VII/2 0 – 37 47
34 G017069 Scenograf mojster VII/2 0 – 40 50
35 G017070 Kostumograf mojster VII/2 0 – 40 50
36 G017071 Mojster mešalec slike specialist VII/2 0 – 40 50
37 G017072 Mojster zvoka VII/2 (I) VII/2 0 – 38 48
38 G025004 Dokumentalist fotograf V 0 – 24 34
39 G025038 Arhivar glasbenega sestava V 0 – 23 33
40 G025039 Asistent TV snemalca V 0 – 25 35
41 G025040 Organizator izvedbe V V 0 – 23 33
42 G025043 Tehnik magnetoskopa V 0 – 24 34
43 G025045 Tehnik osvetljave V 0 – 25 35
44 G025046 Tehnik predvajanja V 0 – 25 35
45 G025050 Videotehnik kontrolor kamere V 0 – 25 35
46 G025051 Zvokovni tehnik V 0 – 25 35
47 G025052 Asistent montažer V V 0 – 20 30
48 G025053 Filmski tehnik V V 0 – 24 34
49 G025054 Garderober mojster V V 0 – 22 32
50 G025055 Kašer mojster V V 0 – 22 32
51 G025056 Kostumska šivilja/krojač mojster V V 0 – 22 32
52 G025057 Masker V V 0 – 22 32
53 G025058 Medijski asistent V V 0 – 22 32
54 G025059 Monter scene mojster V V 0 – 22 32
55 G025060 Nototekar V V 0 – 22 32
56 G025061 Oblikovalec plastike in stiroporja mojster V V 0 – 22 32
57 G025062 Oblikovalec TV grafike V V 0 – 24 34
58 G025063 Rekviziter mojster V V 0 – 26 36
59 G025064 Rekviziter V V 0 – 22 32
60 G025065 Scenski mizar mojster V V 0 – 22 32
61 G025066 Scenski slikar mojster V V 0 – 22 32
62 G025067 Tajnica režije V V 0 – 24 34
63 G025068 Tajnica uredništva V V 0 – 22 32
64 G025069 Tajnica v poročilih V V 0 – 22 32
65 G025070 Tapetnik mojster V V 0 – 22 32
66 G025071 RTV Arhivar V 0 – 22 32
67 G025072 Asistent realizacije V 0 – 24 34
68 G026020 Tajnica režije skript VI 0 – 26 36
69 G026024 Asistent TV in filmskega snemalca VI 0 – 29 39
70 G026025 Kolorist VI 0 – 28 38
71 G026028 Koordinator media planiranja VI 0 – 28 38
72 G026029 Koordinator programa VI 0 – 26 36
73 G026030 Mešalec slike VI 0 – 30 40
74 G026031 Montažer multimedije VI 0 – 29 39
75 G026032 Monter scene vodja gradnje VI 0 – 27 37
76 G026033 Načrtovalec sporeda VI VI 0 – 27 37
77 G026034 Oblikovalec maske VI VI 0 – 27 37
78 G026036 Oblikovalec zvoka TV/RA produkcije VI 0 – 30 40
79 G026037 Organizator dnevne priprave programov VI 0 – 27 37
80 G026038 Organizator izvedbe VI VI 0 – 29 39
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Zap. 
št.

Šifra_DM 
ZSPJS

Delovno 
mesto

Tarifni 
razred

Šifra 
N

Naziv Plačni 
razred 
brez napr.

Plačni 
razred 
z napr.

81 G026041 Programer osvetljave VI 0 – 29 39
82 G026042 Realizator oddaj VI VI 0 – 30 40
83 G026043 Specialist obdelave filma VI 0 – 28 38
84 G026044 Spiker VI 0 – 30 40
85 G026045 Inženir magnetoskopa VI VI 0 – 28 38
86 G026046 Inženir predvajanja VI VI 0 – 28 38
87 G026047 Inženir videa VI VI 0 – 29 39
88 G026048 Media planer VI VI 0 – 26 36
89 G026049 Medijski arhivar VI VI 0 – 25 35
90 G026050 Tehnični vodja VI VI 0 – 33 43
91 G026051 Uglaševalec VI VI 0 – 28 38
92 G026052 Redaktor VI VI 0 – 28 38
93 G026053 Snemalec VI VI 0 – 29 39
94 G026054 Kamerman VI VI 0 – 30 40
95 G026055 Montažer slike in zvoka VI VI 0 – 29 39
96 G026056 Oblikovalec video VI 0 – 29 39
97 G026057 Glasbeni redaktor VI VI 0 – 28 38
98 G026058 Medijski arhivist VI 0 – 28 38
99 G026059 Scenski fotograf VI VI 0 – 29 39

100 G026060 Asistent režije VI VI 0 – 30 40
101 G026061 Tajnica režije I VI 0 – 30 40
102 G027006 Kamerman VII/2 0 – 31 41
103 G027013 Mojster mešalec slike VII/2 0 – 34 44
104 G027014 Mojster osvetljave VII/2 0 – 34 44
105 G027015 Mojster zvoka VII/2 0 – 34 44
106 G027016 Montažer VII/2 0 – 31 41
107 G027017 Napovedovalec VII/2 0 – 32 42
108 G027027 Producent VII/2 0 – 35 45
109 G027029 Snemalec VII/2 0 – 31 41
110 G027042 Urednik internega glasila VII/2 0 – 35 45
111 G027046 Turnusni urednik VII/2 0 – 40 50
112 G027051 Urednik oddaj VII/2 0 – 43 53
113 G027053 Voditelj osrednjih oddaj VII/2 0 – 47 57
114 G027055 Urednik uredništva VII/2 0 – 47 57
115 G027056 Odgovorni urednik programa VII/2 0 – 52 57
116 G027057 Asistent TV/RA režije VII/1 0 – 34 44
117 G027058 Asistent scenografa VII/1 0 – 30 40
118 G027059 Direktor fotografije VII/2 0 – 43 53
119 G027060 Direktor fotografije prvak VII/2 0 – 50 57
120 G027061 Ekspert področja VII/2 0 – 45 55
121 G027062 Fonetik lektor VII/2 0 – 37 47
122 G027063 Glasbeni redaktor VII/1 0 – 32 42
123 G027064 Glasbeni urednik voditelj VII/2 0 – 40 50
124 G027065 Glavni kamerman VII/2 0 – 40 50
125 G027066 Glavni načrtovalec TV sporedov VII/2 0 – 37 47
126 G027067 Glavni producent VII/2 0 – 51 57
127 G027068 Glavni snemalec VII/2 0 – 41 51
128 G027069 Kamerman specialist VII/2 0 – 37 47
129 G027070 Kamerman VII/1 VII/1 0 – 31 41
130 G027074 Lektor jezikovni svetovalec VII/2 0 – 37 47
131 G027075 Lektor prevajalec VII/2 0 – 38 48
132 G027076 Mojster kolorist VII/2 0 – 35 45
133 G027077 Mojster likovnega TV oblikovanja VII/2 0 – 34 44
134 G027078 Mojster montažer VII/2 0 – 40 50
135 G027079 Mojster osvetljave specialist VII/2 0 – 40 50
136 G027080 Mojster predvajanja VII/2 0 – 35 45
137 G027081 Mojster videa VII/2 0 – 34 44
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138 G027082 Mojster zvoka specialist VII/2 0 – 40 50
139 G027083 Montažer napovednikov VII/2 0 – 35 45
140 G027084 Montažer specialist VII/2 0 – 36 46
141 G027085 Montažer VII/1 VII/1 0 – 31 41
142 G027086 Načrtovalec dnevnih terminskih načrtov VII/2 0 – 33 43
143 G027087 Načrtovalec TV sporedov VII/2 VII/2 0 – 34 44
144 G027088 Napovedovalec voditelj VII/2 0 – 37 47
145 G027089 Oblikovalec 3D VII/1 0 – 33 43
146 G027090 Oblikovalec glasbe VII/2 0 – 33 43
147 G027091 Oblikovalec maske VII/1 VII/1 0 – 32 42
148 G027092 Oblikovalec osvetljave VII/1 0 – 32 42
149 G027093 Oblikovalec zvočne podobe VII/2 0 – 40 50
150 G027094 Oblikovalec zvoka TV/RA produkcije VII/1 VII/1 0 – 32 42
151 G027096 Pomočnik direktorja PPE VII/2 0 – 50 57
152 G027097 Prevajalec redaktor VII/2 0 – 37 47
153 G027098 Producent oglasnih vsebin VII/2 0 – 35 45
154 G027099 Producent programa I VII/2 0 – 46 56
155 G027100 Producent programa II VII/2 0 – 40 50
156 G027101 Realizator oddaj VII/2 VII/2 0 – 34 44
157 G027102 Realizator predvajanja VII/2 0 – 34 44
158 G027103 Režiser zvoka VII/2 0 – 43 53
159 G027104 Scenograf specialist VII/2 0 – 35 45
160 G027105 Snemalec reporter VII/2 0 – 37 47
161 G027106 Snemalec VII/1 VII/1 0 – 31 41
162 G027107 Tehnični vodja RA/TV produkcije VII/2 0 – 40 50
163 G027108 Tehnolog scene VII/2 0 – 34 44
164 G027109 TV in filmski snemalec VII/2 0 – 38 48
165 G027110 Urednik predvajanja VII/2 0 – 37 47
166 G027111 Urednik programa VII/2 0 – 50 57
167 G027112 Urednik scenarist VII/2 0 – 39 49
168 G027113 Varuh pravic gledalcev in poslušalcev VII/2 0 – 57 57
169 G027114 Vodja programskega projekta VII/2 0 – 42 52
170 G027115 Dokumentalist arhivar VII/1 0 – 30 40
171 G027116 Dokumentalist informator VII/2 0 – 33 43
172 G027117 Dokumentalist nototekar VII/2 0 – 35 45
173 G027118 Dokumentalist raziskovalec VII/2 0 – 37 47
174 G027119 Strokovni sodelavec za avtorske pravice VII/2 0 – 35 45
175 G027120 Strokovni sodelavec za koncertno dejavnost VII/2 0 – 35 45
176 G027121 Strokovni sodelavec za odnose z javnostjo VII/2 0 – 35 45
177 G027122 Redaktor VII/2 VII/2 0 – 32 42
178 G027123 Realizator specialist VII/2 0 – 38 48
179 G027124 Tehnični vodja RA/TV produkcije VII/1 0 – 37 47
180 G027128 Realizator VII/1 VII/1 0 – 34 44
181 G027129 Likovni TV oblikovalec VII/1 VII/1 0 – 32 42
182 G027130 Asistent kostumografa VII/1 0 – 29 39
183 G027131 Mešalec slike VII/1 VII/1 0 – 32 42
184 G027132 Montažer napovednikov VII/1 VII/1 0 – 30 40
185 G027133 Inženir videa VII/1 VII/1 0 – 32 42
186 G027134 Inženir predvajanja VII/1 VII/1 0 – 32 42
187 G027135 Producent VII/1 VII/1 0 – 32 42
188 G027136 Mojster likovnega TV oblikovanja VII/2 (I) VII/2 0 – 38 48
189 G027137 Mojster likovnega TV oblikovanja specialist VII/2 0 – 40 50
190 G027138 Mojster osvetljave VII/2 (I) VII/2 0 – 38 48
191 G027139 Mojster mešalec slike VII/2 (I) VII/2 0 – 38 48
192 G027140 Realizator napovednikov VII/2 0 – 37 47
193 G027141 Realizator napovednikov specialist VII/2 0 – 40 50
194 G027142 Mojster videa VII/2 (I) VII/2 0 – 38 48
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195 G027143 Mojster videa specialist VII/2 0 – 40 50
196 G027144 Glasbeni producent glasbenih sestavov VII/2 0 – 43 53
197 G027145 Aranžer specialist VII/2 0 – 39 49
198 G027146 Mojster predvajanja programov VII/2 (I) VII/2 0 – 37 47
199 G027147 Mojster predvajanja programov specialist VII/2 0 – 40 50
200 G027148 Glasbeni vodja orkestra VII/2 0 – 47 57
201 G027149 Glasbenik VII/1 0 – 35 45
202 G027150 Tehnični producent VII/2 0 – 42 52
203 G027914 Vodja oddelka I VII/2 0 – 42 52
204 G027916 Vodja oddelka II VII/2 0 – 39 49
205 G027918 Vodja organizacijske enote I VII/2 0 – 53 57
206 G027919 Vodja organizacijske enote II VII/2 0 – 51 57
207 G027920 Vodja organizacijske enote OZ VII/2 0 – 55 57
208 G027921 Vodja programsko produkcijske enote MMC VII/2 0 – 53 57
209 G027922 Vodja regionalnega centra VII/2 0 – 55 57
210 G027923 Vodja skupine VII/2 0 – 37 47
211 G027924 Vodja službe I VII/2 0 – 50 57
212 G027926 Vodja službe II VII/2 0 – 46 56
213 G027928 Vodja službe III VII/2 0 – 42 52
214 G028009 Ekspert področja VIII 0 – 51 57
215 G029014 Ekspert področja IX 0 – 55 57
216 J014003 Referent IV IV 0 – 18 28
217 J015005 Ekonomski referent V (I) V 0 – 22 32
218 J015009 Finančno računovodski delavec V V 0 – 23 33
219 J015043 Finančni koordinator V V 0 – 22 32
220 J015044 Finančni referent V V 0 – 23 33
221 J015045 Internetni administrator V V 0 – 24 34
222 J015046 Kadrovski referent V V 0 – 23 33
223 J015047 Planer V V 0 – 22 32
224 J015048 Prodajni komercialist V V 0 – 21 31
225 J015049 Računalniški tehnik V V 0 – 24 34
226 J015050 Referent za izvajalske in avtorske pravice V V 0 – 22 32
227 J015051 Referent za javna naročila V V 0 – 23 33
228 J015052 Referent za obračun RTV prispevka V V 0 – 23 33
229 J015053 Referent za počitniške domove V V 0 – 23 33
230 J015054 Statistik V V 0 – 21 31
231 J015055 Tehnik elektroenergetik V V 0 – 22 32
232 J015056 Tehnik laboratorija V V 0 – 24 34
233 J015057 Tehnik mobilne produkcije V V 0 – 25 35
234 J015058 Tehnik radiodifuzije V V 0 – 26 36
235 J015059 Tehnik strojni energetik V V 0 – 22 32
236 J015060 Tehnik za antene V V 0 – 27 37
237 J016007 Glavni računovodja VI VI 0 – 28 38
238 J016046 Finančni referent VI VI 0 – 27 37
239 J016047 Finančni realizator VI VI 0 – 28 38
240 J016048 Internetni oblikovalec VI VI 0 – 27 37
241 J016049 Inženir elektro energetik VI VI 0 – 28 38
242 J016050 Inženir laboratorija VI VI 0 – 29 39
243 J016052 Inženir mobilne produkcije VI VI 0 – 28 38
244 J016054 Inženir produkcijskih sistemov VI VI 0 – 30 40
245 J016055 Inženir radiodifuzije VI VI 0 – 29 39
246 J016056 Inženir strojni energetik VI VI 0 – 28 38
247 J016057 Inženir strojnik VI VI 0 – 28 38
248 J016058 Inženir telekomunikacij VI VI 0 – 28 38
249 J016060 Inženir za antene VI VI 0 – 30 40
250 J016061 Kadrovski referent VI VI 0 – 27 37
251 J016063 Oddajničar specialist VI VI 0 – 30 40
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252 J016064 Operativni inženir VI VI 0 – 32 42
253 J016065 Področni planer VI VI 0 – 26 36
254 J016066 Prodajni komercialist VI VI 0 – 26 36
255 J016067 Realizator oglasnih vsebin VI VI 0 – 26 36
256 J016068 Referent za javna naročila VI VI 0 – 27 37
257 J016069 Referent za obračun RTV prispevka VI VI 0 – 27 37
258 J016070 Referent za upravno izvršbo VI VI 0 – 27 37
259 J016071 Skrbnik podpore uporabnikom VI VI 0 – 30 40
260 J016072 Skrbnik spletnega portala VI VI 0 – 27 37
261 J016073 Statistik VI VI 0 – 25 35
262 J016074 Strokovni sodelavec za varnost VI VI 0 – 28 38
263 J016075 Tehnični dokumentalist VI VI 0 – 26 36
264 J016077 Tehnolog kalkulant VI VI 0 – 26 36
265 J016078 Kontrolor tehnoloških procesov VI VI 0 – 27 37
266 J016079 Oblikovalec operater VI VI 0 – 28 38
267 J016080 Posredovalec programskih vsebin VI VI 0 – 24 34
268 J016081 Programer VI VI 0 – 27 37
269 J017016 Finančnik VII/1 VII/1 0 – 30 40
270 J017024 Gradbeni nadzornik VII/2 (II) VII/2 0 – 35 45
271 J017036 Kadrovik VII/1 VII/1 0 – 30 40
272 J017056 Notranji revizor VII/2 (I) VII/2 0 – 40 50
273 J017081 Programer aplikacij VII/2 (II) VII/2 0 – 35 45
274 J017092 Računovodja VII/2 (II) VII/2 0 – 35 45
275 J017095 Razvojni inženir VII/2 (I) VII/2 0 – 40 50
276 J017104 Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) VII/2 0 – 35 45
277 J017111 Sekretar nadzornega sveta VII/2 0 – 35 45
278 J017128 Sodelavec za javna naročila VII/1 VII/1 0 – 29 39
279 J017129 Sodelavec za javna naročila VII/2 VII/2 0 – 32 42
280 J017159 Varnostni inženir VII/2 (II) VII/2 0 – 36 46
281 J017200 Administrator baze podatkov VII/2 0 – 36 46
282 J017205 Finančni tajnik VII/2 0 – 35 45
283 J017206 Inženir laboratorija specialist VII/1 0 – 33 43
284 J017207 Inženir projektant VII/1 0 – 32 42
285 J017208 Inženir radiodifuzije specialist VII/2 0 – 38 48
286 J017209 Inženir tehnolog VII/2 0 – 36 46
287 J017210 Inženir varnosti IS VII/2 0 – 41 51
288 J017211 Načrtovalec aplikacij VII/2 0 – 38 48
289 J017212 Načrtovalec informacijskih sistemov VII/2 0 – 39 49
290 J017213 Notranji revizor specialist VII/2 0 – 43 53
291 J017214 Oddajničar koordinator VII/2 0 – 34 44
292 J017215 Operativni inženir VII/2 VII/2 0 – 38 48
293 J017216 Pravni svetovalec VII/2 0 – 40 50
294 J017217 Pravnik specialist VII/2 0 – 35 45
295 J017218 Preizkušeni davčnik VII/2 0 – 40 50
296 J017219 Projektni inženir VII/2 0 – 43 53
297 J017220 Raziskovalec – statistik VII/2 0 – 33 43
298 J017221 Samostojni kontroler VII/2 0 – 40 50
299 J017222 Samostojni strokovni sodelavec za finance in računovodstvo VII/2 0 – 40 50
300 J017223 Samostojni strokovni sodelavec za izobraževanje VII/2 0 – 40 50
301 J017224 Samostojni strokovni sodelavec za javna naročila VII/2 0 – 40 50
302 J017225 Samostojni strokovni sodelavec za kadre VII/2 0 – 40 50
303 J017226 Samostojni strokovni sodelavec za odnose z javnostjo VII/2 0 – 40 50
304 J017227 Samostojni strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje VII/2 0 – 40 50
305 J017228 Samostojni strokovni sodelavec za trženje VII/2 0 – 40 50
306 J017229 Samostojni strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve VII/2 0 – 40 50
307 J017230 Sekretar zavoda VII/2 0 – 40 50
308 J017231 Sistemski inženir informatik VII/2 0 – 38 48
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309 J017232 Skrbnik produkcijskih sistemov in aplikacij VII/1 0 – 33 43
310 J017233 Sodelavec za organizacijo in poslovanje VII/1 0 – 30 40
311 J017234 Sodelavec za odnose z javnostmi VII/1 0 – 30 40
312 J017235 Sodelavec za trženje VII/1 0 – 30 40
313 J017236 Sodelavec za upravno pravne zadeve VII/1 0 – 30 40
314 J017238 Strokovni sodelavec za CPS VII/2 0 – 35 45
315 J017239 Strokovni sodelavec za izobraževanje VII/2 0 – 35 45
316 J017240 Strokovni sodelavec za javna naročila VII/2 0 – 35 45
317 J017241 Strokovni sodelavec za kadre VII/2 0 – 35 45
318 J017244 Strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje VII/2 0 – 35 45
319 J017245 Strokovni sodelavec za tehniko VII/2 0 – 40 50
320 J017246 Strokovni sodelavec za trženje VII/2 0 – 35 45
321 J017247 Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve VII/2 0 – 35 45
322 J017248 Svetovalec generalnega direktorja VII/2 0 – 50 57
323 J017249 Kontroler VII/2 VII/2 0 – 35 45
324 J017250 Koordinator mednarodnega sodelovanja VII/2 VII/2 0 – 32 42
325 J017251 Koordinator realizacije oglasnih vsebin VII/2 VII/2 0 – 34 44
326 J017252 Planer izvedbe VII/2 VII/2 0 – 31 41
327 J017300 Poklicni član sveta delavcev VII/2 0 – 43 53
328 J017301 Operativni inženir VII/1 VII/1 0 – 35 45
329 J017991 Vodja oddelka I VII/2 0 – 42 52
330 J017992 Vodja oddelka II VII/2 0 – 39 49
331 J017993 Vodja službe I VII/2 0 – 50 57
332 J017994 Vodja službe II VII/2 0 – 46 56
333 J017995 Vodja službe III VII/2 0 – 42 52
334 J018008 Ekspert področja VIII VIII 0 – 51 57
335 J019008 Ekspert področja IX IX 0 – 55 57
336 J024003 Kurir IV IV 0 – 18 28
337 J025008 Pisarniški referent V (II) V 0 – 21 31
338 J025019 Tajnica V V 0 – 18 28
339 J026004 Poslovni sekretar VI VI 0 – 23 33
340 J026012 Koordinator fotokopirnice VI VI 0 – 25 35
341 J027005 Poslovni sekretar VII/1 VII/1 0 – 27 37
342 J033030 Oskrbnik studia III III 0 – 17 27
343 J034020 Hišnik IV IV 0 – 20 30
344 J034055 Rekviziter IV IV 0 – 20 30
345 J034060 Skladiščnik IV IV 0 – 20 30
346 J034079 Telefonist informator IV IV 0 – 18 28
347 J034084 Varnostnik IV IV 0 – 20 30
348 J034098 Garderober IV IV 0 – 20 30
349 J034099 Oskrbnica oddajnega centra IV IV 0 – 20 30
350 J034100 Scenski monter IV IV 0 – 20 30
351 J034101 Scenski monter električar IV IV 0 – 20 30
352 J034102 Šivilja krojač IV IV 0 – 20 30
353 J034103 Tehnični asistent IV IV 0 – 20 30
354 J034104 Voznik terenskih ekip IV IV 0 – 20 30
355 J034114 Tapetnik dekorater IV 0 – 20 30
356 J034115 Oblikovalec plastike in stiroporja IV 0 – 20 30
357 J034116 Slikar pleskar IV 0 – 20 30
358 J034117 Kašer IV 0 – 20 30
359 J034118 Scenski mizar IV 0 – 20 30
360 J034119 Monter scene – rekviziter IV 0 – 20 30
361 J035042 Nabavni referent V V 0 – 21 31
362 J035056 Receptor V V 0 – 21 31
363 J035059 Skladiščnik V V 0 – 21 31
364 J035095 Glavni skladiščnik V V 0 – 22 32
365 J035096 Gospodar upravnik V V 0 – 22 32
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366 J035097 Gradbeni nadzornik V V 0 – 22 32
367 J035099 Koordinator avtoparka V V 0 – 23 33
368 J035106 Oddajničar V V 0 – 27 37
369 J035107 Opremljevalec oddaj V V 0 – 21 31
370 J035108 Oskrbnik voznik reportažnega vozila V V 0 – 22 32
371 J035113 Tehnik za razmnoževanje AV vsebin V V 0 – 21 31
372 J035114 Terenski kontrolor V V 0 – 22 32
373 J035115 Voznik asistent V V 0 – 22 32
374 J035116 Voznik strojnik V V 0 – 21 31
375 J035131 Voznik avtobusa V 0 – 23 33
376 J036027 Upravnik počitniških domov VI VI 0 – 27 37
377 J036028 Vodja skupine VI VI 0 – 28 38
378 J036035 Samostojni referent VI VI 0 – 31 41
379 J036036 Gradbeni nadzornik VI 0 – 27 37
380 J037010 Inženir energetik VII/1 0 – 32 42
381 J037011 Varnostni inženir VII/1 VII/1 0 – 32 42
382 J037012 Inženir tehnolog VII/2 (I) VII/2 0 – 38 48
383 J037013 Samostojni strokovni raziskovalec RTV programov VII/2 VII/2 0 – 40 50
384 J037014 Upravitelj produkcijskih sistemov VII/2 0 – 37 47
385 J037015 Strokovni sodelavec specialist VII/2 0 – 37 47
386 J037016 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija VII/2 0 – 43 53
387 J037017 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija VII/2 0 – 50 57
388 G017047 Vrhunski glasbenik VII/2 0 – 54 57
389 I015003 Gasilec V 0 – 24 34
390 J015038 Strokovni delavec V V 0 – 21 31
391 J016028 Referent VI VI 0 – 23 33
392 J016033 Sistemski tehnik VI VI 0 – 24 34
393 J016039 Varnostni inženir VI VI 0 – 25 35
394 J017003 Analitik VII/1 VII/1 0 – 29 39
395 J017026 Informatik VII/2 VII/2 0 – 32 42
396 J017031 Inženir tehničnih strok VII/2 (II) VII/2 0 – 35 45
397 J017049 Koordinator projektov VII/2 VII/2 0 – 34 44
398 J017063 Organizator dela VII/1 VII/1 0 – 30 40
399 J017090 Računovodja VII/1 VII/1 0 – 30 40
400 J017093 Računovodja VII/2 (III) VII/2 0 – 31 41
401 J017113 Sistemski administrator VII/2 (I) VII/2 0 – 40 50
402 J017136 Strokovni sodelavec VII/2 (I) VII/2 0 – 40 50
403 J017150 Tehnični urednik VII/2 VII/2 0 – 31 41
404 J017154 Upravitelj obrambnih načrtov VII/2 VII/2 0 – 31 41
405 J017157 Varnostni inženir VII/2 VII/2 0 – 34 44
406 J017158 Varnostni inženir VII/2 (I) VII/2 0 – 40 50
407 J024006 Voznik kurir IV IV 0 – 16 26
408 J025010 Poslovni sekretar V V 0 – 20 30
409 J027006 Poslovni sekretar VII/2 VII/2 0 – 32 42
410 J035007 Delovodja V V 0 – 23 33
411 J036005 Glavni skladiščnik VI VI 0 – 26 36
412 J011001 Poklicni član sveta delavcev I 0 – 43 53
413 J012001 Poklicni član sveta delavcev II 0 – 43 53
414 J013002 Poklicni član sveta delavcev III 0 – 43 53
415 J014004 Poklicni član sveta delavcev IV 0 – 43 53
416 J015071 Poklicni član sveta delavcev V 0 – 43 53
417 J016090 Poklicni član sveta delavcev VI 0 – 43 53
418 J017323 Poklicni član sveta delavcev VII/1 0 – 43 53
419 J018009 Poklicni član sveta delavcev VIII 0 – 43 53
420 J019009 Poklicni član sveta delavcev IX 0 – 43 53
421 G021001 Poklicni član sveta delavcev I 0 – 43 53
422 G022001 Poklicni član sveta delavcev II 0 – 43 53
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423 G023001 Poklicni član sveta delavcev III 0 – 43 53
424 G024002 Poklicni član sveta delavcev IV 0 – 43 53
425 G025073 Poklicni član sveta delavcev V 0 – 43 53
426 G026062 Poklicni član sveta delavcev VI 0 – 43 53
427 G027151 Poklicni član sveta delavcev VII/1 0 – 43 53
428 G027152 Poklicni član sveta delavcev VII/2 0 – 43 53
429 G028010 Poklicni član sveta delavcev VIII 0 – 43 53
430 G029015 Poklicni član sveta delavcev IX 0 – 43 53
431 J031005 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija I 0 – 43 53
432 J032032 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija II 0 – 43 53
433 J033033 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija III 0 – 43 53
434 J034125 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija IV 0 – 43 53
435 J035136 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija V 0 – 43 53
436 J036038 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija VI 0 – 43 53
437 J037018 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija VII/1 0 – 43 53
438 J038001 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija VIII 0 – 43 53
439 J039001 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija IX 0 – 43 53
440 G021002 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija I 0 – 43 53
441 G022002 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija II 0 – 43 53
442 G023002 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija III 0 – 43 53
443 G024003 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija IV 0 – 43 53
444 G025074 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija V 0 – 43 53
445 G026063 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija VI 0 – 43 53
446 G027153 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija VII/1 0 – 43 53
447 G027154 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija VII/2 0 – 43 53
448 G028011 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija VIII 0 – 43 53
449 G029016 Sindikalni zaupnik RTV Slovenija IX 0 – 43 53
450 J031006 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija I 0 – 50 57
451 J032033 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija II 0 – 50 57
452 J033034 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija III 0 – 50 57
453 J034126 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija IV 0 – 50 57
454 J035137 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija V 0 – 50 57
455 J036039 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija VI 0 – 50 57
456 J037019 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija VII/1 0 – 50 57
457 J038002 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija VIII 0 – 50 57
458 J039002 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija IX 0 – 50 57
459 G021003 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija I 0 – 50 57
460 G022003 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija II 0 – 50 57
461 G023003 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija III 0 – 50 57
462 G024004 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija IV 0 – 50 57
463 G025075 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija V 0 – 50 57
464 G026064 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija VI 0 – 50 57
465 G027155 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija VII/1 0 – 50 57
466 G027156 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija VII/2 0 – 50 57
467 G028012 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija VIII 0 – 50 57
468 G029017 Predsednik sveta delavcev RTV Slovenija IX 0 – 50 57
469 B017399 Strokovni direktor/Strokovni vodja VII/2 0 – 59 59
470 B017399 Strokovni direktor/Strokovni vodja VII/2 0 – 59 59
471 B017399 Strokovni direktor/Strokovni vodja VII/2 0 – 58 58
472 B017390 Direktor javnega zavoda VII/2 0 – 60 60
473 B017400 Pomočnik direktorja VII/2 0 – 55 55
474 B017400 Pomočnik direktorja VII/2 0 – 51 51
475 G026066 Asistent televizijske in filmske režije VI VI 0 – 33 43
476 G026068 Operater avdio video strežniškega sistema VI 0 – 32 42
477 G026069 Restavrator filmskega gradiva VI VI 0 – 30 40
478 G026070 Snemalec – montažer VI VI 0 – 30 40
479 G026071 Napovedovalec realizator VI 0 – 33 43
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480 G027157 Snemalec specialist VII/1 VII/1 0 – 32 42
481 G027158 Specialist avdio video strežniškega sistema VII/1 0 – 34 44
482 G027159 Vodja oddelka VII/1 VII/1 0 – 32 42
483 G027160 Kamerman mojster VII/2 0 – 40 50
484 G027161 Kreator maske mojster VII/2 0 – 39 49
485 G027162 Mojster avdio video strežniškega sistema VII/2 0 – 36 46
486 G027163 Mojster zvoka producent VII/2 0 – 44 54
487 G027164 Napovedovalec realizator VII/2 VII/2 0 – 38 48
488 G027165 Področni glasbeni urednik voditelj VII/2 0 – 43 53
489 G027166 Producent specialist VII/2 0 – 38 48
490 G027167 Restavrator filmskega gradiva specialist VII/2 0 – 38 48
491 G027168 Režiser specialist VII/2 0 – 45 55
492 G027169 Tolmač slovenskega znakovnega jezika VII/2 0 – 39 49
493 G027170 Video producent VII/2 0 – 35 45
494 J015072 Operater v režiji V 0 – 23 33
495 J015073 Tehnik za antene nadzornik V 0 – 26 36
496 J015074 Tehnik za antene projektant V 0 – 26 36
497 J016091 Inženir strojnik specialist VI 0 – 30 40
498 J016092 Inženir za antene nadzornik VI 0 – 31 41
499 J016093 Oblikovalec vsebin in aplikacij za nove medije VI VI 0 – 29 39
500 J016094 Tehnični urednik VI VI 0 – 30 40
501 J017324 Oblikovalec vsebin in aplikacij za nove medije VII/1 VII/1 0 – 32 42
502 J017325 Planer izvedbe VII/1 VII/1 0 – 29 39
503 J017326 Tehnični koordinator v Glasbeni produkciji VII/1 0 – 32 42
504 J017327 Tehnični urednik VII/1 VII/1 0 – 32 42
505 J017328 Vodja oddelka VII/1 VII/1 0 – 32 42
506 J017329 Notranji revizor – vodja VII/2 0 – 49 57
507 J017330 Samostojni strokovni sodelavec specialist VII/2 0 – 45 55
508 J017331 Strokovni sodelavec za upravljanje z nepremičninami VII/2 0 – 35 45
509 J017332 Tehnični urednik specialist VII/2 VII/2 0 – 36 46
510 J018010 Pravnik – zastopnik zavoda VIII 0 – 47 57
511 J035138 Upravljavec strojne mehanizacije specialist V 0 – 25 35
512 J036040 Operater elektro energetik specialist VI 0 – 30 40
513 J036041 Operater strojni energetik specialist VI 0 – 30 40
514 J037020 Terenski kontrolor VII/1 VII/1 0 – 29 39
515 J037021 Projektni inženir specialist VII/2 0 – 46 56
516 J037022 Samostojni strokovni sodelavec za gradnje VII/2 0 – 40 50
517 G017074 Mojster mešalec slike specialist I VII/2 0 – 42 52
518 G026072 Tajnica režije skript I VI 0 – 29 39
519 G027192 Snemalec I VII/2 0 – 34 44
520 G027179 Kamerman I VII/2 0 – 33 43
521 G027180 Mojster mešalec slike I VII/2 0 – 36 46
522 G027181 Mojster osvetljave I VII/2 0 – 36 46
523 G027182 Mojster zvoka I VII/2 0 – 36 46
524 G027183 Montažer I VII/2 0 – 33 43
525 G027184 Napovedovalec I VII/2 0 – 34 44
526 G027185 Mojster likovnega TV oblikovanja I VII/2 0 – 36 46
527 G027186 Mojster osvetljave specialist I VII/2 0 – 42 52
528 G027187 Mojster videa I VII/2 0 – 36 46
529 G027188 Mojster zvoka specialist I VII/2 0 – 42 52
530 G027189 Mojster likovnega TV oblikovanja specialist I VII/2 0 – 42 52
531 G027190 Mojster videa specialist I VII/2 0 – 42 52
532 G027191 Oblikovalec Zvoka TV/RA produkcije VII/1 (I) VII/1 0 – 34 44
533 J017333 Finančnik VII/1 (I) VII/1 0 – 32 42
534 J017334 Kadrovik VII/1 (I) VII/1 0 – 32 42
535 J017335 Poslovni sekretar VII/1 (I) VII/1 0 – 29 39
536 J037023 Projektni inženir specialist I VII/2 0 – 49 57



Uradni list Republike Slovenije Št. 155 / 9. 12. 2022 / Stran 12643 

Uvrstitve delovnih mest v plačne razrede v tem členu 
predstavljajo neodvisno delno realizacijo pred tem nedokon-
čane odprave v okviru socialnega dialoga ugotovljenih plačnih 
anomalij oziroma plačnih nesorazmerij in niso v nobeni pove-
zavi z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, 
št. 136/2022, 25. 10. 2022) in drugimi dvigi ali korekcijami plač 
v javnem sektorju ali v Republiki Sloveniji, ne vplivajo nanje in 
niso pod njihovim vplivom.

4. člen
(delavci z neenakomerno razporejenim  

delovnim časom)
Delavcu, ki po pogodbi o zaposlitvi opravlja delo v neena-

komerno razporejenem delovnem času, se v letni razporeditvi 
delovnega časa mesečna delovna obveznost zmanjša za toliko 
dni in za pripadajoče število ur, kot je dela prostih dni v istem 
mesecu.

Kadar delavec iz prvega odstavka delo dejansko opravlja 
skladno s planom dela na dela prost dan, je za vsako izmed 
dejansko opravljenih ur upravičen tudi do plačila dodatka.

Kadar delavec na dela prost dan skladno s planom dela 
ne opravlja, mora evidenca delovnega časa za ta dan izkazo-
vati nič (0) ur.

Kadar bi delavec po razporedu dela moral opravljati delo 
na dela prost dan, pa je zaradi spremembe plana ta dan prost, 
se odpadle ure planiranega dela za ta dan vnesejo v posebno 
evidenco odpadlih ur in se v okviru izravnalnega obdobja všte-
jejo v delovni čas, vendar ne več kot do polnega delovnega 
časa.

Plan dela za praznike in dela proste dneve so vodje dol-
žni planirati na začetku vsakega izravnalnega obdobja. Plan 
dela se zaradi višje sile lahko spremeni skladno z zakonom in 
kolektivno pogodbo.

5. člen
(skrajšanje trajanja poskusnega dela)

Na predlog tričlanske strokovne komisije iz 20. člena Ko-
lektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija se trajanje 
poskusnega dela, ki je določeno v pogodbi o zaposlitvi, lahko 
skrajša, vendar ne prej kot en (1) mesec po nastopu dela na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi.

Če strokovna komisija, ki spremlja delavca na poskusnem 
delu, ne poda ocene skladno z določbo drugega odstavka 
20. člena KPJZRTVS oziroma do preteka trajanja poskusnega 
dela, se šteje, da je delavec uspešno opravil poskusno delo.

6. člen
(pogodbe o zaposlitvah – dejansko opravljanje dela)
Navodila za obravnavo vlog in zahtevkov novih/drugačnih 

pogodb o zaposlitvi (Informator št. 90/2020 z dne 30. 1. 2020) 
se uporabljajo do vključno 23. decembra 2022. Prenehanje 
veljavnosti objavi generalni direktor zavoda v Informatorju.

Delavec pridobi pravico do preverjanja ustreznosti po-
godbe o zaposlitvi po teh navodilih pod enakimi pogoji kot 
pred njim že obravnavani delavci, če je zahtevek ali vloga 
vložena do 23. decembra 2022, ne glede na to, da se po-
stopek zaključi po tem datumu. Vloge se lahko vlagajo tudi v 
elektronski obliki.

Nadrejeni delavci so dolžni zagotoviti, da delavec opravlja 
vrsto in obseg dela v skladu s pogodbo o zaposlitvi ali aneksom 
k pogodbi za večopravilnost dodeljenim v skladu z internimi 
akti delodajalca oziroma v primerih, ki jih zakon, na podlagi 
zakona sprejeti podzakonski predpisi ali kolektivna pogodba 
izrecno dopuščajo. Opustitev te dolžnosti nadrejenega delavca 
v obdobju daljšem od treh (3) mesecev se šteje za hujšo kršitev 
delovne obveznosti.

Prejšnji odstavek se ne uporablja za čas, ko delavec čaka 
na izstavitev nove/drugačne pogodbe na podlagi zahtevka iz 
drugega odstavka tega člena in tudi ne za obseg del in nalog 

na podlagi katerih se zahteva izdajo nove/drugačne pogodbe 
o zaposlitvi do njene izstavitve.

7. člen
(posebno varstvo delavcev)

Ne glede na določbe zakonov, veljavnih kolektivnih po-
godb in drugih veljavnih dogovorov vsakemu delavcu, ki mu 
pogodba o zaposlitvi preneha brez njegovega posebej poda-
nega izrecnega soglasja, pripada odpravnina v višini toliko 
bruto plač, ki bi jih po pogodbi še prejel, vendar največ v višini 
20-kratnika osnove, razen, če mu pogodba o zaposlitvi preneha 
zaradi:

– sporazuma med delavcem in delodajalcem,
– odpovedi s strani delavca,
– krivdnega razloga po zakonu na strani delavca,
– neuspešno opravljenega poskusnega dela,
– izredne odpovedi zaradi razlogov na strani delavca po 

zakonu, ki velja ob sklenitvi aneksa, z izjemo odklonitve zapo-
slitve pri delodajalcu prevzemniku,

– iz razloga določenega v 80. ali 119. členu Zakona o 
delovnih razmerjih, ki velja ob podpisu aneksa.

Delavcu iz prejšnjega odstavka, ki mu ponovno stopi v ve-
ljavo pogodba o zaposlitvi za delovno mesto, ki ga je pred tem 
že opravljal, pripada odpravnina do največ 7-kratnika osnove.

Delavca se lahko uvrsti med presežne delavce le z njego-
vim izrecnim pisnim soglasjem.

Vsakemu delavcu pripada pogodbena kazen v primerih:
– če je bil delavec nezakonito ali v nasprotju s kolektivno 

pogodbo ali pripadajočimi aneksi uvrščen med presežke ali da 
so bile pri določanju presežnih delavcev storjene kršitve določb 
postopka in kršene pravice delavca, razen v primeru izrecnega 
soglasja delavca, da se ga uvrsti med presežke;

– če je delavcu pogodba o zaposlitvi prenehala na neza-
konit način ali v nasprotju s kolektivno pogodbo;

– če je pogodba o zaposlitvi prenehala na način ali na 
podlagi razloga, ki je v nasprotju s statutom ali splošnimi akti 
delodajalca ob prenehanju pogodbe.

Pogodbena kazen znaša 15-kratnik osnove.
Osnova iz tega člena je zadnja bruto plača, ki jo je delavec 

prejel ali povprečna bruto plača izplačana pri delodajalcu zadnji 
mesec pred prenehanjem pogodbe, če je to zanj ugodneje.

Če se delavec in delodajalec ne sporazumeta drugače, 
je odpovedni rok v primeru odpovedi s strani delodajalca je 
6 mesecev, razen v primerih prenehanja pogodbe, ki so izrecno 
določeni v alinejah v prvem odstavku.

V primeru, da so posamezne določbe zakona, kolektivne 
pogodbe ali njenih aneksov za delavca bolj ugodne od določb 
tega člena, se uporabljajo za delavca ugodnejše določbe.

Ta člen se uporablja za vse delavce do konca leta 2027 
za pogodbe o zaposlitvi, ki prenehajo po sklenitvi tega aneksa 
in za tista delovna mesta, ki so v javnem zavodu RTV Slove-
nija s kolektivno pogodbo ali njenimi aneksi uvrščena v plačne 
razrede z dnem uveljavitve tega aneksa.

8. člen
(spremembe vsebine)

Sprememba vsebine tega aneksa, ki bi bila manj ugodna 
oziroma bi v posledici povzročila manj ugoden položaj za kate-
regakoli delavca pri delodajalcu, se lahko izvede in je veljavna 
samo s soglasjem strank podpisnic, ki so sklenili ta aneks.

9. člen
(začasni suspenz določb)

Stranke podpisnice tega aneksa soglašajo, da se z na-
menom reševanja kadrovske problematike pri delodajalcu v 
času od sklenitve tega aneksa do 31. decembra 2023 namesto 
5. točke II. poglavja KPJZRTVS (od 32. do vključno 43. člena 
– reševanje problema morebitnih presežkov delavcev; začasni 
presežki, trajni presežki, kriteriji za ohranitev zaposlitve), razen 
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39. člena, neposredno uporabljajo določbe Zakona o delovnih 
razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami 
in dopolnitvami).

Glede odpravnine in določitve njene višine se neposredno 
uporabljajo določbe 108. člena ZDR-1.

10. člen
(privolitev)

Stranke podpisnice prav tako soglašajo, da določba prej-
šnjega člena velja le v primeru smiselne uporabe drugega in 
tretjega odstavka 39. člena KPJZRTVS in sicer pri določitvi 
trajnih presežnih delavcev z njihovo privolitvijo.

11. člen
(kadrovska zasedba)

Stranke podpisnice prav tako soglašajo z zavezo, da 
zaradi izvajanja ukrepov pri reševanju kadrovske problematike 
število zaposlenih ne bo padlo pod dva tisoč (2.000), kar pred-
stavlja minimalni pogoj števila zaposlenih za izvajanje javne 
službe oziroma dejavnosti, del in nalog, ki jih zavodu nalaga 
zakon.

12. člen
(prehodne določbe)

Določbe 3. in 4. člena tega aneksa se začnejo uporabljati 
1. januarja 2023.

Določbe 9., 10. in 11. člena veljajo do konca leta 2023, 
razen za postopke, ki se začnejo pred koncem leta 2023 in se 
zaradi zakonskih rokov končajo v letu 2024. Ne glede na to se 
odpravnine izplačajo do konca leta 2023.

Aneks št. 14 se v Uradnem listu Republike Slovenije ob-
javi najkasneje 7 dni po sklenitvi.

13. člen
(veljavnost)

Ta aneks h kolektivni pogodbi začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 6. decembra 2022

Radiotelevizija Slovenija,  
javni zavod

Andrej Grah Whatmough 
generalni direktor

Sindikat delavcev 
radiodifuzije Slovenije

Tom Zalaznik
predsednik

Sindikat kulturnih  
in umetniških ustvarjalcev 

RTV Slovenija
Peter Kosmač

predsednik

3841. Spremembe h Kolektivni pogodbi dejavnosti 
trgovine Slovenije

Pogodbeni stranki
Sindikat delavcev trgovine Slovenije, kot predstavnik de-

lavcev
in
Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev 

Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delo-
dajalcev

na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni 
list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o 
kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 45/06 s sprememba-
mi) sklepata naslednje

S P R E M E M B E
h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine 

Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18,  
s spremembami in dopolnitvami)

1. člen
V Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni 

list RS, št. 52/18, s spremembami in dopolnitvami) se spremeni:
1. odstavek 4. člena, tako, da se glasi:
Veljavnost kolektivne pogodbe se podaljša za eno leto 

do 31. 12. 2023.

2. člen
Spremeni se 71. člen (Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve 

delovnega časa, ki je za delavca manj ugoden) tako, da se v 
1. odstavku črta 2. alineja, tako, da se odstavek pravilno glasi:

Delavec je upravičen do dodatka za delo v delovnem 
času, ki je zanj manj ugoden, najmanj v naslednjem nominal-
nem znesku ali odstotku od osnovne plače delavca oziroma 
ustrezne urne postavke:

– za čas dela v popoldanski ali nočni izmeni, kadar se 
delo opravlja v popoldanski ali nočni izmeni – 10 %

– za pripravljenost na domu – 10 %;
– za nočno delo – 75 %;
– za nadurno delo – 30 %;
– za delo na nedelje 100 %, vendar ne manj kot 

6,05 EUR/uro;
– za delo na praznike, ki so z zakonom določeni kot dela 

prosti dnevi in na dneve, ki so z zakonom določeni kot dela 
prosti dnevi – 250 %.

Črta se 3. odstavek 71. člena, 4., 5. in 6. odstavek posta-
nejo 3., 4. in 5. odstavek.

3. člen
Spremeni se 2. odstavek 79. člena, tako da se glasi:
Regres za letni dopust se izplača najmanj v višini mi-

nimalne plače v denarni obliki, nad tem zneskom pa lahko 
delodajalec izplača regres v nedenarni obliki.

4. člen
TARIFNA PRILOGA H KOLEKTIVNI POGODBI DEJAV-

NOSTI TRGOVINE SLOVENIJE se v 1. členu, ki določa naj-
nižje osnovne plače, spremeni tako, da se glasi:

I. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE

Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne ra-
zrede za delo opravljeno od vključno 1. 1. 2023 dalje znašajo:
Tarifni 
razred

NOP v EUR

I. Enostavna dela 809,02
II. Manj zahtevna dela 840,07
III. Srednje zahtevna dela 889,96
IV. Zahtevna dela 950,00
V. Bolj zahtevna dela 1.058,92
VI. Zelo zahtevna dela 1.170,61
VII. Visoko zahtevna dela 1.396,10

II. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM

3. člen se od vključno 1. 12. 2022 dalje spremeni tako, 
da se pravilno glasi:

Prevoz na delo in z dela
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se izplačuje 

najmanj v višini 85 % cene javnega prevoza. V primeru, ko ni 
možnosti javnega prevoza, delavcu pripada povračilo stroška 
za prevoz na delo in z dela najmanj v višini 0,17 EUR za vsak 
polni km poti in največ v višini in pod pogoji, da se ti zneski ne 



Uradni list Republike Slovenije Št. 155 / 9. 12. 2022 / Stran 12645 

vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in 
osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.

4. člen se od vključno 1. 12. 2022 dalje spremeni tako, 
da se pravilno glasi:

Prehrana med delom
Višina povračila stroška za prehrano med delom znaša 

najmanj 6,15 EUR za dneve prisotnosti na delu in največ v 
višini in pod pogoji, da se ta znesek ne všteva v davčno osnovo 
dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov 
za socialno varnost.

5. člen
Spremembe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine ve-

ljajo od podpisa in se uporabljajo, razen posebej dogovorjenih 
izjem, po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, od 1. 1. 
2023 dalje.

Ljubljana, dne 29. novembra 2022

Sindikat delavcev trgovine 
Slovenije

Aleš Gostiša
predsednik

Trgovinska zbornica 
Slovenije

mag. Marija Lah
predsednica

Svet gorenjskih sindikatov
Nežka Bozovičar

predsednica

Združenje delodajalcev 
Slovenije

Karmen Primožič Rupnik
predsednica 

Sekcije za trgovino

Gospodarska zbornica 
Slovenije

mag. Brane Lotrič
predsednik UO GZS – 
Podjetniško trgovske 

zbornice

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 6. 12. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-4/2006-82 
o tem, da so Spremembe h Kolektivni pogodbi dejavnosti 
trgovine Slovenije vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na 
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list 
RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 1/18.

3842. Naknadni pristop h Kolektivni pogodbi 
za cestni potniški promet Slovenije

Obrtno-podjetniška zbornica v skladu s 7. členom Zakona 
o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – 
ZArbit) naknadno

P R I S T O P A

h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije 
(Uradni list RS, št. 192/21), ki je vpisana v evidenco kolektivnih 
pogodb pod zaporedno št. 19/12.

Št. 6772/2022
Ljubljana, dne 1. decembra 2022

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Danijel Lamperger

direktor

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je 11. 11. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-7/2005-100 
o tem, da je naknadni pristop Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije k že sklenjeni Kolektivni pogodbi za cestni potniški 
promet Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb pod 
zaporedno št. 19/13.
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AJDOVŠČINA

3843. Poročilo občinske volilne komisije o izidu 
volitev za župana Občine Ajdovščina 
dne 20. 11. 2022

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o izidu volitev  

za župana Občine Ajdovščina dne 20. 11. 2022

Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina je na svoji 
seji dne 24. 11. 2022, na podlagi glasovanja na rednih volitvah 
za župana Občine Ajdovščina dne 20. 11. 2022 sprejela poro-
čilo o izidu volitev.

Izid volitev za župana Občine Ajdovščina 20. 11. 2022
1. V Občini Ajdovščina je bilo v volilne imenike vpisanih 

15.734 volivcev. Na voliščih in po pošti je glasovalo 8.688 vo-
livcev ali 55,22 %. Veljavnih glasovnic za volitve župana je bilo 
8.586, neveljavnih 101, oddanih pa 8.687. Število volivcev, ki 
je glasovalo, se od števila oddanih glasovnic razlikuje za 1 gla-
sovnico – oddana je bila ena glasovnica manj.

Vložena ni bila nobena pritožba na delo volilnih odborov, 
povezana z volitvami župana.

Kandidati so prejeli naslednje število glasov:

OBČINE

2. Komisija je na podlagi 1. točke tega poročila ugotovila, 
da je za župana Občine Ajdovščina izvoljen

Tadej Beočanin, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina.

Št. 040-3/2022
Ajdovščina, dne 24. novembra 2022

Predsednica
Lea Chiabai

3844. Poročilo Občinske volilne komisije Občine 
Ajdovščina o izidu volitev za občinski svet 
dne 20. 11. 2022

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije Občine Ajdovščina  

o izidu volitev za občinski svet dne 20. 11. 2022

Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina (v nadaljeva-
nju: komisija) je na svoji seji dne 24. 11. 2022 ob 17.00 uri, na 
podlagi glasovanja na rednih volitvah za Občinski svet Občine 
Ajdovščina dne 20. 11. 2022, ugotovila izid volitev.

V Občini Ajdovščina je bilo v volilne imenike vpisanih 15.734 
volivcev. Na voliščih in po pošti je glasovalo 8.688 volivcev ali 
55,22 %. Veljavnih glasovnic za občinski svet je bilo 8.506, neve-
ljavnih 182, oddanih pa 8.688. Pri delu volilnih odborov niso bile 
ugotovljene nepravilnosti, ki bi vplivale na izid volitev.

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

Komisija je ugotovila, da je izid glasovanja na voliščih 
20. 11. 2022, na volišču za predčasno glasovanje in glasovanja 
po pošti naslednji:

1. Rezultati glasovanja za Občinski svet Občine Ajdovšči-
na po listah v občini:

Zap. št. Kandidat Število glasov  % glasov
1. Tadej Beočanin, Goriška cesta 23 b, 5270 Ajdovščina 6158 71,72
2. Jožko Premrn, Ulica Vena Pilona 55, 5270 Ajdovščina 1634 19,03
3. Marjan Poljšak, Šibeniška ulica 21, 5270 Ajdovščina 421 4,90
4. Mag. Nada Pirjevec, Vrtovin 27, 5263 Črniče 373 4,34
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Zap. št. Ime liste Število  
glasov %

1. LEVICA 304 3,57
2. ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP 1233 14,50
3. LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA 1359 15,98
4. GIBANJE SVOBODA 769 9,04
5. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS 1620 19,04
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 978 11,50
7. SOCIALNI DEMOKRATI 2243 26,37

SKUPAJ 8506

2. Rezultati glasovanja za Občinski svet Občine Ajdovšči-
na po listah v volilnih enotah:

VOLILNA ENOTA 1

Zap. št. Ime liste Število  
glasov %

1. LEVICA 93 5,73
2. ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP 138 8,50
3. LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA 238 14,66
4. GIBANJE SVOBODA 169 10,41
5. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS 299 18,42
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 209 12,88
7. SOCIALNI DEMOKRATI 477 29,39

SKUPAJ 1623

VOLILNA ENOTA 2

Zap. št. Ime liste Število  
glasov %

1. LEVICA 73 3,83
2. ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP 277 14,53
3. LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA 245 12,85
4. GIBANJE SVOBODA 169 8,87
5. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS 340 17,84
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 257 13,48
7. SOCIALNI DEMOKRATI 545 28,59

SKUPAJ 1906

VOLILNA ENOTA 3

Zap. št. Ime liste Število  
glasov %

1. LEVICA 32 2,03
2. ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP 312 19,76
3. LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA 241 15,26
4. GIBANJE SVOBODA 80 5,07
5. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS 332 21,03
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 163 10,32
7. SOCIALNI DEMOKRATI 419 26,54

SKUPAJ 1579

VOLILNA ENOTA 4

Zap. št. Ime liste Število  
glasov %

1. LEVICA 52 3,13
2. ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP 242 14,58
3. LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA 390 23,49
4. GIBANJE SVOBODA 135 8,13
5. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS 378 22,77
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 121 7,29
7. SOCIALNI DEMOKRATI 342 20,60

SKUPAJ 1660
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VOLILNA ENOTA 5

Zap. št. Ime liste Število  
glasov %

1. LEVICA 54 3,11
2. ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP 264 15,19
3. LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA 245 14,10
4. GIBANJE SVOBODA 216 12,43
5. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS 271 15,59
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 228 13,12
7. SOCIALNI DEMOKRATI 460 26,47

SKUPAJ 1738

Komisija je na podlagi oddanih glasov za liste ter izračuna 
mandatov po Harejevem količniku za posamezno volilno enoto 
ugotovila, da so bili podeljeni mandati naslednjim listam:

– v 1. volilni enoti: en mandat za listo SOCIALNI DEMO-
KRATI,

– v 2. volilni enoti: en mandat za listo SOCIALNI DEMO-
KRATI in en mandat za listo SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA SDS,

– v 3. volilni enoti: en mandat za listo SOCIALNI DEMO-
KRATI in en mandat za listo SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA SDS,

– v 4. volilni enoti: en mandat za listo SOCIALNI DE-
MOKRATI, en mandat za listo SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA SDS in en mandat za listo LISTA BURJA – LISTA 
ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA,

– v 5. volilni enoti: en mandat za listo SOCIALNI DEMO-
KRATI.

Po izvedenem preračunu mandatov v občini še kot celoti 
po D’HONTOVEM sistemu najvišjih količnikov, je komisija ugo-
tovila, da so posamezne liste dobile naslednje skupno število 
mandatov v občini, in sicer:

Zap. št. Ime liste Število mandatov
1. LEVICA 1
2. ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP 4
3. LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA 4
4. GIBANJE SVOBODA 2
5. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS 5
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 3
7. SOCIALNI DEMOKRATI 7

SKUPAJ 26

Na ravni občine je bilo podeljenih 26 mandatov.
Na podlagi preferenčnih glasov, ki so jih prejeli posamezni 

kandidati, se je spremenil vrstni red izvoljenih kandidatov na 
posameznih listah, in sicer:

– v 1. volilni enoti sta se na 1. mesto uvrstila: Valentin 
Krtelj iz liste SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS 
in Bojan Arnol iz liste SOCIALNI DEMOKRATI,

– v 2. volilni enoti sta se na 1. mesto uvrstila: Adam Ra-
spor iz liste NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRA-
TI in Dejan Škvarč iz liste SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA SDS,

– v 3. volilni enoti se je na 2. mesto uvrstil Bogdan Slokar 
iz liste SOCIALNI DEMOKRATI,

– v 4. volilni enoti sta se na 1. mesto uvrstila Klemen Če-
hovin iz liste SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS 
in Harij Bat iz liste SOCIALNI DEMOKRATI,

– v 5. volilni enoti so se na 1. mesto uvrstili: Vilko Brus 
iz liste ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP, Kristjan Bratož iz liste 
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI in Dejan Pišot 
iz liste SOCIALNI DEMOKRATI.

3. Izid volitev v Občinski svet Občine Ajdovščina
Komisija je na podlagi 1. in 2. točke tega poročila ugotovi-

la, da so v Občinski svet Občine Ajdovščina izvoljeni:

VOLILNA ENOTA 1
ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK, NASLOV IME LISTE

1. Jordan Polanc, Cebejeva ulica 11A, 5270 Ajdovščina LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
2. Valentin Krtelj, Šibeniška ulica 20, 5270 Ajdovščina SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
3. Jožko Premrn, Ulica Vena Pilona 55, 5270 Ajdovščina NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. Ljubomir Vidrih, Cebejeva ulica 32/a, 5270 Ajdovščina SOCIALNI DEMOKRATI
5. Bojan Arnol, Cesta IV. Prekomorske 2A, 5270 

Ajdovščina
SOCIALNI DEMOKRATI

VOLILNA ENOTA 2
ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK, NASLOV IME LISTE

1. Marjan Curk, Dolga Poljana 2A, 5271 Vipava ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
2. Marija Ferjančič, Budanje 4A, 5271 Vipava LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
3. Sandi Bačar, Kidričeva ulica 1, 5270 Ajdovščina GIBANJE SVOBODA
4. Dejan Škvarč, Dolga Poljana 1, 5271 Vipava SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
5. Adam Raspor, Dolga Poljana 70, 5271 Vipava NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
6. Mitja Tripković, Na Livadi 8, 5270 Ajdovščina SOCIALNI DEMOKRATI
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VOLILNA ENOTA 3
ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK, NASLOV IME LISTE

1. Angel Vidmar, Lokavec 135 d, 5270 Ajdovščina ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
2. Matjaž Bajec, Col 3 b, 5273 Col LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
3. Janez Tratnik, Col 90 g, 5273 Col SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
4. Rajko Likar, Predmeja 87A, 5270 Ajdovščina SOCIALNI DEMOKRATI
5. Bogdan Slokar, Lokavec 175A, 5270 Ajdovščina SOCIALNI DEMOKRATI

VOLILNA ENOTA 4
ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK, NASLOV IME LISTE

1. Dragana Keber, Skrilje 22, 5263 Dobravlje LEVICA
2. Uroš Štor, Cesta 61, 5270 Ajdovščina ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
3. Igor Česnik, Plače 24 a, 5270 Ajdovščina LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
4. Klemen Čehovin, Gaberje 92, 6222 Štanjel SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
5. Harij Bat, Vipavski Križ 21a, 5270 Ajdovščina SOCIALNI DEMOKRATI

VOLILNA ENOTA 5
ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK, NASLOV IME LISTE

1. Vilko Brus, Vrtovin 76, 5262 Črniče ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
2. Nada Pirjevec, Vrtovin 27, 5262 Črniče GIBANJE SVOBODA
3. Miha Kapelj, Dobravlje 100, 5263 Dobravlje SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
4. Kristjan Bratož, Selo 85a, 5263 Čniče NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
5. Dejan Pišot, Selo 18, 5263 Črniče SOCIALNI DEMOKRATI

Št. 040-2/2022
Ajdovščina, dne 24. novembra 2022

Predsednica
Lea Chiabai

BRASLOVČE

3845. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Braslovče 
(Uradni list RS, št. 82/19, 116/20) je župan Občine Braslovče 
dne 2. 12. 2022 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Braslovče v letu 2023 
znaša 0,00514 EUR letno.

II.
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Braslovče in 

Uradnem listu Republike Slovenije in velja od 1. 1. 2023 dalje 
do določitve nove vrednosti točke.

Št. 007-7/2019
Braslovče, dne 2. decembra 2022

Župan 
Občine Braslovče

Tomaž Žohar

CELJE

3846. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne 
občine Celje

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; v nadaljevanju: ZLV) je Občinska 
volilna komisija Mestne občine Celje dne 5. 12. 2022 izdala

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Mestne občine Celje

I.
Občinska volilna komisija Mestne občine Celje, imeno-

vana s sklepom 041-2/2019 z dne 2. 7. 2019, je na seji dne 
5. 12. 2022 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov 
pri ugotavljanju izida glasovanja za župana dne 5. decembra 
2022, ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev 
za župana Mestne občine Celje:

II.
Na volitvah za župana Mestne občine Celje je bilo v 

prvem krogu, dne 20. 11. 2022 oddanih 16.310 glasovnic, od 
tega je bilo veljavnih 16.181 glasovnic, 129 glasovnic pa je bilo 
neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati za župana so dobili naslednje število 

glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov

1 BOJAN ŠROT 7582 46,86
2 MATIJA KOVAČ 5363 33,14
3 UROŠ LESJAK 1523 9,41
4 SANDI SENDELBAH 1011 6,25
5 PRIMOŽ BRVAR 702 4,34
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IV.
Ker nihče od kandidatov v prvem krogu ni prejel večine gla-

sov volivk in volivcev, je Občinska volilna komisija Mestne občine 
Celje dne 21. 11. 2022 na podlagi drugega odstavka 107. člena 
Zakona o lokalnih volitvah sprejela ugotovitveni sklep.

V.
V drugem krogu volitev za župana Mestne občine Celje, 

dne 4. 12. 2022 je bilo oddanih 17.124 glasovnic, od tega je bilo 
veljavnih 17.078 glasovnic, 46 glasovnic pa je bilo neveljavnih.

VI.
Kandidata za župana sta dobila naslednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov
1 MATIJA KOVAČ 9852 57,69
2 BOJAN ŠROT 7226 42,31

IV.
Občinska volilna komisija Mestne občine Celje je na pod-

lagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za 
župana Mestne občine Celje izvoljen MATIJA KOVAČ, roj. 
20. 8. 1989, stanujoč Strma pot 6, Celje, ki je v drugem krogu 
volitev prejel večino veljavnih glasov.

Št. 041-2/2019
Celje, dne 5. decembra 2022

Matevž Žugelj
predsednik Občinske volilne komisije

Mestne občine Celje

ČRNOMELJ

3847. Poročilo o izidu volitev župana v Občini 
Črnomelj

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana v Občini Črnomelj

Občinska volilna komisija Občine Črnomelj je na podlagi 
90. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 
93/20 – odl. US) na 8. seji dne 24. 11. 2022 ugotovila naslednji 
končni izid volitev župana Občine Črnomelj:

A.
1. Na volitvah 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti skupaj 

11.716 volivk in volivcev (v nadaljevanju volivci), od tega:
a) 11.716 volivcev vpisanih v volilne imenike in
b) 0 volivcev, ki bi glasovali s potrdilom pristojnega orga-

na, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 5.925 volivcev ali 50,57 % od vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 5.617 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih,
b) 297 volivcev glasovalo predčasno,
c) 11 volivcev glasovalo po pošti.
2. Za volitve župana Občine Črnomelj je bilo oddanih 

5.925 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče 
ugotoviti volje volivca, je bilo 72 glasovnic neveljavnih (1,22 % 
od oddanih glasov).

3. Veljavnih glasovnic je bilo 5.853.

B.
4. Kandidat in kandidatka sta dobila naslednje število 

glasov:
1. Andrej Kavšek 5.108 glasov (87,27 %),
2. Mojca Čemas Stjepanovič 745 glasov (12,73 %).

5. Občinska volilna komisija ugotavlja, da je za župana 
Občine Črnomelj izvoljen:

Andrej Kavšek, roj. 10. 11. 1963, Ulica Belokranjskega 
odreda 1a, 8340 Črnomelj,

ker je na rednih volitvah 20. 11. 2022 dobil večino veljav-
nih glasov.

C.
Občinska volilna komisija Občine Črnomelj je končni izid 

volitev župana Občine Črnomelj ugotovila na podlagi 90. in 
107. člana Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – 
odl. US). Izid volitev je bil sprejet soglasno.

Št. 041-48/2022-2
Črnomelj, dne 24. novembra 2022

Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Črnomelj

Jožica Miketič Vipavec

3848. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta Občine Črnomelj

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

Občine Črnomelj

Občinska volilna komisija Občine Črnomelj je na seji dne, 
24. 11. 2022, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, 
izida predčasnega glasovanja in izida glasovanja po pošti, pri 
ugotavljanju izidov glasovanja za Občinski svet Občine Črno-
melj, na volitvah 20. 11. 2022, ugotovila:

I.
1. Na volitvah 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti skupaj 

11.716 volivk in volivcev (v nadaljevanju: volivci), od tega:
a) 11.716 volivcev vpisanih v volilne imenike in
b) 0 volivcev, ki bi glasovali s potrdilom pristojnega orga-

na, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 5.925 volivcev ali 50,57 % od vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 5.617 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih,
b) 297 volivcev glasovalo predčasno,
c) 11 volivcev glasovalo po pošti.

II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Črnomelj je 

bilo oddanih 5.925 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo 
mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 181 glasovnic neveljavnih 
(3,05 % od oddanih glasovnic).

Veljavnih glasovnic je bilo 5.744.
Posamezne liste kandidatov so v vseh treh volilnih enotah 

dobile naslednje skupno število glasov in mandatov:

ŠTEVILO GLASOV IME LISTE ŠTEVILO MANDATOV
1.281 GIBANJE SVOBODA 5
1.242 LISTA ZA RAZVOJ 5
1.195 SOCIALNI DEMOKRATI 5
1.176 SLOVENSKA DEMOKRTSKA STRANKA – SDS 5
480 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 2
370 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 1
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III.
Izračun in razdelitev mandatov na ravni volilnih enot na 

podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah – po sistemu na-
vadnega (Harejevega) količnika je naslednji:

VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 9 Količnik: 265,78
Glasov % gls. Mand. % ostan. Št. Ime liste

648 27,09 2 43,81 1 GIBANJE SVOBODA
123 5,14 0 46,28 2 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
400 16,72 1 50,50 3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
550 22,99 2 6,94 4 LISTA ZA RAZVOJ
147 6,15 0 55,31 5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
524 21,91 1 97,16 6 SOCIALNI DEMOKRATI

VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 6 Količnik: 222,33
Glasov % gls. Mand. % ostan. Št. Ime liste

244 18,29 1 9,75 1 GIBANJE SVOBODA
134 10,04 0 60,27 2 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
156 11,69 0 70,16 3 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
261 19,57 1 17,39 4 SOCIALNI DEMOKRATI
278 20,84 1 25,04 5 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
261 19,57 1 17,39 6 LISTA ZA RAZVOJ

VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 8 Količnik: 252,25
Glasov % gls. Mand. % ostan. Št. Ime liste

498 24,68 1 97,42 1 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
199 9,86 0 78,89 2 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
431 21,36 1 70,86 3 LISTA ZA RAZVOJ
410 20,32 1 62,54 4 SOCIALNI DEMOKRATI
91 4,51 0 36,08 5 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

389 19,28 1 54,21 6 GIBANJE SVOBODA

IV.
Izračun in razdelitev mandatov na ravni občine na podlagi 

16. člena Zakona o lokalnih volitvah po zaporedju najvišjih 
količnikov (d'Hontov sistem) je naslednji:

Število mandatov v občini: 23
Zaporedna številka Količnik Ime liste

1 1.281,00 GIBANJE SVOBODA
2 1.242,00 LISTA ZA RAZVOJ
3 1.195,00 SOCIALNI DEMOKRATI
4 1.176,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5 640,50 GIBANJE SVOBODA
6 621,00 LISTA ZA RAZVOJ
7 597,50 SOCIALNI DEMOKRATI
8 588,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9 480,00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

10 427,00 GIBANJE SVOBODA
11 414,00 LISTA ZA RAZVOJ
12 398,33 SOCIALNI DEMOKRATI
13 392,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
14 370,00 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
15 320,25 GIBANJE SVOBODA
16 310,50 LISTA ZA RAZVOJ
17 298,75 SOCIALNI DEMOKRATI
18 294,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
19 256,20 GIBANJE SVOBODA
20 248,40 LISTA ZA RAZVOJ
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21 240,00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
22 239,00 SOCIALNI DEMOKRATI
23 235,20 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Po drugem odstavku 18. člena Zakona o lokalnih volitvah 
so bili izvoljeni:

a) V volilni enoti I
1. Listi Socialni demokrati pripadata 2 (dva) mandata.
Izvoljena sta:
SAMO KAVČIČ roj. 20. 10. 1967, Dolenja vas pri Črnomlju 15, 

Črnomelj.
SAMER KHALIL, roj. 28. 1. 1969, Zelena pot 20, Črno-

melj, 8340 Črnomelj.
2. Listi Slovenska demokratska stranka – SDS pripada 

1 (en) mandat.
Izvoljen je:
JOŽE VESELIČ, roj. 27. 10. 1974, Prešernova ulica 4, 

8340 Črnomelj.
b) V volilni enoti II
1. Listi DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slo-

venije pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
ALOJZ PUHEK, roj. 4. 12. 1956, Gornji Suhor pri Vini-

ci 15, 8343 Dragatuš.
2. Listi Nova Slovenija – krščanski demokrati pripada 

1 (en) mandat.
Izvoljena je:
NATAŠA HUDELJA, roj. 6. 6. 1964, Sečje selo 4a, Vinica.
c) V volilni enoti III
1. Listi Nova Slovenija – krščanski demokrati pripada 

1 (en) mandat.
Izvoljen je:
MIHA VARDIJAN, roj. 7. 4. 1994, Dolenjci 16, 8341 Adle-

šiči.
2. Listi Slovenska demokratska stranka – SDS pripada 

1 (en) mandat:
Izvoljena je:
ROMANA HUSIČ, roj. 16. 4. 1972, Griblje 93, 8332 Gradac.
3. Listi Gibanje Svoboda pripada 1(en) mandat.
Izvoljena je:
MOJCA ČEMAS STJEPANOVIČ, roj. 3. 7. 1960, Kaniža-

rica 21c, Črnomelj.
4. Listi za razvoj pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
JASNA BANOVEC, roj. 10. 10. 1976, Tribuče 39A, 8340 

Črnomelj.

VII.
Izvoljeni: Vesna Fabjan, Dubravko Čengija, Jaka Birkel-

bach, Bernarda Kump, Leopold Perko, Marko Mravinec, Miha 
Vardijan, Anja Luznar, Mateja Babič, Janez Perušič, Maja Ko-
cjan, Alojz Puhek, Renata Butala, Zoran Špec, Samo Kavčič, 
Romana Husič, Nataša Hudelja in Jože Veselič so prejeli tudi 
največje oziroma drugo največje za izvolitev potrebno število 
preferenčnih glasov na listah.

VIII.
Občinska volilna komisija Občine Črnomelj je poročilo 

sprejela na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17). Izid volitev je bil sprejet soglasno.

Št. 041-49/2022-2
Črnomelj, dne 24. novembra 2022

Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Črnomelj

Jožica Miketič Vipavec

V.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripadlo 

listam kandidatov 14 mandatov.
Po drugem odstavku 18. člena Zakona o lokalnih volitvah 

so izvoljeni:
a) V volilni enoti I
1. Listi Gibanje Svoboda pripadata 2 (dva) mandata.
Izvoljena sta:
VESNA FABJAN, Ulica Danila Bučarja 23, 8340 Črnomelj.
IVO IVIČIĆ, roj. 10. 1. 1989, Zadružna cesta 21, 8340 

Črnomelj
2. Listi za razvoj pripadata 2 (dva) mandata.
Izvoljena sta:
DUBRAVKO ČENGIJA, roj. 2. 7. 1967, Ulica pod gozdom 26A, 

8340 Črnomelj.
TATJANA KMETIČ ŠKOF, roj. 30. 10. 1976, Sončna pot 1, 

8340 Črnomelj.
3. Listi Socialni demokrati pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
JAKA BIRKELBACH, roj. 8. 5. 1985, Cankarjeva ulica 4, 

Črnomelj.
4. Listi Slovenska demokratska stranka – SDS pripada 

1 (en) mandat.
Izvoljena je:
BERNARDA KUMP, roj. 12. 8. 1970, Krpanova ulica 2, 

Črnomelj.
b) V volilni enoti II
1. Listi Slovenska demokratska stranka – SDS pripada 

1 (en) mandat.
Izvoljen je:
MARKO MRAVINEC, roj. 25. 9. 1990, Nova Lipa 27, 8344 

Vinica.
2. Listi Socialni demokrati pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
LEOPOLD PERKO, roj. 17. 8. 1970, Dragatuš 5a, Dra-

gatuš.
3. Listi za razvoj pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
MATEJA BABIČ, roj. 23. 8. 1968, Dragatuš 42, 8343 

Dragatuš.
4. Listi Gibanje Svoboda pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
ANJA LUZNAR, roj. 16. 1. 1974, Učakovci 22, 8344 

Vinica.
c) V volilni enoti III
1. Listi Slovenska demokratska stranka – SDS pripada 

1 (en) mandat.
Izvoljena je:
MAJA KOCJAN, roj. 16. 4. 1980, Butoraj 1, 8340 Črnomelj
2. Listi za razvoj pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
ZORAN ŠPEC, roj. 29. 10. 1982, Blatnik pri Črnomlju 2c, 

Črnomelj.
3. Listi Socialni demokrati pripada 1 (en) mandat.
Izvoljen je:
JANEZ PERUŠIČ, roj. 17. 12. 1965, Butoraj 24, Črnomelj.
4. Listi Gibanje Svoboda pripada 1 (en) mandat.
Izvoljena je:
RENATA BUTALA, roj. 29. 3. 1967, Srednji Radenci 20, 

Stari trg ob Kolpi

VI.
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o lokalnih volitvah je 

pripadlo listam kandidatov 9 mandatov.



Uradni list Republike Slovenije Št. 155 / 9. 12. 2022 / Stran 12653 

3849. Poročilo o izidu volitev članov svetov 
krajevnih skupnosti v občini Črnomelj

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

v občini Črnomelj

Občinska volilna komisija Občine Črnomelj je na seji dne 
24. 11. 2022, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, 
izida predčasnega glasovanja in izida glasovanja po pošti, pri 
ugotavljanju izidov glasovanja za člane svetov krajevnih sku-
pnosti v občini Črnomelj, na volitvah 20. 11. 2022, ugotovila:

I.
Na volitvah 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti skupaj 

11.716 volivk in volivcev (v nadaljevanju: volivci), od tega:
– 11.716 volivcev vpisanih v volilne imenike in
– 0 volivcev, ki bi glasovali s potrdilom pristojnega organa, 

ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
2. Glasovalo je skupaj 5.925 volivcev ali 50,57 % od vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od tega je:
– 5.617 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih,
– 297 volivcev glasovalo predčasno,
– 11 volivcev glasovalo po pošti.

II.
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti je bilo skupaj 

oddanih 5.925 glasovnic. Neveljavnih glasovnic je bilo skupaj 
288 (4,86 % od oddanih glasovnic). Veljavnih glasovnic je bilo 
skupaj 5. 637.

Izid glasovanja po posameznih krajevnih skupnostih je 
sledeč:

KS ADLEŠIČI:
Oddanih glasovnic: 357
Neveljavnih glasovnic: 2
Veljavnih glasovnic: 355

Številka Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov (%)

1 Bojan Vrlinič 91 25,63
2 Sanja Selakovič 121 34,08
3 Petra Vlašič 100 28,17
4 Edis Dedić 78 21,97
5 Jožef Vlašič 41 11,55
6 Marko Skube 80 22,54
7 Izidor Grabrijan 81 22,82
8 Robi Veselič 59 16,62
9 Boštjan Domitrovič 36 10,14

10 Ivana Milič 56 15,77
11 Irena Veselič 57 16,06
12 Sabina Žunič 43 12,11
13 Urška Kuzma 86 24,23
14 Sara Bahor 47 13,24
15 Jožica Grdun Adlešič 98 27,61
16 Ranko Selakovič 76 21,41
17 Matjaž Vranešič 43 12,11
18 Peter Žunič 52 14,65
19 Barbara Mikložič 47 13,24
20 Anja Šutej Veselič 41 11,55
21 Natalija Starešinič Ferkula 36 10,14
22 Sandi Tkalčič 102 28,73
23 Aleksander Črnič 39 10,99
24 Kevin Miketič 49 13,80
25 Miroslav Rožman 75 21,13

26 Tončka Jankovič 84 23,66
27 Matjaž Požek 71 20,00
28 Iztok Črnič 53 14,93

KS BUTORAJ:
Oddanih glasovnic: 133
Neveljavnih glasovnic: 0
Veljavnih glasovnic: 133

Številka Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov (%)

1 Tanja Kobetič 87 65,41
2 Janez Perušič 117 87,97
3 Vida Butala 80 60,15
4 Robert Bahor 86 64,66
5 Dušan Koklič 87 65,41

KS ČRNOMELJ:
Oddanih glasovnic: 2.465
Neveljavnih glasovnic: 183
Veljavnih glasovnic: 2.282

Številka Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov (%)

1 Jana Jerman 861 37,73
2 Andrej Schweiger 569 24,93
3 Jaka Birkelbach 1.116 48,90
4 Mihaela Škof 527 23,09
5 Jure Kuhar 725 31,77
6 Ivo Ivičić 473 20,73
7 Ingrid Žvab 347 15,21
8 Vesna Fabjan 716 31,38
9 Mitja Stopar 515 22,57

10 Darjan Grudnik 442 19,37
11 Slavica Tajner 338 14,81
12 Tomislav Blagojević 324 14,20
13 Lidija Malešič 480 21,03
14 Rozalija Hudelja 370 16,21
15 Matjaž Šterk 430 18,84
16 Anica Želježnjak 519 22,74
17 Tatjana Kmetič Škof 726 31,81
18 Krunoslav Bošnjak 460 20,16

KS DOBLIČE:
Oddanih glasovnic: 199
Neveljavnih glasovnic: 6
Veljavnih glasovnic: 193

Številka Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Andreja Cerar 108 55,96
2 Simon Žagar 74 38,34
3 Robert Rožič 75 38,86
4 Andreja Verderber 87 45,08
5 Jožef Butala 74 38,34
6 Dušan Tomc 72 37,31
7 Borut Klobučar 83 43,01

KS DRAGATUŠ:
Oddanih glasovnic: 464
Neveljavnih glasovnic: 11
Veljavnih glasovnic: 453

Številka Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov (%)

1 Branko Kump 202 44,59
2 Branko Rogina 222 49,01
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3 Ana Flajnik 170 37,53
4 Robert Babič 211 46,58
5 Mojca Željko 120 26,49
6 Gregor Šmalcelj 184 40,62
7 Leopold Perko 238 52,54
8 Alojz Puhek 276 60,93
9 Sandra Hudelja 98 21,63

10 Irena Bahor 136 30,02

KS GRIBLJE:
Oddanih glasovnic: 194
Neveljavnih glasovnic: 5
Veljavnih glasovnic: 189

Številka Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov (%)

1 Tatjana Kralj 55 29,10
2 Katja Jakofčič 80 42,33
3 Dario Piškurič 106 56,08
4 Jožica Starašinič 56 29,63
5 Boris Brodarič 88 46,56
6 Toni Brinc 91 48,15
7 Romana Husič 127 67,20

KS KANIŽARICA:
Oddanih glasovnic: 289
Neveljavnih glasovnic: 16
Veljavnih glasovnic: 273

Številka Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov (%)

1 Tomaž Vesel 98 35,90
2 Ines Banovec 79 28,94
3 Ana Šavor Adlešič 112 41,03
4 Matej Špec 183 67,03
5 Martin Žohar 60 21,98

KS PETROVA VAS:
Oddanih glasovnic: 220
Neveljavnih glasovnic: 12
Veljavnih glasovnic: 208

Številka Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov (%)

1 Anton Plut 126 60,58
2 Branko Šuštarič 76 36,54
3 Marko Absec 104 50,00
4 Renata Lozar 110 52,88
5 Ivan Plut 88 42,31
6 Irena Lozar 113 54,33
7 Marjeta Kočevar 89 42,79

KS SINJI VRH:
Oddanih glasovnic: 93
Neveljavnih glasovnic: 1
Veljavnih glasovnic: 92

Številka Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov (%)

1 Mirjana Lakner 55 59,78
2 Ivan Žalec 67 72,83
3 Borut Vrbanac 65 70,65
4 Anita Vlašič 55 59,78
5 Viljem Tomažič 65 70,65
6 Alenka Simčič 61 66,30
7 Boris Fortun 44 47,83

KS STARI TRG:
Oddanih glasovnic: 183
Neveljavnih glasovnic: 0
Veljavnih glasovnic: 183

Številka Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov (%)

1 Renata Butala 94 51,37
2 Luka Šterk 113 61,75
3 Andreja Rade 85 46,45
4 Andrej Rade 74 40,44
5 Pavel Šterk 94 51,37
6 Gregor Kobe 97 53,01
7 Matjaž Kastelec 100 54,64

KS TALČJI VRH:
Oddanih glasovnic: 292
Neveljavnih glasovnic: 11
Veljavnih glasovnic: 281

Številka Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov (%)

1 Jože Vrščaj 134 47,69
2 Damir Šabanović 86 30,60
3 Tomaž Hiti 94 33,45
4 Matej Petric 105 37,37
5 Sonja Fazlić 95 33,81
6 Matej Meke 74 26,33
7 Aleš Jerman 119 42,35

KS TANČA GORA:
Oddanih glasovnic: 169
Neveljavnih glasovnic: 3
Veljavnih glasovnic: 166

Številka Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov (%)

1 Nikita Lamut Kambič 32 19,28
2 Zdravko Bahor 102 61,45
3 Iztok Kobetič 47 28,31
4 Marko Pečavar 33 19,88
5 Jože Matkovič 13 7,83
6 Branko Fink 27 16,27
7 Aleš Kuretič 89 53,61
8 Katja Turk 15 9,04
9 Gregor Flek 30 18,07

10 Bernardka Junko 34 20,48
11 Brigita Kočevar 69 41,57
12 Marina Anžič 4 2,41
13 Tomaž Štefanič 25 15,06
14 Gorazd Špehar 79 47,59
15 Matej Turk 27 16,27
16 Anja Andrejčič 7 4,22

KS TRIBUČE:
Oddanih glasovnic: 223
Neveljavnih glasovnic: 4
Veljavnih glasovnic: 219

Številka Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov (%)

1 Tomaž Kozan 125 57,08
2 Simon Vipavec 151 68,95
3 Damjan Žunič 130 59,36
4 Jelena Šikonja 147 67,12
5 Sonja Žagar 113 51,60
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KS VINICA:
Oddanih glasovnic: 644
Neveljavnih glasovnic: 34
Veljavnih glasovnic: 610

Številka Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov (%)

1 Anja Luznar 181 29,67
2 Aleksander Pavlakovič 180 29,51
3 Rok Mikšič 270 44,26
4 Marko Mravinec 211 34,59
5 Ivanka Mravinec 205 33,61
6 Alojz Čadonič 235 38,52
7 Luka Brozovič 253 41,48

III.
Občinska volilna komisija je skladno z 11., 12. in 85. čle-

nom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so v svete krajev-
nih skupnosti v občini Črnomelj izvoljeni:

KS ADLEŠIČI:
1. Sanja Selakovič, roj. 18. 9. 1994, Marindol 30,  

8341 Adlešiči
2. Sandi Tkalčič, roj. 19. 12. 1987, Jankoviči 2A,  

8341 Adlešiči
3. Petra Vlašič, roj. 17. 4. 1980, Dolenjci 7D,  

8341 Adlešiči
4. Jožica Grdun Adlešič, roj. 25. 1. 1979, Vrhovci 10A,  

8341 Adlešiči 
5. Bojan Vrlinič, roj. 13. 2. 1983, Paunoviči 2A,  

8341 Adlešiči
6. Urška Kuzma, roj. 21. 10. 1993, Adlešiči 35,  

8341 Adlešiči
7. Tončka Jankovič, roj. 6. 7. 1973, Adlešiči 24A,  

8341 Adlešiči

KS BUTORAJ:
1. Janez Perušič, roj. 17. 12. 1965, Butoraj 24,  

8340 Črnomelj
2. Tanja Kobetič, roj. 19. 11. 1996, Butoraj 15,  

8340 Črnomelj
3. Dušan Koklič, roj. 7. 7. 1963, Velika Lahinja 19,  

8340 Črnomelj
4. Robert Bahor, roj. 29. 4. 1969, Zorenci 4A,  

8340 Črnomelj
5. Vida Butala, roj. 10. 4. 1965, Butoraj 30,  

8340 Črnomelj

KS ČRNOMELJ: 
1. Jaka Birkelbach, roj. 8. 5. 1985, Cankarjeva ulica 2A, 

8340 Črnomelj
2. Jana Jerman, roj. 10. 12. 1981, Delavska pot 5,  

8340 Črnomelj
3. Tatjana Kmetič Škof, roj. 30. 10. 1976, Sončna pot 1, 

8340 Črnomelj
4. Jure Kuhar, roj. 21. 5. 1992, Ulica bratov Klemenc 6, 

8340 Črnomelj
5. Vesna Fabjan, roj. 28. 8. 1976, Ulica Danila  

Bučarja 23, 8340 Črnomelj
6. Andrej Schweiger, roj. 27. 2. 1977, Zadružna  

cesta 10A, 8340 Črnomelj
7. Mihaela Škof, roj. 13. 9. 1979, Ulica bratov  

Klemenc 11, 8340 Črnomelj

KS DOBLIČE:
1. Andreja Cerar, roj. 26. 12. 1981, Dobliče 9,  

8340 Črnomelj
2. Andreja Verderber, roj. 4. 2. 1986, Jelševnik 1,  

8340 Črnomelj
3. Borut Klobučar, roj. 27. 5. 1967, Doblička Gora 70, 

8340 Črnomelj
4. Robert Rožič, roj. 5. 6. 1970, Dobliče 1,  

8340 Črnomelj
5. Jožef Butala, roj. 16. 12. 1955, Grič pri Dobličah 8A, 

8340 Črnomelj
6. Simon Žagar, roj. 7. 1. 1955, Doblička Gora 16A, 

8340 Črnomelj
7. Dušan Tomc, roj. 3. 9. 1969, Jerneja vas 8,  

8340 Črnomelj

KS DRAGATUŠ:
1. Alojz Puhek, roj. 4. 12. 1956, Gornji Suhor  

pri Vinici 15, 8343 Dragatuš
2. Leopold Perko, roj. 17. 8. 1970, Dragatuš 5A,  

8343 Dragatuš
3. Branko Rogina, roj. 11. 1. 1970, Zapudje 15,  

8343 Dragatuš
4. Robert Babič, roj. 7. 12. 1985, Mala Lahinja 10,  

8343 Dragatuš
5. Branko Kump, roj. 14. 11. 1958, Obrh pri  

Dragatušu 15A, 8343 Dragatuš
6. Gregor Šmalcelj, roj. 25. 11. 1980, Brdarci 4,  

8343 Dragatuš
7. Ana Flajnik, roj. 5. 11. 1993, Mala Lahinja 6A,  

8343 Dragatuš

KS GRIBLJE:
1. Romana Husič, roj. 16. 4. 1972, Griblje 93,  

8332 Gradac
2. Dario Piškurič, roj. 11. 2. 1992, Griblje 26,  

8332 Gradac
3. Toni Brinc, roj. 25. 4. 1977, Griblje 49, 8332 Gradac
4. Boris Brodarič, roj. 11. 6. 1980, Griblje 84B,  

8332 Gradac
5. Katja Jakofčič, roj. 7. 12. 1995, Griblje 80,  

8332 Gradac

KS KANIŽARICA:
1. Matej Špec, roj. 21. 1. 1979, Kanižarica 8C,  

8340 Črnomelj
2. Ana Šavor Adlešič, roj. 19. 10. 1988, Kanižarica 39, 

8340 Črnomelj
3. Tomaž Vesel, roj. 22. 3. 1971, Blatnik pri  

Črnomlju 15, 8340 Črnomelj
4. Ines Banovec, roj. 14. 4. 1986, Blatnik pri  

Črnomlju 7, 8340 Črnomelj
5. Martin Žohar, roj. 7. 9. 1975, Kanižarica 15,  

8340 Črnomelj

KS PETROVA VAS:
1. Anton Plut, roj. 2. 5. 1961, Lokve 8A, 8340 

Črnomelj
2. Irena Lozar, roj. 15. 9. 1974, Lokve 18B,  

8340 Črnomelj
3. Renata Lozar, roj. 18. 2. 1974, Petrova vas 11, 

8340 Črnomelj
4. Marko Absec, roj. 3. 9. 1978, Mihelja vas 12A,  

8340 Črnomelj
5. Marjeta Kočevar, roj. 30. 5. 1969, Rožanec 10, 

8340 Črnomelj
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6. Ivan Plut, roj. 16. 7. 1979, Ručetna vas 9H,  
8340 Črnomelj

7. Branko Šuštarič, roj. 25. 6. 1966, Gornja Paka 3, 
8340 Črnomelj

KS SINJI VRH:
1. Ivan Žalec, roj. 29. 5. 1956, Sinji Vrh 34A,  

8344 Vinica
2. Viljem Tomažič, roj. 14. 11. 1993, Gorica 1,  

8344 Vinica
3. Borut Vrbanac, roj. 7. 3. 1984, Dalnje Njive 5,  

8344 Vinica
4. Alenka Simčič, roj. 21. 9. 1984, Hrib 14, 8344 

Vinica
5. Mirjana Lakner, roj. 20. 11. 1966, Špeharji 2,  

8344 Vinica
6. Anita Vlašič, roj. 12. 2. 1977, Sinji Vrh 4,  

8344 Vinica
7. Boris Fortun, roj. 3. 7. 1961, Damelj 2, 8344 Vinica

KS STARI TRG:
1. Luka Šterk, roj. 27. 5. 1982, Kovača vas 6,  

8342 Stari trg ob Kolpi
2. Matjaž Kastelec, roj. 17. 4. 1981, Gorenja  

Podgora 3B, 8342 Stari trg ob Kolpi
3. Gregor Kobe, roj. 22. 11. 1973, Stari trg ob Kolpi 47, 

8342 Stari trg ob Kolpi
4. Renata Butala, roj. 29. 3. 1967, Srednji Radenci 20, 

8342 Stari trg ob Kolpi
5. Pavel Šterk, roj. 23. 11. 1959, Kovača vas 6,  

8342 Stari trg ob Kolpi
6. Andreja Rade, roj. 20. 3. 1975, Srednji Radenci 2, 

8342 Stari trg ob Kolpi
7. Andrej Rade, roj. 23. 4. 1958, Sodevci 8,  

8342 Stari trg ob Kolpi

KS TALČJI VRH: 
1. Jože Vrščaj, roj. 17. 10. 1974, Otovec 16,  

8340 Črnomelj
2. Aleš Jerman, roj. 28. 9. 1974, Naklo 7,  

8340 Črnomelj
3. Matej Petric, roj. 11. 9. 1985, Tušev Dol 15,  

8340 Črnomelj
4. Sonja Fazlić, roj. 18. 6. 1956, Stražnji Vrh 29C, 

8340 Črnomelj
5. Tomaž Hiti, roj. 8. 4. 1974, Sela pri Otovcu 20A, 

8340 Črnomelj 
6. Damir Šabanović, roj. 14. 12. 1974, Stražnji Vrh 45, 

8340 Črnomelj
7. Matej Meke, roj. 12. 10. 1988, Tušev Dol 11,  

8340 Črnomelj

KS TANČA GORA:
1. Zdravko Bahor, roj. 4. 7. 1970, Dragovanja vas 15, 

8343 Dragatuš
2. Aleš Kuretič, roj. 24. 5. 1977, Tanča Gora 28B, 8343 

Dragatuš
3. Gorazd Špehar, roj. 24. 9. 1981, Tanča Gora 45, 

8343 Dragatuš
4. Brigita Kočevar, roj. 6. 7. 1982, Dragovanja  

vas 11A, 8343 Dragatuš
5. Iztok Kobetič, roj. 25. 12. 1981, Kvasica 9,  

8343 Dragatuš

KS TRIBUČE:
1. Simon Vipavec, roj. 6. 7. 1988, Tribuče 18,  

8340 Črnomelj
2. Jelena Šikonja, roj. 15. 6. 1980, Tribuče 40,  

8340 Črnomelj
3. Damjan Žunič, roj. 21. 3. 1969, Pavičiči 6,  

8340 Črnomelj
4. Tomaž Kozan, roj. 3. 5. 1972, Tribuče 41,  

8340 Črnomelj
5. Sonja Žagar, roj. 28. 8. 1984, Tribuče 11D,  

8340 Črnomelj

KS VINICA:
1. Rok Mikšič, roj. 25. 1. 1999, Vinica 42C,  

8344 Vinica
2. Luka Brozovič, roj. 7. 4. 1996, Vinica 2C,  

8344 Vinica
3. Alojz Čadonič, roj. 22. 5. 1953, Zilje 31, 8344 Vinica
4. Marko Mravinec, roj. 25. 9. 1990, Nova Lipa 27, 

8344 Vinica
5. Ivanka Mravinec, roj. 23. 12. 1969, Nova Lipa 4, 

8344 Vinica
6. Anja Luznar, roj. 16. 1. 1974, Učakovci 22,  

8344 Vinica
7. Aleksander Pavlakovič, roj. 26. 12. 1989,  

Preloka 13, 8344 Vinica

IV.
Občinska volilna komisija Občine Črnomelj je sprejela 

poročilo na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US). Izid volitev je bil 
sprejet soglasno.

Št. 041-50/2022-2
Črnomelj, dne 24. novembra 2022

Predsednica
Občinske volilne komisije 

Občine Črnomelj
Jožica Miketič Vipavec

3850. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja 
na lokalnih volitvah za člana občinskega 
sveta predstavnika romske skupnosti 
v občini Črnomelj, dne 20. 11. 2022

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah 
za člana občinskega sveta predstavnika romske 

skupnosti v občini Črnomelj, dne 20. 11. 2022

Posebna občinska volilna komisija Občine Črnomelj je v 
skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) 
na svoji seji 3. seji dne 20. 11. 2022 ugotovila

I.
Rezultat udeležbe za volitve člana občinskega sveta, 

predstavnika romske skupnosti:
Skupno število volilnih upravičencev 267
Skupaj glasovalo po imeniku 60
Skupaj glasovalo s potrdili: 0
SKUPAJ GLASOVALO: 60
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ODSTOTEK UDELEŽBE 22,47 %
Oddanih glasov: 60
Neveljavnih glasov: 15
Veljavnih glasov 45

II.
Rezultat glasovanja za člana občinskega sveta, predstav-

nika romske skupnosti:
Posamezni kandidat je prejel naslednje število veljavnih 

glasov:
Zap. št. Ime in priimek kandidata Št. glasov % glasov

1. Božo Rozman 45 100,00

III.
Posebna občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena 

Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 
45/08 in 83/12) ugotovila, da je za člana občinskega sveta – 
predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj izvoljen Božo 
Rozman, roj. 2. 8. 1977, Kanižarica 46, 8340 Črnomelj, ki je 
dobil večino veljavnih glasov.

Št. 041-0014/2022
Črnomelj, dne 20. novembra 2022

Posebna občinska volilna komisija:
Alojz Poljšak predsednik

Erika Vrščaj Spudić namestnica 
predsednika

Katarina Plut namestnica člana
Frančiška Kocjan članica

Tatjana Jakša namestnica članice
Liljana Tudija članica

Ksenija Škrinjar namestnica članice

DOBROVA - POLHOV GRADEC

3851. Statut Občine Dobrova - Polhov Gradec 
(uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Na podlagi 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Obči-
ne Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 31/12 in 43/19) 
je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 7. redni 
seji dne 16. 10. 2019 potrdil uradno prečiščeno besedilo Sta-
tuta Občine Dobrova - Polhov Gradec, ki obsega:

– Statut Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, 
št. 26/12 z dne 6. 4. 2012) in

– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrova - 
Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 43/19 z dne 28. 6. 2019).

Št. 007-0010/2019-2
Dobrova, dne 16. oktobra 2019

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar

S T A T U T
Občine Dobrova - Polhov Gradec  

uradno prečiščeno besedilo (UPB1)

1 SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(uporaba izrazov)

V statutu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen
(območje, ime in sedež občine)

(1) Občina Dobrova - Polhov Gradec (v nadaljevanju: 
občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zako-
nom na območju naslednjih naselij: Babna Gora, Belica, Brezje 
pri Dobrovi, Briše pri Polhovem Gradcu, Butajnova, Črni Vrh, 
Dobrova, Dolenja vas pri Polhovem Gradcu, Draževnik, Dvor 
pri Polhovem Gradcu, Gabrje, Hrastenice, Hruševo, Komanija, 
Log pri Polhovem Gradcu, Osredek pri Dobrovi, Planina nad 
Horjulom, Podreber, Podsmreka, Polhov Gradec, Praproče, 
Pristava pri Polhovem Gradcu, Razori, Rovt, Selo nad Polho-
vim Gradcem, Setnica-del, Setnik, Smolnik, Srednja vas pri 
Polhovem Gradcu, Srednji Vrh, Stranska vas, Šentjošt nad 
Horjulom, Šujica.

(2) Sedež občine je na Dobrovi, Stara cesta 13.
(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico po-

sedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
(4) Občino predstavlja in zastopa župan.
(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z 

zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zako-

nom spremenijo z občinskim odlokom.

3. člen
(krajevne skupnosti)

(1) Na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec so 
ustanovljene krajevne skupnosti kot ožji deli občine. Naloge, 
organizacija in delovanje ter pravni status krajevnih skupnosti 
Dobrova - Polhov Gradec so določeni s tem statutom in odlo-
kom občine.

(2) Imena in območja krajevnih skupnosti so: Krajev-
na skupnost Črni Vrh, ustanovljena na območju naselij Črni 
Vrh, Rovt, Smolnik, Srednji Vrh, Krajevna skupnost Dobrova, 
ustanovljena na območju naselij Brezje pri Dobrovi, Dobrova, 
Draževnik, Gabrje, Hruševo, Komanija, Osredek pri Dobrovi, 
Podsmreka, Razori, Stranska vas, Šujica, Krajevna skupnost 
Polhov Gradec, ustanovljena na območju naselij Babna Gora, 
Belica, Briše pri Polhovem Gradcu, Dolenja vas pri Polhovem 
Gradcu, Dvor pri Polhovem Gradcu, Hrastenice, Log pri Polho-
vem Gradcu, Podreber, Polhov Gradec, Praproče, Pristava pri 
Polhovem Gradcu, Selo nad Polhovim Gradcem, Setnica-del, 
Setnik, Srednja vas pri Polhovem Gradcu in Krajevna skupnost 
Šentjošt nad Horjulom, ustanovljena na območju naselij Butaj-
nova, Planina nad Horjulom, Šentjošt nad Horjulom.

4. člen
(izvirne in prenesene naloge)

(1) Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in 
opravlja naloge, določene v zakonu, ki ureja lokalno samoupra-
vo ter naloge, določene s predpisi občine na podlagi zakona.

(2) Občine lahko opravljajo posamezne naloge iz državne 
pristojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva.

5. člen
(občani)

(1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivali-
šče, so občani.

(2) Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih 
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice 
na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem, ter v drugih orga-
nih v skladu s tem statutom.

(3) Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev 
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

(4) Na podlagi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini 
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih 
nepremičnin na območju občine, če tako določa zakon.
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6. člen
(uresničevanje skupnih nalog)

(1) Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s so-
sednjimi in drugimi občinami ter državo. Občina lahko sodeluje 
tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi 
organizacijami lokalnih skupnosti.

(2) Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto-
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze, 
združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne 
občinske uprave, javne sklade, javne zavode in javna podjetja.

7. člen
(grb, zastava in praznik občine)

(1) Občina ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, 
vsebina in uporaba se določijo z odlokom.

(2) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zu-
nanjem krogu na zgornji polovici napis: OBČINA, na spodnji 
polovici zunanjega kroga ime občine DOBROVA - POLHOV 
GRADEC, v notranjem krogu pa naziv organa občine – občinski 
svet; župan; nadzorni odbor; občinska uprava, občinska volilna 
komisija. V sredini žiga je grb občine.

(3) Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan 
s sklepom.

(4) Praznik občine je 25. junij.
(5) Za prispevek k razvoju in prepoznavnosti občine po-

deljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim 
občinska priznanja in nagrade v skladu s posebnim odlokom.

2 NALOGE OBČINE

8. člen
(naloge občine)

(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 
pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statu-
tom, zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena 
tako, da:

– sprejema statut in druge predpise občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
– sprejema programe razvoja občine.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in 

premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vre-

dnost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo 

razvoj gospodarstva v občini,
– pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov 

in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreše-
vanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj 
gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-
čanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-

gram občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju 

občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini 

ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja 

objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj.

5. Ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– določa izbirne lokalne javne službe ter obliko zagotavlja-

nja in način opravljanja obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb,
– odloča o koncesijah,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdra-

vstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni (javna osnovna šola in 

javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagota-
vlja pogoje za njegovo delovanje,

– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sred-
stva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti 
omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in zdravstve-
nimi zavodi,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno 
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih pre-
bivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega 
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogro-
žene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene 

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in 

drugimi pristojnimi organi in institucijami,
– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade 

ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejav-

nost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kul-

turno dediščino na svojem območju,
– določa občinski program športa, kulture in turizma,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti 

občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hru-

pom, za ravnanje z odpadki in opravlja druge dejavnosti varstva 
okolja in ohranjanja narave tako, da:

– izvaja naloge s področja varstva okolja in naravnih 
dobrin,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pri-
stojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja 
in ohranjanja narave,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obve-
šča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– občinske ceste, ulice in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne 

površine ter
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih 

cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

tako da:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje 

za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in iz-

vajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih 

in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in 

štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
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– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni 
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema programe varnosti,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se 

kršijo predpisi občine,
– organizira občinsko redarstvo,
– opravlja inšpekcijo nadzorstvo nad izvajanjem občinskih 

predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pri-
stojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
(2) V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opra-

vlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predku-

pnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve 
za potrebe občine,

– določanje namembnosti prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogo-

jev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov 

v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.

9. člen
(statistične, evidenčne in analitične naloge)

(1) Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične 
naloge za svoje potrebe.

(2) Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravlja-
nje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom.

(3) Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva 
občina od upravljavcev zbirk podatke v skladu z zakonom o fi-
zičnih osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, 
in o fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke 
o pravnih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del 
premoženja v občini.

3 ORGANI OBČINE

3.1 Skupne določbe

10. člen
(organi občine)

(1) Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor.
(2) Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojni 

občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in 
drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo voli-
tev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

(3) Občina ima lahko tudi druge organe, katerih ustanovi-
tev in naloge določa zakon.

(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma 
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in 
tem statutom.

(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občin-
ski funkcionarji.

11. člen
(občinska uprava)

(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, 
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, 
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagota-
vljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

(2) Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občin-
ske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge 
in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

(3) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in 
administrativna opravila za občinske organe.

(4) Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog 
župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in 
notranjo organizacijo

(5) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, 
usmerja in nadzoruje pa jo župan.

12. člen
(sprejemanje odločitev na sejah organov)

Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko 
organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je 
na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je 
sprejeta, če zanjo glasuje večina opredeljenih glasov navzočih 
članov.

13. člen
(javnost dela)

(1) Delo organov občine je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o 

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem 
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstav-
nikov medijev na javnih sejah občinskih organov in z vpogle-
dom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje 
občinskih organov. Splošni akti in prečiščena besedila občine 
se objavijo v Uradnem listu republike Slovenije ter v Katalogu 
informacij javnega značaja in na spletni strani občine.

(3) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, 
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, 
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, do-
kumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z za-
konom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma 
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma 
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut 
in poslovnik občinskega sveta.

(4) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente v skladu z zakonom, ki ureja dostop do 
informacij javnega značaja.

(5) Občina izdaja glasilo »Naš časopis«. Način izdajanja 
in organizacija dela glasila se določi z odlokom.

3.2 Občinski svet

14. člen
(občinski svet)

(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-
vah v okviru pravic in dolžnosti občine.

(2) Občinski svet šteje 16 članov.
(3) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandatna 

doba članov občinskega sveta se začne s potekom mandata 
prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na 
naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni 
z zakonom drugače določeno.

(4) Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, 
na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občin-
skega sveta.

(5) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan naj-
kasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je 
za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 
desetih dneh po drugem krogu volitev. Če seja ni sklicana v na-
vedenem roku, jo skliče predsednik občinske volilne komisije.

15. člen
(volitve članov občinskega sveta)

(1) Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se 
opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim 
glasovanjem v skladu z zakonom.

(2) Občinski svet se voli po proporcionalnem volilnem 
sistemu.

(3) O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta 
odloči občinski svet z odlokom.



Stran 12660 / Št. 155 / 9. 12. 2022 Uradni list Republike Slovenije

16. člen
(pristojnosti občinskega sveta)

(1) Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik ob-
činskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema 
mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo 
koristi občine.

(2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema statut občine,
– sprejema odloke in druge občinske akte,
– sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
– sprejema proračun in zaključni račun proračuna občine,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane 

komisij in odborov občinskega sveta,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave 

glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, 

če ni z zakonom določeno drugače,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

17. člen
(funkcija člana občinskega sveta)

(1) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo ne-
poklicno.

(2) Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta ureja 
zakon.

(3) Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, 
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana 
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja man-
data župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja 
funkcije člana občinskega sveta.

18. člen
(predstavljanje občinskega sveta)

(1) Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi 
njegove seje, nima pa pravice glasovanja.

(2) Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in 
z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere 
tako določa zakon.

(3) Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan poobla-
sti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan 
odstoten ali zadržan, vodi sejo pooblaščeni podžupan.

(4) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan 
oziroma pooblaščeni član občinskega sveta ne more voditi že 
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši 
član občinskega sveta.

(5) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z do-
ločbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede 
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati 
najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na 
podlagi posamičnega pooblastila župana.

19. člen
(strokovno in administrativno delo za občinski svet)
Strokovno pripravo gradiv in administrativno delo za po-

trebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej 
občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja 
občinska uprava.

20. člen
(seje občinskega sveta)

(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
(3) Vsak član občinskega sveta in delovno telo lahko 

predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte 
iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa 
proračuna občine in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v 
statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na pre-
dlog župana.

(4) Župan mora predloge komisij in odborov občinskega 
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega od-
stavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je dolo-
čeno v poslovniku občinskega sveta.

(5) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na 
začetku seje.

(6) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena 
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo 
člani sveta.

(7) Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki 
komisij in odborov občinskega sveta, sveta ter direktor občin-
ske uprave in organ skupne občinske uprave so se dolžni ude-
ležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov 
občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove 
pristojnosti oziroma njihovega področja dela.

21. člen
(odločanje članov občinskega sveta)

(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča 
večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z 
večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon 
določa drugačno večino.

(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasova-
njem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zako-
nom ali če tako sklene občinski svet.

(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih 
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se do-
ločijo s poslovnikom občinskega sveta, ki ga sprejme občinski 
svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.

(4) Za izvrševanje odločitev občinskega sveta je odgo-
voren župan.

(5) Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju od-
ločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj 
enkrat letno.

22. člen
(predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta)

Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta 
ureja zakon.

23. člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

Črtan.

24. člen
(naloge komisije za mandatna vprašanja,  

volitve in imenovanja)
Črtan.

25. člen
(stalna in občasna delovna telesa občinskega sveta)
(1) Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja.
(2) Občinski svet lahko ustanovi enega ali več odborov in 

komisij kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
(3) Nazive, pristojnosti in število članov v stalnih delovnih 

telesih določa poslovnik občinskega sveta.
(4) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi naloge delovnega telesa, število članov 
in opravi imenovanje.

26. člen
(imenovanje članov odborov in komisij)

Črtan.

27. člen
(pristojnosti komisij in odborov občinskega sveta)

(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega 
delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega 
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sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in 
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo 
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove 
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna 
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine dolo-
čeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

28. člen
(razrešitev člana delovnega telesa občinskega sveta)
Črtan.

3.3 Župan

29. člen
(župan)

(1) Mandatna doba župana traja štiri leta.
(2) Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet 

na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na pod-
lagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči 
o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov 
kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

30. člen
(pristojnosti župana)

(1) Župan predstavlja in zastopa občino. Župan predsta-
vlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, 
nima pa pravice glasovanja.

(2) Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun in za-

ključni račun proračuna občine, odloke in druge akte iz pristoj-
nosti občinskega sveta,

– izvršuje proračun občine ter pooblašča druge osebe 
za izvajanje posameznih nalog izvrševanja proračuna občine,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odlo-
čitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja 
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali 
predpis občine ne določa drugače,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov 
občine,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave in nji-
hovega delovnega področja, naloge in notranjo organizacijo 
občinske uprave, določa sistemizacijo delovnih mest v občinski 
upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o 
sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi in 
odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz 
delovnega razmerja,

– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodjo 
organa skupne občinske uprave skupaj z drugimi župani občin 
ustanoviteljic,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov 
skupne občinske uprave,

– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.

31. člen
(zadržanje objave splošnega akta)

Črtan.

32. člen
(naloge župana na področju zaščite in reševanja)

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju 
zaščite in reševanja, predvsem pa:

– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za 
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter 
poverjenike za civilno zaščito,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,

– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma 

naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo 
izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v 
naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski 
svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogrože-
nih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov 
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno 
dolžnost.

33. člen
(nujni ukrepi)

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu 
ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet 
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne 
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu 
takoj, ko se ta lahko sestane.

34. člen
(podžupan)

Občina ima lahko dva podžupana.

35. člen
(nadomeščanje župana in podžupana)

Črtan.

36. člen
(komisije in drugi strokovni organi župana)

(1) Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, 
lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe 
občine.

(2) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa 
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posame-
znih zadev iz svoje pristojnosti.

37. člen
(predčasno prenehanje mandata župana)

Predčasno prenehanje mandata župana ureja zakon.

3.4 Nadzorni odbor

38. člen
(naloge nadzornega odbora)

(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne 
porabe v občini.

(2) Nadzorni odbor poleg pristojnosti, kot jih določa za-
kon, ki ureja lokalno samoupravo, ugotavlja tudi zakonitost in 
pravilnost poslovanja organov občine, občinske uprave, svetov 
krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih 
skladov ter drugih porabnikov sredstev proračuna občine in 
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim 
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe 
občinskih javnih sredstev.

39. člen
(imenovanje in razrešitev članov nadzornega odbora)
Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega odbora 

imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po 
svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti primerno 
strokovno izobrazbo in izkušnje s finančno-računovodskega 
ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora 
občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja.
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40. člen
(konstituiranje nadzornega odbora)

(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju 
skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji 
navzočih večina članov.

(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predse-
dnika in namestnika predsednika nadzornega odbora.

(3) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi 
njegove seje.

(4) Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na 
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov.

(5) Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Do-
brova - Polhov Gradec, na naslovu Stara cesta 13, Dobrova. 
Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.

(6) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja svoj žig.

41. člen
(program dela nadzornega odbora)

(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, 
ki vsebuje letni program nadzora in na njegovi podlagi pripra-
vljen predlog finančnega načrta za prihodnje proračunsko leto. 
Pri tem mora nadzorni odbor upoštevati roke glede priprave 
proračuna občine. Z letnim programom dela nadzorni odbor 
seznani tudi občinski svet.

(2) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če 
je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni od-
bor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora 
najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega pro-
grama posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za 
spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba 
nadzornega programa morata biti obrazložena.

(3) Nadzorni odbor posreduje letno poročilo o svojem delu 
županu in občinskemu svetu do 28. februarja tekočega leta.

42. člen
(pristojnosti nadzornega odbora)

(1) Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru 
župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna. Sklep o 
izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, 
časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe.

(2) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane 
osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno do-
kumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na 
ugotovitve in dajati pojasnila.

43. člen
(izločitev člana nadzornega odbora)

Črtan.

44. člen
(poročilo nadzornega odbora)

Črtan.

45. člen
(odzivno poročilo)

Črtan.

46. člen
(vsebina poročila nadzornega odbora)

Črtan.

47. člen
(postopanje nadzornega odbora)

Črtan.

48. člen
(obravnava poročila nadzornega odbora)

(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan 

in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni 
obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi 
pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega 
odbora.

(2) Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbo-
ra na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših 
ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na 
pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslo-
vanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.

49. člen
(letno poročilo o delu in porabi sredstev nadzornega odbora)

Črtan.

50. člen
(javnost dela nadzornega odbora)

(1) Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor 
lahko o svojih ugotovitvah obvesti javnost šele, ko je njegovo 
poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati 
pravice strank.

(2) Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega od-
bora dolžni varovati osebne podatke ter državne, uradne in po-
slovne skrivnosti nadzorovanih organov, ki so tako opredeljene 
z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in 
uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, 
dobro ime in integriteto fizičnih in pravnih oseb.

(3) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve 
javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik nadzornega 
odbora.

(4) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je 
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo 
on pooblasti.

51. člen
(strokovna in administrativna pomoč nadzornemu odboru)

(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-
ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

(2) Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora 
lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nad-
zornega odbora imenuje občinski svet.

52. člen
(sredstva za delo nadzornega odbora)

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v 
proračunu občine na posebni proračunski postavki, na podlagi 
letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbo-
ra. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.

53. člen
(plačilo za opravljanje dela članov nadzornega odbora)

Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do 
plačila za opravljanje dela v skladu z aktom občinskega sveta. 
Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi 
s podjemno pogodbo ali avtorsko pogodbo, ki jo sklene župan. 
Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi 
za sodne izvedence.

54. člen
(poslovnik o delu nadzornega odbora)

Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovni-
kom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.

3.5 Občinska uprava

55. člen
(občinska uprava)

(1) Notranjo organizacijo in delovno področje občinske 
uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
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(2)Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo de-
lovnih mest v občinski upravi določi župan.

56. člen
(ustanovitev skupne občinske uprave)

(1) Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z 
drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna občinska 
uprava.

(2) Organizacija in delo skupne občinske uprave se do-
loči z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov 
sprejmejo občinski sveti občin.

57. člen
(odločanje o upravnih zadevah)

(1) Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih po-
sameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v 
upravnih zadevah v upravnem postopku.

(2) Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah 
iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

(3) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na 
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za 
posamezne primere z zakonom drugače določeno.

(4) O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske 
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost 
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

58. člen
(pristojnosti za odločanje v upravnih zadevah)

(1) Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske upra-
ve podpisuje direktor občinske uprave po pooblastilu župana, 
ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih 
oseb občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za od-
ločanje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih dejanj 
v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje 
v upravnih zadevah.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih 
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom 
drugače določeno.

59. člen
(izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku)
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za do-

sledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in 
drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno 
poslovanje v skladu z uredbo vlade.

60. člen
(odločanje o upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti občine)

O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko 
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje 
teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opra-
vljen strokovni izpit iz upravnega postopka.

61. člen
(odločanje o pristojnostih zoper posamične akte)

(1) O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojno-
sti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je 
dopusten upravni spor.

(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah 
iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, 
odloča državni organ, določen z zakonom.

62. člen
(izločitev uradne osebe)

(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direk-
tor občinske uprave, ki v primeru izločitve javnega uslužbenca 
o stvari tudi odloči, če je javni uslužbenec pooblaščen za odlo-
čanje v upravnih stvareh.

(2) O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča 
občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

4 OBČINSKO PRAVOBRANILSTVO

63. člen
(občinsko pravobranilstvo)

(1) Občina ima lahko občinsko pravobranilstvo, ki pred 
sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske 
organe in ožje dele občine.

(2) Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa 
tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila občina.

(3) Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v 
katerem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma 
pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporablja-
jo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

(4) Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami usta-
novi skupni organ občinskega pravobranilstva.

5 DRUGI ORGANI OBČINE

64. člen
(drugi organi občine)

Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki 
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo 
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi 
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o 
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

65. člen
(poveljnik in štab civilne zaščite)

(1) Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki 
izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih 
sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti.

(2) Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje 
delo odgovorni županu.

6 OŽJI DELI OBČINE

66. člen
(krajevne skupnosti)

(1) Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb ob-
čanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli 
občine ustanovljene krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti 
so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, 
premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.

(2) Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine kra-
jevno skupnost ali spremeni njeno območje. Ta sprememba 
statuta začne veljati šele po izteku mandata sveta krajevne 
skupnosti. Občinski svet izvede postopek za ukinitev krajevne 
skupnosti ali spremembo njenega območja enkrat v obdobju 
med rednimi volitvami v svet krajevne skupnosti. Postopek 
mora biti končan najkasneje tri mesece pred rokom, ki je z 
zakonom, ki ureja lokalne volitve, določen kot prvi rok za razpis 
rednih volitev v svet krajevne skupnosti.

(3) Pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti ali za spre-
membo njenega območja lahko da zbor občanov ali najmanj 
pet odstotkov volivcev krajevne skupnosti ali dela območja 
občine, na katerega se nanaša pobuda. Občinski svet mora 
pobudo obvezno obravnavati. Pred ustanovitvijo ali spremem-
bo območja krajevne skupnosti mora občinski svet na teh 
območjih ugotoviti interes prebivalcev. Interes prebivalcev se 
ugotovi na zborih občanov. Ugotavljanje interesa se nanaša na 
ime in območje krajevne skupnosti.

67. člen
(pristojnosti in naloge krajevnih skupnosti)

(1) Pri opravljanju javnih zadev v občini sodeluje krajevna 
skupnost z organi občine, občinsko upravo, drugimi krajevnimi 
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skupnostmi in organizacijami, katerih ustanoviteljica je občina, 
in sicer:

I. Splošno:
– obravnava vprašanja, pomembna za delo in življenje 

krajanov ter oblikuje stališča, pobude in mnenja v zvezi s temi 
vprašanji,

– na krajevno primeren način obvešča občane o svojem 
delu in drugih zadevah, pomembnih za krajevno skupnost,

– opozarja na neizvajanje predpisov občine,
– sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivno-

sti, ki se izvajajo na območju krajevne skupnosti.
II. Na področju urejanja prostora in varstva okolja:
– spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme pre-

bivalcev s področja urejanja prostora in varstva okolja,
– sodeluje in daje pripombe in predloge glede predvidene 

prostorske ureditve na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in 
aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje 
krajevne skupnosti,

– daje predloge s področja javne infrastrukture na obmo-
čju krajevne skupnosti,

– sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za 
potrebe izvedbe izgradnje investicij,

– opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih 
gospodarskih služb,

– daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev 
za zagotavljanje prometne varnosti,

– evidentira in daje predloge za sanacijo divjih odlagališč,
– sodeluje in izvaja olepševanje krajevne skupnosti (ocve-

tličenje, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.).
– sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve 

imen oziroma potekov ulic,
– spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem ob-

vešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite 
in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih 
nalogah s področja zaščite in reševanja,

– spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje var-
nosti občanov,

– sodeluje pri evidentiranju škode v primeru naravnih 
nesreč,

– opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom go-
stinskih obratov.

III. Na področju družbenih dejavnosti:
– spremlja socialno problematiko in problematiko varova-

nja zdravja ter predlaga ukrepe za njihovo reševanje,
– sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči 

socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, 
mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam po-
sameznikov,

– spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne 
dediščine,

– sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacij-
ske, socialne, turistične dejavnosti in na področju drugih dejav-
nostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju krajevne 
skupnosti in so namenjene prebivalcem krajevne skupnosti,

– organizira kulturne, športne, rekreacijske in druge pri-
reditve in pri tem sodeluje z organiziranimi in neformalnimi 
oblikami združevanja občanov.

(2) Krajevne skupnosti lahko opravljajo tudi druge naloge, 
ki jih občina prenese na krajevno skupnost z odlokom.

(3) Kriteriji za izvedbo nalog se določijo v odloku iz 
77. člena statuta.

68. člen
(naloge krajevnih skupnosti)

Črtan.

69. člen
(status krajevnih skupnosti)

(1) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v 
okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statu-
tom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.

(2) Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svo-
jem imenu in za svoj račun. Pravni posli, ki jih sklene krajevna 
skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični, vendar 
lahko predpis občine, ki je potreben za izvršitev proračuna 
določi, kateri pravni posli in v kakšni višini so ti pravni posli, 
ki jih sklene krajevna skupnost, veljavni brez predhodnega 
soglasja župana.

(3) Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z 
vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. 
Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidi-
arno.

(4) Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta krajevne 
skupnosti.

70. člen
(svet krajevne skupnosti)

(1) Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani 
s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način 
izvolitve članov sveta določa zakon.

(2) Nezdružljivost opravljanja funkcije člana sveta krajev-
ne skupnosti ureja zakon.

(3) Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, 
s katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne sku-
pnosti.

(4) Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti, katerih 
število je večje od sedem, se volitve opravijo po večinskem 
sistemu v volilnih enotah, ki jih z odlokom določi občinski svet.

(5) Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
(6) Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in 

konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
(7) Funkcija člana sveta krajevne skupnosti je častna.

71. člen
(sklic prve seje sveta krajevne skupnosti)

Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najka-
sneje 20 dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Svet 
je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih 
članov. Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta se upo-
rabljajo določbe statuta, ki veljajo za konstituiranje občinskega 
sveta.

72. člen
(predsednik in namestnik predsednika sveta  

krajevne skupnosti)
(1) Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed 

sebe izvolijo člani sveta.
(2) Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in pred-

stavlja krajevne skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta 
ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupno-
sti. Pravni posli, ki jih kot zastopnik krajevne skupnosti sklene 
predsednik njenega sveta, so veljavni le ob pisnem soglasju 
župana.

(3) Svet krajevne skupnosti na predlog predsednika izvoli 
namestnika predsednika. Namestnik predsednika nadomešča 
predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.

73. člen
(seje sveta krajevne skupnosti)

(1) Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje od-
ločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino 
glasov navzočih članov.

(2) Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne 
skupnosti in razpravljati, vendar nima pravice glasovati.

(3) Predsednik sveta krajevne skupnosti skliče svet naj-
manj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to po-
trebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če 
to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta krajevne 
skupnosti.

(4) Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno 
uporablja poslovnik občinskega sveta.
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74. člen
(naloge sveta krajevne skupnosti)

(1) Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu 
s tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet tudi:

– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se na-
našajo na območje krajevne skupnosti in njene prebivalce, ter 
oblikuje svoja stališča in mnenja,

– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih 
splošnih aktov občine,

– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in raz-
polaganju ter gospodarjenju s skupnim premoženjem krajevne 
skupnosti.

(2) Pred sprejetjem odločitve, ki se nanaša na krajevno 
skupnost, pridobi občinski svet mnenje sveta krajevne skupno-
sti in ga obravnava.

(3) Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne 
skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere 
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne 
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače 
določeno.

(4) Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posame-
znih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za 
sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe 
tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

(5) Odločitve sveta krajevne skupnosti o uporabi sredstev 
in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti so 
veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.

75. člen
(svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti)

Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog 
ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan 
oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj 
posvetovalni organ.

76. člen
(premoženje krajevne skupnosti)

(1) Krajevna skupnost ima lastno premoženje, ki ga sesta-
vljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice.

(2) Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem go-
spodariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem 
skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega statuta.

(3) Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji pre-
neha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obve-
znosti na občino.

77. člen
(financiranje krajevne skupnosti)

(1) Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon. Sred-
stva, ki jih krajevna skupnost pridobi s prostovoljnimi prispevki 
fizičnih in pravnih oseb ter s plačili za storitve, so namenjena 
za financiranje njenih nalog.

(2) Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanje 
krajevnih skupnosti se določijo z odlokom.

(3) Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
(4) Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti 

zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto 
oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti.

(5) Finančne načrte, ki so sestavni del občinskega prora-
čuna, sprejme na predlog župana občinski svet.

(6) Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih 
skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.

(7) Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti 
je odgovoren predsednik sveta. Krajevne skupnosti imajo lahko 
svoje transakcijske račune. Sklep o posebnem transakcijskem 
računu izda svet krajevne skupnosti.

(8) Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti 
se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne 
porabe in določbe odloka o proračunu občine.

(9) Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti 
opravlja nadzorni odbor občine.

77.a člen
(sredstva za delo)

(1) Prostore in opremo, ki jih krajevna skupnost potre-
buje za svoje delovanje, zagotovi in z njimi upravlja občina, v 
kolikor krajevna skupnost nima lastnega premoženja iz prvega 
odstavka 76. člena.

(2) Kriteriji in način uporabe prostorov za delovanje kra-
jevne skupnosti se določijo s pravilnikom, ki ga izda župan.

78. člen
(razpustitev sveta krajevne skupnosti)

Črtan.

7 NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV  
PRI ODLOČANJU V OBČINI

79. člen
(neposredne oblike sodelovanja občanov  

pri odločanju v občini)
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju 

v občini so:
– zbor občanov,
– referendum,
– ljudska iniciativa.

7.1 Zbor občanov

80. člen
(zbor občanov)

(1) Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo obmo-

čja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi 
s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukini-
tev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo 

programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter va-
rovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, 
kot so gradnja energetskih objektov, odlagališč odpadkov in 
nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo 
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem sta-
tutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene 
občinski svet ali župan.

(2) Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora 
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost sodi posa-
mezna zadeva, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog 
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, 
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče 
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primer-
nem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

81. člen
(sklic zbora občanov)

(1) Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen 
posamezen del.

(2) Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na 
pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.

(3) Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisa-
no z zakonom ali statutom občine ali če tako zahteva najmanj 
pet odstotkov volivcev v občini. Zbor občanov za del občine se 
skliče na zahtevo najmanj deset odstotkov volivcev tega dela.
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(4) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebo-
vati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. 
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. 
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in 
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko 
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo 
zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobu-
dniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. 
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po 
prejemu pravilno vložene zahteve.

82. člen
(območje, kraj in čas sklica zbora občanov)

(1) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za ka-
terega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter 
predlog dnevnega reda.

(2) Sklic zbora občanov je treba objaviti na spletni strani 
občine in na krajevno običajen način.

83. člen
(vodenje zbora občanov)

(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni 
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje 
predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, 
predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje 
najmanj deset odstotkov volivcev z območja občine, za katero 
je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo 
glasuje najmanj polovica volivcev, ki so glasovali.

(3) Javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske upra-
ve, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glaso-
valo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. 
Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani 
občinski svet in župana ter ga objavi na spletni strani občine 
ter na krajevno običajen način.

7.2 Referendum o splošnem aktu občine

84. člen
(referendum o splošnem aktu občine)

(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki 
so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, 
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih 
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski 
davki in druge dajatve.

(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega 
odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana 
občinskega sveta.

(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zah-
teva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa 
zakon ali statut občine.

85. člen
(razpis referenduma)

(1) Predlog za razpis referenduma je treba vložiti oziroma 
občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcev za vložitev zah-
teve za razpis referenduma v 15 dneh po sprejemu splošnega 
akta občine.

(2) Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana 
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, 
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali 
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

86. člen
(naknadni referendum)

(1) Referendum se opravi kot naknadni referendum, na 
katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine 
ali njegove posamezne določbe.

(2) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne do-
ločbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z 
objavo izida referenduma.

(3) Če je splošni akt ali so njegove posamezne določbe 
zavrnjene, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju 
volje volivcev ne spremeni.

(4) Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil 
splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove po-
samezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o 
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega 
mandata.

87. člen
(vložitev zahteve za referendum)

(1) Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis re-
ferenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih 
določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis re-
ferenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, 
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

(2) Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis refe-
renduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali 
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi 
najmanj 100 volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na 
seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in prii-
mek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

(3) Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za 
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo 
predloži županu.

(4) Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana 
v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z 
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po preje-
mu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno 
neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, 
se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma 
obvesti pobudnika in občinski svet.

(5) Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz 
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi 
upravno sodišče.

88. člen
(podpora zahtevi za razpis referenduma)

(1) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma 
z osebnim ali elektronskim podpisovanjem.

(2) Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpiso-
vanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referen-
duma, in rok za zbiranje podpisov.

(3) Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim orga-
nom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Volivec 
lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala 
e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalifi-
ciranim potrdilom.

(4) Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vlo-
žena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom 
zadostno število volivcev.

89. člen
(razpis referenduma)

(1) Občinski svet razpiše referendum v 15 dneh po spre-
jemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika za 
razpis referenduma oziroma v 15 dneh od vložitve zahteve 
volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim odstavkom 
prejšnjega člena.

(2) Referendum se izvede najprej 30 in najkasneje 45 dni 
od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan.

(3) Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet 
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo 
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo 
referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na 
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, 
dan razpisa in dan glasovanja.
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(4) Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s 
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

(5) Občinska volilna komisija objavi v medijih akt o razpisu 
referenduma 15 dni pred dnem glasovanja.

90. člen
(pravica glasovati na referendumu)

(1) Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, 
ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta, če zakon ne 
določa drugače.

(2) Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje 
večina volivcev, ki so glasovali.

91. člen
(postopek za izvedbo referenduma)

(1) Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki 
vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu 
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

(2) Glede glasovanja na referendumu in drugih vpraša-
njih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo 
referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, če ni s tem 
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno 
vprašanje drugače urejeno.

(3) Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje ob-
činska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, 
ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

7.3 Svetovalni referendum

92. člen
(svetovalni referendum)

(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih 
vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.

(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali 
za njen del.

(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami 
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

(4) Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne 
zavezuje občinskih organov.

7.4 Drugi referendumi

93. člen
(referendum o samoprispevku in drugih vprašanjih)
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o samopri-

spevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skla-

du z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja 
referendum, ni drugače določeno.

7.5 Ljudska iniciativa

94. člen
(ljudska iniciativa)

(1) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva 
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pri-
stojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prej-
šnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo 
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek 
s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu 
občine.

(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta 
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski 
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej 
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene 
zahteve.

(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih 
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od 
dne pravilno vložene zahteve.

95. člen
(sredstva za neposredno sodelovanje občanov  

pri odločanju v občini)
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odlo-

čanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo 
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

8 OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

96. člen
(občinske javne službe)

(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama 
določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.

(2) Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij.

97. člen
(občinske javne službe na področju družbenih dejavnosti)

(1) Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina 
javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:

– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
(2) Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih 

področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja 
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se 
zagotavljajo javne potrebe.

98. člen
(ustanovitev skupne pravne osebe javnega prava)
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospo-

darnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi 
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne službe.

99. člen
(gospodarske javne službe)

(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodar-
ske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa-

dne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu-

nalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v za-

vetišču.
(2) Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo 

tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene 
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospo-
darskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

100. člen
(ustanovitev pravne osebe javnega prava)

(1) Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske 
javne službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju 
pogojev, določenih z zakonom.

(2) Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega 
zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi 
v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi 
občinami skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje 
občinskih javnih služb.
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101. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)

(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih prav-
nih osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh 
ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo sku-
pni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

(2) V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo nje-
gove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, 
način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

(3) Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki 
so po zakonu obvezne.

9 PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

102. člen
(premoženje občine)

(1) Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-
ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.

(2) Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober 
gospodar.

103. člen
(prihodki občine)

(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, 
taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

(2) Občina je upravičena do finančne izravnave in drugih 
sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.

104. člen
(proračun občine)

(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 
občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski 
svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.

(2) Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki 
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega 
se sprejema.

105. člen
(sestava proračuna občine)

Črtan.

106. člen
(izvrševanje proračuna občine)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan 
lahko za izvrševanje proračuna pooblasti druge osebe.

107. člen
(sprejem proračuna občine)

Črtan.

108. člen
(začasno financiranje)

Črtan.

109. člen
(uporaba sredstev proračuna)

Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so 
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le 
za namene in v višini, določeni s proračunom.

110. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)

Črtan.

111. člen
(zaključni račun proračuna)

Črtan.

112. člen
(zadolževanje občine)

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih 
sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.

113. člen
(zadolževanje javnih podjetij in javnih zavodov)

(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica 
je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če 
je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski 
svet. Soglasje izda župan.

(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij 
in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na 
predlog župana občinski svet.

(3) Kadar občina z eno ali več občinami ustanovi javno 
podjetje ali javni zavod, o soglasju k zadolževanju odločajo 
občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.

114. člen
(finančno poslovanje občine)

(1) Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v 
okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave.

(2) Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali no-
tranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, 
ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z 
zakonom in podzakonskimi predpisi.

115. člen
(javno naročanje)

Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del 
izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

10 SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

10.1 Splošni akti občine

116. člen
(splošni akti občine)

(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega 
sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.

(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi pro-
storske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in 
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet 
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja 
poslovnik občinskega sveta.

117. člen
(statut občine)

(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme 
občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občin-
skega sveta.

(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpi-
san za sprejem odloka.

118. člen
(poslovnik občinskega sveta)

S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 
večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija in način 
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti 
članov občinskega sveta.

119. člen
(odlok občine)

(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz 
svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa 
način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
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(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene 
pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

119.a člen
(odredba)

Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splo-
šen pomen ali se odreja način ravnanja v takih razmerah.

120. člen
(pravilnik)

S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali 
odloka v procesu njihovega izvrševanja.

120.a člen
(navodilo)

Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela 
organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali 
odloka.

121. člen
(uradna objava)

(1) Splošni akti občine se objavljajo v Uradnem listu Re-
publike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če 
ni v njih drugače določeno.

(2) V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo tudi 
drugi akti, za katere tako odloči občinski svet ali drugi organ 
občine.

10.2 Posamični akti občine

122. člen
(posamični akti občine)

(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
(2) Odločbe in sklepi se izdajajo v upravnem postopku 

in v postopku o prekrških, v vseh drugih posamičnih zadevah 
pa sklepi, če ni z zakonom ali drugim predpisom določeno 
drugače.

123. člen
(odločanje o pritožbah zoper posamične akte občine)
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi 

občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji 
župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače dolo-
čeno. Župan mora odločiti v skladu z zakonom.

(2) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih 
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni or-
gan, ki ga določi zakon.

(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih 
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

124. člen
(zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti)

Črtan.

125. člen
(spor o pristojnosti)

Črtan.

126. člen
(upravni spor)

Črtan.

127. člen
(upravni in sodni postopki)

Črtan.

128. člen
(mnenje delovnega telesa)

Črtan.

129. člen
(nadzor nad zakonitostjo dela)

Črtan.

Statut Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, 
št. 26/12) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

130. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut 
Občine Dobrova - Polhov Gradec, Naš časopis, št. 252/99 in 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrova - Polhov 
Gradec, Naš časopis, št. 351/08.

131. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrova - 
Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 43/19) vsebujejo nasle-
dnjo prehodno in končno določbo:

66. člen
Nadzorni odbor mora uskladiti svoj poslovnik v roku treh 

mesecev po uveljavitvi sprememb in dopolnitev statuta.

67. člen
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan 

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3852. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrova 
- Polhov Gradec (uradno prečiščeno besedilo 
– UPB1)

Na podlagi 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 31/12 in 43/19) je 
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 7. redni seji 
dne 16. 10. 2019 potrdil uradno prečiščeno besedilo Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec, ki obsega:

– Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov 
Gradec (Uradni list RS, št. 31/12 z dne 30. 4. 2012) in

– Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 43/19 z 
dne 28. 6. 2019).

Št. 007-0011/2019-2
Dobrova, dne 16. oktobra 2019

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar

P O S L O V N I K
Občinskega sveta  

Občine Dobrova - Polhov Gradec  
uradno prečiščeno besedilo (UPB1)

1 SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(uporaba izrazov)

V tem poslovniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za 
moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
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2. člen
(vsebina poslovnika)

Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega 
sveta (v nadaljnjem besedilu: svet) ter način uresničevanja 
pravic in dolžnosti članov in članic sveta (v nadaljnjem besedilu: 
član sveta).

3. člen
(smiselna uporaba določil poslovnika)

Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za 
delovanje delovnih teles sveta in njihovih članov. Način dela 
delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja tudi 
v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki 
delovnih teles.

4. člen
(javnost dela)

(1) Delo in dokumentacija sveta in njegovih delovnih teles 
sta javna, razen če svet ali njegovo delovno telo obravnava 
zadevo zaupne narave.

(2) Svet zagotavlja javnost dela z obveščanjem javnosti o 
svojem delu, z navzočnostjo občanov in predstavnikov medijev 
na sejah in na druge načine v skladu s predpisi občine. Svet 
lahko odloči, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost.

(3) Svet lahko na predlog predlagatelja obravnavane za-
deve, župana, člana sveta, pristojnega delovnega telesa sveta 
ali nadzornega odbora sklene, da bo seja ali del seje sveta 
potekal brez navzočnosti javnosti, tudi če ne obravnava zade-
ve zaupne narave, kadar je utemeljeno pričakovati, da bodo v 
razpravi lahko sprožena vprašanja v zvezi z zadevami zaupne 
narave. Sklep o tem sprejme svet brez navzočnosti javnosti. 
Predsedujoči sveta določi, kdo je lahko poleg župana, članov 
sveta in predlagatelja gradiva navzoč na seji ali delu seje, ki 
poteka brez navzočnosti javnosti.

(4) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in 
njegovih delovnih teles, ki so zaupne narave. Ravnanje z akti 
in z gradivom zaupne narave določi župan s posebnim aktom.

(5) Šteje se, da je z objavo sklica seje na spletni strani 
občine zagotovljena seznanitev javnosti. Z dnem objave na 
spletu prične teči javna razprava, ki traja do pričetka seje sveta. 
V času javne razprave mora biti zagotovljen tudi vpogled v pre-
dlog odloka v prostorih občine v času uradnih ur. Zainteresirana 
javnost lahko o predlogu odloka posreduje mnenja, stališča, 
predloge in pripombe. Povzetek sodelovanja javnosti pripravi 
občinska uprava.

5. člen
(seje sveta)

(1) Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih 
sejah.

(2) Redne seje se sklicujejo najmanj štirikrat na leto.
(3) Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika 

ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
(4) Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslov-

nika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.
(5) Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in 

drugih svečanih priložnostih.

6. člen
(predstavljanje sveta)

Svet predstavlja župan, delovno telo sveta pa predsednik 
delovnega telesa (v nadaljnjem besedilu: predsednik).

7. člen
(uporaba žiga)

(1) Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom ob-
čine ali odlokom, v katerega notranjem krogu je ime občinskega 
organa “OBČINSKI SVET”.

(2) Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih 
in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.

(3) Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna 
telesa sveta.

(4) Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor 
občinske uprave.

2 KONSTITUIRANJE SVETA

8. člen
(konstituiranje sveta)

(1) Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je 
potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.

(2) Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan 
20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot deset dni po 
izvedbi drugega kroga volitev župana. Prvo sejo vodi najstarejši 
član sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana 
določi svet.

(3) Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kan-
didatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta.

9. člen
(obvezni dnevni red konstitutivne seje sveta)

(1) Obvezni dnevni red konstitutivne seje sveta je:
1. ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta,
2. poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet 

in volitev župana,
3. imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih 

pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta 
in ugotovitve izvolitve župana,

4. poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov čla-
nov sveta,

5. poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana,
6. imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja.
(2) O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja 

in ne odloča.
(3) Dnevni red konstitutivne seje lahko vsebuje tudi slove-

sno prisego župana in njegov pozdravni nagovor.

10. člen
(imenovanje mandatne komisije)

(1) Člane mandatne komisije predlagajo člani sveta. Svet 
glasuje o predlogih po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler 
niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet 
ne odloča.

(2) Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije 
in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za 
člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah 
kandidatov za člane sveta ali predstavnikov kandidatnih list in 
predlaga potrditev mandatov članov sveta.

(3) Če je vložena pritožba kandidata ali predstavnika 
kandidata za župana, mandatna komisija na podlagi poročila 
volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana pripravi poročilo v 
vsebini in upravičenosti pritožbe ter predlaga svetu odločitve o 
posameznih pritožbah.

11. člen
(mandati članov sveta)

(1) Mandate članov sveta potrdi svet na predlog manda-
tne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o 
izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandida-
tov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

(2) Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, 
o vsakem spornem mandatu pa odloči posebej.

(3) Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme gla-
sovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odlo-
čitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali 
predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.
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(4) Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o 
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej 
odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana oziroma 
predstavnikov kandidatur. Če je za župana izvoljen kandidat, 
ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana sveta, pa je zoper njegov 
mandat župana vložena pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme 
glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za 
župana, če je bil izvoljen tudi za člana sveta.

12. člen
(mandat članov sveta in mandat župana)

(1) Ko se svet konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni 
člani sveta, mandat dotedanjim članom sveta pa preneha.

(2) Če svet ni sprejel pritožbe zoper mandat župana iz 
četrtega odstavka 11. člena tega poslovnika, prične novoizvo-
ljenemu županu teči mandat, mandat dotedanjemu županu pa 
preneha.

(3) S prenehanjem mandata članov sveta preneha član-
stvo v stalnih in občasnih delovnih telesih sveta ter v nadzor-
nem odboru občine.

13. člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

Ko je svet konstituiran, imenuje izmed članov komisijo 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno 
delovno telo. Če komisija ni imenovana na konstitutivni seji, se 
imenuje najkasneje na naslednji seji.

3 PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA

14. člen
(pravice in dolžnosti članov sveta)

(1) Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zako-
nom, statutom občine in tem poslovnikom.

(2) Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se 
sej sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani 
sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in 
imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice 
glasovanja.

(3) Član sveta ima pravico:
– predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte, razen 

proračuna, zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v 
zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme svet na predlog 
župana,

– predlagati svetu obravnavo drugih vprašanj iz njegove 
pristojnosti;

– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih ak-
tov in odločitev sveta ter predlagati amandmaje teh predlogov;

– sodelovati pri oblikovanju programa dela sveta in dnev-
nih redov njegovih sej;

– predlagati kandidate za člane občinskih organov, de-
lovnih teles sveta in organov javnih zavodov, javnih podjetij in 
skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina 
oziroma v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje pred-
stavnike.

(4) Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne 
narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne 
tajnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti 
sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za 
katere izve pri svojem delu.

(5) Član sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi 
z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim 
aktom sveta do dela plače za nepoklicno opravljanje funkcije 
občinskega funkcionarja.

15. člen
(odgovornost člana sveta)

Črtan.

16. člen
(pravice svetniških skupin)

Črtan.

17. člen
(pravica do informiranosti)

(1) Član sveta ima pravico zahtevati od župana in drugih 
občinskih organov obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna za 
delo v svetu in njegovih delovnih telesih.

(2) Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgo-
voriti na vprašanja članov sveta in jim posredovati zahtevana 
pojasnila. Če član sveta to posebej zahteva, mu je treba odgo-
voriti oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.

(3) Član sveta ima pravico županu postaviti vprašanje 
ter mu lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za 
sprejem določenih ukrepov iz njegove pristojnosti.

18. člen
(vprašanja in pobude članov sveta)

(1) Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni 
obliki ali ustno.

(2) Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna 
točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.

(3) Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in posta-
vljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem 
primeru predsedujoči na to opozori in člana sveta pozove, da 
vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

(4) Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot tri 
minute, obrazložitev pobude pa ne več kot pet minut.

(5) Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredo-
vano tistemu, na katerega je naslovljeno.

(6) Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji 
sveta obvezno prisotna župan in direktor občinske uprave. Če 
sta župan ali in direktor občinske uprave zadržana, določita, 
kdo ju bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.

(7) Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so 
bila oddana do začetka seje, ter na ustna vprašanja dana ob 
obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva odgo-
vor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma 
proučitev, lahko župan ali direktor občinske uprave odgovorita 
na naslednji seji.

(8) Župan ali direktor občinske uprave lahko na posa-
mezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno morata 
odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva 
vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem članom 
sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji redni seji.

(9) Razprave o vprašanjih in pobudah ni.

19. člen
(zahteva za dodatna pojasnila)

(1) Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje 
vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. 
Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga svetu, da se o 
zadevi opravi razprava, o čemer odloči svet z glasovanjem.

(2) Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan 
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje.

20. člen
(udeleževanje na sejah sveta in delovnih telesih)

(1) Član sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delov-
nih teles, katerih član je.

(2) Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, 
katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti župana 
ali direktorja občinske uprave oziroma predsednika delovnega 
telesa najpozneje do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih 
razlogov ne more obvestiti župana ali direktorja občinske upra-
ve oziroma predsednika delovnega telesa o svoji odsotnosti do 
začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogoče.
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4 SEJE SVETA

4.1 Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

21. člen
(sklic seje)

(1) Svet dela in odloča na sejah.
(2) Seje sveta sklicuje župan.
(3) Župan sklicuje seje sveta v skladu s programom dela 

sveta, na podlagi sklepa sveta in na predlog drugih predlagate-
ljev, določenih s statutom občine, ter če to zahtevajo okoliščine, 
mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

(4) Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden je konča-
na predhodno sklicana seja, svet pa nove redne seje ne more 
pričeti, dokler ne konča prejšnje redne seje.

22. člen
(vabilo in gradivo)

(1) Sklic seje vsebuje vabilo in gradivo.
(2) Sklic redne seje sveta se pošlje članom sveta najka-

sneje devet dni pred dnevom, določenim za sejo. Posamezno 
gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebina gradiva 
nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.

(3) Sklic seje se pošlje županu, podžupanu, direktorju 
občinske uprave in medijem. Sklic se pošlje tudi predsednikom 
svetov krajevnih skupnosti in vodjem političnih strank in list, 
zastopanih v svetu.

(4) Sklic seje se pošlje po elektronski pošti v skladu s 
predpisom, ki ureja elektronsko poslovanje, lahko pa tudi v 
papirni obliki na izrecno pisno zahtevo prejemnika.

(5) Sklic seje je informacija javnega značaja. Sklic seje se 
z dnem, ko se ga odpošlje članom sveta in ostalim prejemni-
kom sklica, objavi na spletni strani občine.

23. člen
(izredna seja)

(1) Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odlo-
čanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.

(2) V zahtevi članov sveta za sklic izredne seje morajo 
biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo 
gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča.

(3) Izredno sejo sveta skliče župan. Če izredna seja sve-
ta, ki so jo zahtevali člani sveta, ni sklicana v roku sedmih dni 
od predložitve pisne obrazložene zahteve za sklic s priloženim 
ustreznim gradivom, jo lahko skličejo člani sveta, ki so sklic 
zahtevali oziroma njihov pooblaščeni predstavnik. V tem pri-
meru lahko sejo vodi član sveta, ki ga določijo člani, ki so sklic 
izredne seje zahtevali.

(4) Sklic seje mora biti vročen članom sveta najkasneje 
tri dni pred sejo. Izredna seja sveta poteka po dnevnem redu, 
ki je naveden v sklicu. O dnevnem redu svet ne razpravlja in 
ne glasuje.

(5) Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja 
sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem 
seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem 
primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami seji, na 
sami seji pa se lahko predloži tudi gradivo za sejo. Svet pred 
sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje ugotovi 
utemeljenost razlogov za sklic. Če svet ugotovi, da ni bilo razlo-
gov, se seja ne opravi in se skliče nova izredna ali redna seja 
v skladu s tem poslovnikom.

24. člen
(dopisna seja)

(1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za 
sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati 
o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, 
s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki 
in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne 

obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični 
ali elektronski obliki vročenega vabila s priloženim gradivom ter 
predlogom sklepa, ki naj se sprejme. Glasuje se lahko v fizični 
obliki pisno ali po elektronski pošti s podpisanim skeniranim 
dopisom. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje 
vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja 
seje, to je do katere ure se šteje trajanje seje).

(2) Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano 
vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo 
več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, 
ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo 
je sprejet, če je zanj glasovala večina članov sveta, ki so do 
roka oddali svoj glas.

(3) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, 
določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni 
vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev, koliko članov 
sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti 
na prvo naslednjo redno sejo sveta.

25. člen
(poročevalci)

(1) Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne 
točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma drugi pre-
dlagatelj.

(2) Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je po-
trebna glede na dnevni red seje.

26. člen
(predlog dnevnega reda)

(1) Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan.
(2) Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi člani 

sveta, ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
(3) Posamezno točko dnevnega reda lahko poleg župa-

na predlaga tudi član sveta, delovno telo, nadzorni odbor v 
zadevah iz svoje pristojnosti in najmanj pet odstotkov volivcev.

(4) Na dnevni red ni mogoče uvrstiti akta, če še ni končan 
postopek o aktu z enako ali podobno vsebino.

(5) V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo 
le točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo-
čeni s tem poslovnikom.

(6) Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so 
pripravljeni za drugo obravnavo.

(7) Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo 
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h kate-
rim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, kadar ta 
ni bil predlagatelj, če gradiva ni obravnavalo pristojno delovno 
telo, razen v primerih, ko delovno telo še ni bilo ustanovljeno, 
pa je obravnava nujna, ali če svet odloči drugače.

27. člen
(vodenje seje)

(1) Sejo sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej 
sveta pooblasti podžupana ali drugega člana sveta (v nadalj-
njem besedilu: predsedujoči).

(2) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predse-
dujoči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa 
tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član sveta.

(3) Izredno sejo sveta, ki jo skličejo člani sveta ker žu-
pan ni opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslovnikom, 
vodi član sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje 
zahtevali.

28. člen
(javnost seje)

(1) Seje sveta so javne. Javnost seje se zagotavlja z nav-
zočnostjo občanov in predstavnikov medijev na sejah sveta. 
Občani morajo svojo navzočnost najaviti vsaj en dan pred sejo 
sveta. Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, 
v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko spre-
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mlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost mora 
biti vidno ločen od prostora za člane sveta.

(2) Občani se lahko vključujejo v razpravo samo v primeru, 
če to dovoli svet. Če občan, ki spremlja sejo ali predstavnik me-
dija moti delo sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če pa tudi 
po opozorilu ne neha motiti dela sveta pa ga odstrani iz prostora.

(3) Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo 
za javnost. Besedilo uradnega obvestila pripravi župan.

29. člen
(izključitev javnosti)

(1) Župan predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo za jav-
nost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, 
če to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z zakonom 
niso informacije javnega značaja ali če vsebujejo podatke, ki 
so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom 
občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne 
narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

(2) Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako 
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti, 
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov 
sveta navzoč na seji.

4.2 Potek seje

30. člen
(ugotavljanje sklepčnosti)

(1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed 
članov sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more 
udeležiti.

(2) Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Pred-
sedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.

(3) Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v 
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

31. člen
(odločanje o zapisniku prejšnje seje)

Črtan.

32. člen
(dnevni red)

(1) Svet na začetku seje določi dnevni red.
(2) Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o 

predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega 
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o mo-
rebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali 
hitri postopek ter zamenjavo vrstnega reda predlaganih točk.

(3) Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam 
umakne vse do glasovanja o dnevnem redu. O predlagate-
ljevem umiku točke svet ne razpravlja in ne glasuje. Kadar 
predlaga umik točke dnevnega reda oseba, ki ni predlagatelj 
točke, svet o tem razpravlja in glasuje.

(4) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprej-
mejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom 
sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na 
dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet raz-
pravlja in glasuje.

(5) Prva točka dnevnega reda je praviloma sprejem za-
pisnika seje sveta.

(6) Mandatne zadeve se uvrstijo na dnevni red takoj za 
točko »potrditev zapisnika«.

(7) Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma 
za razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje 
predlog dnevnega reda v celoti.

33. člen
(vrstni red obravnave točk dnevnega reda)

(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po 
sprejetem vrstnem redu.

(2) Med sejo lahko svet izjemoma spremeni vrstni red 
obravnave posameznih točk dnevnega reda, če med potekom 
seje nastopijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno posamezno 
gradivo obravnavati pred točko dnevnega reda, na katero je 
uvrščeno. Spremembo vrstnega reda obravnave je potrebno 
ustno obrazložiti.

34. člen
(razprava)

(1) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda 
lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predla-
gatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna 
obrazložitev sme trajati največ 15 minut, če ni s tem poslovni-
kom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je predlagatelj 
dolžan podati dopolnilno obrazložitev.

(2) Če ni župan predlagatelj, poda župan ali podžupan 
oziroma direktor občinske uprave mnenje k obravnavani za-
devi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa sveta, 
ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev županovega mnenja in 
beseda predsednika delovnega telesa lahko trajata največ po 
deset minut.

(3) Potem dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu, 
kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana 
lahko traja največ tri minute. Svet lahko sklene, da posamezen 
član iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa, vendar 
ne več kot deset minut.

(4) Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat, 
ima pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega raz-
pravljavca, vendar ne več kot trikrat na seji. Replika mora 
biti konkretna in se nanašati na napovedi replike označeno 
razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepove. Replike smejo 
trajati največ eno minuto.

(5) Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, 
predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne raz-
prave lahko trajajo le po tri minute.

35. člen
(opomin)

(1) Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na 
dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predse-
dujoči pozval.

(2) Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali preko-
rači čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po 
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z 
razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper od-
vzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči 
svet brez razprave.

36. člen
(kršitve poslovnika)

(1) Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o 
kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo 
zahteva.

(2) Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslov-
nika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom, 
odloči svet o tem vprašanju brez razprave.

(3) Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako, 
ali popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je 
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu 
da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora 
član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več kot 
tri minute.

37. člen
(prekinitev dela sveta)

(1) Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k raz-
pravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Če 
je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev 
ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in 
nadaljuje po predložitvi teh predlogov.
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(2) Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, 
če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaklju-
čeni razpravi, potrebe po posvetovanjih ali pridobitve dodatnih 
strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi, 
kdaj se bo seja nadaljevala.

(3) Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja 
ni več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem te-
lesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo sveta 
prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti 
v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.

38. člen
(začetek seje in odmor)

(1) Seje sveta se sklicujejo najprej ob 17. uri in morajo 
biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot štiri ure.

(2) Predsedujoči lahko odredi petnajst 15-minutni odmor 
vsaj po dveh urah neprekinjenega dela.

(3) Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen 
predlog posameznega ali skupine članov sveta, župana ali 
predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave amandmajev, 
mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali odgovorov oziroma 
pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja največ deset 
minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v okviru posamezne 
točke največ dvakrat.

(4) Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po 
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, svet odloči, ali se 
lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje drugič.

39. člen
(preložitev razprave)

(1) Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal raz-
prave ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne 
želi odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi 
preloži na naslednjo sejo. Enako lahko svet odloči, če časovno 
ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.

(2) Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, je seja sveta 
končana.

4.3. Vzdrževanje reda na seji

40. člen
(red na seji)

(1) Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme 
nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.

(2) Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med 
govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo 
le predsedujoči.

41. člen
(ukrepi za zagotovitev reda na seji)

(1) Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči 
naslednje ukrepe:

– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.
(2) Opomin se lahko izreče članu sveta, če govori, čeprav 

ni dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če na kak drug 
način krši red na seji.

(3) Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svo-
jim govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil 
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe 
tega poslovnika.

(4) Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu 
sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu besede 
krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta.

(5) Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep 
odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti prostor, 
v katerem je seja.

(6) Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in 
iz poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši 

red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten 
potek seje.

(7) Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da 
se odstranijo vsi poslušalci.

(8) Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti 
reda na seji sveta, jo prekine.

4.4 Odločanje

42. člen
(sklepčnost)

(1) Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina 
vseh članov sveta.

(2) Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim 
glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru ozi-
roma prekinitvi. Navzočnost članov sveta na začetku seje se 
ugotovi s podpisi članov na listi navzočnosti.

43. člen
(odločanje na seji sveta)

Predlagana odločitev je na sklepčni seji sveta sprejeta, 
če se je večina članov sveta, ki so glasovali, izrekla »ZA« njen 
sprejem oziroma, če je »ZA« sprejem glasovalo toliko članov, 
kot to za posamezno odločitev določa zakon.

44. člen
(glasovanje)

(1) Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
(2) S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako skle-

ne pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju. 
Predlog za tajno glasovanje lahko poda vsak član sveta.

(3) Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, 
o katerem se odloča. Predsedujoči pred vsakim glasovanjem 
prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja.

(4) Predsedujoči pozove h glasovanju člane sveta tako, 
da jim najprej predlaga, da se opredelijo »ZA« sprejem predla-
gane odločitve, po zaključenem opredeljevanju za sprejem od-
ločitve pa še, da se opredelijo »PROTI« sprejemu predlagane 
odločitve. Vsak član glasuje o isti odločitvi samo enkrat, razen 
če je glasovanje v celoti ponovljeno.

(5) Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugo-
tovi in objavi izid glasovanja.

45. člen
(javno in poimensko glasovanje)

(1) Javno glasovanje se opravi z dvigom rok, z uporabo 
glasovalne naprave ali s poimenskim izjavljanjem.

(2) Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči 
na predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh čla-
nov sveta.

(3) Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abe-
cednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da 
glasno izjavi »ZA« ali »PROTI«. O poimenskem glasovanju se 
piše zaznamek tako, da se pri vsakem članu sveta zapiše, kako 
je glasoval, ali pa se zabeleži njegova odsotnost. Zaznamek je 
sestavni del zapisnika seje.

46. člen
(tajno glasovanje)

(1) Tajno se glasuje z glasovnicami.
(2) Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska ko-

misija, ki jo vodi predsedujoči seje sveta. Dva člana določi svet 
na predlog predsedujočega.

(3) Za glasovanje se pripravi toliko enakih glasovnic, kot 
je članov sveta. Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga 
uporablja svet.

(4) Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas 
glasovanja.
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(5) Komisija vroči glasovnice članom sveta in sproti ozna-
či, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki 
je določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost 
glasovanja.

(6) Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, 
in praviloma opredelitev »ZA« in »PROTI«. »ZA« je na dnu 
glasovnice za besedilom predloga na desni strani, »PROTI« 
pa na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo »ZA« ali 
besedo »PROTI«.

(7) Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
(8) Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke, 

imena in priimke kandidatov, če jih je več, po abecednem redu 
prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži zapo-
redno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega 
se želi glasovati, in največ toliko zaporednih številk, kolikor kan-
didatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati.

(9) Ko član sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v 
glasovalno skrinjico.

47. člen
(izid glasovanja)

(1) Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid gla-
sovanja.

(2) Poročilo o izidu glasovanja vsebuje podatke o:
– datumu in številki seje sveta,
– predmetu glasovanja,
– sestavi glasovalne komisije s podpisi njenih članov,
– številu razdeljenih glasovnic,
– številu oddanih glasovnic,
– številu neveljavnih glasovnic,
– številu veljavnih glasovnic,
– številu glasov »ZA« in število glasov »PROTI« oziroma 

pri glasovanju o kandidatih številu glasov, ki jih je dobil posa-
mezni kandidat,

– ugotovitvi, da je predlog izglasovan s predpisano veči-
no, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa, 
katerih kandidat je imenovan.

(3) Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid 
glasovanja na seji sveta.

48. člen
(ponovitev glasovanja)

(1) Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja 
ali ugotovitvi izida glasovanja pri javnem glasovanju, se lahko 
glasovanje ponovi.

(2) O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na 
predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasova-
nja, ali na predlog predsedujočega. O isti zadevi je mogoče 
glasovati največ dvakrat. Javnega poimenskega glasovanja 
se ne ponavlja.

4.5 Zapisnik seje sveta

49. člen
(vsebina zapisnika seje sveta)

(1) O vsaki seji sveta se piše zapisnik.
(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti 

pa podatke o udeležbi na seji, o navzočnosti članov sveta na 
seji, o odsotnosti članov sveta, o udeležbi vabljenih, predstav-
nikov javnosti in občanov na seji, predlogu dnevnega reda, 
umiku točk, razširitvi dnevnega reda ter sprejetem dnevnem 
redu, imenih razpravljavcev, predlogih amandmajev in sklepov, 
o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so 
bili sprejeti ter o vseh postopkovnih odločitvah predsedujočega 
in sveta. Zapisniku je treba predložiti original vabila in gradivo, 
ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.

50. člen
(zvočni zapis seje sveta)

(1) Seja sveta se zvočno snema. Zvočno snemanje seje 
sveta izvaja občinska uprava. Nepooblaščeno snemanje seje je 

kršitev v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 41. člena tega 
poslovnika. Šteje se, da so člani sveta s pričetkom mandata 
seznanjeni z vsebino tega poslovnika in namenom snemanja 
sej sveta, izdelavo prepisa in javno objavo zvočnega posnetka 
seje ter s svojo udeležbo na seji podajajo svojo privolitev v 
obdelavo osebnih podatkov, kadar soglasje predstavlja pravno 
podlago za obdelavo osebnih podatkov. Enako se šteje za dru-
ge udeležence na seji, ki imajo pravico do besede, ter podajo 
izjavo, da so seznanjeni s tem poslovnikom.

(2) Upravljalec osebnih podatkov je občinska uprava.
(3) Seje se snemajo z namenom obveščanja javnosti in 

zagotavljanja nadzora javnosti nad delovanjem organov občine 
ter izdelave zapisnika seje sveta, enako velja tudi za izdelavo 
prepisa in javno objavo zvočnega posnetka seje.

(4) Zvočni zapis se objavi na uradni spletni strani občine v 
roku sedmih delovnih dni po seji sveta, če so izpolnjeni pogoji 
za objavo, ter se izbriše najkasneje v roku 30 dni po konstitu-
tivni seji naslednjega sveta. V kolikor se izdela magnetogram 
seje, se zvočni zapis uniči v roku sedmih delovnih dni po izde-
lavi magnetograma.

(5) Posnetki sej ali njihovih delov, iz katerih je javnost 
izključena zaradi obdelave varovanih osebnih podatkov, se 
ne objavljajo javno in se te seje oziroma ti deli sej zvočno 
snemajo z namenom priprave zapisnika ali z drugim zakonitim 
namenom.

(6) Dobesedni zapisnik je prepis zvočnega zapisa seje 
(magnetogram). Magnetogram seje se hrani v sejnem dosjeju 
skupaj z zapisnikom in gradivom s seje, v skladu s predpisi, ki 
urejajo ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom.

(7) Pravna podlaga za snemanje sej oziroma za javno 
objavo zvočnih posnetkov sej je zagotavljanje zakonitih intere-
sov, to je izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog in obveznosti 
javnega sektorja, pod pogojem, da se s tako obdelavo ne po-
seže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni 
podatki nanašajo. Javni uslužbenec pred vsako sejo, ki se 
snema, in pred vsako javno objavo zvočnega posnetka izdela 
oceno obstoja zakonitega interesa. V kolikor zakoniti interes za 
zvočno snemanje seje ali javno objavo zvočnega posnetka ni 
podan, je pravna podlaga za zvočno snemanje seje ali javno 
objavo zvočnega posnetka privolitev posameznika. Posame-
znik lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče, vendar velja ta 
preklic samo za bodoče snemanje oziroma za bodoče javne 
objave zvočnih zapisov.

(8) Pravice, njihov obseg in način uveljavitve, ki jih lahko 
uveljavlja posameznik v zvezi s svojimi osebnimi podatki in 
njihovo obdelavo, določa GDPR ali zakon, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

(9) Član sveta in drug udeleženec seje, če je za to dobil 
dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati zvočni zapis 
seje, če ta ni javno objavljen. Poslušanje se opravi v prosto-
rih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega 
uslužbenca.

51. člen
(potrjevanje zapisnika)

(1) Za zapisnik seje sveta skrbi direktor občinske uprave. 
Direktor občinske uprave lahko za vodenje zapisnika seje sveta 
pooblasti drugega javnega uslužbenca.

(2) Na vsaki redni seji sveta se obravnavajo in potrdijo 
zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih oziroma dopi-
snih sej sveta. Vsak član sveta ima pravico podati pripombe na 
zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči svet. Če so pripombe 
sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.

(3) Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je 
sejo vodil, in direktor občinske uprave oziroma pooblaščeni 
javni uslužbenec, ki je vodil zapisnik.

(4) Po sprejemu se zapisnik objavi na spletnih straneh 
občine ter na krajevno običajen način.

(5) Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je 
bil voden na nejavnem delu seje sveta, se ne prilaga v gradivo 
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za redno sejo sveta in ne objavlja. Člane sveta z njim pred 
potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.

52. člen
(ravnanje z gradivom sveta)

(1) Ravnanje z gradivom sveta, ki je zaupne narave, do-
loči svet na podlagi zakona s posebnim aktom.

(2) Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, za-
pisniki sej ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih teles, se 
kot trajno gradivo hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva 
občinske uprave.

53. člen
(vpogled v gradivo)

(1) Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradi-
vo, ki se hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva, če je to 
potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled odredi 
direktor občinske uprave na podlagi pisne zahteve člana sveta. 
Original zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hranijo 
pri gradivu, ki je bilo vpogledano.

(2) V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, 
odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom sveta.

4.6 Strokovno in administrativno delo za svet

54. člen
(strokovno in administrativno delo za svet)

(1) Strokovno in administrativno delo za potrebe sveta 
opravlja občinska uprava.

(2) Direktor občinske uprave organizira strokovno in teh-
nično pripravo gradiv za potrebe sveta in določi javnega usluž-
benca, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga 
opravila, potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih 
teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi 
določeno posebno delovno mesto.

4.7 Delovna telesa sveta

55. člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)

(1) Svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.

(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja ima tri člane.

(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja opravlja zlasti naslednje naloge:

– predlaga kandidate za organe občine, delovna telesa 
sveta in druge organe, ki jih imenuje svet,

– daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji 
v občini, ki so v pristojnosti sveta,

– opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkci-

onarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet ali so 

določena v zakonu.

56. člen
(delovna telesa sveta)

(1) Svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot 
svoja delovna telesa. Komisije in odbori sveta v okviru svojega 
delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in aktom o 
ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo 
svetu mnenja in predloge.

(2) Komisije in odbori sveta lahko predlagajo svetu v 
sprejem odloke in druge akte iz njihove pristojnosti, razen 
proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za 
katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme 
svet na predlog župana.

57. člen
(stalna delovna telesa)

Stalna delovna telesa sveta, ustanovljena s statutom ob-
čine, so naslednji odbori in komisija:

– odbor za zdravstvo in socialo,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za gospodarske dejavnosti,
– odbor za komunalo in urbanizem,
– statutarno pravna komisija.

58. člen
(odbor za zdravstvo in socialo)

(1) Odbor za zdravstvo in socialo ima sedem članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odlo-

čitev iz pristojnosti občine na področju zdravstva in sociale, ki 
so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in 
svetu poda stališče, predvsem pa:

– spremlja razvoj zdravstva, socialnega skrbstva, invali-
dov in ostarelih,

– obravnava socialno politiko občine,
– obravnava del proračuna, ki se nanaša na področje dela 

odbora in drugih zadev, ki sodijo v pristojnost odbora.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni 

pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter svoje 
mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu ali drugemu 
predlagatelju. Mnenje o amandmajih k predlaganim splošnim 
aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave 
predloga splošnega akta.

59. člen
(odbor za družbene dejavnosti)

(1) Odbor za družbene dejavnosti ima osem članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju družbenih dejavnosti, ki 
so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in 
svetu poda stališče, predvsem pa:

– spremlja razvoj predšolskega varstva, varstva otrok in 
družine,

– spremlja razvoj vzgoje in izobraževanja,
– spremlja razvoj kulturne dejavnosti, raziskovalne, knji-

žničarske in informacijsko-dokumentarne dejavnosti,
– spremlja razvoj športa in rekreacije,
– obravnava del proračuna, ki se nanaša na področje dela 

odbora in drugih zadev, ki sodijo v pristojnost odbora.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni 

pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter svoje 
mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu ali drugemu 
predlagatelju. Mnenje o amandmajih k predlaganim splošnim 
aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave 
predloga splošnega akta.

60. člen
(odbor za gospodarske dejavnosti)

(1) Odbor za gospodarske dejavnosti ima osem članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odlo-

čitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, turizma, 
kmetijstva in gozdarstva, ki so svetu predlagani v sprejem, obli-
kuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče, predvsem pa:

– spremlja in spodbuja razvoj kmetijstva, ribištva, gozdar-
stva, lovstva in veterine,

– daje pobude za pospeševanje razvoja kmetijstva,
– obravnava zadeve s področja podeželja,
– spremlja stanje na področju gospodarstva v občini in 

obravnava ter daje predloge za razvoj gospodarstva,
– spremlja stanje na področju gospodarskih javnih služb 

ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
– spremlja stanje na področju malega gospodarstva in 

predlaga ukrepe za razvoj malega gospodarstva,
– spremlja in daje pobude za razvoj turizma v občini,
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– daje predloge na področju promocijske dejavnosti obči-
ne in izdaja ustrezne publikacije,

– uvaja in spremlja program porabe turistične takse in 
spremlja njeno izvajanje,

– obravnava del proračuna, ki se nanaša na področje dela 
odbora in drugih zadev, ki sodijo v pristojnost odbora.

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni 
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter svoje 
mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu ali drugemu 
predlagatelju. Mnenje o amandmajih k predlaganim splošnim 
aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave 
predloga splošnega akta.

61. člen
(odbor za komunalo in urbanizem)

(1) Odbor za komunalo in urbanizem ima osem članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloči-

tev iz pristojnosti občine na področju komunale in urbanizma, 
ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje 
in svetu poda stališče, predvsem pa obravnava:

– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje, upravljanje z ener-
getskimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami,

– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z jav-
nimi cestami, javnimi potmi, trgi, parki in drugimi javnimi povr-
šinami,

– ukrepe s področja prostorskega razvoja in prostorskega 
planiranja občine,

– zadeve s področja varstva okolja, varstva naravne in 
kulturne dediščine, varstva tal in vodnih virov, varstva zraka, 
varstva pred hrupom ter zbiranja in deponiranja odpadkov,

– zadeve, ki so v zvezi z gospodarjenjem z nepremični-
nami v lasti občine,

– del proračuna, ki se nanaša na področje dela odbora in 
drugih zadev, ki sodijo v pristojnost odbora.

(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni 
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter svoje 
mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu ali drugemu 
predlagatelju. Mnenje o amandmajih k predlaganim splošnim 
aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave 
predloga splošnega akta.

62. člen
(statutarno pravna komisija)

(1) Statutarno pravna komisija sveta ima tri člane.
(2) Komisija obravnava predlog statuta občine in poslov-

nika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev ter odlokov 
in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema svet.

(3) Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede 
skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in 
statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi 
veljavnimi akti občine.

(4) Komisija lahko predlaga svetu v sprejem spremembe 
in dopolnitve statuta občine in poslovnika sveta ter obvezno 
razlago določb splošnih aktov občine.

63. člen
(komisija za nadzor proračuna)

Črtan.

64. člen
(komisija za informacijsko družbo)

Črtan.

65. člen
(občasna delovna telesa)

Občasna delovna telesa ustanovi svet s sklepom, s kate-
rim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi 
imenovanje.

66. člen
(imenovanje članov odborov in komisij)

(1) Člane odborov in komisij imenuje svet na predlog 
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed 
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov, 
če ta poslovnik ne določa drugače.

(2) Odbor oziroma komisija ima predsednika in name-
stnika predsednika. Predsednika odbora imenuje svet izmed 
članov, ki so člani sveta.

(3) Prvo sejo odbora skliče župan.
(4) Članstvo v komisiji ali odboru sveta ni združljivo s 

članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski 
upravi.

67. člen
(delo delovnega telesa)

(1) Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo, 
organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje 
in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem 
svetu.

(2) Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodelje-
nih zadev po sklepu sveta, na podlagi dnevnega reda redne 
seje sveta, ali na zahtevo večine članov odbora ali komisije ali 
na zahtevo župana.

(3) Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano 
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega 
telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

(4) Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila 
tega poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta.

5 AKTI SVETA

5.1 Splošne določbe

68. člen
(splošni akti občine)

(1) Svet sprejema splošne akte (v nadaljevanju: akti) v 
rednem, hitrem in skrajšanem postopku. V rednem postopku 
svet sprejema akte po dvostopenjskem ali enostopenjskem 
postopku.

(2) Svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in 
statutom naslednje akte:

– poslovnik o delu sveta,
– proračun in zaključni račun proračuna občine,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izved-

bene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila in
– sklepe.
(3) Svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, ob-

vezne razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov 
ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom 
občine.

(4) Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom 
in statutom občine.

69. člen
(predlagalna pravica)

(1) Proračun in zaključni račun proračuna občine, odloke 
ter druge splošne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu 
tako določeno, predlaga svetu v sprejem župan.

(2) Komisije in odbori sveta ter vsak član sveta lahko 
predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove 
pristojnosti, razen aktov iz prvega odstavka.

(3) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko v skladu 
z zakonom in statutom občine zahteva od sveta izdajo ali raz-
veljavitev splošnega akta.
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70. člen
(podpis in hramba aktov, ki jih sprejema svet)

(1) Akte, ki jih sprejema svet, podpisuje župan.
(2) Izvirnike aktov sveta se ožigosa in shrani v stalni zbirki 

dokumentarnega gradiva občinske uprave.

5.2 Postopek za sprejem odloka

71. člen
(vsebina predloga odloka)

(1) Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, 
besedilo členov in njihovo obrazložitev.

(2) Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno sta-
nja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, 
ki jih bo imelo sprejetje odloka. Glede na vsebino odloka mora 
biti uvodu priloženo tudi grafično ali kartografsko gradivo.

(3) Če je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali član 
sveta pošlje predlog odloka županu s predlogom za uvrstitev 
na dnevni red seje sveta.

72. člen
(obravnava predloga odloka)

(1) Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodelo-
val v obravnavah predloga odloka na sejah sveta.

(2) Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga 
odloka na sejah sveta, tudi kadar ni predlagatelj.

73. člen
(razprava o predlogu odloka)

Svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.

74. člen
(prva obravnava)

(1) V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o 
razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter 
temeljnih rešitvah predloga odloka.

(2) Po končani obravnavi svet sprejme stališča in predlo-
ge o odloku.

(3) Če svet meni, da predlog ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo ali da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne.

(4) Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po 
končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči svet.

(5) Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih 
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi obrav-
navi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, lahko 
svet na predlog predlagatelja sprejme predlog odloka na isti seji 
tako, da se prva in druga obravnava predloga odloka združita.

75. člen
(priprava besedila za drugo obravnavo)

Pred začetkom druge obravnave mora predlagatelj pri-
praviti novo besedilo predloga odloka, pri čemer na primeren 
način upošteva stališča in predloge iz prve obravnave oziroma 
jih utemeljeno pisno zavrne. Predlagatelj navede tudi rešitve, ki 
odstopajo od besedila predloga odloka v prvi obravnavi.

76. člen
(vlaganje amandmajev)

(1) V drugi obravnavi predloga odloka se vlagajo amand-
maji. Splošna obravnava ni dovoljena.

(2) Amandma mora biti predložen v pisni obliki z obrazlo-
žitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na 
kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan 
amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlagajo amand-
ma predlagatelj odloka, najmanj ena četrtina vseh članov sveta 
ali župan.

(3) Predlagatelj akta in župan lahko do konca razprave o 
posameznem členu vložita amandma na amandma.

(4) Predlagatelj akta in župan se lahko opredelita do 
amandmaja k predlogu tega akta.

77. člen
(glasovanje o amandmaju)

(1) O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
(2) Če amandma ni predložen v pisni obliki ali je brez ob-

razložitve, ga predsedujoči ne sme dati v razpravo in odločanje.
(3) O amandmajih k posameznemu členu se glasuje po 

vrstnem redu, kot so bili vloženi.
(4) Če je k posameznemu členu predlaganih več amand-

majev, ki se med seboj izključujejo, se najprej glasuje o amand-
maju, ki najbolj odstopa od vsebine člena in nato po tem 
kriteriju o drugih amandmajih. Po sprejemu prvega takega 
amandmaja se o nadaljnjih ne glasuje.

(5) Če je predlagan amandma na amandma, se najprej 
glasuje o amandmaju, ki je dan na amandma.

(6) Predlagatelj amandmaja lahko umakne amandma do 
začetka glasovanja o amandmajih k členu, h kateremu je pre-
dlagal amandma.

(7) Za sprejem amandmaja je potrebna enaka večina kot 
za sprejem akta v obravnavi.

77.a člen
(uskladitveni amandma)

Če predlagatelj po sprejemu vseh amandmajev ugotovi, 
da so zaradi sprejetih amandmajev posamezne določbe predlo-
ga akta medsebojno neusklajene, lahko predlaga uskladitveni 
amandma še pred glasovanjem o aktu v celoti.

77.b člen
(nesprejetje akta)

Če svet v katerikoli fazi obravnave akta ne sprejme, je 
postopek za njegov sprejem končan.

78. člen
(sprejem splošnih aktov občine)

(1) Statut občine in poslovnik sveta se sprejemata po 
enakem postopku, kot velja za sprejemanje odloka.

(2) Proračun občine sprejema svet po postopku, določe-
nem s tem poslovnikom.

(3) O predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti odloča 
svet na eni obravnavi, če zakon ne določa drugače.

79. člen
(sprejem splošnih aktov občine do prenehanja mandata)

(1) Svet mora do prenehanja mandata svojih članov pra-
viloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih 
občine.

(2) Postopki sprejemanja aktov, ki se do poteka mandata 
sveta ne zaključijo, so končani in se v novem mandatu ne 
nadaljujejo.

5.3 Hitri postopek za sprejem odloka

80. člen
(hitri postopek za sprejem odloka)

(1) Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali narav-
ne nesreče, lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku. Pri 
hitrem postopku se združita prva in druga obravnava predloga 
odloka na isti seji.

(2) Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odlo-
ka. O uporabi hitrega postopka odloči svet na začetku seje pri 
določanju dnevnega reda.

(3) Če svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po 
hitrem postopku, se uporabljajo določbe tega poslovnika o 
rednem postopku in prvi obravnavi predloga odloka.

(4) Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za 
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.
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(5) Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje 
in amandmaje na amandmaje na sami seji vse do konca obrav-
nave predloga odloka.

5.4 Skrajšani postopek za sprejem odloka

81. člen
(skrajšani postopek za sprejem odloka)

(1) Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odlo-
či, da bo na isti seji opravil obe obravnavi predloga odloka ali 
drugega splošnega akta, ki se sprejema na enak način, če gre:

– za manj zahtevne spremembe in dopolnitve,
– prenehanje veljavnosti splošnega akta ali njegovih po-

sameznih določb skladu z zakonom,
– uskladitve z zakonom, državnim proračunom ali drugimi 

predpisi države oziroma občine,
– spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavne-

ga sodišča,
– prečiščena besedila splošnih aktov občine,
– obvezno razlago določb splošnih aktov.
(2) Odločitev iz prejšnjega odstavka ne more biti sprejeta, 

če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov sveta. Po 
končani prvi obravnavi lahko vsak član sveta predlaga, da svet 
spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka tega člena in da 
se druga obravnava opravi po rednem postopku. O tem odloči 
svet takoj po vložitvi predloga.

(3) V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo 
k členom splošnega akta, ki se s predlogom spreminjajo ali 
dopolnjujejo. Amandmaji in amandmaji na amandmaje se lahko 
vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.

82. člen
(objava splošnega akta občine)

Črtan.

5.5 Postopek za sprejem proračuna

83. člen
(proračun občine)

(1) S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in 
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe občini.

(2) Proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne 
in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun.

84. člen
(predlog proračuna občine)

(1) Župan predloži predlog proračuna v roku, kot ga do-
loča zakon.

(2) Svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uve-
ljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero se sprejema 
proračun.

(3) Župan pošlje članom sveta predlog proračuna občine 
z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, 
hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri bo predlog proračuna 
predstavljen in opravljena splošna razprava.

(4) V okviru predstavitve proračuna predstavi svetu župan 
ali pooblaščeni delavec občinske uprave:

– temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predlo-
ga proračuna,

– načrtovane politike občine,
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev 

in naložb ter računa financiranja,
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega 

neposrednega uporabnika proračuna in kadrovski načrt,
– načrt razvojnih programov,
– kadrovski načrt in
– načrt nabav.
(5) Predstavitev ni časovno omejena.
(6) Po predstavitvi predloga proračuna opravi svet splo-

šno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu opravi javna 
razprava.

(7) Če svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno 
razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu, da v 
roku sedmih dni predloži svetu popravljen predlog proračuna 
z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi sveta v njem upo-
števani.

(8) Če svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne 
pošlje v javno razpravo, ga skupaj s stališči in predlogi sveta 
pošlje v javno razpravo župan.

85. člen
(javna razprava)

(1) Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 
15 dni.

(2) V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled 
v predlog proračuna tako, da sklep o javni razpravi in predlog 
proračuna objavi na spletnih straneh občine v katalogu infor-
macij javnega značaja in zainteresiranim zagotovi dostop do 
predloga proračuna v prostorih občine.

(3) Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in pre-
dlogov občanov k predlogu proračuna občine na svojih spletnih 
straneh in na krajevno običajen način.

86. člen
(obravnava predloga proračuna)

(1) V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna 
delovna telesa sveta, sveti krajevnih skupnosti ter zainteresi-
rana javnost.

(2) Med javno razpravo je župan dolžan pojasniti predlog 
proračuna občine.

87. člen
(dopolnjen predlog proračuna občine)

(1) Najkasneje v 15 dneh po končani javni razpravi o pre-
dlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni odlok o proračunu 
občine ter skliče sejo sveta, na kateri se bosta obravnavala. S 
tem je splošna razprava zaključena.

(2) Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu 
občine lahko člani sveta in delovna telesa vložijo amandmaje 
najkasneje tri dni pred sejo sveta. Delovno telo, ki je pristojno 
za določeno področje, lahko vloži amandmaje samo k tistim 
delom predloga proračuna, ki zadevajo njegovo delovno po-
dročje, pri čemer lahko predlog za spremembo izdatkov na 
tem področju uravnoteži s predlogom za spremembo izdatkov 
na drugem področju.

(3) Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja 
iz prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med 
proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz 
katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen 
namen.

88. člen
(amandmajska obravnava)

(1) Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine 
in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, katere 
pripombe iz prve obravnave in javne razprave je upošteval pri 
pripravi predloga in katerih ni ter obrazloži, zakaj jih ni upo-
števal. Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je 
sestavni del gradiva predloga proračuna.

(2) V nadaljevanju župan poroča o prejetih amandmajih 
k predlogu proračuna in odloku o proračunu občine ter poda 
svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko pre-
dlagatelj umakne predlagani amandma.

(3) Župan lahko vloži amandmaje do konca razprave na 
seji sveta.

(4) Najprej se glasuje o amandmajih, ki jih je vložil župan, 
nato pa o amandmajih, ki so jih vložili drugi predlagatelji, po 
vrstnem redu vložitve.

(5) O amandmajih, ki niso vloženi v skladu z drugim in 
tretjim odstavkom 87. člena se ne glasuje.
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89. člen
(uskladitev predloga proračuna občine)

(1) Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugo-
tovi, kateri amandmaji so sprejeti in ali je proračun medsebojno 
usklajen po delih in glede prihodkov ter odhodkov in je z njim 
zagotovljeno financiranje nalog občine v skladu z zakonom in 
sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so 
sprejeti k odloku o proračunu občine.

(2) Če je proračun usklajen, svet glasuje o njem v celoti. S 
sklepom, s katerim sprejme svet proračun, sprejme tudi odlok 
o proračunu občine.

(3) Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in 
zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in predla-
ga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s 
predlogom strokovne službe lahko župan prekine sejo in določi 
uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo predložen predlog 
uskladitve.

(4) Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga 
župan obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave.

(5) Svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je pre-
dlog sprejet, glasuje svet o proračunu v celoti in o odloku o 
proračunu občine.

(6) Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni 
sprejet.

(7) Če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora 
župan predložiti nov predlog proračuna.

(8) Nov predlog proračuna občine svet obravnava in o 
njem odloča po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri 
postopek za sprejem odloka.

90. člen
(začasno financiranje)

Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na 
katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem finan-
ciranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog župa-
na podaljša s sklepom sveta. Sklep o začasnem financiranju 
sprejema svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri 
postopek za sprejem odloka.

91. člen
(rebalans in zaključni račun proračuna občine)

(1) Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna 
občine.

(2) Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo de-
lovna telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave.

(3) Rebalans proračuna občine sprejema svet po določ-
bah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnje-
nega predloga proračuna.

(4) Po skrajšanem postopku se sprejme tudi zaključni 
račun proračuna občine.

5.6 Postopek za sprejem prostorskega akta

92. člen
(postopek za sprejem prostorskega akta)

(1) Prostorski akt, za katerega je z zakonom, ki ure-
ja prostorsko načrtovanje, določen postopek, ki zagotavlja 
sodelovanje občanov pri oblikovanju njihove vsebine, sprej-
me svet z odlokom v eni obravnavi, ki se opravi v skladu 
z določbami tega poslovnika, ki urejajo drugo obravnavo 
predloga odloka.

(2) Če je k odloku sprejet amandma, ki spreminja s pre-
dlogom prostorskega akta določeno prostorsko ureditev, ki je 
bila razgrnjena in v javni obravnavi, se šteje, da prostorski akt 
ni sprejet in se postopek o odloku konča.

(3) Postopek sprejemanja prostorskega akta se začne 
znova z razgrnitvijo predloga, v katerega je vključen amandma 
iz prejšnjega odstavka.

5.7 Postopek za sprejem obvezne razlage

93. člen
(postopek za sprejem obvezne razlage)

(1) Vsakdo, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda 
zahtevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.

(2) Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, ozna-
čitev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.

(3) Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statu-
tarno pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih 
teles sveta, predlagatelja splošnega akta, župana in občinske 
uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi 
predlog obvezne razlage in ga predloži svetu v postopek.

(4) Svet sprejema obvezno razlago po določbah tega 
poslovnika, ki veljajo za skrajšani postopek za sprejem odloka.

(5) Sprejeta obvezna razlaga je sestavni del predpisa in 
se objavi v uradnem glasilu.

5.8 Postopek za sprejem prečiščenega  
besedila splošnega akta

94. člen
(postopek za sprejem prečiščenega besedila splošnega akta)

(1) Če je občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih 
sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, 
lahko predlagatelj svetu predloži spremembe in dopolnitve 
splošnega akta v obliki uradnega prečiščenega besedila.

(2) Po sprejetju sprememb in dopolnitev odloka, ki spremi-
njajo oziroma dopolnjujejo najmanj eno tretjino njegovih členov, 
pripravi statutarno pravna komisija sveta uradno prečiščeno 
besedilo tega splošnega akta. Uradno prečiščeno besedilo 
statuta ali poslovnika se pripravi po vsaki sprejeti spremembi 
in dopolnitvi statuta oziroma poslovnika.

(3) Uradno prečiščeno besedilo se lahko pripravi tudi, če 
ob sprejemu sprememb in dopolnitev odloka tako določi svet.

(4) Uradno prečiščeno besedilo določi svet po skrajšanem 
postopku za sprejem odloka. O uradnem prečiščenem besedilu 
odloča svet brez razprave.

(5) Uradno prečiščeno besedilo se objavi.

6 VOLITVE, IMENOVANJA IN RAZREŠITVE

6.1 Splošne določbe

95. člen
(volitve in imenovanja)

Volitve in imenovanja funkcionarjev in drugih oseb, ki 
jih po zakonu in statutu voli ali imenuje svet, se opravijo po 
določbah tega poslovnika, če zakon ali drug akt občine ne 
določa drugače.

96. člen
(glasovanje o kandidatih)

(1) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se 
glasuje o kandidatih po abecednem vrstnem redu prve črke 
njihovih priimkov, pri čemer se prva črka določi z žrebom. Vsak 
član sveta lahko glasuje samo za enega od kandidatov.

(2) Če se javno glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, 
se opravi javno poimensko glasovanje, pri katerem vsak član 
sveta pove ime in priimek kandidata, za katerega glasuje.

(3) Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izve-
de po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

(4) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se gla-
suje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred 
imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

(5) Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje 
tako, da se na glasovnici obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.

(6) Če se tajno glasuje o več kandidatih za več istovrstnih 
funkcij, se lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kot je 
funkcij.
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97. člen
(izvolitev oziroma imenovanje kandidata)

Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če zanj glasuje 
večina članov sveta, ki so glasovali. Pri tajnem glasovanju se 
za navzoče štejejo člani sveta, ki so prevzeli glasovnice.

98. člen
(ponovno glasovanje)

(1) Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nih-
če od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne 
večine, se opravi novo glasovanje. Pri ponovnem glasovanju 
se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju 
dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov 
dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število gla-
sov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati 
z enakim številom glasov določi z žrebom.

(2) Pri ponovnem glasovanju se glasuje o kandidatih 
po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem 
glasovanju. Če pa se ponovno glasuje o kandidatih, ki so pri 
prvem glasovanju dobili enako število glasov, se glasuje po 
abecednem vrstnem redu kandidatov.

(3) Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi 
pri ponovnem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne 
večine ali pa ni izvoljeno zadostno število kandidatov, se za 
manjkajoče kandidate ponovi kandidacijski postopek in posto-
pek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

6.2 Imenovanje članov delovnih teles

98.a člen
(imenovanje delovnih teles)

(1) Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi 
liste kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Kandidati morajo komisiji 
predložiti svoje soglasje.

(2) Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, 
se na isti seji izvede posamično javno imenovanje članov.

(3) Če na ta način niso imenovani vsi člani se glasovanje 
ponovi na naslednji seji sveta tako, da se izvede nov kandidacijski 
postopek samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.

6.3 Postopek za razrešitev

99. člen
(postopek za razrešitev)

(1) Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postop-
ku, ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen 
drugačen postopek.

(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog predla-
gatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje. Če 
predlagatelj razrešitve ni komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri komisiji.

(3) Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v 
kateri so navedeni razlogi za razrešitev.

(4) Predlog za razrešitev se posreduje komisiji za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja. Če predlog ne vsebuje 
obrazložitve, ga župan vrne predlagatelju v dopolnitev.

(5) Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na ka-
tero se nanaša, najmanj osem dni pred sejo sveta, na kateri 
bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima 
pravico pisno se opredeliti o predlogu razrešitve.

(6) Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, 
do katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega odstavka 
tega člena.

(7) Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet 
sprejme odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za 
izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog 
za razrešitev.

(8) O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim 
poukom.

6.4 Odstop članov sveta, članov delovnih teles in drugih 
organov ter funkcionarjev občine

100. člen
(1) Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.
(2) Županu in članom sveta na podlagi odstopa v skladu 

z zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat. Po-
stopek v zvezi z odstopom župana ali člana sveta ureja statut.

(3) Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih 
teles, drugih organov in člani nadzornega odbora ter drugi 
imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji.

(4) Izjava o odstopu, razen v primeru iz drugega odstavka 
tega člena, mora biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja je hkrati s predlogom za ugotovitev 
prenehanja članstva dolžna predlagati svetu novega kandidata. 
Svet odloči s sklepom.

7 RAZMERJE MED ŽUPANOM IN SVETOM

101. člen
(razmerja med županom in svetom)

(1) Župan predstavlja svet, ga sklicuje in vodi njegove seje.
(2) Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri 

uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem 
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za 
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih 
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno 
razreševanje nastalih problemov.

(3) Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pre-
dlaga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem 
redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko pa 
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih 
aktov sodelovali.

102. člen
(izvajanje odločitev sveta)

(1) Za izvajanje odločitev sveta je odgovoren župan. Na 
vsaki redni seji sveta župan ali po njegovem pooblastilu podžu-
pan ali direktor občinske uprave poročajo o opravljenih nalogah 
med obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta.

(2) V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej 
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za 
neizvršitev sklepa.

(3) Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu 
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.

(4) Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih 
aktov sveta.

(5) Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan 
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in 
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

103. člen
(javnost dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles)

Črtan.

104. člen
(obveščanje javnosti)

Črtan.

8 DELO SVETA V IZREDNEM STANJU

105. člen
(delo sveta v izrednem stanju)

(1) V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je 
delovanje sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov 
in načina delovanja sveta, ki jih določa statut in ta poslovnik.

(2) Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke 
sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in 
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če je 
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potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela sveta. 
O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi svet, ko se sestane.

9 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  
TER RAZLAGA POSLOVNIKA

106. člen
(spremembe in dopolnitve poslovnika)

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dvo-
tretjinsko večino glasov navzočih članov.

107. člen
(razlaga poslovnika)

(1) Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe po-
slovnika, razlaga med sejo sveta poslovnik predsedujoči. Če se 
predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo točke dnev-
nega reda in naloži statutarno pravni komisiji, da poda svoje 
mnenje. Če komisija tega ne more opraviti na isti seji, pripravi 
razlago posamezne poslovniške določbe do naslednje seje.

(2) Kadar svet ne zaseda, razlaga poslovnik statutarno 
pravna komisija.

(3) Vsak član sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovni-
ka, ki ga je dala statutarno pravna komisija, odloči svet.

Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec (Uradni list RS, št. 31/12) vsebuje naslednjo 
prehodno in končno določbo:

108. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Po-
slovnik Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec 
(Uradni list RS, št. 8/00) in Spremembe in dopolnitve Poslovni-
ka občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni 
list RS, št. 78/08).

109. člen
(objava in začetek veljavnosti)

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

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, 
št. 43/19) vsebujejo naslednjo končno določbo:

59. člen
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan 

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

DOL PRI LJUBLJANI

3853. Poročilo o izidu volitev

P O R O Č I L O 
o izidu volitev

Občinska volilna komisija je na svoji 6. redni seji dne 
21. 11. 2022 ugotavljala rezultate volitev za župana in občinski 
svet ter ugotovila, da znaša skupno število volilnih upravičen-
cev z območja občine 4921. Po volilnem imeniku je glasovalo 
1850 občanov, nihče ni glasoval s potrdilom upravne enote. 
Volilna udeležba je znašala 37,59 %.

A) VOLITVE ŽUPANA
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve 

župana oddanih 1846 glasovnic, od tega 252 neveljavnih in 
1594 veljavnih. Kandidat za župana je dobil naslednje število 
glasov:

Kandidat Št. glasov % glasov

Željko Savič 1.594 100

Občinska volilna komisija Dol pri Ljubljani ugotavlja, da 
je za župana Občine Dol pri Ljubljani izvoljen ŽELJKO SAVIČ, 
stanujoč Dolsko 100 A, 1262 Dol pri Ljubljani.

B) VOLITVE V OBČINSKI SVET
Občinska volilna komisija je nadalje ugotovila rezultat 

volitev za občinski svet. Za liste kandidatov je bilo skupno od-
danih 1850 glasovnic, od tega 1814 veljavnih. Glasovi so bili 
razdeljeni na sledeči način:

IME LISTE ŠT. GLASOV % GLASOV

Lista za vse občane 274 15,10

NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati 190 10,47

Lista Sotočje 608 33,52

Lista krajanov Senožeti 244 13,46

SDS – Slovenska demokratska stranka 191 10,53

Gibanje Svoboda 307 16,92

SKUPAJ 1814 100

Občinska volilna komisija je nadalje ugotovila, da so liste 
prejele naslednje število mandatov:

IME LISTE ŠT. MANDATOV

Lista za vse občane 2

NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati 1

Lista Sotočje 5

Lista krajanov Senožeti 2

SDS – Slovenska demokratska stranka 1

Gibanje Svoboda 2

SKUPAJ 13
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Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če 
je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo 
kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandi-
date z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so 
dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju najve-
čjega števila preferenčnih glasov, v kolikor število preferenčnih 
glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila 
vseh glasov, oddanih za listo.

Glede na prejete mandate je občinska volilna komisija 
ugotovila, da so bili v občinski svet izvoljeni naslednji kandidati:

Lista za vse občane
Lista za vse občane je prejela skupno 273 glasov, od tega 

132 preferenčnih glasov. Odstotek oddanih preferenčnih glasov 
znaša 48,35 %. Kandidat pod zaporedno št. 4 na kandidatni 
listi, Marko Lunar, je prejel največje število preferenčnih glasov, 
in sicer 83, kar znaša 30,29 % vseh glasov oddanih za listo. Iz 
povedanega sledi, da je sta izpolnjena oba pogoja za izvolitev 
kandidata na podlagi največjega števila preferenčnih glasov.

Ime in priimek kandidata Zaporedna št. kandidata s kandidatne liste Izvoljen/Izžreban
Marko Lunar 4. Izvoljen na podlagi preferenčnih glasov
Petra Lešnjak 1. Izvoljen
Št. izvoljenih kandidatov: 2

Nova Slovenija – krščanski demokrati
Nova Slovenija – krščanski demokrati je prejela skupno 

190 glasov, od tega 75 preferenčnih glasov. Odstotek oddanih 
preferenčnih glasov znaša 39,47 %. Kandidat pod zaporedno 
št. 4 na kandidatni listi, Jože Klemenčič, je prejel največje šte-
vilo preferenčnih glasov, in sicer 25, kar znaša 13,16 % vseh 
glasov oddanih za listo. Iz povedanega sledi, da je sta izpol-
njena oba pogoja za izvolitev kandidata na podlagi največjega 
števila preferenčnih glasov.

Ime in priimek kandidata Zaporedna št. kandidata s kandidatne liste Izvoljen/Izžreban
Jože Klemenčič 4. Izvoljen na podlagi preferenčnih glasov
Št. izvoljenih kandidatov: 1

Lista Sotočje
Lista Sotočje je prejela skupno 608 glasov, od tega 

159 preferenčnih glasov. Odstotek oddanih preferenčnih glasov 
znaša 26,15 %. Noben izmed kandidatov ni presegel 10 odstot-
kov števila vseh glasov, oddanih za listo. Oba pogoja za izvoli-
tev kandidata na podlagi največjega števila preferenčnih glasov 
nista bila izpolnjena, zato se preferenčni glasovi pri izvolitvi ne 
upoštevajo.

Ime in priimek kandidata Zaporedna št. kandidata s kandidatne liste Izvoljen/Izžreban
mag. Nika Rovšek 1. Izvoljen
Željko Savič 2. Izvoljen
Slađana Brodnik 3. Izvoljen
Drago Sredenšek 4. Izvoljen
Mojca Repanšek 5. Izvoljen
Št. izvoljenih kandidatov: 5

Lista krajanov Senožeti
Lista krajanov Senožeti je prejela skupno 244 glasov, od 

tega 96 preferenčnih glasov. Odstotek oddanih preferenčnih gla-
sov znaša 39,34 %. Kandidat pod zaporedno št. 13 na kandidatni 
listi, Branko Škarja, je prejel največje število preferenčnih glasov, 
in sicer 28, kar znaša 11,48 % vseh glasov oddanih za listo. Iz 
povedanega sledi, da je sta izpolnjena oba pogoja za izvolitev 
kandidata na podlagi največjega števila preferenčnih glasov.

Ime in priimek kandidata Zaporedna št. kandidata s kandidatne liste Izvoljen/Izžreban
Branko Škarja 13. Izvoljen na podlagi preferenčnih glasov
Gregor Pirc 1. Izvoljen
Št. izvoljenih kandidatov: 2

SDS – Slovenska demokratska stranka
SDS – Slovenska demokratska stranka je prejela skupno 

191 glasov, od tega 38 preferenčnih glasov. Odstotek oddanih 
preferenčnih glasov znaša 19,90 %. Noben izmed kandidatov 
tudi ni presegel 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za 
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listo. Pogoja za izvolitev kandidata na podlagi največjega števi-
la preferenčnih glasov nista bila izpolnjena, zato se preferenčni 
glasovi pri izvolitvi ne upoštevajo.

Ime in priimek kandidata Zaporedna št. kandidata s kandidatne liste Izvoljen/Izžreban
Rafael Jeras 1. Izvoljen

Št. izvoljenih kandidatov: 1

Gibanje Svoboda
Gibanje Svoboda je prejelo skupno 307 glasov, od tega 

51 preferenčnih glasov. Odstotek oddanih preferenčnih gla-
sov znaša 16,61 %. Noben izmed kandidatov tudi ni presegel 
10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Pogoja za 
izvolitev kandidata na podlagi največjega števila preferenčnih 
glasov nista bila izpolnjena, zato se preferenčni glasovi pri 
izvolitvi ne upoštevajo.

Ime in priimek kandidata Zaporedna št. kandidata s kandidatne liste Izvoljen/Izžreban
Karina Medved Bregar 1. Izvoljen
Tomaž Pogačar 2. Izvoljen

Št. izvoljenih kandidatov: 2

Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili v občinski 
svet Občine Dol pri Ljubljani izvoljeni:

1. Marko Lunar – Lista za vse občane
2. Petra Lešnjak – Lista za vse občane
3. Jože Klemenčič – Nova Slovenija – krščanski demokrati
4. mag. Nika Rovšek – Lista Sotočje
5. Željko Savič – Lista Sotočje
6. Slađana Brodnik – Lista Sotočje
7. Drago Sredenšek – Lista Sotočje
8. Mojca Repanšek – Lista Sotočje
9. Branko Škarja – Lista krajanov Senožeti
10. Gregor Pirc – Lista krajanov Senožeti
11. Rafael Jeras – Slovenska demokratska stranka
12. Karina Medved Bregar – Gibanje Svoboda
13. Tomaž Pogačar – Gibanje Svoboda

Št. 041-0002/2022-60
Dol pri Ljubljani, dne 21. novembra 2022

Predsednica
OVK Dol pri Ljubljani

Špela Banič

GORNJI PETROVCI

3854. Poročilo o izidu volitev v Občini Gornji 
Petrovci dne 20. 11. 2022

Občinska volilna komisija Občine Gornji Petrovci je na 
podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) sestavila

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

dne 20. 11. 2022

1. VOLITVE ŽUPANA
I. V Občini Gornji Petrovci je od skupnega števila 1751 vo-

lilnih upravičencev glasovalo 1136 volivcev, kar znaša 64,88 %.
II. Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1136 glasov-

nic, od tega je bilo 1123 veljavnih in 13 neveljavnih.

Kandidata za župana sta prejela naslednje število glasov:
1. Franc Šlihthuber 731 glasov ali 65,09 %
2. Bojan Potočnik 392 glasov ali 34,91 %
III. Občinska volilna komisija Občine Gornji Petrovci je 

ugotovila, da je v skladu s 107. členom Zakona o lokalnih 
volitvah za župana Občine Gornji Petrovci izvoljen kandidat 
Franc Šlihthuber, roj. 20. 7. 1955, stanujoč Stanjevci 96, 9203 
Petrovci.

2. VOLITVE OBČINSKEGA SVETA
I. Pri glasovanju za člane Občinskega sveta Občine Gornji 

Petrovci je bilo oddanih 1135 glasovnic, od tega je bilo 1104 
veljavnih in 31 neveljavnih.

II. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 
glasov:

1. VOLILNA ENOTA:
1. Nova Slovenija – krščanski demokrati, 231 glasov in 

178 preferenčnih glasov,
3. Lista za napredek Občine Gornji Petrovci, 146 gla-

sov in 94 preferenčnih glasov,
4. Gibanje Svoboda, 156 glasov in 85 preferenčnih 

glasov.
2. VOLILNA ENOTA:

1. Nova Slovenija – krščanski demokrati, 294 glasov in 
241 preferenčnih glasov,

2. SDS – Slovenska demokratska stranka, 101 in 
44 preferenčnih glasov,

4. Gibanje Svoboda, 176 glasov in 128 preferenčnih 
glasov.
III. Na podlagi d`Hondtovega sistema in Harejevega količ-

nika so mandati dodeljeni naslednjim listam kandidatov:
1. Nova Slovenija – krščanski demokrati – 7 mandatov,
2. Slovenska demokratska stranka – 1 mandat,
3. Lista za napredek Občine Gornji Petrovci – 1 mandat,
4. Gibanje Svoboda – 4 mandati.
IV. Občinska volilna komisija je ugotovila, da so v Občinski 

svet Občine Gornji Petrovci izvoljeni:
– Nova Slovenija – krščanski demokrati:
1. Dejan Sobjak, roj. 9. 8. 1983, Košarovci 8, 9206 Kri-

ževci
2. Geza Vütek, roj. 3. 6. 1961, Križevci 225, 9206 Križevci
3. Stanislav Habjanič, roj. 23. 4. 1958, Peskovci 6, 9204 

Šalovci
4. Stanko Lepoša, roj. 11. 9. 1956, Lucova 10, 9203 

Petrovci
5. Drago Svetec, roj. 28. 1. 1963, Ženavlje 23, 9203 

Petrovci
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6. Mirjana Časar, roj. 6. 6. 1972, Adrijanci 54A, 9203 
Petrovci

7. Anton Kozar, roj. 13. 5. 1956, Boreča 11, 9203 Petrovci
– Gibanje Svoboda:
1. Zlatko Vukanič, roj. 15. 2. 1969, Kukeč 15, 9206 Križevci
2. Samanta Ambruš, roj. 27. 6. 1987, Gornji Petrovci 32B, 

9203 Petrovci
3. Drago Škerlak, roj. 25. 8. 1963, Stanjevci 65, 9203 

Petrovci
4. Ernest Kerčmar, roj. 14. 11. 1952, Adrijanci 23, 9203 

Petrovci
– Slovenska demokratska stranka
1. Boštjan Šušlec, roj. 16. 4. 1978, Neradnovci 21, 9203 

Petrovci
– Lista za napredek Občine Gornji Petrovci
1. Bojan Potočnik, roj. 26. 1. 1968, Križevci 75, 9206 

Križevci
3. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
I. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI GORNJI PETROVCI
V Krajevni skupnosti Gornji Petrovci je od skupnega števi-

la 399 volilnih upravičencev glasovalo 238 volivcev, kar znaša 
59,65 %. Oddanih je bilo 238 glasovnic, od tega je bilo 234 ve-
ljavnih in 4 neveljavne.

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

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
– Ludvik Novak, Gornji Petrovci 2a, 9203 Petrovci, roj. 

25. 9. 1963
– Mateja Gašpar, Gornji Petrovci 64, 9203 Petrovci, 

roj. 29. 4. 1988
– Aljoša Vučak, Gornji Petrovci 62a, 9203 Petrovci, roj. 

4. 4. 1995
– Marta Habjanič, Peskovci 6, 9204 Šalovci, roj. 15. 8. 1959
– Stanislav Kerčmar, Peskovci 41, 9204 Šalovci, roj. 

17. 9. 1954
II. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KRIŽEVCI
V Krajevni skupnosti Križevci je od skupnega števila 

451 volilnih upravičencev glasovalo 305 volivcev, kar znaša 
67,63 %. Oddanih je bilo 305 glasovnic, od tega je bilo 286 ve-
ljavnih in 19 neveljavnih.

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

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
– Geza Vütek, Križevci 225,9206 Križevci, roj. 3. 6. 1961
– Zdenko Hari, Križevci 132, 9206 Križevci, roj. 16. 11. 1962
– Adrijana Hari, Križevci 185, 9206 Križevci, roj. 27. 3. 1973
– Dejan Sobjak, Košarovci 8, 9206 Križevci, roj 9. 8. 1983
– Zlatko Vukanič, Kukeč 15, 9206 Križevci, roj. 15. 2. 1969
– Bojan Črnko, Panovci 22, 9206 Križevci, roj. 23. 6. 1965
III. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠULINCI
V Krajevni skupnosti Šulinci je od skupnega števila 

901 volilnih upravičencev glasovalo 588 volivcev, kar znaša 
65,26 %. Oddanih je bilo 588 glasovnic, od tega je bilo 540 ve-
ljavnih in 48 neveljavnih.

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

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
– Tilen Balek, Adrijanci 65, 9203 Petrovci, roj. 11. 5. 1996
– Anton Kozar, Boreča 11, 9203 Petrovci, roj. 13. 5. 1956
– Stanko Lepoša, Lucova 10, 9203 Petrovci, roj. 11. 9. 1956
– Vlasta Sukič, Martinje 39, 9203 Petrovci, roj. 29. 8. 1981
– Elvira Holcman, Neradnovci 23, 9203 Petrovci, roj. 

11. 11. 1971
– Drago Škerlak, Stanjevci 65, 9203 Petrovci, roj. 25. 8. 1963
– Franc Miholič, Šulinci 23, 9203 Petrovci, roj. 23. 1. 1966
– Drago Svetec, Ženavlje 23, 9203 Petrovci, roj. 28. 1. 1963

Občinska volilna komisija Občine Gornji Petrovci je ugoto-
vila, da so volitve dne 20. 11. 2022 potekale v skladu z veljavno 
zakonodajo in ni ugotovila nobenih nepravilnosti.

Št. 450-0005/2022-21
Gornji Petrovci, dne 22. novembra 2022

Predsednica
Občinske volilne komisije

Občine Gornji Petrovci
Suzana Luthar Petovar

HORJUL

3855. Odlok o proračunu Občine Horjul 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, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 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, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena 
Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 
80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 25. redni seji dne 
29. 11. 2022 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Horjul za leto 2023

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Horjul za leto 2023 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:
KONTO OPIS OSNUTEK 

PRORAČUNA 
2023

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 3.426.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.964.770

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 2.371.134

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 2.202.934

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 142.400
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 25.800
706 DRUGI DAVKI 0
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 593.636

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI  
OD PREMOŽENJA 124.536

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 3.000
712 GLOBE IN DRUGE 

DENARNE KAZNI 12.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV 40.000
714 DRUGI NEDAVČNI 

PRIHODKI 414.100
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 108.052
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 0
721 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ  
IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 108.052

73 PREJETE DONACIJE 
(730+731) 0

730 PREJETE DONACIJE  
IZ DOMAČIH VIROV 0

731 PREJETE DONACIJE  
IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 353.178

740 TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 207.878

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 145.300

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE 
(786+787) 0

786 OSTALA PREJETA 
SREDSTVA IZ PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 0

787 PREJETA SREDSTVA  
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 6.500.000

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.478.263

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 258.300

401 PRISPEVKI 
DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 39.216

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 1.150.747

403 PLAČILA DOMAČIH 
OBRESTI 0

409 REZERVE 30.000
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 1.163.830
410 SUBVENCIJE 37.610

411 TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 897.600

412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 69.380

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 159.240

414 TEKOČI TRANSFERI  
V TUJINO 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
(420) 3.742.257

420 NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 3.742.257

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 115.650

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 81.000

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 34.650

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) –3.074.000
B. RAČUN FINANČNIH 
TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

44 V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441) 0

440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV. – V.) 0
C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0
550 ODPLAČILA DOMAČEGA 

DOLGA 0
IX. POVEČANJE 

(ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = 
(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.) –3.074.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII. – VIII.) 0

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.) 3.074.000
STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 3.906.033
– OD TEGA PRESEŽEK 
FINANČNE IZRAVNAVE  
IZ PRETEKLEGA LETA
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(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt ne-
posrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

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

(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, 

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

(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke 
– konta.

(4) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine 
Horjul. Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno 
pooblasti tudi druge osebe.

Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi 

ohranitve njihove realne vrednosti,
– samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi.
(5) Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora 

biti tekoče letno usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov dolo-
čenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem 
odstavku 80. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

– prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije 
v zagotavljanje protipožarne varnosti,

– prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se 
uporabijo za gradnjo infrastrukture v občini,

– prihodki iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje 
voda, ki se namenijo za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture 
v občini,

– prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest, 
ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest v občini,

– prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za 
določene namene.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proraču-
na za leto izvrševanja.

(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna med glavnimi programi v okviru področja prora-
čunske porabe in med konti v okviru proračunske postavke v 
posebnem delu proračuna samostojno in brez omejitev odloča 
župan.

(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna konec leta 
z zaključnim računom pisno poroča občinskemu svetu o veljav-
nem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projek-

te, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrto-
vane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu.

(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za in-
vesticijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 
50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposredne-
ga uporabnika, od tega:

1. v letu 2024 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % 
pravic porabe vseh tekočih odhodkov in transferov v sprejetem 
proračunu.

(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, ra-
zen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, kuriv, komunal-
nih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednega uporabnika ter prevzemanje obveznosti za po-
godbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih 
sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

(5) Prevzete obveznosti iz tretjega in drugega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

(1) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz ve-
ljavnega načrta razvojnih programov.

(2) Spremembe veljavnega načrta razvojih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojih programov in druge spre-
membe projektov.

(3) Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi 
proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim pro-
računom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljav-
nim načrtom razvojih programov je dopustna v delih, kjer se 
projekti financirajo z namenskimi sredstvi.

(4) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka, o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti od-
loča župan. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 
20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan uvrsti pro-
jekt v veljavni NRP oziroma spremeni vrednost projekta nad 
20 % izhodiščne vrednosti, kadar gre za:

1. uvrstitev novega projekta z vrednostjo do 200.000 EUR,
2. spremembo vrednosti projekta do 100.000 EUR,
3. namenska sredstva opredeljena v 4. členu tega odloka.
Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo iz ostalih pro-

jektov.
(6) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 

leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v te-
koče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna.

(7) Investicijske programe, novelacije investicijskih pro-
gramov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet 
Občine Horjul. Dokument identifikacije investicijskih projektov 
in ostalo dokumentacijo pa sprejema župan.

8. člen
(proračunski skladi)

(1) Proračunski sklad je:
– podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 

30.000 €.
(3) Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev 

proračunske rezerve za namene in drugega odstavka 49. člena 
ZJF neomejeno župan in o tem s pisnim poročilom pri zaključ-
nem računu obvesti občinski svet.

(4) Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo 
za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso za-
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gotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo 
na ravni občine in za naloge, za katere se med letom izkaže, da 
v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem 
obsegu. O porabi sredstev neomejeno odloča župan. Porabo 
opredeli s sklepi o prerazporeditvi sredstev na ustrezno prora-
čunsko postavko. V primeru, da v proračunu za določen namen 
ni odprte proračunske postavke, lahko župan sam s sklepom 
odpre in uvrsti tudi novo proračunsko postavko.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

9. člen
(odpis dolgov)

(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dol-
žniki do občine, in sicer do skupne višine 500 EUR.

(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posame-
znega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 
dveh EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega 
odstavka tega člena ne všteva.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

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

Za proračun leta 2023 zadolževanje ni predvideno.

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij  

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,  
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-

tja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča 
občinski svet.

12. člen
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih  

v Javni Holding Ljubljana d.o.o.)
Javna podjetja, ki delujejo v okviru Javnega holdinga Lju-

bljana, d.o.o., se v letu 2023 lahko zadolžijo do skupne višine, 
ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Horjul največ 
za 1.079.300,00 EUR, in sicer

Dolgoročno zadolžitev v skupni višini do 172.000,00 EUR 
za družbo:

– Energetika Ljubljana do višine 86.000,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 51.600,00 EUR;
– LPP do višine 34.400,00 EUR.
Kratkoročno zadolžitev v skupni višini do 907.300 EUR 

za družbo:
– Energetika Ljubljana do višine 636.400,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 129.000,00 EUR;
– LPP do višine 141.900,00 EUR.
(2) Sredstva za poplačila vseh dolgov se zagotovijo 

iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet 
ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING 
Ljubljana, d.o.o..

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Horjul v letu 
2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2023.

Št. 410-0012/2022-9
Horjul, dne 30. novembra 2022

Župan
Občine Horjul
Janko Prebil

IDRIJA

3856. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija 
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 99. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list 
RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 
202/20) je župan Občine Idrija dne 1. 12. 2022 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju 

januar–marec 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Idrija (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 
do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega 
financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Idrija za leto 2022 (Uradni list RS, št. 191/20, 49/22; v nadalje-
vanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih (€):
KONTO OPIS

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 3.376.036
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.025.945

70 DAVČNI PRIHODKI 2.605.370
700 Davki na dohodek in dobiček 2.478.760
703 Davki na premoženje 85.860
704 Domači davki na blago in storitve 40.750

71 NEDAVČNI PRIHODKI 420.575
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 390.250
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711 Takse in pristojbine 2.575
712 Globe in druge denarne kazni 7.750
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0
714 Drugi nedavčni prihodki 20.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 350.091
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 350.091
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 0

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE 0
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.707.969
40 TEKOČI ODHODKI 1.282.281

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 281.711
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 44.743
402 Izdatki za blago in storitve 872.627
403 Plačila domačih obresti 30.000
409 Rezerve 53.200

41 TEKOČI TRANSFERI 1.140.529
410 Subvencije 700
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 774.083
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 68.779
413 Drugi tekoči domači transferi 296.967

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 285.159
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 285.159

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 0
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK) 668.067

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 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 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55 ODPLAČILA DOLGA 157.300

550 Odplačila domačega dolga 157.300
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 510.767
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –157.300
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –668.067

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 

ravni proračunskih postavk – kontov. Posebni del proračuna 
in načrt razvojnih programov sta priloga k temu sklepu ter se 
objavita na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-
snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni 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. 
Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za plačilo obvezno-
sti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, 
pri čemer skupni realizirani odhodki ne smejo preseči zneska, 
določenega v 3. členu.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju pla-
čane obveznosti vključijo v proračun Občine Idrija za leto 2023.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvi-
dnostno zadolži do višine 800.000 €.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li-
stu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.

Št. 410-0019/2022 
Idrija, dne 1. decembra 2022

Župan
Občine Idrija

Tomaž Vencelj
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IG

3857. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območji IG 09-1-del in IG 09-2-del

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZureP-3), 61. člena Za-
kona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2 
in 199/21 – ZUreP-3) ter 15. 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 občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za območji IG 09-1-del in IG 09-2-del

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostor-
ski načrt za območji IG 09-1-del in IG 09-2-del (v nadaljnjem 
besedilu: OPPN).

(2) Ta odlok določa prostorske ureditve, pogoje za gradnjo 
novih objektov, ureditve odprtega prostora ter gradnjo komu-
nalne infrastrukture.

2. člen
(namen prostorske ureditve)

S tem odlokom se načrtuje gradnjo doma starejših s 
kapaciteto 150 mest, večgeneracijski center z dopolnilnimi 
dejavnostmi, pripadajočo komunalno in prometno ureditvijo 
ter druge ureditve kot so: balinišče, rekreacijske površine in 
parkovna ureditev z lapidarijem.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in 
grafični del.

(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz kartografskega dela PRO Občine Ig M 1:2500
2. Geodetski načrt z območjem OPPN M 1:1000
3. Vplivi in povezave s sosednjimi območji M 1:1000
4. Ureditvena situacija M 1:1000
5. Prometna situacija M 1:1000
6. Zbirni načrt komunalne infrastrukture M 1:1000
7. Parcelacija M 1:1000

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. Povzetek za javnost,
2. Izvleček iz PRO Občine Ig,
3. Prikaz stanja v prostoru,
4. Obrazložitev in utemeljitev OPPN,
5. Strokovne podlage,
6. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.

II. OBMOČJE OPPN

5. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega del enote urejanja IG09-1 SB, 
enoto IG09-1MO in del enote IG09-2 ZD.

(2) Območje OPPN zajema zemljišče s parcelnimi šte-
vilkami 1867/8, 1866/8, 1866/7 in 1867/7, vse v katastrski 
občini 1700-Ig. Zemljišči s parcelno št. 1866/7 in 1866/8 sta 
kmetijski, brez trajnih nasadov, medtem ko sta zemljišči s par-
celno št. 1867/7 in 1867/8 v celoti gozdni zemljišči ter ležita na 
območju Nature 2000. Na območju ni grajenih stavb.

(3) Površina območja OPPN znaša 27.193 m2.
(4) Območje OPPN obravnava v celoti stavbna zemljišča 

in je razdeljeno na tri prostorske enote:
– SB – stanovanjske površine za posebne namene
– MO – osrednje površine
– ZD – druge zelene površine.
(5) Lega predmetnega območja je takšna, da se ga lahko 

obravnava kot zaključeno celoto, za katero se predvidi javna 
gospodarska infrastruktura in priključke nanjo, glede na pred-
videno parcelacijo. Programska izhodišča izhajajo iz splošnih 
pogojev PRO Ig.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI 
UREJANJA PROSTORA

6. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje, ki ga obravnava OPPN, obsega travnik in 
del gozda na pobočju v zahodnem delu naselja Ig neposredno 
ob naselju Staje, ob državni cesti Ig-Rakitna z oznako 4815.

(2) Območje OPPN meji na sledeče obstoječe dejanske 
rabe prostora: na severozahodni strani meji na prometne po-
vršine z namensko rabo ZD, na severovzhodni strani meji na 
območje mešanih dejavnosti z objekti Ministrstva za notranje 
zadeve, na vzhodni strani na cesto proti gradu in gozdnim po-
vršinam, na južni strani na gozdne površine, na zahodni strani 
pa meji na stanovanjske in gospodarske objekte naselja Staje.

(3) Načrtovana zazidava predvidenih objektov se prome-
tno navezuje na glavno cesto Ig-Rakitna. Do zemljišča je možen 
tudi sekundarni dovoz preko občinske ceste z oznako 633271 
iz naselja Staje. Predvidena obvozna cesta Staje–Iška vas, bo 
prometno razbremenila glavno cesto na katero se navezuje 
območje.

(4) Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo 
zemljišče znotraj OPPN in tudi deloma zemljišče izven območja 
OPPN zaradi navezav na prometno in infrastrukturno omrežje.

(5) Načrtovana okoljska, energetska in elektronska komu-
nikacijska infrastruktura na katero je treba priključiti načrtovane 
stavbe, se povezuje z obstoječimi infrastrukturnimi sistemi tudi 
izven območja OPPN.

(6) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obra-
tovanja objektov različni. V času gradnje se pričakujejo vplivi 
v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa. 
Vplivov ureditve v času obratovanja na varnost pred požarom, 
na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pred hrupom 
in na poslabšanje bivalnih razmer ne bo.

(7) Nove kapacitete, ki se načrtujejo v območju OPPN, 
bodo nekoliko povečale obremenitev javne infrastrukture na 
Igu. Javna infrastruktura v okolici je dovolj razvita, da nanjo ne 
bo bistvenih vplivov.

(8) Gospodarska javna infrastruktura v območju ter okolici 
je pretežno že zgrajena ter večinoma ustrezna tudi za novo 
načrtovane ureditve. Delno se jo bo dogradilo za potrebe pro-
grama v OPPN.

(9) Načrtovane ureditve ne bodo bistveno spremenile 
vizualno dojemanje roba naselja Ig ter stik z barjem, saj je 
obravnavano območje iz smeri kulturne krajine Ljubljanskega 
barja vizualno zakrito z osamelcem Gorica in obstoječimi sta-
novanjskimi bloki. Oblikovanje predvidenih parkovnih ureditev z 
grmovno in drevesno vegetacijo bo vizualno povezalo območje 
OPPN s pobočjem ižanskega gradu.

(10) Umestitev novega programa na območje) je primarno 
namenjena lokalnemu prebivalstvu vendar se bo lahko po-
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membno izboljšal družbeni standard celotnega naselja, občine 
oziroma celo širše.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

7. člen
(dopustni posegi)

Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča (zlasti izkopi, nasutja, 

utrjevanja, predobremenitve, izravnave, odvodnjavanje, posek 
drevja),

– odstranitev obstoječih naprav in objektov,
– gradnja novih objektov,
– rekonstrukcija,
– sprememba namembnosti,
– vzdrževanje objektov,
– začasne ureditve,
– gradnja gradbeno inženirskih objektov,
– gradnja prometne, komunalne in energetske opreme,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.

8. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V prostorski enoti SB – stanovanjske površine za po-
sebne namene so dovoljene stanovanjske stavbe za posebne 
namene (CC-SI 113) kot so domovi za ostarele in varovana 
stanovanja ter spremljevalni objekti

(2) V prostorski enoti MO – osrednje površine mešanih 
območij so dovoljene:

CC-SI 11 stanovanjske stavbe;
CC-SI 113 stanovanjske stavbe za posebne namene;
CC-SI 121 gostinske stavbe;
CC-SI 122 upravne in pisarniške stavbe;
CC-SI 123 trgovinske stavbe in stavbe za storitvene de-

javnosti;
CC-SI 124 stavbe za promet in komunikacije;
CC-SI 126 stavbe splošnega družbenega pomena;
CC-SI 1272 stavbe za opravljanje verskih obredov;
CC-SI 1273 kulturni spomeniki ter
CC-SI 1274 druge nestanovanjske stavbe.
Dopustna je tudi vsaka vrsta gradnje enostavnih in nezah-

tevnih objektov, če so v skladu s predpisi o gradnji enostavnih 
in nezahtevnih objektov in s pogoji o vrsti dopustnih objektov 
glede na namen, pogoji o gradnji enostavnih in nezahtevnih 
objektov in pogoji o stopnji izkoriščenosti zemljišč za gradnjo 
po tem aktu.

(3) V prostorski enoti ZD – druge zelene površine je 
dovoljena gradnja komunalne infrastrukture (CC-SI 222) ter 
nezahtevnih in enostavnih objektov.

(4) Na območju OPPN je dopustna tudi vsaka gradnja 
komunalne, prometne, energetske in druge infrastrukture.

9. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) Celotno območje je skladno s programskimi določili 
PRO Ig in se ga zato lahko obravnava kot zaključeno celoto.

(2) V območjih enot SB in MO je predviden dom starejših 
občanov z dopolnilnimi dejavnostmi kot so na primer frizer/
pediker, zobozdravstvena ordinacija. Vsi sklopi morajo biti or-
ganizirani tako, da vsak deluje kot samostojna celota in se 
hkrati smiselno povezuje z ostalimi. V domu starejših občanov 
se bo delo z uporabniki izvajalo v treh vrstah skupin, in sicer v 
gospodinjskih skupinah, v gospodinjskih skupinah prilagojenih 
za delo z uporabniki z zmerno stopnjo demence (oddelek za 
demenco po modelu osebnega spremljanja) in uporabnike s 
težjo stopnjo starostne demence (varovani oddelek) ali drugih 
sorodnih stanj. Predvidenih je 12 do 18 stanovanjskih enot v 

obliki gospodinjskih skupnosti za celodnevno varstvo. V obrav-
navnem območju je predviden tudi medgeneracijski center, ki 
je lahko ločen ali povezan objekt. V pritličju se predvidi več-
namenska dvorana ter sanitarije, v nadstropju pa se predvidi 
manjše ločene prostore za društva. Neposredno ob objektu 
medgeneracijskega centra je predvideno pokrito dvostezno 
balinišče s predprostorom, ki je povezano z glavnim objektom. 
Okoli objektov doma in centra se uredi skupne odprte bivalne 
površine, prostor za zunanjo rekreacijo, vhodno dvorišče, go-
spodarsko dvorišče, dovoze in parkirna mesta. Pri oblikovanju 
okolice je treba upoštevati tudi razmere v neposredni okolici 
in širšem območju nove gradnje ter se z rešitvami ustrezno 
odzvati nanje (stiki in povezave, dopolnjevanje funkcij). Zu-
nanja ureditev naj, skupaj z zasnovo objektov, opredeljuje 
celovito urbanistično zasnovo novega doma starejših občanov 
in spremljajočih programov, s katero bodo vzpostavljene nove 
povezave z ožjo in širšo okolico.

(3) V območju enote ZD je predvideno parkirišče in krajin-
sko arhitekturna ureditev javnega parka z lapidarijem. Zasnova 
mora slediti načelom univerzalne uporabnosti prostora in za-
gotavljati visoke kakovosti bivalnega okolja (naravne prvine, 
blaženje temperaturnih ekstremov, ponikanje vode, biotska 
pestrost). Odprti prostor mora biti oblikovan in urejen z mislijo 
na različne in specifične potrebe uporabnikov in skladen z rabo 
prostora.

10. člen
(dopustne kapacitete objektov in ureditve)

V prostorskih enotah SB in MO morajo objekti slediti 
naslednjim določilom:

– Znotraj gradbene meje (GM) se lahko postavljajo (ume-
stijo) objekti doma starejših občanov z dopolnilnimi dejavnost-
mi, medgeneracijskega centra z objekti za lastne potrebe.

– Faktor zazidanosti (FZ) sme biti največ 0,40. V primeru, 
ko se v sklopu gradbene parcele gradijo dodatni enostavni in 
nezahtevni objekti, veljajo isti faktorji za celotno izrabo grad-
bene parcele.

– Faktor izrabe zemljišča naj ne presega 1,2.
– Vertikalni gabarit je največ tri etaže nad terenom. Dopu-

stna je gradnja kleti, v kolikor teren na podlagi geomehanskega 
poročila to dopušča.

– Kota +/– 0.00 sme biti največ 0,4 m nad raščenim 
terenom.

– Višina vseh elementov zahtevnih ali manj zahtevnih 
objektov v obravnavanem območju, mora biti usklajena z oko-
liškimi, oziroma ne sme presegati 11 m od kote +/– 0.00.

– Tlorisna zasnova stavb mora biti izrazito podolžna in ne 
členjena. V primeru sodobnega oblikovanja, je dopusten tudi 
svojstven tloris doma starejših občanov.

– Če se objekt nahaja na brežini, morata sleme strehe in 
daljša fasada potekati vzporedno s plastnicami terena.

– Fasade naj bodo izvedene v klasičnih materialih, kot so: 
omet, opeka, les in v umirjenih barvnih tonih bele ali barjanskih 
zemeljskih barv. Uporabi močnih barv in velikih kontrastov, 
nista sprejemljivi.

– Parkirišča morajo biti obsajena z avtohtono drevesno in 
grmovno vegetacijo, kar bo zmanjšalo prostorsko zaznavnost. 
Zaradi omogočanja preglednosti mora biti vegetacija zasajena 
v minimalnem odmiku 5 m od roba vozišča državne ceste.

– V sklopu ureditve zelenih površin so dopustni objekti 
za lastne potrebe, kot so objekti za zaščito reliktov v okviru 
lapidarija, manjši bajerji, oporni zidovi, ograje, urbana oprema, 
pokrito balinišče ter drugi podobni objekti.

11. člen
(oblikovanje objektov)

Oblikovanje stavb mora slediti tipologiji krajinskih prvin in 
tradicionalnega stavbarstva ali pa sodobnemu oblikovanju v 
funkciji specifičnih potreb stanovalcev doma starejših občanov 
ter naslednjim določilom:
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– Objekt naj bo z daljšo stranico postavljen pravokotno 
na cesto, smer slemena v primeru dvokapne strehe je SZ–JV.

– Strehe so lahko dvokapne, enokapne in ravne strehe ali 
njihova kombinacija.

– Barva poševne strehe mora biti opečno rdeča ali v sivih 
tonih.

– Frčade na dvokapnih strehah se morajo v streho vpe-
njati pod slemenom, naklon strehe na frčadah mora biti enak 
naklonu osnovne strehe.

– Strešni pomoli smejo biti dolgi največ 2/3 osnovne 
strehe in morajo biti od stranskega roba strešine odmaknjeni 
najmanj 1 m. Linija slemena in kapi mora nad oziroma pod 
strešnim pomolom teči neprekinjeno.

– Strešna okna so dovoljena, vgrajena morajo biti tako, da 
ležijo v ravnini strešine v skladu s tehnologijo oken.

– Solarni sistemi na poševnih strehah so dovoljeni, pod 
pogojem, da so položeni na strešino v enakem naklonu in ne 
presegajo strešnega venca in slemena.

– Solarni sistemi na ravnih strehah in položnih strehah 
s fasadnim vencem so dovoljeni, če so umeščeni tako, da so 
oblikovno zastrti in s perspektive pešca nezaznavni.

– Fasada stavbe mora biti zasnovana s kakovostnimi, traj-
nimi in sodobnimi materiali. Fasadni plašč mora biti zasnovan 
po načelih energetske gradnje.

– Klimatske naprave na fasadah, izhod na streho in teh-
nične naprave na strehah morajo biti oblikovno zastrte. Lahko 
so nameščene le na vizualno neizpostavljenih mestih stavbe.

– Daljša fasada stavbe v primeru izrazito podolžnega tlo-
risa, ne sme presegati 30 m. Daljše fasade od prej navedene 
dimenzije morajo biti členjene.

– V primeru sodobnega oblikovanja, so oblike objektov 
lahko različne od tradicionalnih stavb v neposredni okolici 
obravnavanega območja. Oblika mora biti pogojevana s speci-
fično funkcijo Doma starejših občanov ter medgeneracijskega 
centra za zagotavljanje dobrega počutja oskrbovancev in upo-
rabnikov centra.

12. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Na območju OPPN, razen na površinah, namenje-
nih dovozom, dostopom, intervencijskim potem in prometni 
infrastrukturi, je dovoljeno postaviti ali urediti enostavne in 
nezahtevne objekte:

– majhna stavba (lopa, uta, nadstrešek, senčnica, zaščita 
za relikte),

– ograja,
– podporni zid,
– vodno zajetje ali objekti za akumulacijo vode in nama-

kanje (samo okrasni bazeni, bajerji ali podzemni zadrževalniki 
vode),

– objekti za oglaševanje za lastne potrebe.
(2) Oblikovanje objektov mora slediti naslednjim določi-

lom:
– Oblikovanje: streha nezahtevnih in enostavnih objektov 

mora biti enakega naklona kot osnovni objekt ali ravna.
– Material: objekti morajo biti leseni, leseni s kovinsko 

konstrukcijo ali zidani.
– Fasada mora biti lesena ali ometana v barvah, ki so 

skladne z osnovnimi objekti.

13. člen
(zelene površine)

(1) Zelene površine je treba oblikovati tako, da omogočajo 
zdrav življenjski slog in krepitev zdravja. V okviru OPPN je 
treba v ta namen na primeren način oblikovati zelene površine 
ob stavbah s programom zunanjih površin vrtcev in doma za 
starejše ter medgeneracijskega centra.

(2) Podrobnejši napotki so navedeni v Prostorskem redu 
– zelene površine ter priročniku za načrtovanje zelenih površin 
za spodbujanje telesne aktivnosti in zdravega življenjskega 
sloga Ven za zdravje.

14. člen
(ograje, škarpe in podporni zidovi)

(1) Celotno obravnavano območje je dopustno ograditi in 
obsaditi z živo mejo. Največja dovoljena višina ograj, škarp in 
opornih zidov je:

– za kamnite, zidane in betonske ograje ter škarpe in 
podporne zidove 1,2 m,

– za lesene in kovinske ograje, ki so vsaj delno (najmanj 
10 % površine) transparentne 1,8 m vključno s podstavkom, 
ki je lahko betonski ali kamnit ter ne sme biti višji od 0,4 m, 
merjeno od tal.

(2) Ograje, škarpe in podporni zidovi morajo biti od utrjene 
bankine oddaljeni minimalno 1,5 m oziroma na meji s pločni-
kom, če je le-ta zgrajen. Če je ta odmik manjši, je treba pridobiti 
soglasje upravljavca ceste.

(3) Žive meje se ne štejejo kot ograje, morajo pa biti za-
sajene od meje toliko, da ne motijo sosednje posesti, od roba 
ceste pa toliko, da ne ovirajo preglednosti in prometne varnosti. 
Za žive meje se morajo uporabljati avtohtone rastlinske vrste.

15. člen
(odmiki stavb od sosednjih zemljišč)

(1) Objekti v IG09-1 se morajo graditi znotraj gradbenih 
mej (GM), ki so prikazane v grafičnem delu.

(2) Enostavni in nezahtevni objekti lahko presegajo grad-
beno mejo, vendar morajo biti od meje gradbene parcele od-
maknjeni vsaj za 2,5 m. Manjši odmik je dovoljen s pisnim 
soglasjem soseda oziroma upravljavca ceste.

(3) Ograje se lahko gradijo do parcelne meje, s pisnim 
soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno 
postaviti tudi na parcelno mejo.

(4) Pri odmikih stavb od sosednjih zemljišč je treba upo-
števati in zagotoviti tudi zahteve s področja varstva pred po-
žarom.

16. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)

Vsi obstoječi gradbeno inženirski objekti oziroma deli 
objektov znotraj območja OPPN se lahko odstranijo.

V. MERILA IN POGOJI ZA IZVEDBO PARCELACIJE

17. člen
(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN je trenutno razdeljeno na štiri parcele, 
ki predstavljajo stavbno zemljišče.

(2) Zaradi programske specifičnosti je edino smotrno, da 
se območje s stavbami doma starejših občanov parcelacijsko 
oblikuje kot zaključeno celoto.

(3) Novo oblikovana parcela je razvidna iz grafičnega dela 
OPPN, ki pa ni zavezujoča in se lahko spreminja.

(4) Spreminjanje parcel z novo parcelacijo se lahko izvaja 
glede na faznost oblikovanja gradbenih parcel in gradnje objek-
tov ob pogoju upoštevanja vseh določil iz OPPN, ki definirajo 
dopustni obseg gradnje na gradbeni parceli in s tem povezano 
parcelacijo.

18. člen
(opremljanje zemljišč za gradnjo)

(1) Komunalne, energetske in prometne objekte in napra-
ve je dovoljeno obnavljati, prestavljati in graditi na celotnem 
območju občine.

(2) Predvidene objekte je treba obvezno priključiti na 
novo zgrajeno ali obstoječo oziroma obnovljeno komunalno in 
energetsko infrastrukturo.

(3) Stavbe na območjih obstoječe in predvidene plinifika-
cije, v funkcionalni enoti Ig, se za potrebe ogrevanja in pripravo 
tople sanitarne vode, razen v primeru uporabe obnovljivih 
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virov energije (OVE) ali soproizvodnje toplote in električne 
energije z visokim izkoristkom (SPTE), priključijo na sistem 
oskrbe z zemeljskim plinom, oziroma skladno z drugačnimi 
določili Lokalnega energetskega koncepta za območje Občine 
Ig. V primeru, da stavbe zadovoljujejo potrebe po ogrevanju in 
pripravi sanitarne tople vode samo delno z OVE ali SPTE, za 
preostali del potreb še vedno velja obveznost priključitve na 
distribucijsko omrežje zemeljskega plina.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

19. člen
(etapnost izvedbe prostorske ureditve)

(1) Prva oziroma začetna etapa je priprava stavbnega ze-
mljišča (izkopi, nasutja, utrjevanja, predobremenitve, izravna-
ve, odvodnjavanje, posek drevja) za ureditev oziroma gradnjo v 
območju OPPN z odstranitvijo oziroma prestavitvijo obstoječih 
naprav in objektov.

(2) Druga etapa obsega gradnjo doma starejših občanov z 
medgeneracijskim centrom vključno z ureditvijo dovozne ceste 
s poglobljenim pločnikom v obravnavanem območju, parkirišča 
in vse potrebne komunalne in energetske opreme za pred-
videno gradnjo. V tej fazi je predvidena tudi ureditev okolice 
objektov z zelenimi površinami, kot tudi pločnika ob regionalni 
cesti izven območja OPPN.

(3) Tretja etapa obsega gradnjo vrtca, oskrbovanih stano-
vanj ter parka z lapidarijem.

(4) Etape se lahko izvajajo tudi v drugačnem zaporedju 
v kolikor se spremeni investicijski program za obravnavano 
območje.

(5) Vsaka etapa mora izpolnjevati zahteve iz tega OPPN 
(kot npr. zadostno število parkirnih mest, gradnja in priključe-
vanje na komunalno infrastrukturo ...) ter ne sme tehnično ali 
ekonomsko oteževati izgradnje celote.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

20. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN se nahajata enoti kulturne dedišči-
ne Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje (EŠD 11819) 
in arheološko najdišče: Ig – Rimskodobna vaška naselbina 
(EŠD 11406). Varstveni režim je določen v 36. členu Odloka o 
prostorskem redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12, 77/12). 
Navedeni akt določa naslednji varstveni režim: Za registrirano 
kulturno dediščino velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja 
dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne 
značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot 
registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni.

(2) Pri posegih v registrirano območje kulturne krajine se 
ohranjajo varovane vrednote, kot so:

– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba 
(naravne in kulturne prvine),

– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna 

raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podo-

bo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
(3) Določila za predvidene objekte so povzeta v členih 

10 in 11.
(4) Za parkovno ureditev z lapidarijem velja:
– Predvidena postavitev lapidarija je možna, vendar mo-

rajo biti kamniti spomeniki zavarovani pred zunanjimi vplivi 
(nadstrešek) in pred vplivi vandalizma (ograja).

– Izveden mora biti popis kamnitih spomenikov s stra-
ni odgovornega kustosa pristojnega muzeja in konservatorja 
ZVKDS OE Ljubljana.

– Potreben bo konservatorsko-restavratorski pregled ka-
mnitih spomenikov s čiščenjem in po potrebi utrjevanjem (ob-
seg določi Mestni muzej Ljubljana).

– V sklopu lapidarija je potrebno zagotoviti informativne 
table s pojasnilom vsebine kamnitih spomenikov.

– Grafična podoba mora biti poenotena z ostalimi oznaka-
mi oziroma postavitvami kulturnih vsebin na Igu.

– Parkirišča, kot tudi celotno obravnavano območje naj bo 
obsajeno z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo, kar bo 
zmanjšalo prostorsko zaznavnost.

– Za obravnavano območje se izdela načrt krajinske 
arhitekture.

(5) Na območja registriranih arheoloških najdišč ni do-
voljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke 
ostaline.

(6) Izvesti je potrebno predhodne arheološke raziskave, 
v skladu z določili petega odstavka 29. člena ZVKD-1 (pred 
pridobitvijo kulturnovarstvenega mnenja).

Arheološke raziskave morajo potekati po določilih 31., 
33., 34. in 85. člena ZVKD-1 ter po Pravilniku o arheoloških 
raziskavah (Uradni list RS, št. 3/13). Glede na rezultate pred-
hodnih arheoloških raziskav bodo podani dodatni kulturno-
varstveni pogoji za odstranitev ali za prezentacijo morebitne 
arheološke dediščine oziroma bo izdano kulturnovarstveno 
mnenje. Investitor mora za izvedbo navedenega projekta in 
za pridobitev kulturnovarstvenega mnenja zagotoviti izvajalca 
arheoloških raziskav.

(7) Za izvedbo arheološke raziskave je potrebno pridobiti 
posebno kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev 
arheološke ostaline po 31. členu ZVKD-1, ki ga izda minister za 
kulturo. Za pridobitev omenjenega soglasja je potrebno na Mi-
nistrstvo za kulturo RS posredovati vlogo s kulturnovarstvenimi 
pogoji ZVKDS in projektom ter navedbo izbranega izvajalca ar-
heoloških raziskav (skladno s 5. točko Pravilnika o arheoloških 
raziskavah; Uradni list RS, št. 3/13 in njegovimi dopolnitvami).

(8) Omogočiti je potrebno strokovni konservatorski arheo-
loški nadzor pri raziskavah (56. člen ZVKD-1), zato je investitor 
(ali izvajalec) o točnem datumu zemeljskih del dolžan pisno ob-
vestiti pristojno območno enoto ZVKDS sedem dni pred samim 
pričetkom del (tajnistvo.lj@zvkds.si). Stroški strokovnega arhe-
ološkega konservatorskega nadzora ne bremenijo investitorja.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA  
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

21. člen
(ohranjanje narave)

(1) Območje OPPN posega v naslednja območja z nara-
vovarstvenim statusom po ZON:

– območje Natura 2000: Krimsko hribovje – Menišija, 
ID SI3000256 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, ob-
močjih Natura 2000 – Uradni list RS, št. 49/04, popr. 110/04, 
59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13 – Odl. US, 3/14, 21/16 
in 47/18 in vse dopolnitve),

– ekološko pomembno območje: Krimsko hribovje – Me-
nišija, ID 31200,

– osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, 
ID 80000 (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni 
list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18 in njene dopolnitve).

(2) Varstveni cilj na tem območju je zlasti ohranitev gozda 
kot habitatnega tipa in habitata varovanih gozdnih prostoživečih 
vrst živali.

(3) Na parceli št. 1867/8, k.o. Ig, naj se vsaj na polovici 
površine ohranja drevje. Morebitne objekte naj se umesti ob za-
hodni rob, intenzivnost ureditve pa naj se proti vzhodu oziroma 
po pobočju navzgor zmanjšuje in naj se zaključi s pasom drevja 
in grmovnic (lahko tudi samoniklih oziroma brez urejanja).

(4) Gozdnat značaj naj se ohranja tudi na parceli 
št. 1867/7, k.o. Ig. Morebitne objekte naj se umesti na (se-
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vero)zahodni del parcele. Če se bo kakorkoli posegalo na 
pobočni del parcele, bodisi z objekti bodisi s hortikulturnimi 
ureditvami, naj se intenzivnost ureditve proti jugovzhodu ozi-
roma po pobočju navzgor zmanjšuje in naj prav tako postopno 
preide v pas drevja in grmovnic (lahko tudi samoniklih oziroma 
brez urejanja).

(5) Kot okrasno drevnino in grmovnice se uporabljajo 
izključno lokalno avtohtone vrste (skladno z Odlokom o pro-
storskem redu Občine Ig).

22. člen
(varstvo vode in podzemne vode)

(1) Območje OPPN se nahaja na vodovarstvenem obmo-
čju VD Brest-1.

– Ožje vodovarstveno območje – VVO II (parc. 
št. 1866/7 (94,17 %), 1866/8 (89,87 %), 1867/8 (0,26 %).

– Širše vodovarstveno območje – VVO III (parc. 
št. 1866/7 (5,86 %), 1866 (10,19 %), 1867/7, 1867/8.

(2) Pri načrtovanju in izgradnji je potrebno upoštevati vse 
pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnika Ljubljanskega barja in okolice. Za vse posege na 
območju OPPN je treba pridobiti mnenje Ministrstva za okolje 
in prostor, Direkcija RS za vode.

(3) Prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo, obrato-
vanjem in opustitvijo pretakale, skladiščile, uporabljajo nevar-
ne snovi, njihova embalaža in ostanki, vključno z začasnim 
skladiščenjem nevarnih odpadkov (npr. motorna goriva, olja 
in maziva, pesticidi) morajo biti urejeni kot zadrževalni sistem 
– lovilna skleda, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna 
na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika, da zajame 
vso morebiti razlito ali razsuto količino snovi oziroma tekočin.

(4) V enakem smislu zadrževalnega sistema je treba za-
gotoviti tudi zajem požarnih voda, kadar obstaja kakršna koli 
verjetnost onesnaženja požarnih voda (posledično tudi površin-
skih in podzemnih voda ter tal) z nevarnimi snovmi.

(5) Prometne ceste, manipulativne in intervencijske po-
vršine in površine mirujočega prometa (npr. parkirišča) morajo 
biti utrjene, odvajanje onesnaženih padavinskih odpadnih voda 
s teh površin mora biti urejeno preko zadrževalnikov, usedal-
nikov, lovilnikov olj.

(6) Pokrite prometne površine in parkirišča ter garaže, 
morajo biti urejene v obliki zadrževalnega sistema – lovilne 
sklede, brez odtokov, nepropustna za vodo, odporna na vse 
snovi, ki se v njej lahko nahajajo, dovolj velika, da zajame vso 
morebitno razlito ali razsuto količino nevarnih snovi oziroma 
tekočin.

23. člen
(varstvo zraka)

(1) Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti na-
ravno ali prisilno. Odvod dimnih plinov in umazanega zraka 
iz nadzemnih delov stavbe je treba speljati nad strehe stavb 
oziroma nemoteče za sosednje uporabnike.

(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) 
morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi 
zahtevami.

(3) V času gradnje objektov je treba preprečiti nekontro-
lirano prašenje.

Nekontroliran raznos materialov z gradbišča je treba pre-
prečiti tako, da se:

– skrajša transportne poti na najmanjšo možno mero,
– čisti vozila pri vožnji z gradbišča na javne prometne 

površine,
– material transportnih vozil prekriva,
– kadar prekrivanje ni mogoče, se sipke materiale vlaži,
– sipke materiale se skladišči stran od stanovanjskih 

območij,
– ugaša se motorje v primeru ustavljanja vozil, transpor-

tnih sredstev in delovnih naprav za daljši čas.

24. člen
(varstvo tal in rastlin)

V času gradbenih del:
– po končanih zemeljskih delih je treba takoj začeti s 

sanacijami in zasaditvenimi deli,
– za začasne prometne in gradbene površine se morajo 

prednostno uporabljati obstoječe infrastrukturne in druge ma-
nipulativne površine,

– na območju gradbišča, transportnih in manipulativnih 
površin je treba zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadne 
embalaže, še zlasti tiste, ki še vsebuje ostanke hidroizolacijskih 
materialov ter drugih sredstev, s katerimi se izvajajo gradbena 
dela,

– na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno opre-
mljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo 
ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge 
nezgode, omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla,

– rodovitni del tal, ki se odstrani zaradi gradbenih pose-
gov, naj se v čim večji meri uporabi za sanacijo degradiranih 
površin na drugih območjih oziroma za končno ureditev zelenih 
površin na območju OPPN,

– na nestabilnih in pogojno stabilnih površinah je treba 
predvideti rešitve za zavarovanje in stabilizacijo, s katerimi bo 
zagotovljena ustrezna stopnja stabilnosti terena.

25. člen
(varstvo gozdov)

(1) Posegi morajo biti izvedeni tako, da ne bo povzroče-
na škoda na sosednjih gozdnih zemljiščih (na gozdnem robu, 
gozdnih tleh in gozdnih prometnicah). Izvajalec gradbenih del 
mora pred gradnjo oziroma pri izvajanju vseh posegov v ob-
močju urejanja, zavarovati vegetacijo sosednjega gozda pred 
poškodbami.

(2) Ohraniti je potrebno gozdno vlako z evid. 
št. 0477D12004, ki poteka na jugovzhodnem delu z obravna-
vanega območja in odpira okoliške gozdove. Vsa dela pove-
zana z zagotavljanjem gospodarjenja z gozdovi naj potekajo s 
sodelovanjem ZGS, Krajevne enote Škofljica.

(3) Novogradnja vzdolž gozdnega roba je praviloma mo-
žna v oddaljenosti najmanj ene drevesne višine odraslega 
gozdnega sestoja oziroma v oddaljenosti 25 m od gozdnega 
roba oziroma posameznega gozdnega drevja. V času neurij 
je namreč povečana nevarnost podrtja gozdnega drevja. Za 
gradnje v 25 m širokem pasu gozda je treba pridobiti soglasje 
oziroma mnenje ZGS.

(4) Odlaganje organskih odpadkov se mora urediti tako, 
da se rjavemu medvedu prepreči dostop do njih.

(5) Investitor načrtovanih prostorskih ureditev mora za-
gotoviti, da se pogoji za gospodarjenje in dostop do sosednjih 
gozdnih zemljišč, z običajno kmetijsko in gozdarsko mehani-
zacijo ter kamioni, po izvedbenih posegih ne bodo poslabšali 
(Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 
67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 
63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 
77/16, dalje ZG in njegove dopolnitve), 5. člen). Vse obstoječe 
dostope in dovoze do gozda je potrebno ohraniti oziroma jih v 
primeru ukinitve nadomestiti z novimi.

(6) V primeru potrebe po krčitvi gozdnega drevja je treba 
pridobiti s strani Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote 
Ljubljana, ugotovitveno odločbo, v kateri se določi količino in 
strukturo dreves za posek. Le-to izda Zavod na podlagi dokonč-
nega gradbenega dovoljenja (21. člen ZG).

(7) Pri novih zasaditvah v sklopu urejanja območja OPPN, 
oziroma pri morebitnih hortikulturnih ureditvah območja s sadi-
tvijo drevnin in zeli, je treba upoštevati omejitve vnosa rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerimi se 
lahko prenašajo škodljivi organizmi, ki pomenijo nevarnost za 
zdravstveno varstvo rastlin (15. člen Zakona o zdravstvenem 
varstvu rastlin – ZZVR-1-UPB2, Uradni list RS, št. 62/07, 36/10, 
40/14 – ZIN-B in njegove dopolnitve). Z namenom preprečitve 
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širjenja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v gozdno okolje, 
teh ni dopustno uporabljati. Upoštevan naj bo izbor avtohtonih 
drevesnih in grmovnih vrst, ki so prilagojene rastiščnim razme-
ram, so nezahtevne glede rastiščnih pogojev in imajo obenem 
veliko življenjsko moč.

(8) Izvajalec del oziroma investitor mora prevzeti odgovor-
nost in izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja tujerodnih inva-
zivnih vrst na sosednja gozdna zemljišča. Tujerodne invazivne 
vrste rastlin, ki bi se lahko pojavile na degradiranih površinah 
zaradi gradnje, je treba redno odstranjevati tako v času gradnje 
kot tudi po izvedbi posega.

(9) Odlaganje morebitnih viškov odkopane zemljine, grad-
benih odpadkov in gradbenega materiala v gozdu ni dovoljeno 
(18. člen ZG). Prav tako ni dovoljeno razprostiranje morebitnih 
viškov odkopane zemlje po gozdni površini ali obsipanje kore-
ničnikov stoječega gozdnega drevja.

(10) Poseganje izven območja zemljišč namenjenih pozi-
davi, v območje gozdov, ni dovoljeno.

26. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje, kjer so predvideni stanovanjski objekti, se 
nahaja v III. stopnji varstva pred hrupom.

(2) Pred začetkom urejanja območja OPPN je treba iz-
delati načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da je 
ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na 
dopustni ravni.

(3) V fazi gradnje je treba izvajati ukrepe za preprečevnje 
hrupa in vibracij. Hrup in vibracije naj se zmanjšajo na najmanj-
šo možno raven. Uporabi naj se moderna tehnologija. Delovni 
stroji naj bodo v času, ko niso rabljeni, izključeni. Smiselno naj 
se uporabljajo določila uredbe, s predmetnega področja.

(4) Stanovalci v bližini posega naj bodo o času in trajanju 
izvajanja najbolj hrupnih del pravočasno in natančno obve-
ščeni.

27. člen
(svetlobno onesnaženje)

(1) Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s pred-
pisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Za osvetljevanje zunanjih površin naj se uporablja 
popolnoma zasenčena svetila, ki ne sevajo v UV delu spektra 
in ne sevajo nad vodoravnico. Na stavbnih parcelah naj se 
za zunanjo osvetlitev uporablja svetila na samodejen vklop in 
izklop ob prisotnosti oseb.

28. člen
(varstvo pred neioniziranimi sevanji)

(1) Območje Občine Ig je prepoznano območje z mo-
žnostjo večje izpostavljenosti radonu v zaprtih prostorih, zato 
je treba gradnjo objektov (stanovanjske stavbe, šole, vrtci, 
nastanitvene kapacitete za potrebe zdravstva, domov starejših 
občanov in podobno) načrtovati na način, ki bo preprečeval 
vstop radona v stavbo.

(2) Pri gradnji je treba upoštevati Smernice za gradnjo 
radonsko varnih novih stavb novogradenj.

(3) Elektromagnetno sevanje (EMS) zelo nizkih frekvenc 
je glede rakotvornosti razvrščeno v IARC skupino 2B. Varne 
mejne vrednosti za gostoto magnetnega polja za enkrat ni mo-
žno določiti, po načelu previdnosti pa je treba izpostavljenost 
prebivalcev zmanjšati na najmanjšo možno mero, da bo vpliv 
minimalen:

– z uporabo ustreznih tehničnih ukrepov in dognanj (npr. 
oblika stebra oziroma tip daljnovoda, razporeditev faz, odda-
ljenost vodnikov od tal ...)

– kablovod ne sme potekati čez območje vrtca, igrišča in 
zunanjih površin, kjer se zadržujejo otroci

– kablovodi naj potekajo izven območij poti za pešce 
(pločnikov ...)

– povsod tam, kjer se predvideni kablovod približa ali teče 
vzporedno s katerimkoli že obstoječim daljnovodom, je pred 
umestitvijo novega daljnovoda v prostor treba z ustreznimi 
izračuni oceniti kumulativni vpliv več daljnovodov na obreme-
njenost življenjskega okolja.

(4) V območju vrtca naj bo gostota magnetnega polja 
manj kot 0,3 µT.

29. člen
(ukrepi v času gradbenih del)

Splošni omilitveni ukrepi, katere je treba upoštevati v času 
gradnje, so:

– na gradbišču je treba zagotoviti potrebne varnostne 
ukrepe in tako organizacijo, da se prepreči onesnaženje voda, 
ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih 
goriv ali drugih naravnih snovi,

– obstoječe cestno omrežje, ki ga bo uporabljal gradbišč-
ni transport, je pred pričetkom gradnje treba pregledati, med 
gradnjo vzdrževati in po končani gradnji vzpostaviti v prvotno 
stanje,

– lokacija naprav, ki povzročajo vibracije in hrup, naj bo 
primerno izbrana tako, da bodo vplivi na objekte in človeka 
minimalni,

– stalno je treba zagotavljati odvodnjavanje gradbenih jam 
in kontrolirano odvodnjavanje površinskih voda,

– delovne naprave in stroje je treba ob neuporabi izključiti,
– ob izvajanju zemeljskih del je treba preprečiti morebitno 

prašenje v smeri proti poseljenim območjem.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

30. člen
(potresna nevarnost)

(1) Obravnavana lokacija se nahaja v območju potresne 
mikrorajonizacije 0,225 pospeška tal (g).

(2) Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne 
ukrepe za potresno varnost.

31. člen
(druga ogrožena območja in nevarnosti)

(1) Po razpoložljivih podatkih območje OPPN ne leži zno-
traj območij ogroženih zaradi poplav, erozivnosti ali plazovitosti 
terena.

(2) V času gradnje je treba upoštevati možnosti razlitja 
nevarnih snovi. Zaradi navedenega je treba upoštevati nasle-
dnje ukrepe:

– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene me-
hanizacije,

– nadzor nad uporabo in skladiščenje goriv ter motornih 
in strojnih olj,

– nadzor nad ravnanjem z gradbenimi odpadki in odpadno 
embalažo.

32. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne pro-

tipožarne ločitve,
– neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površi-

ne za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Do objektov morajo biti izvedeni dovozi, dostopi in 

delovne površine.
(3) Voda za gašenje je predvidena z zunanjim hidrantnim 

omrežjem v območju OPPN.
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X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

33. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko opremljanje)

(1) Zasnova komunalne, energetske in telekomunikacij-
ske infrastrukture se mora navezovati na obstoječo gospodar-
sko javno infrastrukturo v okolici. Zagotovljen mora biti odvoz 
komunalnih odpadkov. Dopustna je izvedba telekomunikacij-
skega (TK) omrežja različnih operaterjev ter morebitne druge 
infrastrukture.

(2) Objekte na območju OPPN je potrebno priključiti na 
cestno, vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko omrežje 
in omrežje plinovoda.

(3) Ravnanje s komunalnimi odpadki, urejenost zbirnih in 
prevzemnih mest ter dostop komunalnim vozilom morajo biti 
urejeni skladno z navedenimi predpisi. Število in velikost zaboj-
nikov za komunalne odpadke (mešani komunalni odpadki, bio-
loški odpadki, embalaža, papir) se določita skladno z normativi.

(4) Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav mora po-
tekati usklajeno.

34. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Uvoz na območje OPPN je iz glavne ceste z oznako 
DC 4815 Ig–Rakitna.

Do zemljišča je možen tudi sekundarni dovoz preko ob-
činske ceste z oznako LC 633271 iz naselja Staje. Prometna 
ureditev prikazuje dva možna glavna cestna priključka iz dr-
žavne ceste in en sekundarni priključek. Priključek v območju 
namenske rabe SB je namenjen dovozu do objektov doma 
starejših občanov in medgeneracijskega centra, priključek v ob-
močju namenske rabe ZD, kjer gradnja stavb ni dovoljena, pa 
je namenjen dovozu do parkirišč, ki služijo celotnemu komple-
ksu. Priključek na javno občinsko pot je namenjen servisnemu 
dovozu in odvozu. Priključki morajo biti dimenzionirani tako, da 
dovoljujejo dvosmerni promet vozil. Točna lokacija priključkov 
se določi v sklopu projektne dokumentacije za izdajo gradbene-
ga dovoljenja, saj so sedaj prikazani le informativno.

(2) Cestni priključek in njegova neposredna okolica ob 
cesti morata biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna 
preglednost s ceste na priključek in obratno.

(3) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega 
sveta in je na vsako stran občinske javne poti širok 4 m. Ograje, 
škarpe in podporni zidovi morajo biti od utrjene bankine odda-
ljeni minimalno 1,5 m.

(4) Varovalni pas državne ceste meri 15 m.
(5) Od roba državne ceste morajo biti vse stavbe grajene 

v minimalnem odmiku 5 m. Manjši odmiki so dopustni na pod-
lagi pridobljenega soglasja DRSI.

(6) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter po-
stavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem 
pasu občinske oziroma regionalne ceste so dovoljeni izključno 
s soglasjem pristojne službe za ceste upravljavca.

(7) Prometni priključek posameznega zemljišča mora biti 
prilagojen niveleti vozišča interne dovozne poti.

(8) Na območju priključka je treba predvideti ustrezno 
odvodnjavanje, ki se prilagodi obstoječi ureditvi ceste.

(9) Zgornji rob ograj oziroma opornih zidov ne sme pose-
gati v območje polja preglednosti, če se ograja ali oporni zid 
postavlja ob javno cesto.

(10) Za podiranje dreves in objektov, spravilo lesa, iz-
kope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na 
objektih vzdolž ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, 
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, 
je potrebno soglasje pristojne službe za ceste. V soglasju se 
določijo pogoji za opravljanje del.

(11) Obveščanje in oglaševanje ob državni cesti ali ure-
ditev vodenja do objektov je dopustno urediti na način in pod 

pogoji, kot jih določa področni Pravilnik o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na cestah.

(12) Vse prometne površine v OPPN bodo imele interni 
značaj. Zagotoviti je treba obračanje za intervencijska, komu-
nalna vozila in podobno.

(13) Usmerjanje do objektov oziroma vsebin je dopustno 
skladno z občinskim predpisom, ki ureja to področje.

(14) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet 
na tej cesti in jo je treba zaradi tega delno ali popolno zapreti za 
promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem ustrezne občinske 
službe. Vloga za poseg v cestno telo ter zaporo občinske ceste 
mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim posegom 
oziroma rokom zapore ceste.

(15) Od avtobusnih postajališč do območja urejanja 
OPPN oziroma parkirišč je potrebno načrtovati tudi površine 
za pešce.

35. člen
(mirujoči promet)

(1) Površine potrebne za mirujoči promet v območju 
OPPN se zagotavljajo na gradbeni parceli.

(2) Za potrebe Celotnega kompleksa Doma starejših ob-
čanov Ig je potrebno zagotoviti najmanj 43 parkirnih mest (PM), 
od tega:

– Dom starejših občanov – 1 PM/6 postelj, od tega 75 % 
za obiskovalce

– Javni lokali (frizer/pediker in zobozdravstvena ordina-
cija) – 2 PM/lokal

– Medgeneracijski center (300 m2) – 1 PM/30 m2

– Vrtec (2 oddelka) – 2 PM/oddelek.
(3) Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje 

od 10 PM, je treba ozeleniti. Zasaditi je treba vsaj eno drevo 
na 4 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim 
bolj enakomerno.

(4) Pri načrtovanju parkirišč je potrebno predvideti ustre-
zen delež parkirnih mest (5 %) namenjenih uporabi funkcional-
no oviranim osebam, ki morajo biti umeščena najbližje vhodu.

36. člen
(intervencijske poti in površine)

(1) Intervencijske poti potekajo v območju ter neposredni 
soseščini. Za ureditve kompleksa Doma starejših občanov je v 
fazi načrtov za pridobitev dovoljenj oziroma izvedbenih načrtov 
potrebno predvideti intervencijski dostop skladno z načrtovano 
ureditvijo ter jo navezati na omrežje javnih cest na območju.

(2) Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno 
z veljavnim standardom. Intervencijske vozne poti zunaj vozišč 
je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje in 
ozelenitev.

(3) Intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene 
tako, da je po njih mogoča vožnja gasilskih vozil z osno obre-
menitvijo do 10 ton.

(4) Intervencijske poti morajo ohranjati predpisan svetli 
profil, drevesa, urbana oprema in druge grajene oziroma ne-
premične ovire ne smejo posegati vanj.

37. člen
(vodovod)

(1) Novo grajeni objekti se morajo priključiti na javno 
vodovodno omrežje.

(2) Po državni cesti 4815, parc. št. 2823/31, k.o. Ig, je 
zgrajeno javno vodovodno omrežje NLDN150 preko katere-
ga se lahko priključijo objekti v obravnavanem območju. V 
obravnavnem območju je potrebno zgraditi vodovodno omrežje 
ustreznih dimenzij, izračunanih na podlagi predvidene porabe 
in ga navezati na javno vodovodno omrežje NLDN150. Iz na-
vedenega javnega vodovodnega omrežja je potrebno izvesti 
le en odcep za obravnavano območje najmanj dimenzij Ø100 
(upoštevati porabo vode in požarno varnost) in odcep zaključiti 
v vodomernem jašku v katerem bodo vgrajeni vodomeri za 
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objekte na obravnavanem območju. Vodomerni jašek mora 
biti ustreznih dimenzij glede na dimenzije in število vgrajenih 
vodomerov.

(3) Znotraj obravnavnega območja mora biti zgrajeno 
vodovodno omrežje s hidrantno mrežo.

(4) Varovalni pas javnega vodovoda sega dva metra levo 
in desno od osi. V tem območju ni dovoljeno locirati gradbenih 
objektov in opravljati gradbenih del (izkopi, nasutja), razen s 
soglasjem upravljavca vodovodnega omrežja.

(5) Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upošteva-
ti veljavne predpise s področja vodovoda ter Tehnične zahteve 
pri projektiranju vodovodnega omrežja, vodovodnih priključkov.

(6) Pred pričetkom gradbenih del je potrebno zakoličiti 
traso obstoječega vodovoda. Kjer se bodo gradbeni posegi 
izvajali v območju trase obstoječega vodovoda, je potrebno 
predvideti njegovo prestavitev izven območja gradbenih pose-
gov, oziroma predvideti njegovo zaščito v skladu z veljavnimi 
predpisi.

(7) Med gradnjo vodovodnega omrežja mora potekati 
nadzor s strani upravljavca vodovodnega omrežja.

38. člen
(kanalizacija)

(1) Odpadne fekalne vode iz objektov v območju OPPN 
bodo vodene v obstoječo javno fekalno kanalizacijo PCV d250, 
ki poteka po državni cesti 4815.

(2) Za priključevanje načrtovanih objektov na območju 
OPPN se izvede novo kanalizacijsko omrežje (fekalni kanal 
DN250) do obstoječega glavnega omrežja fekalne kanalizacije. 
Novo glavno omrežje fekalne kanalizacije se gradi v sklopu 
komunalnega opremljanja OPPN.

(3) Pred pričetkom gradbenih del je potrebno zakoličiti 
obstoječe kanalizacijske vode. Kjer se bodo gradbeni posegi 
izvajali v območju tras obstoječih vodov, je potrebno predvideti 
njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov, oziroma 
predvideti njihovo zaščito v skladu z veljavnimi predpisi.

(4) Padavinskih vod z utrjenih, strešnih površin in dovozne 
ceste ni dovoljeno odvajati v fekalni kanal javnega kanalizacij-
skega omrežja.

(5) Padavinske vode iz glavne dovozne ceste v območju 
OPPN bodo vodene preko zadrževalnega bazena v ponikanje 
v območju OPPN v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvaja-
nju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05 in 
njene dopolnitve).

(6) Padavinske vode iz strešnih površin načrtovanih 
objektov v območju OPPN bodo vodene preko peskolovov in 
jaškov v ponikovalnice, ki se bodo nahajale v območju OPPN.

(7) Padavinske vode iz strešnih površin načrtovanih 
objektov v območju OPPN bodo lahko tudi vodene v zalogov-
nike. To vodo se bo lahko uporabljalo kot dodatni vir vode za 
namene zalivanja vegetacije v sušnem obdobju.

(8) Padavinske vode iz utrjenih površin načrtovanih objek-
tov v območju OPPN bodo vodene preko lovilcev olj v poniko-
valnice, ki se bodo nahajale v območju OPPN.

(9) Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upošte-
vati veljavne predpise s področja kanalizacije ter Tehnične zah-
teve pri projektiranju kanalizacijskega omrežja, kanalizacijskih 
priključkih in interne kanalizacije.

(10) Med gradnjo kanalizacijskega omrežja mora potekati 
nadzor s strani upravljavca kanalizacijskega omrežja.

39. člen
(oskrba z elektriko)

(1) Objekti v območju OPPN bodo priključeni na obstoječe 
elektroenergetsko omrežje iz obstoječe transformatorske po-
staje (TP) 20/0,4 kV STAJE, ki se nahaja izven območja OPPN. 
Priklop načrtovanih objektov se glede na priključno moč izvede 
preko novih NN vodov tipiziranih presekov (Al 4x150+1,5 mm2, 
Al 4x240+1,5 mm2).

(2) Ker območje predvidenih posegov sega v varovalni 
pas obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, je predvide-

na pokablitev obstoječih vodov skladno s tehničnimi normativi 
in standardi ter veljavno tipizacijo. Pri tem je treba upoštevati 
zahteve veljavnega Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, 
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varoval-
nega pasu elektroenergetskih omrežij.

(3) Za priključevanje načrtovanih objektov na območju 
OPPN se izvede nizko energetske priključke in novo glavno 
elektroenergetsko omrežje po območju OPPN do obstoječega 
glavnega elektroenergetskega omrežja izven območja OPPN. 
Novo glavno elektroenergetsko omrežje se gradi v sklopu ko-
munalnega opremljanja OPPN in služi oskrbi obravnavanega 
območja OPPN.

(4) Lokacijo za priključno merilne omarice (PMO), ki lahko 
omogočajo vgradnjo večjega števila merilnih mest za načrtova-
ne objekte, je potrebno zagotoviti na stalno dostopnem mestu 
in vanje vgraditi prenapetostne odvodnike razreda I ter izvesti 
ustrezno ozemljitev, za katero je potrebno izvesti kontrolne 
meritve.

(5) Po trasi priključnih nizkonapetostnih podzemnih vodov 
je potrebno položiti ozemljitveni valjanec.

(6) Pred pričetkom gradbenih del je potrebno zakoličiti 
elektroenergetske vode. Kjer se bodo gradbeni posegi izvajali v 
območju tras obstoječih elektroenergetskih vodov, je potrebno 
predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih pose-
gov, oziroma predvideti njihovo zaščito v skladu z veljavnimi 
predpisi.

40. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Objekti v območju OPPN bodo priključeni na obstoječe 
telekomunikacijsko omrežje iz obstoječe trase javnega teleko-
munikacijskega omrežja, ki se nahaja izven območja OPPN.

(2) Priključitev objektov je možna na katero koli zgrajeno 
telekomunikacijsko omrežje, skladno s tehničnimi pogoji upra-
vljavca posameznega omrežja.

(3) Obstoječe telekomunikacijsko omrežje je glede na 
pozidavo potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi 
projektne rešitve.

41. člen
(plinovod)

(1) Predvideni objekti na območju OPPN se za potrebe 
ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode, kuhanja in tehnologije 
priključijo na distribucijsko srednjetlačno omrežje zemeljskega 
plina – srednjetlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delov-
nim tlakom 0,5–4 bar.

(2) Obstoječi plinski priključek dimenzije DN 50, preko 
katerega se bo vršila oskrba načrtovanega OPPN, poteka v 
cestišču ulice Na Grad. Omenjeni plinski priključek je v lasti 
Republike Slovenije, Ministrstva za pravosodje in po zmoglji-
vosti zadošča za priključitev ter oskrbo načrtovanega objekta 
z zemeljskim plinom.

(3) Za priključitev načrtovanih objektov bo treba izvesti 
plinski priključek v dimenziji DN 50 od obstoječega plinskega 
priključka DN 50 do načrtovane stavbe.

(4) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave mo-
rajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili 
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko ob-
močje Občine Ig, pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, 
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim do 
vključno 16 bar, Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemelj-
skega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje 
Občine Ig in Tehničnimi zahtevami za graditev distribucijskih 
plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav Ener-
getike Ljubljana objavljenih na spletni strani.

42. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti v skladu s 
predpisi: Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini 
Ig (Uradni list RS, št. 195/20 in njegove dopolnitve), Uredbo o 
obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih 
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odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in njegove dopolnitve), 
Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in njegove 
dopolnitve).

(2) Ravnanje s komunalnimi odpadki, urejenost zbirnih 
in prevzemnih mest ter dostop komunalnim vozilom morajo 
biti urejeni skladno z navedenimi predpisi. Število in velikost 
zabojnikov za komunalne odpadke (mešani komunalni odpad-
ki, biološki odpadki, embalaža, papir) se določita skladno z 
normativi v odloku.

(3) Uporabnik javne službe na območju Občine Ig je izvirni 
povzročitelj, to je lastnik, najemnik ali uporabnik premičnine ali 
nepremičnine, in je skladno s predpisom (Uradni list – Vsebina 
Uradnega lista https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/
vsebina/2021-01)

– izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
– izvirni povzročitelj iz dejavnosti.
(4) Investitorji oziroma izvajalci del na gradbišču so po 

odloku tretirani kot uporabniki, kar pomeni, da izvajalec javne 
službe za potrebe delovanja gradbišča preskrbi zadostno šte-
vilo zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov. Investitor 
oziroma izvajalec del na gradbišču mora izvajalcu javne službe 
pred pričetkom gradnje sporočiti podatke o številu zaposlenih. 
Pred uporabo objektov naj se zagotovi celovito ravnanje s 
posameznimi vrstami odpadkov, tako odpadkov, ki so predmet 
zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne službe, kot odpad-
kov, ki nastajajo znotraj posameznih dejavnosti.

(5) Območje urejanja leži v osrednjem območju življenj-
skega prostora velikih zveri. V izogib konfliktom z njimi, pred-
vsem z medvedom, naj se odpadke odlaga v zavarovane 
posode, do katerih vsebine medved nima dostopa.

43. člen
(javna razsvetljava)

(1) Obstoječa javna razsvetljava je v varovalnem pasu 
cestnega telesa. Zaradi predvidenih novogradenj je predvide-
na prestavitev na lokacijo, ki bo ustrezala predvideni ureditvi 
glavne ceste in pripadajočega pločnika.

(2) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in sku-
pnih površinah v območju OPPN mora biti zadostna, enako-
merna in nebleščeča.

(3) Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami 
glede energijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo.

(4) Za osvetljevanje zunanjih površin naj se uporablja 
popolnoma zasenčena svetila, ki ne sevajo v UV delu spektra 
in ne sevajo nad vodoravnico.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA  
OD NAČRTOVANIH REŠITEV

44. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od po-
teka tras, površin, karakteristik, objektov, naprav in priključkov 
posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomu-
nikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem 
proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega 
ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno 
funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa 
ne smejo poslabšati prostorskih, oblikovnih in okoljskih razmer. 
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in mo-
rajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja 
zadevajo oziroma upravljavci posameznega voda.

(2) V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izved-
be komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav OPPN ni bilo mogoče 
predvideti.

(3) Dopustne so spremembe intervencijskih poti v skladu 
s tehničnimi rešitvami. S spremembami morajo soglašati organi 
in organizacije, ki jih prilagoditve zahtevajo.

(4) Do končnih ureditev načrtovanih z OPPN so dopustne 
začasne parterne ureditve, zlasti ureditve zunanjega prostora: 
zelene površine, tlakovane površine, površina za mirujoči pro-

met itd. Tudi za začasne ureditve je potrebno pridobiti soglasja 
nosilcev urejanja prostora, ki jih zadevajo.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

45. člen
(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Investitorji so dolžni (če je to potrebno za izvedbo z 

OPPN načrtovanih ureditev oziroma je njena posledica), poleg 
načrtovanih prostorskih ureditev znotraj posameznih uredi-
tvenih enot oziroma izven območja urejanja, ki predstavljajo 
posamezne etape gradnje, sočasno izvesti tudi vso pripadajočo 
gospodarsko infrastrukturo (po pogojih upravljavcev in skla-
dno z določili odloka, ki bo omogočila funkcioniranje takega 
območja).

(2) Investitor oziroma izvajalec del mora pri posegih v 
prostor pristojnim službam s področja gospodarske javne in-
frastrukture ter s področja zaščite in reševanja, varstva okolja, 
naravnih virov in gradbenih del.

(3) Investitor je dolžan poravnati komunalni prispevek 
skladno z veljavnim Odlokom o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč na območju Občine Ig. Po potrebi pa sklene z Občino 
Ig Pogodbo o opremljanju na podlagi posebnega Odloka o 
opremljanju stavbnih zemljišč.

46. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

Po izvedbi z OPPN načrtovanih ureditev so na celotnem 
območju dopustni naslednji posegi:

– odstranitev naprav in objektov,
– dozidave in nadzidave v skladu s pogoji za lego, velikost 

in oblikovanjem stavb, ki jih določa ta odlok,
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije in novogradnje v skla-

du s pogoji za lego, velikost in oblikovanjem stavb, ki jih določa 
ta odlok,

– postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so 
dopustni v območju OPPN,

– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so 
dopustne za novogradnje na območju OPPN, če je na parceli, 
namenjeni za gradnjo, zagotovljeno zadostno število parkirnih 
mest in zelenih površin.

XIII. KONČNE DOLOČBE

47. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled na:
– Občini Ig,
– Upravni enoti Ljubljana,
– pristojnem Ministrstvu za okolje in prostor pod 

ID št.: 2866.

48. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe.

49. člen
(usmeritve po prenehanju veljavnosti OPPN)

(1) Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN načrto-
vanih prostorskih ureditev se lahko OPPN ali njegovi funkcio-
nalno zaključeni deli ugasnejo oziroma razveljavijo.

(2) Ob razveljavitvi je potrebno izvedene prostorske ure-
ditve evidentirati v zemljiškem katastru in katastru gospodarske 
javne infrastrukture ter opredeliti območja varovalnih pasov 
gospodarske javne infrastrukture za potrebe prikaza stanja 
prostora v prostorskem informacijskem sistemu.

(3) Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo določila veljav-
nega PRO oziroma veljavnega nadrejenega prostorskega akta.



Uradni list Republike Slovenije Št. 155 / 9. 12. 2022 / Stran 12699 

50. člen
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 3505-0001/2022
Ig, dne 28. novembra 2022

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman

KAMNIK

3858. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik

Občinska volilna komisija Občine Kamnik skladno 
z 90. in 107. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), 
na podlagi ugotovljenih rezultatov volitev župana Občine Ka-
mnik, izdaja

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

Na volitvah župana Občine Kamnik v prvem krogu, dne 
20. 11. 2022, je od skupno 23.467 volivcev po imeniku gla-
sovalo 10.436 volivcev, s potrdilom ni glasoval nihče. Volilna 
udeležba je bila 44,48 %. Oddanih je bilo 10.436 glasovnic, ne-
veljavnih je bilo 129 glasovnic, veljavnih pa 10.307 glasovnic.

Skupni rezultat glasovanja za župana v občini (po št. gla-
sov)
Izžrebana 
številka

Kandidat/ka Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Maja Aleksovska-Lesjak 695 6,74
2 Sandi (Aleksander) Uršič 2.227 21,61
3 Matej Slapar 7.385 71,65

Sestavni del poročila so skupni rezultati glasovanja za 
župana po številu glasov in rezultati glasovanja za župana po 
voliščih.

Občinska volilna komisija Občine Kamnik ugotavlja, da je 
večino glasov dobil kandidat Matej Slapar.

Za župana Občine Kamnik je izvoljen Matej Slapar.

Št. 041-0003/2022
Kamnik, dne 23. novembra 2022

Občinska volilna komisija
Občine Kamnik

Stanislava Avbelj
predsednica

3859. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta Občine Kamnik

Občinska volilna komisija Občine Kamnik skladno s 86. in 
90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), na podlagi 
ugotovljenih rezultatov volitev članov Občinskega sveta Občine 
Kamnik, izdaja

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

Občinskega sveta Občine Kamnik

I.
Občinska volilna komisija Občine Kamnik je na seji dne 

21. 11. 2022 ugotovila in potrdila naslednji izid glasovanja za 
volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik:

Od skupno 23.467 volivcev z območja Občine Kamnik jih 
je po volilnem imeniku glasovalo 10.437. S potrdilom ni glaso-
val nihče. Oddanih je bilo 10.437 veljavnih glasovnic, 227 je 
bilo neveljavnih, vključno z neoddanimi. Volilna udeležba je 
bila 44,48 %.

Posamezne liste kandidatov so po volilnih enotah dobile 
naslednje skupno število glasov:

VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 6
Izžrebana 
številka

Ime liste Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

Število 
izvoljenih

Število  
za žreb

4 LISTA MATEJA SLAPARJA 885 31,79 2 0
1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 760 27,30 2 0
3 LISTA SANDIJA URŠIČA 216 7,76 1 0
6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 188 6,75 1 0
5 GIBANJE SVOBODA 305 10,96 0 0
8 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 242 8,69 0 0
7 LISTA DUŠANA PAPEŽA 121 4,35 0 0
2 SOCIALNI DEMOKRATI 67 2,41 0 0

VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 6
Izžrebana 
številka

Ime liste Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

Število 
izvoljenih

Število  
za žreb

4 LISTA MATEJA SLAPARJA 887 36,82 2 0
3 LISTA SANDIJA URŠIČA 347 14,40 1 0
1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 328 13,62 1 0
5 GIBANJE SVOBODA 270 11,21 1 0
7 LISTA DUŠANA PAPEŽA 230 9,55 1 0
8 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 177 7,35 0 0
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6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 112 4,65 0 0
2 SOCIALNI DEMOKRATI 58 2,41 0 0

VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 7
Izžrebana 
številka

Ime liste Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

Število 
izvoljenih

Število  
za žreb

4 LISTA MATEJA SLAPARJA 548 30,16 3 0
5 GIBANJE SVOBODA 343 18,88 1 0
1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 269 14,80 1 0
3 LISTA SANDIJA URŠIČA 262 14,42 1 0
8 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 142 7,82 1 0
2 SOCIALNI DEMOKRATI 117 6,44 0 0
7 LISTA DUŠANA PAPEŽA 108 5,94 0 0
6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 28 1,54 0 0

VOLILNA ENOTA 04
Skupno število mandatov: 10
Izžrebana 
številka

Ime liste Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

Število 
izvoljenih

Število  
za žreb

4 LISTA MATEJA SLAPARJA 889 27,78 3 0
5 GIBANJE SVOBODA 618 19,31 2 0
3 LISTA SANDIJA URŠIČA 514 16,06 1 0
1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 431 13,47 1 0
8 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 248 7,75 1 0
7 LISTA DUŠANA PAPEŽA 219 6,84 1 0
2 SOCIALNI DEMOKRATI 207 6,47 1 0
6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 74 2,31 0 0

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

volilnih enotah skupaj listam kandidatov po sistemu navadnega 
(Harejevega) količnika direktno podeljenih 14 mandatov:

VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 6 Količnik: 464,00

Glasov  % gls. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
760 27,30 1 63,79 1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

67 2,41 0 14,44 2 SOCIALNI DEMOKRATI
216 7,76 0 46,55 3 LISTA SANDIJA URŠIČA
885 31,79 1 90,73 4 LISTA MATEJA SLAPARJA
305 10,96 0 65,73 5 GIBANJE SVOBODA
188 6,75 0 40,52 6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
121 4,35 0 26,08 7 LISTA DUŠANA PAPEŽA
242 8,69 0 52,16 8 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 6 Količnik: 401,50

Glasov  % gls. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
328 13,62 0 81,69 1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

58 2,41 0 14,45 2 SOCIALNI DEMOKRATI
347 14,40 0 86,43 3 LISTA SANDIJA URŠIČA
887 36,82 2 20,92 4 LISTA MATEJA SLAPARJA
270 11,21 0 67,25 5 GIBANJE SVOBODA
112 4,65 0 27,90 6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
230 9,55 0 57,29 7 LISTA DUŠANA PAPEŽA
177 7,35 0 44,08 8 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 7 Količnik: 259,57

Glasov  % gls. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
269 14,80 1 3,63 1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
117 6,44 0 45,07 2 SOCIALNI DEMOKRATI
262 14,42 1 0,94 3 LISTA SANDIJA URŠIČA
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548 30,16 2 11,12 4 LISTA MATEJA SLAPARJA
343 18,88 1 32,14 5 GIBANJE SVOBODA

28 1,54 0 10,79 6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
108 5,94 0 41,61 7 LISTA DUŠANA PAPEŽA
142 7,82 0 54,71 8 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 04
Št. mandatov: 10 Količnik: 320,00

Glasov  % gls. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
431 13,47 1 34,69 1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
207 6,47 0 64,69 2 SOCIALNI DEMOKRATI
514 16,06 1 60,63 3 LISTA SANDIJA URŠIČA
889 27,78 2 77,81 4 LISTA MATEJA SLAPARJA
618 19,31 1 93,13 5 GIBANJE SVOBODA

74 2,31 0 23,13 6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
219 6,84 0 68,44 7 LISTA DUŠANA PAPEŽA
248 7,75 0 77,50 8 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

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

Količnik po d’Hondtu na glasovih list

Število mandatov v občini: 29
Zaporedna 

številka
Količnik Izžrebana 

številka
Ime liste

1 3.209,00 LISTA MATEJA SLAPARJA
2 1.788,00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
3 1.604,50 LISTA MATEJA SLAPARJA
4 1.536,00 GIBANJE SVOBODA
5 1.339,00 LISTA SANDIJA URŠIČA
6 1.069,67 LISTA MATEJA SLAPARJA
7 894,00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
8 809,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9 802,25 LISTA MATEJA SLAPARJA

10 768,00 GIBANJE SVOBODA
11 678,00 LISTA DUŠANA PAPEŽA
12 669,50 LISTA SANDIJA URŠIČA
13 641,80 LISTA MATEJA SLAPARJA
14 596,00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
15 534,83 LISTA MATEJA SLAPARJA
16 512,00 GIBANJE SVOBODA
17 458,43 LISTA MATEJA SLAPARJA
18 449,00 SOCIALNI DEMOKRATI
19 447,00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
20 446,33 LISTA SANDIJA URŠIČA
21 404,50 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
22 402,00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
23 401,13 LISTA MATEJA SLAPARJA
24 384,00 GIBANJE SVOBODA
25 357,60 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
26 356,56 LISTA MATEJA SLAPARJA
27 339,00 LISTA DUŠANA PAPEŽA
28 334,75 LISTA SANDIJA URŠIČA
29 320,90 LISTA MATEJA SLAPARJA
30 307,20 GIBANJE SVOBODA
31 298,00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
32 291,73 LISTA MATEJA SLAPARJA
33 269,67 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
34 267,80 LISTA SANDIJA URŠIČA
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Upoštevane so vse liste, ki so kandidirale na ravni ob-
čine. Pri dodelitvi mandatov se istoimenskim listam dodeli 
toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, 
izračunanih na podlagi Harejevega količnika in številom man-
datov, ki istoimenskim listam pripadajo po zaporedju najvišjih 
količnikov. Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, 
ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v 
volilni enoti.

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

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

Vojku Toninu – VE1 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

Bojani Pančur – VE1 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

Nini Semprimožnik – VE1 – LISTA SANDIJA URŠIČA
Šemsu Mujanoviću – VE4 – LISTA SANDIJA URŠIČA
Alenki Jevšnik – VE4 – LISTA DUŠANA PAPEŽA

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

kalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) dodeljeni naslednjim listam:
Ime liste Število 

mandatov:
LISTA MATEJA SLAPARJA 10
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 5
GIBANJE SVOBODA 4
LISTA SANDIJA URŠIČA 4
LISTA DUŠANA PAPEŽA 2
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1
SOCIALNI DEMOKRATI 1

Člani Občinskega sveta Občine Kamnik, izvoljeni na rednih volitvah 20. 11. 2022, so:
Volilna enota 1:
Bojana Pančur, 4. 7. 1980, Špitalič 32A, Motnik NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Vojko Tonin, 3. 3. 1960, Zgornji Tuhinj 39B, Laze v Tuhinju NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Nina Semprimožnik, 2. 2. 1992, Motnik 6B, Motnik LISTA SANDIJA URŠIČA
Uroš Pirc, 8. 12. 1981, Šmartno v Tuhinju 23, Laze v Tuhinju LISTA MATEJA SLAPARJA
Klavdija Hribar, 19. 11. 1998, Srednja vas pri Kamniku 14, Kamnik LISTA MATEJA SLAPARJA
Jože Korošec, 22. 3. 1966, Hruševka 1C, Laze v Tuhinju SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Volilna enota 2:
Anton Iskra, 21. 5. 1952, Pot na Jeranovo 13, Kamnik NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Aleksander (Sandi) Uršič, 30. 11. 1974, Črna pri Kamniku 5, Stahovica LISTA SANDIJA URŠIČA
Matija Podjed, 27. 2. 1981, Tunjiška Mlaka 32B, Kamnik LISTA MATEJA SLAPARJA
Ema Rode, 27. 6. 1975, Zduša 4, Kamnik LISTA MATEJA SLAPARJA
Karla Urh, 7. 6. 1961, Zgornje Stranje 31A, Stahovica GIBANJE SVOBODA
Duško Papež, 15. 3. 1958, Podjelše 2, Kamnik LISTA DUŠANA PAPEŽA

Volilna enota 3:
Matjaž Šporar, 30. 12. 1960, Kamniška cesta 63A, Kamnik NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Robert Prosen, 20. 4. 1971, Ulica Matije Blejca 2, Kamnik LISTA SANDIJA URŠIČA
Jožef Galičič, 27. 9. 1970, Črnivška ulica 3, Kamnik LISTA MATEJA SLAPARJA
Dragica Požek, 5. 2. 1951, Jakopičeva ulica 13, Kamnik LISTA MATEJA SLAPARJA
Miro (Miroslav) Bider, 15. 2. 1947, Ljubljanska cesta 24A, Kamnik LISTA MATEJA SLAPARJA
Marko Šarec, 20. 4. 1967, Bistriška cesta 10A, Kamnik GIBANJE SVOBODA
Natalija Berlec, 19. 8. 1973, Ulica Matije Blejca 4, Kamnik SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Volilna enota 4:
Ivanka Učakar, 24. 10. 1952, Šolska ulica 5, Kamnik NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Cene Lap, 21. 5. 1984, Ulica Frančka Miha Paglovca 13, Kamnik SOCIALNI DEMOKRATI
Šemso Mujanović, 1. 9. 1973, Palovška cesta 8, Kamnik LISTA SANDIJA URŠIČA
Mihael Resnik, 28. 9. 1951, Maistrova ulica 32, Kamnik LISTA MATEJA SLAPARJA
Romana Učakar, 30. 10. 1985, Šolska ulica 5, Kamnik LISTA MATEJA SLAPARJA
Dušan Zore, 21. 10. 1967, Ulica Andreja Smolnikarja 8, Kamnik LISTA MATEJA SLAPARJA
Aleš Lipičnik, 12. 9. 1963, Kersnikova ulica 1, Kamnik GIBANJE SVOBODA
Mojca Jončeska Malovrh, 9. 3. 1957, Trg talcev 8, Kamnik GIBANJE SVOBODA
Alenka Jevšnik, 14. 8. 1965, Kovinarska cesta 10 b, Kamnik LISTA DUŠANA PAPEŽA
Matija Sitar Močnik, 21. 11. 1992, Košiše 14 a, Kamnik SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Št. 041-0003/2022-4/1
Kamnik, dne 23. novembra 2022

Občinska volilna komisija 
Občine Kamnik

Stanislava Avbelj
predsednica
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3860. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih 
skupnosti na območju Občine Kamnik

Občinska volilna komisija Občine Kamnik skladno z 
90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) na podlagi 
ugotovljenih rezultatov volitev članov svetov krajevnih skupno-
sti izdaja

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

na območju Občine Kamnik

V svete KS na območju Občine Kamnik so izvoljeni na-
slednji kandidati in kandidatke, ki so na volitvah 20. 11. 2022 
prejeli največje število glasov:

KRAJEVNA SKUPNOST ČRNA
Oddanih glasovnic: 309
Neveljavnih: 14
Veljavnih glasovnic: 295
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

7 Simon Golob 210 71,19
1 Kristina Golob 188 63,73
3 Klemen Udovč 162 54,92
5 Janko Spruk 159 53,90
6 Valentina Brelih 152 51,53
2 Vilko Kešnar 149 50,51
4 Vida Romšak 147 49,83

KRAJEVNA SKUPNOST DUPLICA
Oddanih glasovnic: 1.200
Neveljavnih: 124
Veljavnih glasovnic: 1.076
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

7 Dragica Požek 573 53,25
5 Andrej Hribar 564 52,42
3 Mihaela Brezar 530 49,26
4 Andraž Matjaž 497 46,19
8 Marjan Jerman, ml. 489 45,45
1 Emilija Bunc 479 44,52
6 Bojan Avguštin 456 42,38

KRAJEVNA SKUPNOST GODIČ
Oddanih glasovnic: 379
Neveljavnih: 15
Veljavnih glasovnic: 364
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Anže Burja 239 65,66
3 Mira Potokar 238 65,38
2 Mihela Gabrovec 225 61,81
5 Marjan Osolnik 223 61,26
6 Franc Pivk 217 59,62
7 Valentina Spruk 211 57,97
4 Roman Dobovšek 205 56,32

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK – CENTER
Oddanih glasovnic: 975
Neveljavnih: 71
Veljavnih glasovnic: 904
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

4 Janez Repanšek 464 51,33

2 Ivanka Učakar 447 49,45
1 Mihael Resnik 431 47,68
3 Nuša (Ana) Lisjak 378 41,81
6 Jaka Podjed 376 41,59
5 Mateja Kocjan 351 38,83
7 Simon Klevže 344 38,05

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA – VE1
Oddanih glasovnic: 136
Neveljavnih: 1
Veljavnih glasovnic: 135
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

3 Gregor Mlakar 94 69,63
1 Maja Pančur 71 52,59
2 Nina Cestnik Pavlič 58 42,96

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA – VE2
Oddanih glasovnic: 190
Neveljavnih: 10
Veljavnih glasovnic: 180
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

3 Klemen Gradišek 137 76,11
2 Mirjana Kemperl 116 64,44
1 Jure Pavlič 111 61,67

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA – VE3
Oddanih glasovnic: 292
Neveljavnih: 19
Veljavnih glasovnic: 273
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

2 Robert Uranič 183 67,03
3 Janez Cerar 171 62,64
1 Franci Šimenc 171 62,64

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA – VE4
Oddanih glasovnic: 119
Neveljavnih: 1
Veljavnih glasovnic: 118
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Damijan Krmavnar 95 80,51
2 Aljaž Romšak 66 55,93

KRAJEVNA SKUPNOST MEKINJE
Oddanih glasovnic: 705
Neveljavnih: 35
Veljavnih glasovnic: 670
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

3 Marko Golob 479 71,49
4 Katja Letnar 418 62,39
1 Renata Semprimožnik 403 60,15
6 Ksenija Pančur Mandelj 380 56,72
2 Leon Bernot 379 56,57
5 Mihael Pavlinič 378 56,42
7 Miha Cankar 362 54,03

MOTNIK – VE 1
Oddanih glasovnic: 51
Neveljavnih: 0
Veljavnih glasovnic: 51
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Nina Semprimožnik 43 84,31
3 Majda Hribar 28 54,90
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MOTNIK – VE 2
Oddanih glasovnic: 32
Neveljavnih: 4
Veljavnih glasovnic: 28
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Nikolaj Bergant 28 100,00
2 Simonca Koželj 18 64,29

MOTNIK – VE 3
Oddanih glasovnic: 22
Neveljavnih: 0
Veljavnih glasovnic: 22
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

2 Marko Orehovec 20 90,91
1 Mojca Grojzdek 19 86,36

MOTNIK – VE 4
Oddanih glasovnic: 21
Neveljavnih: 0
Veljavnih glasovnic: 21
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

2 Janja Pestotnik 17 80,95
1 Uroš Felicijan 12 57,14

MOTNIK – VE 5
Oddanih glasovnic: 11
Neveljavnih: 0
Veljavnih glasovnic: 11
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Silva Simeunovič 9 81,82

KRAJEVNA SKUPNOST NEVLJE
Oddanih glasovnic: 734
Neveljavnih: 61
Veljavnih glasovnic: 673
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Mitja Mihelič 161 23,92
4 Janez Pančur 139 20,65
2 Vanja Flis Gričar 133 19,76
6 Nataša Golob 116 17,24
3 Tomaž Mali 107 15,90
5 Jure Poljanšek 100 14,86
7 Vesna Kropivšek 94 13,97

KRAJEVNA SKUPNOST NOVI TRG
Oddanih glasovnic: 424
Neveljavnih: 38
Veljavnih glasovnic: 386
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Uroš Kokotec 158 40,93
2 dr. Aleš Jamšek 151 39,12
3 Nadja Tomšič 148 38,34
6 dr. Jurij Reščič 144 37,31
5 Pika Jamšek 135 34,97
7 Alijana Jeretina 135 34,97
4 Ivan Bizjak 127 32,90

KRAJEVNA SKUPNOST PEROVO
Oddanih glasovnic: 768
Neveljavnih: 71
Veljavnih glasovnic: 697
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

6 Matej Humar 388 55,67
5 Špela Kralj 385 55,24
3 Manca Galjot 381 54,66
7 Katarina Lipovšek 380 54,52
4 Mitja Kemperle 368 52,80
1 Simona Malešič 364 52,22
2 Edvard Osenk 345 49,50

KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE
Oddanih glasovnic: 398
Neveljavnih: 18
Veljavnih glasovnic: 380
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

5 Martina Hlastec Vodlan 257 67,63
10 Grega Cvirn 242 63,68
6 Nina Ogrinec 238 62,63
7 Štefan Grošelj 233 61,32
4 Gregor Dolenec 227 59,74
1 Manca Končnik 226 59,47
3 Doris Mihelin 210 55,26

KRAJEVNA SKUPNOST PŠAJNOVICA
Oddanih glasovnic: 96
Neveljavnih: 2
Veljavnih glasovnic: 94
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

9 Marjan Zalogar 83 88,30
5 Mitja Dacar 78 82,98
8 Lidija Mali 72 76,60
3 Marija Žibert 72 76,60
1 Matej Sedeljšak 71 75,53
2 Marjan Kancilija 69 73,40
7 Stanislav Žavbi 62 65,96

KRAJEVNA SKUPNOST SELA
Oddanih glasovnic: 289
Neveljavnih: 14
Veljavnih glasovnic: 275
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

4 Nataša Žebaljec 147 53,45
7 Nežka Poljanšek 141 51,27
5 Nejc Poljanšek 129 46,91
3 Boštjan Pivec 120 43,64
11 Anton Mali 119 43,27
9 Alenka Stehničar 118 42,91
6 Kristijan Hribar  114 41,45

KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS
Oddanih glasovnic: 326
Neveljavnih: 17
Veljavnih glasovnic: 309
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

6 Matej Mali 193 62,46
4 Rifet Tabaković 175 56,63
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2 Jože Hribar 168 54,37
7 Tanja Korošec 160 51,78
1 Irena Koncilija 155 50,16
5 Mateja Bergant 151 48,87
3 Boštjan Hočevar 151 48,87

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARCA
Oddanih glasovnic: 484
Neveljavnih: 32
Veljavnih glasovnic: 452
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

4 Mitja Šarec 266 58,85
2 Martina Tonin 232 51,33
7 Blaž Slapar 229 50,66
6 Gašper Pavlin 223 49,34
5 Matija Podržaj 217 48,01
3 Eva Berčič 206 45,58
1 Anja Grašič 190 42,04

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO
Oddanih glasovnic: 360
Neveljavnih: 7
Veljavnih glasovnic: 353
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

3 Peter Hočevar 263 74,50
1 Sandra Korošec 259 73,37
5 Janez Pančur 217 61,47
4 Andreja Kadunc 215 60,91
2 Janez Pavlič 210 59,49
7 Mateja Klemen 206 58,36
8 Aleksander Žibert 181 51,27

KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ
Oddanih glasovnic: 118
Neveljavnih: 1
Veljavnih glasovnic: 117
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

8 Bojana Pančur 90 76,92
5 Sandi Lipovšek 79 67,52
6 Marko Pančur 72 61,54
2 Fanika Drolc 68 58,12
3 Igor Železnik 65 55,56

12 Marko Drolc 64 54,70
11 Vesna Vrhovnik 60 51,28

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 1
Oddanih glasovnic: 210
Neveljavnih: 1
Veljavnih glasovnic: 209
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

2 Dejan Bajde 191 91,39
1 Maja Hribovšek 103 49,28

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 2
Oddanih glasovnic: 121
Neveljavnih: 0
Veljavnih glasovnic: 121
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Anže Bajde 121 100,00

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 3
Oddanih glasovnic: 24
Neveljavnih: 0
Veljavnih glasovnic: 24
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Stanislav Pirš 24 100,00

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 4
Oddanih glasovnic: 40
Neveljavnih: 0
Veljavnih glasovnic: 40
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

4 Drago Hribar 40 100,00

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 5
Oddanih glasovnic: 50
Neveljavnih: 0
Veljavnih glasovnic: 50
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Franci Železnik 50 100,00

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 6
Oddanih glasovnic: 11
Neveljavnih: 0
Veljavnih glasovnic: 11
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Marko Šmit 11 100,00

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 7
Oddanih glasovnic: 36
Neveljavnih: 0
Veljavnih glasovnic: 36
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Janez Stojc 36 100,00

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 8
Oddanih glasovnic: 13
Neveljavnih: 0
Veljavnih glasovnic: 13
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Franc Hribar 13 100,00

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 9
Oddanih glasovnic: 33
Neveljavnih: 0
Veljavnih glasovnic: 33
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Robert Zalaznik 33 100,00

KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ – VE 10
Oddanih glasovnic: 40
Neveljavnih: 0
Veljavnih glasovnic: 40
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Janez Hribar 40 100,00
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KRAJEVNA SKUPNOST TUNJICE
Oddanih glasovnic: 300
Neveljavnih: 10
Veljavnih glasovnic: 290
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Marjeta Čimžar  202  69,66
4 Martina Lanišek Babačič 200 68,97
7 Valentin Zabavnik 198 68,28
6 Uroš Stele 193 66,55
3 Janez Golob 182 62,76
5 Marija Koželj 179 61,72
2 Mirko Golob 175 60,34

KRAJEVNA SKUPNOST VOLČJI POTOK
Oddanih glasovnic: 210
Neveljavnih: 15
Veljavnih glasovnic: 195
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

5 Domen Virant 138 70,77
4 Samo Jerman 115 58,97
1 Ana Pibernik 115 58,97
2 Petra Kregar 105 53,85
3 Polona Čepon 101 51,79
6 Peter Kuret 101 51,79
7 Luka Mlakar 100 51,28

KRAJEVNA SKUPNOST VRANJA PEČ
Oddanih glasovnic: 160
Neveljavnih: 9
Veljavnih glasovnic: 151
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

1 Mihael Brlec 115 76,16
4 Uroš Zalaznik 113 74,83
7 Irena Pavlič 109 72,19
3 Štefanija Sovinšek 102 67,55
6 Jožef Narat 101 66,89
5 Renata Koželj Kvas 99 65,56
2 Gašper Vodlan 99 65,56

KRAJEVNA SKUPNOST ZAPRICE
Oddanih glasovnic: 719
Neveljavnih: 9
Veljavnih glasovnic: 710
Izžrebana 
številka

Kandidat Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

4 Nevenka Hrastovec 375 52,82
2 Boštjan Pogačar 373 52,54
6 Miha Novak 361 50,85
1 Damijana Serša 351 49,44
3 Pavel Serša 347 48,87
5 Ana Pirc Novak 340 47,89
7 Denis Pirc 325 45,77

Št. 041-0004/2022
Kamnik, dne 23. novembra 2022

Občinska volilna komisija 
Občine Kamnik

Stanislava Avbelj
predsednica

KOPER

3861. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine 
Koper 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 in 13/18, 
75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 
195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 
15/21 – ZDUOP) in 42. člena Statuta Mestne občine Ko-
per (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Koper  

v obdobju januar–marec 2023

1.
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Mestne občine Koper iz proračunskih sredstev v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2023.

2.
Začasno financiranje funkcij občine, njenih nalog in drugih 

s predpisi določenih namenov se izvaja na podlagi sprejetega 
Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 (Uradni 
list RS, št. 3/21, 204/21, 99/22 in 128/22).

3.
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju zača-

snega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi 
sredstvi v enakem obdobju preteklega leta. Obseg odhodkov in 
drugih izdatkov realiziranega proračuna v obdobju od 1. janu-
arja do 31. marca 2022 je znašal 14.060.098,00 EUR in pred-
stavlja dovoljen obseg začasnega financiranja po tem sklepu.

Začasno financiranje se izvaja v okviru tekočih prejemkov 
proračuna in s črpanjem sredstev na računih občine iz prete-
klega leta.

4.
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni pro-

računski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v preteklem letu.

Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju za-
časnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v 
breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe 
iz svojega finančnega načrta, določenega na osnovi kvote, ki 
jo določi župan.

V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki 
proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na dan 
31. december 2022.

5.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju 

plačani izdatki in vplačani prejemki, vključijo v proračun Mestne 
občine Koper za leto 2023.

6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

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

Št. 410-171/2022
Koper, dne 29. novembra 2022

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan
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Ai sensi degli articoli 32 e 33 della Legge sulle finanze pu-
bbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/11 – testo unico uffi-
ciale, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
e 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 
89/20, 195/20 – Sent. C. C., 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – 
ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) e in virtù dell’articolo 42 dello 
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, 
n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 
67/06, 39/08 e 33/18) promulgo la seguente

D E L I B E R A
sull’esercizio provvisorio del bilancio  

del Comune città di Capodistria  
nel periodo gennaio–marzo 2023

1.
Con la presente delibera viene deliberato l’esercizio 

provvisorio del bilancio del Comune città di Capodistria per il 
periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.

2.
Il finanziamento provvisorio delle funzioni del comune, 

delle rispettive attribuzioni e di altre finalità previste dalla nor-
mativa avviene in conformità del Decreto sul bilancio di previsi-
one del Comune città di Capodistria per l’anno 2022 (Gazzetta 
ufficiale della RS, n. 3/21, 204/21, 99/22 e 128/22).

3.
Durante l’esercizio provvisorio del bilancio, i fruitori diretti 

del bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare 
pagamenti a carico del rispettivo piano finanziario in misu-
ra non superiore alle somme spese nel medesimo periodo 
dell’esercizio precedente. Le spese ed altri costi a carico del bi-
lancio attuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 am-
montano a 14.060.098,00 EURO e rappresentano l’ammontare 
del finanziamento provvisorio previsto dalla presente delibera.

L’esercizio provvisorio avviene entro i limiti delle entrate 
del bilancio ed attingendo ai fondi detenuti sui conti del Comu-
ne riferiti all’esercizio precedente.

4.
Nel corso dell’esercizio provvisorio i fruitori diretti del 

bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare 
pagamenti a carico delle medesime voci di spesa del bilancio 
come nell’esercizio passato.

Durante l’esercizio provvisorio, i fruitori diretti del bilancio 
possono assumere impegni di spesa ed effettuare pagamenti a 
carico del rispettivo piano finanziario esclusivamente nei limiti 
della quota stabilita dal sindaco.

Durante l’esercizio provvisorio, i fruitori diretti del bilancio 
non possono aumentare il numero di dipendenti rispetto alla 
situazione al 31 dicembre 2022.

5.
Alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, tutte 

le spese sostenute e le entrate riscosse in detto periodo sa-
ranno iscritte nel bilancio di previsione del Comune città di 
Capodistria per l’anno 2023.

6.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo 

alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 
di Slovenia e diventa efficace a decorrere dal 1° gennaio 2023.

N. 410-171/2022
Capodistria, 29 novembre 2022

Il sindaco
del Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

LITIJA

3862. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Litija 
v letu 2022

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17, 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine 
Litija na seji z dne 25. 11. 2022 ugotovila izid glasovanja za 
župana Občine Litija na rednih lokalnih volitvah 2022, ki so bile 
dne 22. novembra 2022 in sprejela

P O R O Č I L O 
o izidu volitev za župana Občine Litija  

v letu 2022

Skupni rezultat udeležbe:
Skupno število volivcev z območja občine: 12.616
Skupaj glasovalo po imeniku: 6.026
Skupaj glasovalo s potrdili: 0
Skupaj glasovalo: 6.026
Odstotek udeležbe v občini: 47,76 %

Izid skupnega rezultata glasovanja za župana v Občini 
Litija je bil sledeč:
Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
Iztok Izlakar 1.226 20,50
Boris Doblekar 1.066 17,83
Franc Rokavec 3.197 53,46
Kaja Mlakar Agrež 216 3,61
Boris Bevc 275 4,60

Za župana Občine Litija je bil na rednih volitvah dne 
20. novembra 2022 izvoljen:

Franc Rokavec, roj. 12. 9. 1963, Zgornja Jevnica 12, 1281 
Kresnice.

Litija, dne 25. novembra 2022

Marko Godec
predsednik 

občinske volilne komisije

3863. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega 
sveta Občine Litija v letu 2022

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17, 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine 
Litija na svoji seji z dne 25. 11. 2022 ugotovila izid glasovanja 
za Občinski svet Občine Litija na rednih lokalnih volitvah 2022, 
ki so bile dne 22. novembra 2022 in sprejela

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

Občine Litija v letu 2022

Skupni rezultat udeležbe:
Skupno število volivcev z območja občine: 12.616
Skupaj glasovalo po imeniku: 6.026
Skupaj glasovalo s potrdili: 0
Skupaj glasovalo: 6.026
Odstotek udeležbe v občini: 47,76 %

Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število 
glasov:
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VOLILNA ENOTA 1

Ime liste Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

Število 
izvoljenih

GIBANJE SVOBODA 908 34,91 5
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 507 19,49 3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 480 18,45 2
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 204 7,84 1
SOCIALNI DEMOKRATI 178 6,84 1
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 122 4,69 0
LEVICA 119 4,58 0
VESNA – zelena stranka 83 3,19 0

VOLILNA ENOTA 2

Ime liste Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

Število 
izvoljenih

GIBANJE SVOBODA 654 32,44 2
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 648 32,14 2
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 304 15,08 1
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 91 4,51 1
SOCIALNI DEMOKRATI 116 5,75 0
Lista Janeza Kukovice 100 4,96 0
LEVICA 67 3,32 0
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 36 1,79 0

VOLILNA ENOTA 3

Ime liste Število 
glasov

Odstotek 
glasov ( %)

Število 
izvoljenih

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 662 50,84 3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 198 15,21 1
GIBANJE SVOBODA 190 14,59 1
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 130 9,98 0
SOCIALNI DEMOKRATI 45 3,46 0
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 40 3,07 0
VESNA – zelena stranka 37 2,84 0

Člani Občinskega sveta Občine Litija, izvoljeni na rednih 
volitvah dne 20. novembra 2022 so:

VOLILNA ENOTA 1:
1. Lijana Lovše, roj. 5. 4. 1961, Zgornji Log 17, 1270 Litija
2. Marko Firm, roj. 27. 3. 1993, Podšentjur 25, 1270 Litija
3. Sabina Rovšek, roj. 14. 7. 1983, Cesta zasavskega 

bataljona 28, 1270 Litija
4. Boris Bevc, roj. 19. 5. 1965, Breg pri Litiji 10, 1270 Litija
5. Dušanka Klančar, roj. 14. 12. 1959, Brodarska ulica 16, 

1270 Litija
6. Renata Razboršek, roj. 3. 7. 1959, Prisojna ulica 10, 

1270 Litija
7. Iztok Izlakar, roj. 30. 1. 1983, Podšentjur 4i, 1270 Litija
8. Saša Pucelj, roj. 17. 6. 1987, Podšentjur 8, 1270 Litija
9. Matej Kračan, roj. 30. 5. 1980, Prvomajska ulica 2, 

1270 Litija
10. Petra Cilenšek, roj. 17. 7. 1982, Ulica Mire Preglje-

ve 4, 1270 Litija
11. Boris Doblekar, roj. 4. 7. 1970, Grbinska cesta 34b, 

1270 Litija
12. Jožica Jerin, roj. 14. 8. 1958, Cesta komandanta 

Staneta 17, 1270 Litija
VOLILNA ENOTA 2:
1. Miloš Kimovec, roj. 13. 3. 1976, Slivna 14a, 1252 Vače
2. Vida Lukač, roj. 18. 3. 1958, Sava 10a, 1282 Sava
3. Matjaž Gospeti, roj. 21. 12. 1969, Ribče 60, 1281 

Kresnice
4. Franc Rokavec, roj. 12. 9. 1963, Zgornja Jevnica 12, 

1270 Litija
5. Marija Osolnik Bajde, roj. 6. 8. 1958, Spodnji Hotič 10, 

1270 Litija
6. Patricija Valentina Raspotnik, roj. 25. 9. 1977, Kresniški 

vrh 11c, 1281 Kresnice

VOLILNA ENOTA 3:
1. Tomaž Lihtenvalner, roj. 4. 4. 1983, Jelenska reber 7, 

1273 Dole pri Litiji
2. Jožef Krnc, roj. 19. 9. 2003, Pečice 6, 1274 Gabrovka
3. Irena Bostič, roj. 9. 4. 1976, Zavrh 3, 1273 Dole pri Litiji
4. Tomaž Vozelj, roj. 4. 12. 1973, Tepe 30a, 1272 Polšnik
5. Alenka Mesojedec, roj. 21. 3. 1965, Gabrovka 85, 1274 

Gabrovka

Litija, dne 25. novembra 2022

Marko Godec
predsednik 

občinske volilne komisije

MEDVODE
3864. Poročilo o izidu rednih volitev župana 

Občine Medvode dne 20. novembra 2022

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana Občine Medvode 

dne 20. novembra 2022
Občinska volilna komisija Občine Medvode je na seji dne 

24. 11. 2022 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Medvode na 
rednih volitvah dne 20. 11. 2022 ugotovila:

I.
Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico glasovati 

13.487 volivcev.
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II.
Glasovalo je skupaj 4.541 volivcev ali 33,67 % vseh vo-

livcev, ki so imeli pravico glasovati, od tega 4.528 na voliščih 
in 13 po pošti.

III.
Oddanih je bilo 4.541 glasovnic, od tega je bilo 4.089 ve-

ljavnih in 452 neveljavnih.

IV.
Kandidat za župana Nejc Smole je prejel 4.089 glasov, 

100,00 %, oddanih na veljavnih glasovnicah.

V.
Na podlagi 41. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da je za župana Občine Medvode 
izvoljen:

Nejc SMOLE, rojen 21. 1. 1986, Valburga 26 A, Smlednik,
ki je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 041-110/2022-1
Medvode, dne 24. novembra 2022

Občinska volilna komisija
Občine Medvode

predsednica 
Ema Tavčar

Roman Lavtar, član
Daniela Jaklič Železnik, članica
Lea Dermastja, članica

3865. Končno poročilo o izidu rednih volitev 
članov Občinskega sveta Občine Medvode 
dne 20. novembra 2022

K O N Č N O   P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Občinskega sveta Občine Medvode  
dne 20. novembra 2022

Občinska volilna komisija je na seji dne 24. 11. 2022, 
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju 
izida glasovanja za Občinski svet Občine Medvode na rednih 
volitvah dne 20. 11. 2022 ugotovila:

I.
Na rednih volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico gla-

sovati 13.487 volivcev.

II.
Glasovalo je skupaj 4.542 volivcev ali 33,68 % vseh vo-

livcev, ki so imeli pravico glasovati, od tega 4.529 na voliščih 
in 13 po pošti.

III.
Oddanih je bilo 4.542 glasovnic, od tega je bilo 4.452 ve-

ljavnih in 90 neveljavnih.

IV.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 

glasov in neposrednih mandatov:

VOLILNA ENOTA 1
Število mandatov: 8

Št. vseh glasov: 1.921   Količnik: 240,13
Glasov  % gl. Mand.  % ostan. št. Ime liste

244 12,70 1 1,61 1 NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE
151 7,86 0 62,88 2 ZELENI SLOVENIJE
96 5,00 0 39,98 3 SOCIALNI DEMOKRATI

270 14,06 1 12,44 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
942 49,04 3 92,30 5 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
218 11,35 0 90,79 6 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

VOLILNA ENOTA 2
Število mandatov: 7

Št. vseh glasov: 1.109   Količnik: 158,43
Glasov  % gl. Mand.  % ostan. št. Ime liste

186 16,77 1 17,40 1 NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE
123 11,09 0 77,64 2 ZELENI SLOVENIJE
90 8,12 0 56,81 3 SOCIALNI DEMOKRATI
83 7,48 0 52,39 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

522 47,07 3 29,49 5 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
105 9,47 0 66,28 6 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

VOLILNA ENOTA 3
Število mandatov: 8

Št. vseh glasov: 1.422   Količnik: 177,75
Glasov  % gl. Mand.  % ostan. št. Ime liste

211 14,84 1 18,71 1 NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE
103 7,24 0 57,95 2 ZELENI SLOVENIJE
103 7,24 0 57,95 3 SOCIALNI DEMOKRATI
164 11,53 0 92,26 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
659 46,34 3 70,75 5 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
182 12,80 1 2,39 6 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
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V.
Občinska volilna komisija Občine Medvode na podlagi dru-

gega odstavka 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) ugotavlja, da so volivci s preferenčnimi gla-
sovi spremenili vrstni red kandidatov po volilnih enotah, kot sledi:

VOLILNA ENOTA 1
Lista: 1 NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE:

2 Ines Iskra
1 Sašo Šulc

VI.
Na podlagi 15. in 86. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ura-

dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) je pripadlo listam kandidatov skupaj 
14 neposrednih mandatov. Po posameznih volilnih enotah so bili 
izvoljeni naslednji kandidati:

a) V volilni enoti 1:
1 NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE
– Ines Iskra, roj. 27. 5. 1980, Zbilje 6 C
4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
– Leon Merjasec, roj. 25. 2. 1969, Spodnje Pirniče 60 A
5 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
– Danica Tršan, roj. 28. 12. 1956, Hraše 28 A
– Ivo Rep, roj. 19. 12. 1959, Zgornje Pirniče 19 F
– Cvetka Židan Valjavec, roj. 12. 10. 1962, Zgornje 

Pirniče 83 A
b) V volilni enoti 2:
1 NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE
– Stanislav Ulanec, roj. 30. 4. 1954, Spodnja Senica 37
5 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
– Uroš Medar, roj. 10. 4. 1987, Medvode, Finžgarjeva 

ulica 16
– Marjeta Jamnik, roj. 7. 6. 1953, Spodnja Senica 19 C
– Anže Jenko, roj. 16. 9. 1997, Medvode, Šetinova ulica 3
c) V volilni enoti 3:
1 NESTRANKARSKA LISTA SOTOČJE
– Katarina Galof, roj. 7. 5. 1976, Medvode, Škofjeloška 

cesta 26
5 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
– Mojca Murnik, roj. 14. 12. 1956, Trnovec 27
– Ladislav Vidmar, roj. 14. 7. 1957, Žlebe 47c
– mag. Zvonka Hočevar, roj. 14. 6. 1958, Medvode, Boga-

tajeva ulica 11
6 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
– Mirko Javeršek, roj. 17. 7. 1966, Sora 66

VII.
Na podlagi 16. in 87. 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) se preostalih 9 mandatov razdeli 
na ravni občine.

Posameznim listam pripada še dodatno število mandatov:
Št. Ime liste Št. mandatov
2 ZELENI SLOVENIJE 2
3 SOCIALNI DEMOKRATI 1
4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA  

STRANKA
2

5 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA 3
6 NOVA SLOVENIJA –  

KRŠČANSKI DEMOKRATI
1

Σ SKUPAJ 9

VIII.
Upoštevajoč določbe 17. 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 določbe drugega odstavka 
93. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, 
št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 35/14 
– odl. US, 23/17 in 29/21) so bili dodatno izvoljeni naslednji 
kandidati:

a) V volilni enoti 1:
2 ZELENI SLOVENIJE
– Štefan Čebašek, roj. 25. 9. 1960, Verje 50 A
5 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
– mag. Alojzij Teršan, roj. 31. 1. 1958, Valburga 42 A
6 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
– Luka Čukajne, roj. 2. 10. 1993, Zgornje Pirniče 120
b) V volilni enoti 2:
2 ZELENI SLOVENIJE
– Dragan Djukić, roj. 1. 11. 1955, Medvode, Cesta na 

Svetje 3
4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
– Jožefa Rotovnik Jaklič, roj. 1. 1. 1947, Medvode, Cesta 

komandanta Staneta 19
5 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
– Ana Veber, roj. 20. 7. 1998, Ladja 26 A
c) V volilni enoti 3:
3 SOCIALNI DEMOKRATI
– Milan Šobat, roj. 1. 1. 1951, Medvode, Škofjeloška 

cesta 44
4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
– Saša Rožič, roj. 26. 8. 1951, Medvode, Škofjeloška 

cesta 38b
5 LNS – LISTA NEJCA SMOLETA
– Dominik Bradeško, roj. 16. 5. 1980, Rakovnik 53

IX.
V Občinski svet Občine Medvode so bili na rednih volitvah 

dne 20. 11. 2022 tako izvoljeni:
1. Ines ISKRA, roj. 27. 5. 1980, Zbilje 6 C,
2. Leon MERJASEC, roj. 25. 2. 1969, Spodnje Pirniče 60 A,
3. Danica TRŠAN, roj. 28. 12. 1956, Hraše 28 A,
4. Ivo REP, roj. 19. 12. 1959, Zgornje Pirniče 19 F,
5. Cvetka ŽIDAN VALJAVEC, roj. 12. 10. 1962, Zgornje 

Pirniče 83 A,
6. Stanislav ULANEC, roj. 30. 4. 1954, Spodnja Senica 37,
7. Uroš MEDAR, roj. 10. 4. 1987, Medvode, Finžgarjeva 

ulica 16,
8. Marjeta JAMNIK, roj. 7. 6. 1953, Spodnja Senica 19 C,
9. Anže JENKO, roj. 16. 9. 1997, Medvode, Šetinova 

ulica 3,
10. Katarina GALOF, roj. 7. 5. 1976, Medvode, Škofjeloška 

cesta 26,
11. Mojca MURNIK, roj. 14. 12. 1956, Trnovec 27,
12. Ladislav VIDMAR, roj. 14. 7. 1957, Žlebe 47c,
13. mag. Zvonka HOČEVAR, roj. 14. 6. 1958, Medvode, 

Bogatajeva ulica 11,
14. Mirko JAVERŠEK, roj. 17. 7. 1966, Sora 66,
15. Štefan ČEBAŠEK, roj. 25. 9. 1960, Verje 50 A,
16. mag. Alojzij TERŠAN, roj. 31. 1. 1958, Valburga 42 A,
17. Luka ČUKAJNE, roj. 2. 10. 1993, Zgornje Pirniče 120,
18. Dragan DJUKIĆ, roj. 1. 11. 1955, Medvode, Cesta na 

Svetje 3,
19. Jožefa ROTOVNIK JAKLIČ, roj. 1. 1. 1947, Medvode, 

Cesta komandanta Staneta 19,
20. Ana VEBER, roj. 20. 7. 1998, Ladja 26 A,
21. Milan ŠOBAT, roj. 1. 1. 1951, Medvode, Škofjeloška 

cesta 44,
22. Saša ROŽIČ, roj. 26. 8. 1951, Medvode, Škofjeloška 

cesta 38b,
23. Dominik BRADEŠKO, roj. 16. 5. 1980, Rakovnik 53.

Št. 041-112/2022-3
Medvode, dne 24. novembra 2022

Občinska volilna komisija
Občine Medvode

predsednica
Ema Tavčar

Roman Lavtar, član
Sonja Kuralt, namestnica članice
Lea Dermastja, članica
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3866. Končno poročilo o izidu rednih volitev članov 
svetov krajevnih in vaških skupnosti Občine 
Medvode 20. novembra 2022

K O N Č N O   P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih  

in vaških skupnosti Občine Medvode  
20. novembra 2022

Občinska volilna komisija Občine Medvode je na seji dne 
24. 11. 2022 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
ugotavljanju izida glasovanja za svete krajevnih in vaških sku-
pnosti, ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev 
za člane svetov krajevnih in vaških skupnosti Občine Medvode:

1. KRAJEVNA SKUPNOST KATARINA

I.
Na območju Krajevne skupnosti Katarina je bilo v volilni 

imenik vpisanih 209 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 70 glasovnic, od tega sta bili 2 glasovnici 

neveljavni.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

KATARINA KOŠOROK ŠUBIC 47
ALBIN KOŠIR 45
TOMAŽ KRAŠNA 45
PIKA FEKONJA 39
PETER PAUL ARNEŽ 38

IV.
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) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Krajevne skupnosti 
Katarina izvoljeni naslednji kandidati:

KATARINA KOŠOROK ŠUBIC, roj. 18. 10. 1973, TOPOL 
PRI MEDVODAH 42

ALBIN KOŠIR, roj. 19. 2. 1944, TOPOL PRI MED-
VODAH 8 A

TOMAŽ KRAŠNA, roj. 21. 7. 1974, TOPOL PRI MED-
VODAH 52

PIKA FEKONJA, roj. 25. 11. 1969, TOPOL PRI MEDVO-
DAH 37

PETER PAUL ARNEŽ, roj. 20. 3. 1966, BELO 47

2. KRAJEVNA SKUPNOST MEDVODE – CENTER
2. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 2. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 578 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 153 glasovnic, od tega je bilo 17 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

DRAGAN DJUKIĆ 101
GORAN MILIVOJEVIĆ 48
ANĐELKO VAHTARIČ 31

IV.
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) je Občinska volilna komisija 

Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Krajevne skupnosti 
Medvode – center iz 2. volilne enote izvoljeni naslednji kan-
didati:

DRAGAN DJUKIĆ, roj. 1. 11. 1955, MEDVODE, CESTA 
NA SVETJE 3

GORAN MILIVOJEVIĆ, roj. 26. 2. 1984, MEDVODE, 
MEDVOŠKA CESTA 18

ANĐELKO VAHTARIČ, roj. 16. 8. 1965, MEDVODE, VI-
ŠNARJEVA ULICA 6

3. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 3. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 884 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 278 glasovnic, od tega je bilo 54 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Kandidatka je dobila naslednje število glasov:

ZDENKA BOKAL 224

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Medvode 
ugotovila, da je v Svet Krajevne skupnosti Medvode – center iz 
3. volilne enote izvoljena naslednja kandidatka:

ZDENKA BOKAL, roj. 11. 10. 1954, MEDVODE, ZBILJ-
SKA CESTA 69

4. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 4. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 689 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 223 glasovnic, od tega je bilo 16 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:

VOJKO BIZANT 149
ŠPELA KOLARIČ 120

IV.
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) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti 
Medvode – center iz 4. volilne enote izvoljena naslednja kan-
didata:

VOJKO BIZANT, roj. 11. 2. 1953, MEDVODE, ŠTALČEVA 
ULICA 3

ŠPELA KOLARIČ, roj. 16. 5. 1975, MEDVODE, FINŽ-
GARJEVA ULICA 6

3. KRAJEVNA SKUPNOST PIRNIČE
1. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 1. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 666 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 238 glasovnic, od tega je bilo 6 glasovnic 

neveljavnih.
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III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

MATIC PLAZNIK 131
NADA PREŠEREN 110
JANEZ KNEZ 60

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti 
Pirniče iz 1. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:

MATIC PLAZNIK, roj. 18. 7. 1993, SPODNJE PIR-
NIČE 52 D

NADA PREŠEREN, roj. 12. 7. 1955, SPODNJE PIR-
NIČE 36 B

2. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 2. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 449 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 163 glasovnic, od tega so bile 4 glasov-

nice neveljavne.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

ŠTEFAN ČEBAŠEK 99
IRENA SONC ŠLENC 63
STANKO OKOLIŠ 57

IV.
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) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti 
Pirniče iz 2. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:

ŠTEFAN ČEBAŠEK, roj. 25. 9. 1960, VERJE 50 A
IRENA SONC ŠLENC, roj. 19. 9. 1978, VERJE 7 D

3. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 3. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 508 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 141 glasovnic, od tega so bile 4 glasov-

nice neveljavne.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

STANKO KOPAČ 67
FRANC ERJAVEC 59
ALEKSANDER HIRŠMAN 33
BLAŽ KONČAN 32

IV.
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) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti 
Pirniče iz 3. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:

STANKO KOPAČ, roj. 25. 3. 1954, VIKRČE 10 A
FRANC ERJAVEC, roj. 2. 6. 1961, ZAVRH POD ŠMAR-

NO GORO 4

4. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 4. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 1173 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 422 glasovnic, od tega je bilo 10 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

DAMJAN ZORE 196
MATIC MERJASEC 182
IVO REP 165
CVETKA ŽIDAN VALJAVEC 165

Ker sta zadnja dva kandidata prejela enako število glasov, 
bo na podlagi 12. člena v povezavi s 109. členom Zakona o 
lokalnih volitvah odločil o izvolitvi med njima žreb.

IV.
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) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti 
Pirniče iz 4. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:

DAMJAN ZORE, roj. 14. 8. 1965, ZGORNJE PIRNI-
ČE 116

MATIC MERJASEC, roj. 17. 8. 1990, ZGORNJE PIR-
NIČE 103

IVO REP, roj. 19. 12. 1959, ZGORNJE PIRNIČE 19 F

4. KRAJEVNA SKUPNOST PRESKA – ŽLEBE
1. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 1. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 754 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 200 glasovnic, od tega je bilo 11 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:

NATAŠA BARLE 148
UROŠ PAPEŽ 69

IV.
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) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti 
Preska – Žlebe iz 1. volilne enote izvoljena naslednja kandi-
data:

NATAŠA BARLE, roj. 22. 7. 1968, MEDVODE, BARLE-
TOVA CESTA 8

UROŠ PAPEŽ, roj. 15. 1. 1978, MEDVODE, BERGAN-
TOVA CESTA 12

2. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 2. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 671 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 186 glasovnic, od tega je bilo 5 glasovnic 

neveljavnih.



Uradni list Republike Slovenije Št. 155 / 9. 12. 2022 / Stran 12713 

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

ZVONKA HOČEVAR 99
DEJAN KRAJAČIĆ 71
MOJCA NOVINEC BABIČ 69
ALEŠ MIKLIČ 65

IV.
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) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Krajevne skupnosti 
Preska – Žlebe iz 2. volilne enote izvoljeni naslednji kandidati:

ZVONKA HOČEVAR, roj. 14. 6. 1958, MEDVODE, BO-
GATAJEVA ULICA 11

DEJAN KRAJAČIĆ, roj. 29. 9. 1976, MEDVODE, ŠKO-
FJELOŠKA CESTA 11

MOJCA NOVINEC BABIČ, roj. 11. 12. 1962, MEDVODE, 
TRILERJEVA ULICA 1

3. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 3. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 461 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 146 glasovnic, od tega je bilo 14 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:

LADISLAV VIDMAR 68
BARBARA TERAŽ 65

IV.
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) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti 
Preska – Žlebe iz 3. volilne enote izvoljena naslednja kandi-
data:

LADISLAV VIDMAR, roj. 14. 7. 1957, ŽLEBE 47 C
BARBARA TERAŽ, roj. 2. 12. 1970, ŽLEBE 9

5. KRAJEVNA SKUPNOST SENICA
1. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 1. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 121 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 70 glasovnic, vse glasovnice so bile 

veljavne.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

ZORAN ČREŠNIK 40
FRANC POLJANEC 36
IGOR JAMNIK 21
PETER CENTRIH 17
MARIJA RADOMAN 6

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija 

Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti 
Senica iz 1. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:

ZORAN ČREŠNIK, roj. 8. 9. 1956, SPODNJA SE-
NICA 20 A

FRANC POLJANEC, roj. 23. 9. 1952, SPODNJA SE-
NICA 12

2. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 2. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 185 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 119 glasovnic, od tega je bila 1 glasovnica 

neveljavna.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

DAMIJAN BELEC 72
GAŠPER KOLAR 55
STANISLAV ULANEC 43

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti 
Senica iz 2. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:

DAMIJAN BELEC, roj. 21. 9. 1971, SPODNJA SE-
NICA 32 A

GAŠPER KOLAR, roj. 10. 6. 2003, SPODNJA SE-
NICA 29 C

3. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 3. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 245 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 88 glasovnic, od tega sta bili 2 glasovnici 

neveljavni.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

RAFAEL TEHOVNIK 61
KARMEN MARETIČ DEBELJAK 51
RUDOLF KALAN 41

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Krajevne skupnosti 
Senica iz 3. volilne enote izvoljeni naslednji kandidati:

RAFAEL TEHOVNIK, roj. 14. 11. 1968, ZGORNJA SE-
NICA 20

KARMEN MARETIČ DEBELJAK, roj. 15. 1. 1963, ZGOR-
NJA SENICA 2 C

RUDOLF KALAN, roj. 1. 2. 1964, ZGORNJA SENICA 17

4. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 4. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 162 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 48 glasovnic, od tega je bila 1 glasovnica 

neveljavna.
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III.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:

GREGA BIZJAK 38
JASNA KRALJ 26

IV.
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) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti 
Senica iz 4. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:

GREGA BIZJAK, roj. 4. 3. 1966, LADJA 1 B
JASNA KRALJ, roj. 5. 1. 1982, LADJA 33 D

6. KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
1. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 1. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 242 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 108 glasovnic, od tega je bilo 13 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Kandidat je dobil naslednje število glasov:

LEON STARE 95

IV.
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) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da je v Svet Krajevne skupnosti 
Smlednik iz 1. volilne enote izvoljen naslednji kandidat:

LEON STARE, roj. 20. 2. 1982, DRAGOČAJNA 9 A

2. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 2. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 378 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 168 glasovnic, od tega so bile 4 glasov-

nice neveljavne.

III.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:

JOŽE JANHAR 121
IVAN ŠPENKO 107

IV.
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) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne skupnosti 
Smlednik iz 2. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:

JOŽE JANHAR, roj. 20. 3. 1966, HRAŠE 46
IVAN ŠPENKO, roj. 8. 11. 1949, HRAŠE 54 A

3. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 3. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 228 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 93 glasovnic, od tega sta bili 2 glasovnici 

neveljavni.

III.
Kandidat je dobil naslednje število glasov:

JURE ŽITNIK 91

IV.
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) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da je v Svet Krajevne skupnosti 
Smlednik iz 3. volilne enote izvoljen naslednji kandidat:

JURE ŽITNIK, roj. 4. 4. 1984, MOŠE 1

4. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 4. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 473 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 149 glasovnic, od tega je bilo 12 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:

MATEJ ULČAR 119
METOD FERBAR 82

IV.
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) je Občinska volilna 
komisija Občine Medvode ugotovila, da sta v Svet Krajevne 
skupnosti Smlednik iz 4. volilne enote izvoljena naslednja 
kandidata:

MATEJ ULČAR, roj. 8. 2. 1988, SMLEDNIK 38 B
METOD FERBAR, roj. 16. 6. 1947, SMLEDNIK 38

5. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 5. volilne enote je bilo v volilni imenik vpisa-

nih 430 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 179 glasovnic, od tega je bilo 6 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Kandidat je dobil naslednje število glasov:

MARJAN MALI 173

IV.
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) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da je v Svet Krajevne skupnosti 
Smlednik iz 5. volilne enote izvoljen naslednji kandidat:

MARJAN MALI, roj. 23. 8. 1952, VALBURGA 96

7. KRAJEVNA SKUPNOST SORA

I.
Na območju Krajevne skupnosti Sora je bilo v volilni ime-

nik vpisanih 817 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 343 glasovnic, od tega je bilo 5 glasovnic 

neveljavnih.



Uradni list Republike Slovenije Št. 155 / 9. 12. 2022 / Stran 12715 

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

DOMINIK BRADEŠKO 225
DAMIR GABER 225
ANŽE PLEŠEC 202
MOJCA JURČIČ 182
TINA SOJER 182
ANJA RADŠEL 176
GREGOR TEHOVNIK 158
FRANC ZADNIKAR 98
JANA DEBELJAK 93
MIRKO JAVERŠEK 93
SILVESTER GABER 80
JERNEJA BOGATAJ 66
TOMAŽ ČARMAN 63
NATAŠA DREMOTA 55

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Krajevne skupnosti 
Sora izvoljeni naslednji kandidati:

DOMINIK BRADEŠKO, roj. 16. 5. 1980, RAKOVNIK 53
DAMIR GABER, roj. 29. 10. 1980, SORA 35 B
ANŽE PLEŠEC, roj. 23. 7. 1984, SORA 17
MOJCA JURČIČ, roj. 8. 1. 1986, DOL 18
TINA SOJER, roj. 2. 1. 1982, SORA 9 E
ANJA RADŠEL, roj. 17. 4. 1980, SORA 70
GREGOR TEHOVNIK, roj. 16. 5. 1980, RAKOVNIK 86

8. KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVEC

I.
Na območju Krajevne skupnosti Trnovec je bilo v volilni 

imenik vpisanih 157 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 64 glasovnic, vse glasovnice so bile 

veljavne.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

JURE OSREDKAR 44
NUŠA TEHOVNIK 43
BARBARA ŠIFRER 42
ALOJZIJA BOZOVIČAR 38
JOŽE RADE 36
ANDREJ ČARMAN 25
BOGOMIR VOLK 14

IV.
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) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Krajevne skupnosti 
Trnovec izvoljeni naslednji kandidati:

JURE OSREDKAR, roj. 30. 9. 1983, TRNOVEC 11
NUŠA TEHOVNIK, roj. 21. 3. 1971, TRNOVEC 28 A
BARBARA ŠIFRER, roj. 25. 4. 1980, TRNOVEC 24 A
ALOJZIJA BOZOVIČAR, roj. 8. 6. 1964, TRNOVEC 15
JOŽE RADE, roj. 15. 1. 1978, TRNOVEC 12

9. KRAJEVNA SKUPNOST VAŠE – GORIČANE

I.
Na območju Krajevne skupnosti Vaše – Goričane je bilo v 

volilni imenik vpisanih 889 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 216 glasovnic, od tega je bilo 9 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

BOŠTJAN LUŠTRIK 124
JOŽE JARC 118
SAŠA MALENŠEK 106
VIDA BALIŠ 97
STANKO NOVAK 94
ANA PLAVČAK 81
VLADIMIR GUMILAR 64

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Krajevne skupnosti 
Vaše – Goričane izvoljeni naslednji kandidati:

BOŠTJAN LUŠTRIK, roj. 10. 2. 1974, GORIČANE 35
JOŽE JARC, roj. 17. 8. 1971, VAŠE 5 G
SAŠA MALENŠEK, roj. 26. 4. 1974, GORIČANE 39 C
VIDA BALIŠ, roj. 14. 5. 1947, GORIČANE 1 B
STANKO NOVAK, roj. 11. 10. 1953, VAŠE 11 D
ANA PLAVČAK, roj. 7. 7. 1980, GORIČANE 23 G
VLADIMIR GUMILAR, roj. 25. 5. 1964, VAŠE 41 A

10. KRAJEVNA SKUPNOST ZBILJE

I.
Na območju Krajevne skupnosti Zbilje je bilo v volilni 

imenik vpisanih 723 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 281 glasovnic, od tega je bilo 21 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

ANDREJ KALAN 141
DAMJAN SMOLE 112
FRANC ŠETINA 111
PRIMOŽ LOČNIŠKAR 110
TEA REZELJ 105
KARL VERNIK 94
VOJKA LOČNIŠKAR PIPAN 89
MANCA PODVIZ 89
ANA JERINA 85

IV.
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) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Krajevne skupnosti 
Zbilje izvoljeni naslednji kandidati:

ANDREJ KALAN, roj. 30. 11. 1974, ZBILJE 35 A
DAMJAN SMOLE, roj. 27. 9. 1993, ZBILJE 39
FRANC ŠETINA, roj. 23. 3. 1948, ZBILJE 97
PRIMOŽ LOČNIŠKAR, roj. 1. 1. 1948, ZBILJE 47 D
TEA REZELJ, roj. 23. 12. 1979, ZBILJE 31

11. VAŠKA SKUPNOST STUDENČICE

I.
Na območju Vaške skupnosti Studenčice je bilo v volilni 

imenik vpisanih 125 volivcev.
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II.
Oddanih je bilo 58 glasovnic, od tega sta bili 2 glasovnici 

neveljavni.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

NINA OMEJC 45
TADEJ MRAK 40
MARKO MRAK 38
ANAMARIJA MRAK 37
MOJCA BOKAN 36

IV.
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) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Vaške skupnosti Stu-
denčice izvoljeni naslednji kandidati:

NINA OMEJC, roj. 2. 8. 1994, STUDENČICE 12
TADEJ MRAK, roj. 26. 12. 1983, STUDENČICE 44
MARKO MRAK, roj. 19. 12. 1983, STUDENČICE 29
ANAMARIJA MRAK, roj. 13. 10. 1995, STUDENČICE 30
MOJCA BOKAN, roj. 13. 9. 1980, STUDENČICE 42

12. VAŠKA SKUPNOST TEHOVEC

I.
Na območju Vaške skupnosti Tehovec je bilo v volilni 

imenik vpisanih 25 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 14 glasovnic, vse glasovnice so bile 

veljavne.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

DOMINIK KOŠIR 13
FRANČIŠEK MALOVRH 12
MARIJA KEJŽAR KREK 7

IV.
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) je Občinska volilna komisija 
Občine Medvode ugotovila, da so v Svet Vaške skupnosti Te-
hovec izvoljeni naslednji kandidati:

DOMINIK KOŠIR, roj. 23. 9. 1958, TEHOVEC 4
FRANČIŠEK MALOVRH, roj. 6. 9. 1971, TEHOVEC 6 A
MARIJA KEJŽAR KREK, roj. 28. 6. 1979, TEHOVEC 5

Št. 041-111/2022-3
Medvode, dne 24. novembra 2022

Občinska volilna komisija 
Občine Medvode

predsednica 
Ema Tavčar

Roman Lavtar, član
Daniela Jaklič Železnik, članica
Lea Dermastja, članica

METLIKA

3867. Poročilo o izidu rednih volitev župana 
Občine Metlika

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 

68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine 
Metlika sestavila

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana Občine Metlika

Občinska volilna komisija Občine Metlika je na svoji seji 
dne 22. novembra 2022, na podlagi zapisnikov o delu volilnih 
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana 
Občine Metlika, na volitvah 22. novembra 2022, ugotovila 
rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Občine Metlika.

I.
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno 

glasovanje v dneh od 15. novembra do vključno 17. novembra 
2022 ter na 18-ih voliščih dne 20. novembra 2022, skupaj torej 
na 19-ih voliščih. Poleg tega je bilo izvedeno tudi glasovanje 
po pošti.

II.
Na volitvah 20. novembra 2022 je imelo pravico voliti sku-

paj 7.005 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
Skupaj je glasovalo 3.610 volivcev ali 51,53 % vseh voliv-

cev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) 3.480 volivcev na voliščih po volilnem imeniku na dan 

glasovanja,
b) 110 volivcev predčasno,
c) 20 volivcev po pošti.
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, 

ni glasoval noben volivec.

III.
Za volitve župana je bilo oddanih 3.610 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bila obkrožena oba kandidata, 

oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo neveljav-
nih 38 glasovnic.

Veljavnih je bilo 3.572 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

ALEKSANDAR POLŠAK 39 glasov (1,09 %)
MARTINA LEGAN JANŽEKOVIČ  2.221 glasov (62,18 %)
VANJA VLAH 69 glasov(1,93 %)
DARKO ZEVNIK 1.243 glasov (34,80 %)
SKUPAJ 3.572 glasov (100,00 %)

IV.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona 

o lokalnih volitvah ugotovila, da je bila za županjo Občine Me-
tlika, v prvem krogu volitev, izvoljena kandidatka 

MARTINA LEGAN JANŽEKOVIČ,
ki je prejela 2.221 glasov (62,18 %), kar je večina oddanih 

veljavnih glasov.

Št. 041-3/2022
Metlika, dne 22. novembra 2022

Občinska volilna komisija 
Občine Metlika
Tatjana Plut
predsednica

3868. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Občinskega sveta Občine Metlika

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 Občine 
Metlika sestavila
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P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov občinskega sveta 

Občine Metlika

Občinska volilna komisija Občine Metlika je na seji dne 
22. novembra 2022 na podlagi zapisnikov o delu volilnih od-
borov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Ob-
činskega sveta Občine Metlika na volitvah 20. novembra 2022 
ugotovila:

I.
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno 

glasovanje v dneh od 15. novembra do vključno 17. novembra 
2022 ter na 18-ih voliščih dne 20. novembra 2022, skupaj torej 
na 19-ih voliščih. Prav tako je bilo izvedeno glasovanje po pošti.

II.
Na volitvah 20. novembra 2022 je imelo pravico voliti sku-

paj 7.005 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.

Glasovalo je skupaj 3.610 volivcev ali 51,53 % vseh voliv-
cev, ki so imeli pravico voliti, od tega:

a) 3.480 volivcev na voliščih po volilnem imeniku na dan 
glasovanja,

b) 110 volivcev predčasno,
c) 20 volivcev po pošti.
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, 

ni glasoval noben volivec.

III.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Metlika je bilo 

oddanih 3.609 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali celo več 

zaporednih številk pred nazivom oziroma imenom kandidatne 
liste ali je bilo oddanih več kot en preferenčni glas, oziroma ker 
ni bilo možno ugotoviti volje volivca, je bilo neveljavnih 123 gla-
sovnic. Veljavnih glasovnic je bilo 3.486.

Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 
glasov:

Zap. št. Lista kandidatov Število glasov  % glasov
1 ANTON PEZDIRC – SAMOSTOJNI KANDIDAT 146  4,19
2 MILAN VIDOVIĆ SAMOSTOJNI KANDIDAT 184  5,28
3 SD SOCIALNI DEMOKRATI 474  13,60
4 LISTA ZA POVEZOVANJE IN RAZVOJ 654  18,76
5 NAPREJ SLOVENIJA 13  0,37
6 NEODVISNI KANDIDAT VANJA VLAH 22  0,63
7 GIBANJE SVOBODA 381  10,93
8 GLAS NEODVISNIH 368  10,56
9 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 84  2,41

10 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 172  4,93
11 MLADI ZA METLIKO 437  12,54
12 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 435  12,48
13 LISTA SAMOSTOJNIH KANDIDATOV – MARTIN VIDETIČ 116 3,33

SKUPAJ: 3.486 100

IV.
Na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah je ko-

misija ugotovila, da na kandidatnih listah noben kandidat ni 
dobil potrebnega števila preferenčnih glasov, zato se mandati 
na listah dodelijo kandidatom po vrstnem redu na posamezni 
kandidatni listi na osnovi izračunanega števila mandatov, ki so 
dodeljeni posamezni listi.

V.
Na podlagi 14. in 86. člena Zakona o lokalnih volitvah je 

pripadlo listam kandidatov naslednje število mandatov:
1 ANTON PEZDIRC – SAMOSTOJNI KANDIDAT – 

1 mandat
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
ANTON PEZDIRC

2 MILAN VIDOVIĆ SAMOSTOJNI KANDIDAT – 1 man-
dat

Izvoljen je bil naslednji kandidat:
MILAN VIDOVIĆ

3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI – 3 mandati
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
DARKO ZEVNIK
ELIZABETA PRUS
BOJAN KRAJAČIČ

4 LISTA ZA POVEZOVANJE IN RAZVOJ – 4 mandati
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
MARTINA LEGAN JANŽEKOVIČ
MARTIN PEČARIČ
MOJCA MEŽNARŠIČ
ANDREJ ŠKOF

5 NAPREJ SLOVENIJA – lista ni dobila mandata

6 NEODVISNI KANDIDAT VANJA VLAH – lista ni dobila 
mandata

7 GIBANJE SVOBODA – 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
ANICA KOPINIČ
ANTON GERKŠIČ

8 GLAS NEODVISNIH – 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
SAŠO JERŠIN
ANA LOGAR

9 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-
CEV SLOVENIJE – lista ni dobila mandata

10 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI – 
1 mandat

Izvoljen je bil naslednji kandidat:
ALOJZ MALENŠEK
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11 MLADI ZA METLIKO – 2 mandata
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
NIKA MEŽNARŠIČ
IZIDOR VRANIČAR

12 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – 2 man-
data

Izvoljena sta bila naslednja kandidat:
IGOR VAJDA
ANDREJA DRAGINC

13 LISTA SAMOSTOJNIH KANDIDATOV – MARTIN VI-
DETIČ – lista ni dobila mandata

Št. 041-3/2022
Metlika, dne 23. novembra 2022

Občinska volilna komisija 
Občine Metlika
Tatjana Plut
predsednica

3869. Poročilo o izidu rednih volitev člana 
Občinskega sveta Občine Metlika – 
predstavnika romske skupnosti

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) je Posebna občinska volilna komisija 
Občine Metlika sestavila

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

Občine Metlika – predstavnika romske skupnosti

Posebna občinska volilna komisija Občine Metlika je na 
svoji seji dne 23. novembra 2022, na podlagi zapisnikov o delu 
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve 
člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, na 
volitvah dne 20. novembra 2022, ugotovila rezultate glasovanja 
ter izid volitev člana Občinskega sveta Občine Metlika – pred-
stavnika romske skupnosti.

I.
1. Na volitvah 20. novembra 2022 je imelo pravico voliti 

skupaj 155 volivcev, ki so bili vpisani v posebne volilne ime-
nike.

2. Glasovalo je skupaj 23 volivcev ali 14,83 % vseh voliv-
cev, ki so imeli pravico voliti, od tega je 23 volivcev glasovalo 
na voliščih po posebnem volilnem imeniku na dan glasovanja.

S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, 
ni glasoval noben volivec.

II.
Za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske 

skupnosti je bilo oddanih 23 glasovnic.
Veljavnih je bilo 23 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
MARJAN TUDIJA 23 glasov (100 %).

III.
Posebna občinska volilna komisija Občine Metlika je na 

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

MARJAN TUDIJA,
ki je kot edini kandidat prejel 23 glasov.

Št. 041-3/2022
Metlika, dne 23. novembra 2022

Posebna občinska volilna komisija 
Občine Metlika

Branko Matkovič
predsednik

3870. Poročilo o izidu rednih volitev članov sveta 
Mestne skupnosti Metlika in krajevnih 
skupnosti v Občini Metlika

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 Občine 
Metlika sestavila

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

Mestne skupnosti Metlika in krajevnih skupnosti 
v Občini Metlika

Občinska volilna komisija Občine Metlika je na seji dne 
23. novembra 2022, na podlagi zapisnikov o delu volilnih od-
borov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov sveta 
Mestne skupnosti Metlika in krajevnih skupnosti v občini Metli-
ka, na volitvah 20. novembra 2022, ugotovila:

I.
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno 

glasovanje v dneh od 15. novembra do vključno 17. novembra 
2022 ter na 18-tih voliščih dne 20. novembra 2022, skupaj 
torej na 19-tih voliščih. Prav tako je bilo izvedeno glasovanje 
po pošti.

II.
Na območju Občine Metlika je predčasno glasovalo 

110 volivcev, in sicer: iz volilne enote številka 1 (KS Božakovo) 
2 volivca, iz volilne enote številka 2 (KS Dobravice) 1 volivec, 
iz volilne enote številka 3 (KS Drašiči) 2 volivca, iz volilne 
enote številka 4 (KS Grabrovec) 4 volivci, iz volilne enote 
številka 5 (KS Gradac) 4 volivci, iz volilne enote številka 8 
(KS Lokvica) 3 volivci, iz volilne enote številka 9 (MS Metlika) 
64 volivcev, iz volilne enote številka 10 (KS Podzemelj) 7 vo-
livcev, iz volilne enote številka 11 (KS Radovica) 6 volivcev, iz 
volilne enote številka 12 (KS Rosalnice) 5 volivcev, iz volilne 
enote številka 13 (KS Slamna vas) 1 volivec in iz volilne enote 
številka 14 (KS Suhor) 11 volivcev.

Po pošti je glasovalo 20 volivcev, in sicer 1 volivec za 
člane Sveta KS Drašiči (volilna enota številka 3), 3 volivci za 
člane Sveta KS Gradac (volilna enota številka 5), 1 volivec za 
člane Sveta KS Jugorje (volilna enota številka 6), 2 volivca za 
člane Sveta KS Lokvica (volilna enota številka 8), 6 volivcev za 
člane Sveta MS Metlika (volilna enota številka 9), 2 volivca za 
člane Sveta KS Radovica (volilna enota številka 11), 1 volivec 
za člane Sveta KS Rosalnice (volilna enota številka 12), 1 voli-
vec za člane Sveta KS Slamna vas (volilna enota številka 13), 
in 3 volivci za člane Sveta KS Suhor (volilna enota številka 14).

S potrdilom ni glasoval noben volivec.

III.
Rezultati po krajevnih skupnostih so naslednji:
a) KS BOŽAKOVO – VOLILNA ENOTA 1
– v volilni imenik je bilo vpisanih 186 volivcev
– glasovalo je 117 volivcev ali 62,90 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
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– veljavnih je bilo 115 glasovnic
– neveljavni sta bili 2 glasovnici
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. 
kandidata

Kandidat Število 
glasov

1 STANKO NEMANIČ 95
2 MARTIN NEMANIČ 74
3 IRENA ŠTULAR FRANJKOVIĆ 70
4 MARTIN MALEŠIČ 78
5 ANDREJA MUŽAR 77
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 

določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane Sveta KS Božakovo izvoljeni:

STANKO NEMANIČ 95 glasov
MARTIN MALEŠIČ 78 glasov
ANDREJA MUŽAR 77 glasov
MARTIN NEMANIČ 74 glasov
IRENA ŠTULAR FRANJKOVIĆ 70 glasov

b) KS DOBRAVICE – VOLILNA ENOTA 2
– v volilni imenik je bilo vpisanih 184 volivcev
– glasovalo je 119 volivcev ali 64,67 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 110 glasovnic
– neveljavnih je bilo 9 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. 
kandidata

Kandidat Število 
glasov

1 ZDENKA JERŠIN 81
2 BOŠTJAN ŽUGELJ 71
3 NEVENKA JAKŠA 65
4 ANTON ŽUGELJ 68
5 ANTON NEMANIČ 68
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 

določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane Sveta KS Dobravice izvoljeni:

ZDENKA JERŠIN 81 glasov
BOŠTJAN ŽUGELJ 71 glasov
ANTON ŽUGELJ 68 glasov
ANTON NEMANIČ 68 glasov
NEVENKA JAKŠA 65 glasov

c) KS DRAŠIČI – VOLILNA ENOTA 3
– v volilni imenik je bilo vpisanih 245 volivcev
– glasovalo je 128 volivcev ali 52,24 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 124 glasovnic
– neveljavne so bile 4 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. 
kandidata

Kandidat Število 
glasov

1 MARTIN NEMANIČ 76
2 MARJETKA PETRUŠA 79
3 ALJAŽ SIMONIČ 77
4 VERONIKA PLUT 73
5 MARTIN PEČARIČ 65
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 

določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane Sveta KS Drašiči izvoljeni:

MARJETKA PETRUŠA 79 glasov
ALJAŽ SIMONIČ 77 glasov
MARTIN NEMANIČ 76 glasov
VERONIKA PLUT 73 glasov
MARTIN PEČARIČ 65 glasov

d) KS GRABROVEC – VOLILNA ENOTA 4
– v volilni imenik je bilo vpisanih 141 volivcev
– glasovalo je 93 volivcev ali 65,95 % vseh volivcev, ki so 

imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 92 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. 
kandidata

Kandidat Število 
glasov

1 MARTIN KRAMARIČ 55
2 MARIJA DRAGOVAN 55
3 MARJAN ČRNIČ 50
4 NADJA KRAMARIČ 53
5 MARTIN ŠTUBLJAR 61
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 

določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane Sveta KS Grabrovec izvoljeni:

MARTIN ŠTUBLJAR 61 glasov
MARIJA DRAGOVAN 55 glasov
MARTIN KRAMARIČ 55 glasov
NADJA KRAMARIČ 53 glasov
MARJAN ČRNIČ 50 glasov

e) KS GRADAC – VOLILNA ENOTA 5
– v volilni imenik je bilo vpisanih 388 volivcev
– glasovalo je 197 volivcev ali 52,83 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 195 glasovnic
– neveljavni sta bili 2 glasovnici
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. 
kandidata

Kandidat Število 
glasov

1 MATJAŽ PLUT 143
2 MARKO JUREJEVČIČ 108
3 JAKA MALNARIČ 125
4 DAVID ZAJC 132
5 MAJA ČIBEJ 105
6 JOŽE KOPLAN 65
7 SIMONA PICELJ 50
8 MITJA RUS 121
9 MATJAŽ DIM 119

10 JASMINA NADANOVSKI 82
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 

določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane Sveta KS Gradac izvoljeni:

MATJAŽ PLUT 143 glasov
DAVID ZAJC 132 glasov 
JAKA MALNARIČ 125 glasov
MITJA RUS 121 glasov
MATJAŽ DIM 119 glasov
MARKO JUREJEVČIČ 108 glasov
MAJA ČIBEJ 105 glasov

f) KS JUGORJE – VOLILNA ENOTA 6
– v volilni imenik je bilo vpisanih 97 volivcev
– glasovalo je 50 volivcev ali 51,54 % vseh volivcev, ki so 

imeli volilno pravico
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– veljavnih je bilo 49 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. 
kandidata

Kandidat Število 
glasov

1 FRANC BOJANC 35
2 MARTIN KLEMENČIČ 30
3 STANKO SODJA 28
4 IVAN KOVAČEVIČ 31
5 DUŠAN MAMUT BADOVINAC  

ZUPANJIČ 
32

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane Sveta KS Jugorje izvoljeni:

FRANC BOJANC 35 glasov
DUŠAN MAMUT BADOVINAC ZUPANJIČ 32 glasov
IVAN KOVAČEVIČ 31 glasov
MARTIN KLEMENČIČ 30 glasov
STANKO SODJA 28 glasov

i) KS KRASINEC – VOLILNA ENOTA 7
– v volilni imenik je bilo vpisanih 150 volivcev
– glasovalo je 94 volivcev ali 62,66 % vseh volivcev, ki so 

imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 92 glasovnic
– neveljavni sta bili 2 glasovnici
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. 
kandidata

Kandidat Število 
glasov

1 DUŠAN STARAŠINIČ 62
2 DAMJAN JAKOFČIČ 58
3 BONIA MILJAVAC 32
4 PETRA STARAŠINIČ 16
5 JERNEJ STARAŠINIČ 53
6 KRISTINA PEZDIRC 10
7 BRUNO KONDA 52
8 NIKA LENARČIČ 40
9 ROK ŠUŠTARIČ 60
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 

določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Krasinec izvoljeni:

DUŠAN STARAŠINIČ 62 glasov
ROK ŠUŠTARIČ 60 glasov
DAMJAN JAKOFČIČ 58 glasov
JERNEJ STARAŠINIČ 53 glasov
BRUNO KONDA 52 glasov

g) KS LOKVICA – VOLILNA ENOTA 8
– v volilni imenik je bilo vpisanih 319 volivcev
– glasovalo je 214 volivcev ali 67,08 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 206 glasovnic
– neveljavnih je bilo 8 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. 
kandidata

Kandidat Število 
glasov

1 IVAN KAJIN 122
2 GREGOR SITAR 104
3 MILENA KRAŠEVEC 125
4 FRANCI KREMESEC 140
5 PERICA PRANJKOVIĆ 117

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane Sveta KS Lokvica izvoljeni:

FRANCI KREMESEC 140 glasov
MILENA KRAŠEVEC 125 glasov
IVAN KAJIN 122 glasov
PERICA PRANJKOVIĆ 117 glasov
GREGOR SITAR 104 glasov

h) MESTNA SKUPNOST METLIKA – VOLILNA ENOTA 9
– v volilni imenik je bilo vpisanih 2858 volivcev
– glasovalo je 1365 volivcev ali 45,69 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 1297 glasovnic
– neveljavnih je bilo 68 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. 
kandidata

Kandidat Število 
glasov

1 JURE VRANIČAR 478
2 ALENKA TOMAŠIČ 617
3 MATIC MUC 516
4 MAJA ŠTUBLJAR FENDRE 538
5 BOJAN KRAJAČIČ 680
6 NEVENKA KREMESEC 488
7 MATJAŽ RUS 546
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 

določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane Sveta Mestne skupnosti Metlika izvoljeni:

BOJAN KRAJAČIČ 680 glasov
ALENKA TOMAŠIČ 617 glasov
MATJAŽ RUS 546 glasov
MAJA ŠTUBLJAR FENDRE 538 glasov
MATIC MUC 516 glasov
NEVENKA KREMESEC 488 glasov
JURE VRANIČAR 478 glasov

j) KS PODZEMELJ – VOLILNA ENOTA 10
– v volilni imenik je bilo vpisanih 548 volivcev
– glasovalo je 277 volivcev ali 50,54 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 276 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. 
kandidata

Kandidat Število 
glasov

1 VID DRAGOŠ 126
2 ANDREJ SMUK 102
3 STANISLAV ŠTEFANIČ 145
4 NERMIN HUSIĆ 39
5 BRIGITA PEZDIRC 127
6 MATEJA BAJUK MALEŠIČ 127
7 DARKO JAKOFČIČ 130
8 BRIGITA MUŠIČ 109
9 TOMAŽ HLEBEC 145

10 ROMANA ŠEGINA 134
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 

določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane Sveta KS Podzemelj izvoljeni:
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TOMAŽ HLEBEC 145 glasov
STANISLAV ŠTEFANIČ 145 glasov
ROMANA ŠEGINA 134 glasov
DARKO JAKOFČIČ 130 glasov
MATEJA BAJUK MALEŠIČ 127 glasov
BRIGITA PEZDIRC 127 glasov
VID DRAGOŠ 126 glasov

k) KS RADOVICA – VOLILNA ENOTA 11
– v volilni imenik je bilo vpisanih 357 volivcev
– glasovalo je 218 volivcev ali 61,06 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 214 glasovnic
– neveljavne so bile 4 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. 
kandidata

Kandidat Število 
glasov

1 DUŠKA MAVRINAC 102
2 MARTIN MATEKOVIČ 116
3 BARBARA REŽEK 133
4 MARTIN BAJUK 111
5 PETER ŠNELJER 117
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 

določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane Sveta KS Radovica izvoljeni:

BARBARA REŽEK 133 glasov
PETER ŠNELJER 117 glasov
MARTIN MATEKOVIČ 116 glasov
MARTIN BAJUK 111 glasov
DUŠKA MAVRINAC 102 glasov

l) KS ROSALNICE – VOLILNA ENOTA 12
– v volilni imenik je bilo vpisanih 605 volivcev
– glasovalo je 289 volivcev ali 47,76 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 278 glasovnic
– neveljavnih je bilo 11 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. 
kandidata

Kandidat Število 
glasov

1 URŠKA DRAGOVAN 155
2 JOŽE CAJNAR 123
3 ŠPELA SLANC 142
4 JOŽE OBERMAN 179
5 UROŠ BRODARIČ 134
6 GREGOR JEVŠČEK 130
7 LIDIJA MUŽAR MALEŠIČ 155
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 

določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane Sveta KS Rosalnice izvoljeni:

JOŽE OBERMAN 179 glasov
URŠKA DRAGOVAN 155 glasov
LIDIJA MUŽAR MALEŠIČ 155 glasov
ŠPELA SLANC 142 glasov
UROŠ BRODARIČ 134 glasov
GREGOR JEVŠČEK 130 glasov
JOŽE CAJNAR 123 glasov

m) KS SLAMNA VAS – VOLILNA ENOTA 13
– v volilni imenik je bilo vpisanih 123 volivcev
– glasovalo je 89 volivcev ali 72,35 % vseh volivcev, ki so 

imeli volilno pravico

– veljavnih je bilo 88 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. 
kandidata

Kandidat Število 
glasov

1 ROBI BRADICA 59
2 JOŽICA LUBINIĆ 54
3 ANTON NEMANIČ 57
4 STANKA VRANIČAR 53
5 BOJAN VUKŠINIČ 59
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 

določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane Sveta KS Slamna vas izvoljeni:

ROBI BRADICA 59 glasov
BOJAN VUKŠINIČ 59 glasov
ANTON NEMANIČ 57 glasov
JOŽICA LUBINIĆ 54 glasov
STANKA VRANIČAR 53 glasov

n) KS SUHOR – VOLILNA ENOTA 14
– v volilni imenik je bilo vpisanih 804 volivcev
– glasovalo je 360 volivcev ali 44,77 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 346 glasovnic
– neveljavnih je bilo 14 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. 
kandidata

Kandidat Število 
glasov

1 MARKO ŽLOGAR 256
2 VERA DAMJANOVIČ 146
3 MIHAEL KOLAR 171
4 SONJA ŠTEFANIČ 126
5 RINO KAVČIČ 95
6 NADJA VIDETIČ 164
7 MARJAN AMBROŽIČ 165
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 

določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane Sveta KS Suhor izvoljeni:

MARKO ŽLOGAR 256 glasov
MIHAEL KOLAR 171 glasov
MARJAN AMBROŽIČ 165 glasov
NADJA VIDETIČ 164 glasov
VERA DAMJANOVIČ 146 glasov
SONJA ŠTEFANIČ 126 glasov
RINO KAVČIČ 95 glasov

Št. 041-3/2022
Metlika, dne 23. novembra 2022

Občinska volilna komisija 
Občine Metlika
Tatjana Plut
predsednica

MEŽICA

3871. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica 
v obdobju januar–marec 2023

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
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101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 
– odl. US) in 25. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, 
št. 60/17) je župan Občine Mežica dne 6. 12. 2022 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Mežica  

v obdobju januar–marec 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Mežica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 s spremembami; v nadaljeva-
nju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Mežica za leto 2022 
(Uradni list RS, št. 26/22 v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov/ 
Konto/Podkonto

Začasno 
financiranje 

januar–marec 
2023

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 664.269
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 639.119

70 DAVČNI PRIHODKI 575.952
700 Davki na dohodek in dobiček 556.462
703 Davki na premoženje 11.592
704 Domači davki na blago in storitve 7.898
706 Drugi davki in prispevki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 63.167
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 47.743
711 Takse in pristojbine 664
712 Globe in druge denarne kazni 724
714 Drugi nedavčni prihodki 14.036

74 TRANSFERNI PRIHODKI 25.150
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 25.150

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 758.030
40 TEKOČI ODHODKI 241.781

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 51.035
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 9.005
402 Izdatki za blago in storitve 78.941
403 Plačila domačih obresti 2.800

41 TEKOČI TRANSFERI 390.199
410 Subvencije 0
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 199.311
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 37.825
413 Drugi tekoči domači transferi 153.063

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 126.050
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 126.050

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
(I.-II.) –93.761

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 32.762

55 ODPLAČILA DOLGA 32.762
550 Odplačila domačega dolga 32.762

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –126.522

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –32.762
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 93.761
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 126.522
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 

izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se 

določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: pro-
računskih postavk – podkontov). Finančni načrti neposrednih 
uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo 
na spletni strani Občine Mežica (ali na oglasni deski občine).

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
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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 uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE  
V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine 131.046,12 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic 
dolga v tekočem proračunskem letu.

6. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije oziroma v uradnem glasilu občine, 
uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.

Št. 410-0009/2022-1
Mežica, dne 6. decembra 2022

Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel

PIRAN

3872. Poročilo o izidu volitev 2. kroga za župana 
Občine Piran

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) Občinska volilna komisija Piran 
objavlja

P O R O Č I L O
o izidu volitev 2. kroga za župana Občine Piran

Volitve za župana – 2. krog 4. decembra 2022
Skupno število volivcev z območja občine je 14.974, 

glasovalo je 5.768 volivcev, volilna udeležba je bila 38,52 %.
Oddanih glasovnic je bilo 5.768. Neveljavnih glasovnic 

je bilo 52.
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Predlagatelj Št. glasov  % glasov
1. GAŠPAR GAŠPAR-MIŠIČ EGON ŠTIBILJ IN SKUPINA VOLIVCEV 2.373 41,52 %
2. ANDREJ KORENIKA ANDREJ KORENIKA IN SKUPINA VOLIVCEV 3.343 58,48 %

Občinska volilna komisija Piran je skladno z določbo 
107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župa-
na Občine Piran izvoljen

Andrej Korenika, rojen 23. 1. 1982, s stalnim prebivali-
ščem v Luciji, Šolska ulica 8, 

ki je dobil večino veljavnih glasov, in sicer 58,48 % odda-
nih veljavnih glasov.

Piran, dne 5. decembra 2022

Predsednica OVK
Samanta Kravanja
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La Commissione elettorale comunale di Pirano, visto 
l'articolo 90 della Legge sulle elezioni amministrative (Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 94/07 – Testo 
Consolidato Ufficiale, 45/08, 83/12, 68/17 e 93/20 – Sentenza 
della C. cost), pubblica la seguente

R E L A Z I O N E
sull'esito del secondo turno delle elezioni  

alla carica di sindaco del Comune di Pirano

Elezioni per la carica di sindaco – Secondo turno, il 4 di-
cembre 2022.

Il numero totale di elettori nel territorio del comune è di 
14.974, hanno votato 5.768 elettori, l'affluenza alle urne è stata 
del 38,52 %.

Il numero di schede consegnate è stato di 5.768. Il nume-
ro di schede nulle 52.

I candidati hanno ottenuto il seguente numero di voti:

N. progr. Candidato Proponente N. di voti  % di voti
1. GAŠPAR GAŠPAR-MIŠIČ EGON ŠTIBILJ E IL GRUPPO DI ELETTORI 2.373 41,52 %
2. ANDREJ KORENIKA ANDREJ KORENIKA E IL GRUPPO DI ELETTORI 3.343 58,48 %

La Commissione elettorale comunale di Pirano, in 
conformità alle disposizioni di cui all’articolo 107 della Legge 
sulle elezioni amministrative, ha accertato che è stato eletto 
Sindaco del Comune di Pirano

Andrej Korenika, nato il 23-1-1982, residente a Lucia, Via 
delle Scuole 8, 

il quale ha ottenuto la maggioranza dei voti validi e preci-
samente il 58,48 % dei voti validi consegnati.

Pirano, addì 5 dicembre 2022

La Presidente della CEC
Samanta Kravanja

PIVKA

3873. Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev 2022 
v Občini Pivka

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) je Občinska volilna komisija na kore-
spondenčni seji 22. 11. 2022 in 23. 11. 2022 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih lokalnih volitev 2022  

v Občini Pivka
Občinska volilna komisija je na podlagi zapisnikov volilnih 

odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana, 
občinskega sveta in svete vaških skupnosti ugotovila rezultate 
glasovanja ter izid volitev za župana, občinski svet in svete 
vaških skupnosti Občine Pivka.

Na volitvah 20. novembra 2022 je imelo glasovalno pra-
vico po volilnem imeniku 5.131 volivcev.

S potrdili ni glasoval nihče.
A. VOLITVE ŽUPANA
Glasovalo je 1.979 volivcev, udeležba je bila 38,57 %.
Za volitve župana je bilo skupno oddanih 1975 glasovnic, 

od tega je bilo 362 glasovnic, iz katerih ni bilo moč ugotoviti 
volje volivca oziroma so bile prazne, 4 glasovnice niso bile 
oddane. Veljavnih glasovnic je bilo 1613.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Kandidat Št. glasov  % glasov
ROBERT SMRDELJ 1613 100,00
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Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil na pod-
lagi 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) za župana Občine Pivka izvoljen kandidat 
Robert Smrdelj.

B. VOLITVE V OBČINSKI SVET
Glasovalo je 1979 volivcev, udeležba je bila 38,57 %.
Za volitve v občinski svet je bilo skupno oddanih 1979 gla-

sovnic, od tega je bilo 49 glasovnic, iz katerih ni bilo moč ugo-
toviti volje volivca oziroma so bile prazne. Veljavnih glasovnic 
je bilo 1.930. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje 
število oziroma odstotek glasov:

Številka Ime liste Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 533 27,62
2 KRPANOVA LISTA 597 30,93
3 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 277 14,35
4 SOCIALNI DEMOKRATI 145 7,51
5 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 378 19,59

Na podlagi drugega odstavka 14. člena Statuta Občine 
Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 
54/10, 111/13 in 96/22) je v občinskem svetu občine 17 sede-
žev, upošteva se 17 najvišjih količnikov (D' Hontov sistem).

Občinska volilna komisija je ugotovila, da so mandati 
pripadli sledečim listam:

Številka Količnik Zaporedna številka liste Ime liste
1 597,00 2 KRPANOVA LISTA
2 533,00 1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3 378,00 5 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4 298,50 2 KRPANOVA LISTA
5 277,00 3 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
6 266,50 1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
7 199,00 2 KRPANOVA LISTA
8 189,00 5 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9 177,67 1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

10 149,25 2 KRPANOVA LISTA
11 145,00 4 SOCIALNI DEMOKRATI
12 138,50 3 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
13 133,25 1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
14 126,00 5 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
15 119,40 2 KRPANOVA LISTA
16 106,60 1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
17 99,50 2 KRPANOVA LISTA

Na podlagi 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) je eden izmed kandidatov oziroma 
lista kandidatov prejela zadostno število preferenčnih glasov. 
Iz tega sledi, da je bil pri listi NOVA SLOVENIJA – KRŠČAN-
SKI DEMOKRATI in SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
spremenjen vrstni red.

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
Lista: 1 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Kandidat
1 Robert Smrdelj
2 Majda Godina
3 Jože Morel
4 Suzana Vodopivec
5 Franko Dolgan

Lista: 2 – KRPANOVA LISTA
Kandidat

1 Andrej Kristan

2 Zdenka Kapelj
3 Simon Vuga
4 Katarina Zafran
5 Iztok Zadnik
6 Katarina Temkova

Lista: 3 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Kandidat

1 Ernest Margon
7 Teodor Benčič

Lista: 4 – SOCIALNI DEMOKRATI
Kandidat

1 Drago Štunf
Lista: 5 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Kandidat
1 Jana Gržinič
2 Danijel Kovačič Grmek
6 Evgen Pahor
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C. VOLITVE V SVETE VAŠKIH IN TRŠKE SKUPNOSTI
Na podlagi zapisnikov volilnih odborov in skladno z določ-

bami 60. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 
77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13 in 96/22) ter 11. in 
12. člena Odloka o vaških skupnostih Občine Pivka (Uradni list 
RS, št. 52/96, 112/02, 63/07, 95/09, 24/14 in 99/22) je občinska 
volilna komisija ugotovila naslednji izid volitev v svete vaških 
in trške skupnosti:

Buje
Oddanih glasovnic: 29
Neveljavnih 0
Veljavnih glasovnic: 29

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Alenka Prelec 28 96,55
3 Jure Štanta 26 89,66
2 Maruša Štanta 26 89,66
Vsi trije kandidati so izvoljeni.

Čepno
Oddanih glasovnic: 31
Neveljavnih 1
Veljavnih glasovnic: 30

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Danilo Belčič 16 53,33
3 Tanja Hrvatič 14 46,67
2 Milan Sušelj 13 43,33
Vsi trije kandidati so izvoljeni.

Dolnja Košana
Oddanih glasovnic: 100
Neveljavnih 3
Veljavnih glasovnic: 97

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Alenka Urbančič 74 76,29
5 Primož Ludvik 63 64,95
3 Milan Mozetič 63 64,95
2 Mitja Kovač 60 61,86
4 Jerneja Morel 60 61,86
Vseh pet kandidatov je izvoljenih.

Drskovče
Oddanih glasovnic: 29
Neveljavnih 0
Veljavnih glasovnic: 29

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
2 Srečko Čopič 26 89,66
1 Ksenija Tomšič Benčina 21 72,41
3 Jože Tomšič 18 62,07
Vsi trije kandidati so izvoljeni.

Gornja Košana
Oddanih glasovnic: 45
Neveljavnih 1
Veljavnih glasovnic: 44

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
4 Brigita Gorup 41 93,18
5 Primož Potokar 39 88,64
1 Bojana Štemberger 37 84,09
2 Mitja Železnik 35 79,55
3 David Kapelj 32 72,73
Vseh pet kandidatov je izvoljenih.



Uradni list Republike Slovenije Št. 155 / 9. 12. 2022 / Stran 12727 

Gradec
Oddanih glasovnic: 17
Neveljavnih 4
Veljavnih glasovnic: 13

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Irena Žitko Jakovina 13 100,00
Kandidatka je izvoljena.

Juršče
Oddanih glasovnic: 56
Neveljavnih 5
Veljavnih glasovnic: 51

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
4 Klavdijo Zadel 32 62,75
1 Ivica Žužek 30 58,82
3 Urška Žužek 27 52,94
2 Valter Šajn 23 45,10
Vsi štirje kandidati so izvoljeni.

Kal
Oddanih glasovnic: 126
Neveljavnih 3
Veljavnih glasovnic: 123

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
4 David Sirnik 80 65,04
2 Majda Godina 78 63,41
3 Zlatko Smrdel 61 49,59
1 Dragana Veljić Pecman 60 48,78
5 Matej Zadnik 59 47,97
Vseh pet kandidatov je izvoljenih.

Klenik
Oddanih glasovnic: 65
Neveljavnih 1
Veljavnih glasovnic: 64

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
4 Simon Kapelj 39 60,94
1 Martina Lenarčič 39 60,94
2 Metka Smrdel 38 59,38
3 Simon Rotar 36 56,25
5 Janez Smrdel 34 53,13
Vseh pet kandidatov je izvoljenih.

Mala Pristava
Oddanih glasovnic: 26
Neveljavnih 2
Veljavnih glasovnic: 24

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
3 Damijan Medved 21 87,50
1 Peter Klepčar 16 66,67
2 Helena Medved 15 62,50
Vsi trije kandidati so izvoljeni.

Nadanje selo
Oddanih glasovnic: 49
Neveljavnih 2
Veljavnih glasovnic: 47

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
2 Mojca Šonc 38 80,85
3 Robert Frank 27 57,45
1 Matej Brodnjak 26 55,32
Vsi trije kandidati so izvoljeni.
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Narin
Oddanih glasovnic: 64
Neveljavnih 3
Veljavnih glasovnic: 61

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
2 Janez Kaluža 46 75,41
1 Primož Dekleva 36 59,02
4 Gordan Kaluža 34 55,74
5 Ester Kaluža 22 36,07
3 Nataša Gorjup 7 11,48
Vseh pet kandidatov je izvoljenih.

Neverke
Oddanih glasovnic: 36
Neveljavnih 4
Veljavnih glasovnic: 32

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Matej Biščak 27 84,38
2 Tanja Mezgec 27 84,38
3 Zvonko Dolgan 20 62,50
Vsi trije kandidati so izvoljeni.

Nova Sušica
Oddanih glasovnic: 29
Neveljavnih 2
Veljavnih glasovnic: 27

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
2 Janez Morel 25 92,59
1 Bojan Zidar 24 88,89
3 Čincja Lukanović 21 77,78
Vsi trije kandidati so izvoljeni.

Palčje
Oddanih glasovnic: 71
Neveljavnih 7
Veljavnih glasovnic: 64

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Martina Del Piero 43 67,19
5 Klemen Česnik 41 64,06
2 Primož Rebec 41 64,06
4 Uroš Česnik 36 56,25
3 Dolores Špilar 34 53,13
Vseh pet kandidatov je izvoljenih.

Parje
Oddanih glasovnic: 59
Neveljavnih 1
Veljavnih glasovnic: 58

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
3 Aleš Česnik 47 81,03
2 Matjaž Vadnjal 25 43,10
1 Alenka Brožič 18 31,03
Vsi trije kandidati so izvoljeni.

Petelinje
Oddanih glasovnic: 96
Neveljavnih 4
Veljavnih glasovnic: 92

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
4 Jožica Dekleva 63 68,48
6 Ido Dekleva 58 63,04
1 Suzana Vodopivec 53 57,61
3 Janko Čelhar 49 53,26
2 Andreja Berlak 47 51,09
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7 Viktorija Gorjanc 28 30,43
5 Andrej Želodec 28 30,43
Izvoljeni so: Jožica Dekleva, Ido Dekleva, Suzana Vodopivec, Janko Čelhar in Andreja Berlak.

Pivka Vzhod 
Oddanih glasovnic: 277
Neveljavnih 34
Veljavnih glasovnic: 243

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Ervin Smerdelj 103 42,39
2 Aleš Bajc 85 34,98
3 Janko Kernel 70 28,81
4 Sanja Dević 56 23,05
Izvoljena sta: Ervin Smerdelj in Aleš Bajc.

Pivka Zahod
Oddanih glasovnic: 205
Neveljavnih 20
Veljavnih glasovnic: 185

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
5 Ernest Margon 73 39,46
2 Franc Leskovec 58 31,35
1 Evgen Pahor 56 30,27
4 Marija Paladin 52 28,11
3 Zdravko Čeligoj 46 24,86
6 Blaženka Pahor 20 10,81
Izvoljeni so: Ernest Margon, Franc Leskovec in Evgen Pahor.

Pivka Hrastje
Oddanih glasovnic: 55
Neveljavnih 3
Veljavnih glasovnic: 52

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Teodor Benčič 52 100,00
Kandidat je izvoljen.

Pivka Radohova vas
Oddanih glasovnic: 58
Neveljavnih 2
Veljavnih glasovnic: 56

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Marko Barle 24 42,86
2 Katarina Zafran 22 39,29
3 Stanislav Stavanja 10 17,86
Izvoljen je Marko Barle. 

Ribnica
Oddanih glasovnic: 7
Neveljavnih 0
Veljavnih glasovnic: 7

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Danijela Želko 6 85,71
3 Ivan Krebelj 5 71,43
2 Andrej Želko 5 71,43
Vsi trije kandidati so izvoljeni.

Selce
Oddanih glasovnic: 78
Neveljavnih 1
Veljavnih glasovnic: 77

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Simon Ostanek 63 81,82
3 Branko Ćirić 51 66,23
4 Tina Perenič 48 62,34



Stran 12730 / Št. 155 / 9. 12. 2022 Uradni list Republike Slovenije

2 Primož Srebot 45 58,44
5 Petra Poljšak 41 53,25
Vseh pet kandidatov je izvoljenih.

Slovenska Vas
Oddanih glasovnic: 18
Neveljavnih 3
Veljavnih glasovnic: 15

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
3 Marta Bergoč 12 80,00
2 Mojca Marušič 10 66,67
1 Dominik Sanabor 10 66,67
Vsi trije kandidati so izvoljeni.

Stara Sušica
Oddanih glasovnic: 21
Neveljavnih 0
Veljavnih glasovnic: 21

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Nina Olenik 20 95,24
3 Franc Prelc 13 61,90
2 Boris Glažar 11 52,38
Vsi trije kandidati so izvoljeni.

Suhorje
Oddanih glasovnic: 35
Neveljavnih 0
Veljavnih glasovnic: 35

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
2 Brigita Volk 26 74,29
3 Danijel Djokić 24 68,57
1 Matej Gustinčič 19 54,29
Vsi trije kandidati so izvoljeni.

Šmihel
Oddanih glasovnic: 38
Neveljavnih 5
Veljavnih glasovnic: 33

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
3 Maruša Kaluža 25 75,76
1 Andraž Valenčič 23 69,70
2 Tinkara Volk 20 60,61
Vsi trije kandidati so izvoljeni.

Šilentabor
Oddanih glasovnic: 10
Neveljavnih 0
Veljavnih glasovnic: 10

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Bernarda Lenarčič 8 80,00
2 Andrej Štavar 8 80,00
3 Marko Šajn 6 60,00
Vsi trije kandidati so izvoljeni.

Trnje
Oddanih glasovnic: 99
Neveljavnih 2
Veljavnih glasovnic: 97

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
5 Mateja Debevec 61 62,89
1 Aljaž Penko 57 58,76
2 Jadranka Smrdelj 55 56,70
4 Janez Margon 52 53,61
3 Tomaž Smrdel 50 51,55
Vseh pet kandidatov je izvoljenih.
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Velika Pristava
Oddanih glasovnic: 15
Neveljavnih 0
Veljavnih glasovnic: 15

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Tomaž Volk 8 53,33
2 Miljana Butina Smrdel 7 46,67
3 Alberto Kaluža 7 46,67
Vsi trije kandidati so izvoljeni.

Volče
Oddanih glasovnic: 17
Neveljavnih 0
Veljavnih glasovnic: 17

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
3 Albert Lagoj 12 70,59
2 Evgen Kaluža 7 41,18
1 Zvonka Gustinčič 5 29,41
Vsi trije kandidati so izvoljeni.

Zagorje
Oddanih glasovnic: 112
Neveljavnih 5
Veljavnih glasovnic: 107

Številka Kandidat Število glasov Odstotek glasov ( %)
1 Tomaž Česnik 61 57,01
4 David Kruh 60 56,07
2 Irena Kristan 58 54,21
3 Maja Zalar Kristan 52 48,60
Vsi štirje kandidati so izvoljeni.

V skladu z 90. 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) se poročilo posreduje županu, Re-
publiški volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma 
list kandidatov. Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 041-0004/2022-1
Pivka, dne 23. novembra 2022

Predsednica
Občinske volilne komisije

Urška Krebelj

RIBNICA

3874. Poročilo občinske volilne komisije o izidu 
volitev za župana, članov Občinskega sveta 
Občine Ribnica in članov svetov krajevnih 
skupnosti na območju Občine Ribnica 
na lokalnih volitvah 2022

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije o izidu volitev  

za župana, članov Občinskega sveta  
Občine Ribnica in članov svetov krajevnih 

skupnosti na območju Občine Ribnica  
na lokalnih volitvah 2022

V nedeljo, dne 20. novembra, so bile izvedene lokalne 
volitve za župana, za člane občinskega sveta in za člane sve-
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tov krajevnih skupnosti na območju Občine Ribnica. V volilne 
imenike je bilo vpisanih 7.621 volivcev. Volitev se je udeležilo 
3.591 volivcev. Volilna udeležba je bila 47,12 %.

I. Volitve za župana
Volitve za župana Občine Ribnica so potekale po ve-

činskem sistemu. Od skupaj oddanih 3.591 glasovnic je bilo 
370 neveljavnih.

Za župana je kandidiral 1 kandidat, ki je prejel naslednje 
število glasov:

1. SAMO POGORELC 3.221 glasov 100 %

Samo Pogorelc je bil edini kandidat, zato je izvoljen za 
župana Občine Ribnica.

II. Volitve za člane občinskega sveta
Volitve za člane Občinskega sveta Občine Ribnica so po-

tekale po proporcionalnem sistemu. Območje Občine Ribnica 
je bilo razdeljeno na tri volilne enote. V prvi volilni enoti smo 
volili sedem članov, v drugi in tretji pa po šest članov občinske-
ga sveta. Od 3.591 oddanih glasovnic je bilo 58 neveljavnih.

Posamezne liste kandidatov so v občini dobile naslednje 
število glasov:

Št. in ime liste Št. dod. mand. Glasov  % glasov
1. LISTA SAMA POGORELCA 11 1.775 50,24
2. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 3 603 17,07
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0 24 0,68
4. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 0 113 3,20
5. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 3 469 13,27
6. NEODVISNA LISTA MLADIH MOJA RIBNICA 0 156 4,42
7. NEODVISNA LISTA ZLATA RIBICA 2 393 11,12
SKUPAJ 19 3.533 100

V posameznih volilnih enotah so bili izvoljeni naslednji 
kandidati:

VOLILNA ENOTA 1
IME IN PRIIMEK PREDLAGATELJ
Iztok Mihelič, roj. 27. 7. 1972 
Gorenjska cesta 55, 1310 Ribnica

LISTA SAMA POGORELCA

Aleksandra Petek, roj. 25. 12. 1981 
Gornje Lepovče 114, 1310 Ribnica

LISTA SAMA POGORELCA

Vojko Štanfelj, roj. 3. 9. 1958 
Gornje Lepovče 98, 1310 Ribnica

LISTA SAMA POGORELCA

Maruša Čop, roj. 13. 1. 1971 
Gorenjska cesta 11a, 1310 Ribnica

LISTA SAMA POGORELCA

Nik Starc, roj. 3. 10. 1978 
Vrvarska pot 5, 1310 Ribnica

LISTA SAMA POGORELCA

Barbara Možina, roj. 10. 6. 1987 
Prijateljev trg 2, 1310 Ribnica

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Vladka Turk Mate, roj. 10. 3. 1965 
Prešernova ulica 17, 1310 Ribnica

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

VOLILNA ENOTA 2
IME IN PRIIMEK PREDLAGATELJ
Samo Pogorelc, roj. 9. 3. 1986 
Humec 25, 1331 Dolenja vas

LISTA SAMA POGORELCA

Klavdija Vidervol Sinanović, roj. 30. 8. 1980 
Nemška vas 46a, 1310 Ribnica

LISTA SAMA POGORELCA

Mitja Govže, roj. 12. 5. 1987 
Hrovača 82, 1310 Ribnica

LISTA SAMA POGORELCA

Janez Petek, roj. 15. 10. 1984 
Hrovača 36a, 1310 Ribnica

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Tina Mate, roj. 25. 10. 1985 
Goriča vas 51, 1310 Ribnica

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

Jože Arko, roj. 31. 1. 1972 
Otavice 29, 1310 Ribnica

NEODVISNA LISTA ZLATA RIBICA

VOLILNA ENOTA 3
IME IN PRIIMEK PREDLAGATELJ
Karmen Tomšič, roj. 29. 7. 1971 
Grič Cesta IX/7, 1310 Ribnica

LISTA SAMA POGORELCA

Gašper Pirnat, roj. 6. 9. 1984 
Velike Poljane 23, 1316 Ortnek

LISTA SAMA POGORELCA

mag. Mateja Rovan, roj. 14. 11. 1973 
Breg pri Ribnici 93, 1310 Ribnica

LISTA SAMA POGORELCA
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Aleš Mihelič, roj. 14. 4. 1984 
Kot pri Ribnici 6, 1310 Ribnica

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Vinko Levstek, roj. 15. 7. 1968 
Graben 1a, 1316 Ortnek

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

Jože Andolšek, roj. 17. 7. 1977 
Velike Poljane 30a, 1316 Ortnek

NEODVISNA LISTA ZLATA RIBICA

III. Volitve za člane svetov krajevnih skupnosti
Volitve za člane krajevnih skupnosti so potekale po večin-

skem sistemu. Krajevni skupnosti Ribnica in Dolenja vas sta 
razdeljeni na tri volilne enote, krajevni skupnosti Velike Poljane 
in Sveti Gregor pa na volilne enote nista razdeljeni.

V posameznih krajevnih skupnostih so bili izvoljeni na-
slednji kandidati:

KS RIBNICA

VOLILNA ENOTA 1
IME IN PRIIMEK PREDLAGATELJ
Primož Zver, roj. 10. 11. 1982 
Gorenjska cesta 35A, 1310 Ribnica

LISTA SAMA POGORELCA

Marko Burger, roj. 13. 6. 1954 
Kurirska pot 9, 1310 Ribnica

LISTA SAMA POGORELCA

Majda Ilc Hussein, roj. 15. 11. 1973 
Škrabčev trg 36, 1310 Ribnica

LISTA SAMA POGORELCA

VOLILNA ENOTA 2
IME IN PRIIMEK PREDLAGATELJ
Fortunat Šilc, roj. 3. 10. 1959 
Grič Cesta VIII/18, 1310 Ribnica

LISTA SAMA POGORELCA

Ana Dejak, roj. 26. 7. 1993 
Dolenji Lazi 26A, 1310 Ribnica

LISTA SAMA POGORELCA

Pavel Fajfar, roj. 23. 6. 1980 
Breg pri Ribnici 102, 1310 Ribnica

LISTA SAMA POGORELCA

VOLILNA ENOTA 3
IME IN PRIIMEK PREDLAGATELJ
Franc Češarek, roj. 30. 12. 1956 
Nemška vas 41A, 1310 Ribnica

LISTA SAMA POGORELCA

Emil Nosan, roj. 21. 1. 1968 
Sajevec 18, 1310 Ribnica

LISTA SAMA POGORELCA

Jelena Klun, roj. 30. 8. 1973 
Hrovača 7, 1310 Ribnica

LISTA SAMA POGORELCA

KS DOLENJA VAS

VOLILNA ENOTA 1
IME IN PRIIMEK PREDLAGATELJ
Simon Pogorelc, roj. 20. 6. 1987 
Mali Humec 3, 1331 Dolenja vas

LISTA SAMA POGORELCA

Vesna Levstik, roj. 17. 8. 1988 
Humec 37, 1331 Dolenja vas

LISTA SAMA POGORELCA

Aleš Andoljšek, roj. 19. 7. 1986 
Za vodo 2, 1331 Dolenja vas

LISTA SAMA POGORELCA

VOLILNA ENOTA 2
IME IN PRIIMEK PREDLAGATELJ
Simon Starc, roj. 19. 7. 1979 
Prigorica 31, 1331 Dolenja vas

LISTA SAMA POGORELCA

Barbara Nosan, roj. 23. 8. 1977 
Prigorica 113, 1331 Dolenja vas

LISTA SAMA POGORELCA

VOLILNA ENOTA 3
IME IN PRIIMEK PREDLAGATELJ
Mitja Merhar, roj. 29. 8. 1981 
Blate 1, 1331 Dolenja vas

LISTA SAMA POGORELCA

Breda Lovšin, roj. 9. 2. 1954 
Rakitnica 72, 1331 Dolenja vas

OLIVER KOGOJ IN SKUPINA VOLIVCEV
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KS SVETI GREGOR

IME IN PRIIMEK PREDLAGATELJ
Franc Modic, roj. 9. 8. 1961 
Marolče 9, 1316 Ortnek

RUDI ADAMIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Petra Marolt, roj. 7. 6. 1985 
Brinovščica 3, 1316 Ortnek

RUDI ADAMIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Sabina Zgonec, roj. 4. 3. 1991 
Junčje 1a, 1315 Velike Lašče

RUDI ADAMIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

Peter Adamič, roj, 19. 2. 1966 
Andol 2, 1316 Ortnek

LISTA SAMA POGORELCA

Monika Perovšek, roj. 19. 10. 1996 
Krnče 4, 1316 Ortnek

LISTA SAMA POGORELCA

KS VELIKE POLJANE

IME IN PRIIMEK PREDLAGATELJ
Jože Andolšek, roj. 17. 7. 1977 
Velike Poljane 30a, 1316 Ortnek

NEODVISNA LISTA ZLATA RIBICA

Gregor Čampa, roj. 18. 3. 1980 
Velike Poljane 21, 1316 Ortnek

NEODVISNA LISTA ZLATA RIBICA

Matej Drobnič, roj. 22. 4. 1997 
Velike Poljane 30, 1316 Ortnek

LISTA SAMA POGORELCA

Urban Pirnat, roj. 11. 11. 1982 
Velike Poljane 23, 1316 Ortnek

LISTA SAMA POGORELCA

Martin Mate, roj. 13. 6. 1976 
Dolenje Podpoljane 7, 1316 Ortnek

BOŠTJAN KRESAL IN SKUPINA VOLIVCEV

Št. 041-0006/2022
Ribnica, dne 22. novembra 2022

Saša Močilnikar Tanko
Predsednica ObVK

SEVNICA

3875. Sklep o začasnem financiranju Občine Sevnica 
v obdobju januar–marec 2023

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 
96/15 – ZIPRS 1617, 13/18) in 18. člena Statuta Občine Sev-
nica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan 
Občine Sevnica dne 24. 11. 2022 sprejel

S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Sevnica  

v obdobju januar–marec 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Sevnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
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in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS 1617, 13/18; v 
nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o rebalansu A Občine Sevnica 
za leto 2022 (Uradni list RS, št. 49/22; v nadaljevanju: odlok 
o rebalansu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
skupina podsk. konto  znesek v EUR

I. PRIHODKI 5.914.633
70   DAVČNI PRIHODKI 4.402.740

700  davki na dohodek in dobiček 4.083.094
 7000 dohodnina 4.083.094

703  davki na premoženje 233.446
 7030 davki na nepremičnine 121.446

7031 Davki na premičnine 2.000
 7032 davki na dediščine in darila 20.000
 7033 davki na promet nepremičnin in finančno premoženje 90.000

704  domači davki na blago in storitve 86.200
 7044 davki na posebne storitve 1.000
 7047 drugi davki na uporabo blaga in storitev 85.200

706 drugi davki in prispevki 0
7060 Drugi davki in prispevki 0

71   NEDAVČNI PRIHODKI 745.667
710  udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 498.861

 7103 prihodki od premoženja 498.861
711  takse in pristojbine 10.200

 7111 upravne takse in pristojbine 10.200
712  denarne kazni 11.500

 7120 globe in druge denarne kazni 11.500
713  prihodki od prodaje blaga in storitev 33.533

 7130 prihodki od prodaje blaga in storitev 33.533
714  drugi nedavčni prihodki 191.573

 7141 drugi nedavčni prihodki 191.573
72 KAPITALSKI PRIHODKI 25.000

722 prihodki od prodaje zemljišč 25.000
7220 prihodki od prodaje kmet. z. in gozdov 5.000
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 20.000

74   TRANSFERNI PRIHODKI 741.226
740  transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 491.226
741  prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije 250.000

II. ODHODKI 5.635.925
40   TEKOČI ODHODKI 1.382.112

400  plače in drugi izdatki zaposlenim 250.108
 4000 plače in dodatki 232.739
 4002 povračila in nadomestila 12.306

4003 sredstva za delovno uspešnost 4.162
 4004 sredstva za nadurno delo 593

4009 drugi izdatki zaposlenim 308
401  prispevki delodajalcev za socialno varnost 40.111

 4010 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 19.464
 4011 prispevek za zdravstveno zavarovanje 16.322
 4012 prispevek za zaposlovanje 176
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 4013 prispevek za starševsko varstvo 253
 4015 premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 3.896

402  izdatki za blago in storitve 989.193
 4020 pisarniški in splošni material in storitve 53.408
 4021 posebni material in storitve 25.127
 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 75.509
 4023 prevozni stroški in storitve 11.388
 4024 izdatki za službena potovanja 361
 4025 tekoče vzdrževanje 681.287
 4026 poslovne najemnine in zakupnine 19.535

4027 kazni in odškodnine 1.165
 4029 drugi operativni odhodki 121.413

403  plačila domačih obresti 9.000
 4031 plačila obresti od kreditov-p. bankam 9.000

409  rezerve 93.700
 4091 proračunska rezerva 37.500

41   TEKOČI TRANSFERI 1.742.878
410  subvencije 93.522
411  transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.069.116

 4111 družinski prejemki in starševska nadomestila 8.400
 4112 transferi za zagotavljanje socialne varnosti 13.382
 4117 štipendije 7.710
 4119 drugi transferi posameznikom 1.039.624

412  Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.193
413  drugi tekoči transferi 566.047

 4130 tekoči transferi občinam 14.419
 4131 tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 0
 4133 tekoči transferi v javne zavode 551.163
 4135 tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski  

uporabniki 465
42   INVESTICIJSKI ODHODKI 2.410.367

420  nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.410.367
 4202 nakup opreme 2.374
 4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.914.993

4205 investicijsko vzdrževanje in obnove 250.345
4206 nakup zemljišč in naravnih bogastev 212.705

 4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 29.950

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 100.568
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 100.568

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 100.568
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 278.707
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
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 od posameznikov in zasebnikov 0
751  prodaja kapitalskih deležev 0
752  kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440  dana posojila 0
441  povečanje kapitalskih deležev in naložb 0
442  poraba sredstev iz naslova privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50   ZADOLŽEVANJE 0
500  domače zadolževanje 0
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 278.707
55   ODPLAČILA DOLGA 278.707

550  odplačila kreditov poslovnim bankam 278.707
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –278.707
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –278.707

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o reba-
lansu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
rebalansu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v rebalansu 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 rebalansa.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme 
zadolžiti.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 
dalje.

Št. 410-0032/2022
Sevnica, dne 24. novembra 2022

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

3876. Sklep o vrednosti točke za določitev 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
v Občini Sevnica za leto 2023

Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 75/17 
in 45/19) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, 
št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica 
sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za določitev nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča  
v Občini Sevnica za leto 2023

1. člen
Vrednost točke za določitev nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča za leto 2023 znaša 0,00101 EUR.

2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati s 1. januarjem 2023.

Št. 3529-0117/2020
Sevnica, dne 22. novembra 2022

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

3877. Poročilo o izidu volitev župana na lokalnih 
volitvah 2022

Občinska volilna komisija Občine Sevnica na podlagi 
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 23/20 – odl. US) izdaja 

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana na lokalnih volitvah 2022

I.
1. Na lokalnih volitvah, ki so potekale 20. novembra 2022, 

je imelo pravico voliti župana Občine Sevnica 14.189 volivcev.
2. Glasovanja se je udeležilo 7.274 volivcev oziroma 

51,27 % volivcev, ki so imeli pravico voliti (volilna udeležba).

II.
1. Za volitve župana je bilo oddanih 7.274 glasovnic.
2. Veljavnih je bilo 7.206 glasovnic.
3. Neveljavnih je bilo 68 glasovnic.

III.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Zap. št.  Kandidat Št. glasov  % glasov
1  SREČKO OCVIRK 4.061 56,36
2  ALEŠ ŽIBERT 3.145 43,64
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IV.
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena in prve-

ga odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 23/20 – odl. US) 
ugotovila, da je za župana Občine Sevnica izvoljen SREČKO 
OCVIRK, rojen 5. 11. 1969, stanujoč Podvrh 31, 8292 Zabu-
kovje, ki je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 041-0002/2022
Sevnica, dne 23. novembra 2022

Roman Strlekar
tajnik 

Občinske volilne komisije
Občine Sevnica

Anton Grilc
predsednik 

Občinske volilne komisije
Občine Sevnica

3878. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta Občine Sevnica na lokalnih volitvah 2022

Občinska volilna komisija Občine Sevnica na podlagi 
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 23/20 – odl. US) izdaja

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

Občine Sevnica na lokalnih volitvah 2022

I.
1. Na lokalnih volitvah, ki so potekale 20. novembra 2022, 

je imelo pravico voliti člane Občinskega sveta Občine Sevnica 
14.189 volivcev.

2. Glasovanja se je udeležilo 7.274 volivcev oziroma 
51,27 % volivcev, ki so imeli pravico voliti (volilna udeležba).

II.
1. Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 

7.251 glasovnic.
2. Veljavnih je bilo 7.095 glasovnic.
3. Neveljavnih je bilo 156 glasovnic.

III.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Sevnica 

dobile naslednje število glasov:
Zap. št.  Ime liste Št. glasov  % glasov

1 SLOVENSKA  
DEMOKRATSKA STRANKA 2.043 28,79

2 SLOVENSKA  
LJUDSKA STRANKA 1.879 26,48

3 GIBANJE SVOBODA 1.551 21,86
4 NEODVISNA LISTA  

ZA RAZVOJ KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI  
V OBČINI SEVNICA

490 6,91

5 SOCIALNI DEMOKRATI 398 5,61
6 NOVA SLOVENIJA –  

KRŠČANSKI DEMOKRATI 299 4,21

7 DESUS – DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

223 3,14

8 LEVICA 164 2,31
9 DRŽAVLJANSKO GIBANJE 

RESNI.CA 48 0,68

Skupaj 7.095 100,00

IV.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ura-

dni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 23/20 
– odl. US; v nadaljevanju: ZLV) je bilo v vseh volilnih enotah 
skupaj listam kandidatov neposredno podeljeno 15 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 z 18. in 
84. členom ZLV izvoljeni spodaj navedeni kandidati. Kandi-
dati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj 
četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandida-
tov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z 
liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili 
največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega 
števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih gla-
sov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila 
vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih 
toliko kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, 
se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu 
kandidatov na listi.

1. VOLILNA ENOTA
Ime liste Ime in priimek
SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

Gregor Korene

SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

Marjan Ločičnik (P)

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA Srečko Ocvirk
GIBANJE SVOBODA Gorazd Zupanc

2. VOLILNA ENOTA
Ime liste Ime in priimek
SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

Tanja Novšak

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA Božidar Groboljšek
GIBANJE SVOBODA Rok Petančič

3. VOLILNA ENOTA
Ime liste Ime in priimek
SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

Tomaž Lisec

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA Vincenc Knez
GIBANJE SVOBODA Jernej Žnidaršič

4. VOLILNA ENOTA
Ime liste Ime in priimek
SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

Ivan Orešnik

SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

Miro Juntez (P)

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA Janez Kukec
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA Boštjan Repovž (P)
GIBANJE SVOBODA Rado Kostrevc

(P) - izvoljen s preferenčnimi glasovi

V.
V skladu s 16. členom ZLV se preostalih 10 mandatov, ki 

niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na 
podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh 
štirih volilnih enotah.

Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske 
liste v vseh štirih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 25 
(d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 25 količnikov nasle-
dnje:
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Količnik po d'Hondtu na glasovih list

Število mandatov v občini: 25
Zap. št. Količnik Ime liste

1 2.043,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2 1.879,00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3 1.551,00 GIBANJE SVOBODA
4 1.021,50 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5 939,50 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6 775,50 GIBANJE SVOBODA
7 681,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
8 626,33 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
9 517,00 GIBANJE SVOBODA

10 510,75 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
11 490,00 NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI SEVNICA
12 469,75 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
13 408,60 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
14 398,00 SOCIALNI DEMOKRATI
15 387,75 GIBANJE SVOBODA
16 375,80 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
17 340,50 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
18 313,17 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
19 310,20 GIBANJE SVOBODA
20 299,00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
21 291,86 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
22 268,43 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
23 258,50 GIBANJE SVOBODA
24 255,38 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
25 245,00 NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI SEVNICA
26 234,88 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
27 227,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
28 223,00 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
29 221,57 GIBANJE SVOBODA
30 208,78 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Ob-
čine Sevnica dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med 
številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu 
in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v 
volilnih enotah.

Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki 
imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni 
enoti. Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po po-
sameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:

1. VOLILNA ENOTA
Ime liste Ime in priimek
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA Majda Jazbec
GIBANJE SVOBODA Anita Žulič
NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI 
SEVNICA

Damjan Žibert

2. VOLILNA ENOTA
Ime liste Ime in priimek
SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

Marko Kotar

GIBANJE SVOBODA Biljana Bahat Vovk
NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI 
SEVNICA

Stanislava Žičkar

SOCIALNI DEMOKRATI Ana Jelančić

3. VOLILNA ENOTA
Ime liste Ime in priimek
SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

Brigita Karlovšek

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA Janoš Janc (P)

4. VOLILNA ENOTA
Ime liste Ime in priimek
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

Edvard Turk

(P) - izvoljen s preferenčnimi glasovi

VI.
Člani Občinskega sveta Občine Sevnica, izvoljeni na lo-

kalnih volitvah 20. novembra 2022 so:

1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Št. Ime in priimek Št. volilne 
enote

1. Gregor Korene 1
2. Marjan Ločičnik 1
3. Tanja Novšak 2
4. Marko Kotar 2
5. Tomaž Lisec 3
6. Brigita Karlovšek 3
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7. Ivan Orešnik 4

8. Miro Juntez 4

2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Št. Ime in priimek Št. volilne 
enote

1. Srečko Ocvirk 1

2. Majda Jazbec 1

3. Božidar Groboljšek 2

4. Vincenc Knez 3

5. Janoš Janc 3

6. Janez Kukec 4

7. Boštjan Repovž 4

3. GIBANJE SVOBODA 

Št. Ime in priimek Št. volilne 
enote

1. Gorazd Zupanc 1

2. Anita Žulič 1

3. Rok Petančič 2

4. Biljana Bahat Vovk 2

5. Jernej Žnidaršič 3

6. Rado Kostrevc 4

4. NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH SKU-
PNOSTI V OBČINI SEVNICA

Št. Ime in priimek Št. volilne 
enote

1. Damjan Žibert 1

2. Stanislava Žičkar 2

5. SOCIALNI DEMOKRATI

Št. Ime in priimek Št. volilne 
enote

1. Ana Jelančić 2

6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Št. Ime in priimek Št. volilne 
enote

1. Edvard Turk 4

Št. 041-0002/2022
Sevnica, dne 23. novembra 2022

Roman Strlekar
tajnik 

Občinske volilne komisije
Občine Sevnica

Anton Grilc
predsednik 

Občinske volilne komisije
Občine Sevnica

3879. Poročilo o izidu volitev članov svetov 
krajevnih skupnosti v Občini Sevnica 
na lokalnih volitvah 2022

Občinska volilna komisija Občine Sevnica na podlagi 
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 23/20 – odl. US) izdaja

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

v Občini Sevnica na lokalnih volitvah 2022

I.
Volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine 

Sevnica so bile izvedene v nedeljo, 20. novembra 2022 na 
57 (od 60) voliščih in v 56 (od 59) volilnih enotah. V Krajevni 
skupnosti Boštanj v volilni enot 9 (Kompolje, Mrtovec) ter v 
Krajevni skupnosti Loka pri Zidanem Mostu v volilnih eno-
tah 2 (Račica) in 4 (Čelovnik, Slap) ni bilo kandidatov, zaradi 
česar se glasovanje za svet krajevne skupnosti v navedenih 
volilnih enotah ni izvedlo.

II.
Občinska volilna komisija je ugotovila naslednji izid gla-

sovanja za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini 
Sevnica (izvoljeni kandidati so označeni odebeljeno):

KRAJEVNA SKUPNOST BLANCA
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 116 Neveljavnih gl.: 3 Veljavnih gl.: 113
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Peter Mirt 72 63,72
2 Maja Radej 51 45,13

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 102 Neveljavnih gl.: 4 Veljavnih gl.: 98
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Marjan Ločičnik 70 71,43
3 Janja Gorišek 47 47,96
2 Tadej Strojanšek 38 38,78

VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 130 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 129
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

2 Jože Budna 55 42,64
1 Marija Šutar 50 38,76
3 Benjamin Arnšek 46 35,66

VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 55 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 54
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Dejan Gorišek 54  100.00

KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 494 Neveljavnih gl.: 44 Veljavnih gl.: 450
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

3 Tomaž Lisec 151 33,56
9 Mitja Udovč 115 25,56
7 Matej Simončič 92 20,44
8 Matjaž Vrisk 89 19,78
6 dr. Andrej Lisec 79 17,56
5 Alojz Zalašček 65 14,44
3 Jože Udovč 61 13,56
1 Franc Povše 59 13,11
4 Marija-Mira Šraj 51 11,33

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 154 Neveljavnih gl.: 14 Veljavnih gl.: 140
Zap. št.  Kandidat Št. glasov  % glasov

1  Aleš Šlogar 140 100,00
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VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 104 Neveljavnih gl.: 14 Veljavnih gl.: 90
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Boris Androjna 90  100.00

VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 69 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 68
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

2 Marko Lisec 51 75,00
1 Janez Stopar 17 25,00

VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 96 Neveljavnih gl.: 10 Veljavnih gl.: 86
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Alojz Udovč 86 100,00

VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 101 Neveljavnih gl.: 10 Veljavnih gl.: 91
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Ivan Možic 91  100.00

VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 87 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 87
Zap. št.  Kandidat Št. glasov  % glasov

1  Ivan Podlogar 87  100.00

VOLILNA ENOTA 08
Oddanih gl.: 55 Neveljavnih gl.: 3 Veljavnih gl.: 52
Zap. št.  Kandidat Št. glasov  % glasov

1  Vincenc Knez 52  100.00

VOLILNA ENOTA 09
Ni bilo kandidatov.

KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJE BREZOVO
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 72 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 72
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

5 Stojan Žulič 48 66,67
4 Franc Slemenšek 44 61,11
2 Niko Marn 42 58,33
1 Sonja Drugovič 40 55,56
3 Tanja Rantah 40 55,56

KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 57 Neveljavnih gl.: 4 Veljavnih gl.: 53
Zap. št.  Kandidat Št. glasov  % glasov

1  Iztok Fister 53  100,00

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 91 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 91
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

2 Marta Karlič 56 61,54
1 Primož Berk 45 49,45

VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 104 Neveljavnih gl.: 5 Veljavnih gl.: 99
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

3 Klementina Žvar 59 59,60
5 Andrej Klenovšek 30 30,30
1 Andraž Zupančič 22 22,22
4 Klement Jerič 21 21,21
2 Benjamin Lamovšek 8 8,08

VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 133 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 132
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

2 Edvard Jankovič 63 47,73
3 Matej Končina 49 37,12
1 Bojan Zorc 47 35,61

KRAJEVNA SKUPNOST LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 109 Neveljavnih gl.: 20 Veljavnih gl.: 89
Zap. št.  Kandidat Št. glasov  % glasov

1  Cvetka Ostrovršnik 89 100,00

VOLILNA ENOTA 02
Ni bilo kandidatov.

VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 45 Neveljavnih gl.: 3 Veljavnih gl.: 42
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Aleksander File 42 100,00

VOLILNA ENOTA 04
Ni bilo kandidatov.

VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 96 Neveljavnih gl.: 7 Veljavnih gl.: 89
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Breda Rman 53 59,55
2 Barbara Zakrajšek 49 55,06

VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 97 Neveljavnih gl.: 5 Veljavnih gl.: 92
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Anton Vidmar 66 71,74
2 Karel Šantej 50 54,35

KRAJEVNA SKUPNOST PRIMOŽ
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 18 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 18
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Silvo Vintar 18  100.00

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 30 Neveljavnih gl.: 2 Veljavnih gl.: 28
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Jure Rak 28  100.00

VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 10 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 10
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Ladislav Zgonc 10  100.00

VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 26 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 25
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Martin Divjak 25  100.00

VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 32 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 31
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Brigita Udovč 31  100.00

VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 17 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 17
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Mitja Tomažin 17  100.00
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VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 27 Neveljavnih gl.: 5 Veljavnih gl.: 22
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Jože Pirc 22  100.00

KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 281 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 269
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

2 Darja Pompe 194 72,12
1 Betka Salmič 78 29,00

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 414 Neveljavnih gl.: 42 Veljavnih gl.: 372
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Janez Pavlič 217 58,33
2 Karmen Radi 179 48,12

VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 596 Neveljavnih gl.: 48 Veljavnih gl.: 548
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

3 Miran Grubenšek 294 53,65
1 Tanja Novšak 225 41,06
2 Žan Meke 80 14,60

VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 349 Neveljavnih gl.: 19 Veljavnih gl.: 330
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Bernarda Močan 144 43,64
2 Irena Klenovšek 124 37,58
3 Jožef Žnidarič 102 30,91

VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 880 Neveljavnih gl.: 43 Veljavnih gl.: 837
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

4 Božidar Groboljšek 410 48,98
2 Stanislava Žičkar 267 31,90
1 Marko Kotar 191 22,82
3 Jože Gorišek 107 12,78

KRAJEVNA SKUPNOST STUDENEC
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 35 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 35
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Janoš Janc 35  100.00

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 24 Neveljavnih gl.: 4 Veljavnih gl.: 20
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Anton Gramec 24  100.00

VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 83 Neveljavnih gl.: 9 Veljavnih gl.: 74
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Uroš Gorenc 74 100.00

VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 69 Neveljavnih gl.: 2 Veljavnih gl.: 67
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Milan Štajner 67  100.00

VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 58 Neveljavnih gl.: 5 Veljavnih gl.: 53
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Martin Metelko 53  100.00

VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 37 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 37
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Martin Bizjak 37  100.00

VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 26 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 26
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Damjana Pirc 26  100.00

VOLILNA ENOTA 08
Oddanih gl.: 6 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 6
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Andrej Lisec 6  100.00

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJANŽ
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 249 Neveljavnih gl.: 4 Veljavnih gl.: 245
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Boštjan Repovž 187 76,33
3 Petra Majcen 79 32,24
2 Dejan Skoporc 63 25,71

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 67 Neveljavnih gl.: 2 Veljavnih gl.: 65
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Franc Ajnihar 51 78,46
2 Mojca Vozelj 39 60,00

VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 38 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 37
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Zdenka Štih 37 100,00

VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 36 Neveljavnih gl.: 3 Veljavnih gl.: 33
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Maja Skoporec 33  100.00

VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 39 Neveljavnih gl.: 1 Veljavnih gl.: 38
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Helena Matjašec 38  100.00

VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 45 Neveljavnih gl.: 3 Veljavnih gl.: 42
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Marjetka Florjančič 42  100.00

VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 46 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 46
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

2 Jože Dragan 35 76,09
1 Petra Jazbec 15 32,61

VOLILNA ENOTA 08
Oddanih gl.: 68 Neveljavnih gl.: 7 Veljavnih gl.: 61
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Irena Odlazek 61  100.00

KRAJEVNA SKUPNOST TRŽIŠČE
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 244 Neveljavnih gl.: 2 Veljavnih gl.: 242
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Janez Kukec 151 62,40
3 Uroš Flajs 101 41,74
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5 mag. Edvard Turk 85 35,12

4 Miro Juntez 75 30,99

2 Frančiška Borštnar 71 29,34

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 175 Neveljavnih gl.: 4 Veljavnih gl.: 171
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Janez Virant 87 50,88

3 Henrik Hočevar 68 39,77

4 Simon Repovž 59 34,50

2 Jožica Poljanec 54 31,58

VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 173 Neveljavnih gl.: 4 Veljavnih gl.: 169
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Valentin Škoporc 95 56,21

3 Janez Pungerčar 93 55,03

2 Marijana Jereb 57 33,73

4 Simon Povše 28 16,57

VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 112 Neveljavnih gl.: 3 Veljavnih gl.: 109
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Roman Dolenšek 58 53,21

3 Franc Mrgole 52 47,71

4 Miroslav Slapšak 35 32,11

2 Erika Švigelj 30 27,52

KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE
VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 156 Neveljavnih gl.: 2 Veljavnih gl.: 154
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Vid Špec 91 59,09

3 Branko Klenovšek 79 51,30

4 Ivan Puc 70 45,45

2 Ana Ivanić 34 22,08

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 197 Neveljavnih gl.: 13 Veljavnih gl.: 184
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Polonca Seničar 141 76,63

2 Mitja Motore 66 35,87

VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 59 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 59
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Janko Žveglič 38 64,41

2 Martina Gorjup 29 49,15

Št. 041-0002/2022
Sevnica, dne 23. novembra 2022

Roman Strlekar
tajnik 

Občinske volilne komisije
Občine Sevnica

Anton Grilc
predsednik 

Občinske volilne komisije
Občine Sevnica

SEŽANA

3880. Poročilo o izidu volitev župana v Občini 
Sežana – drugi krog, dne 4. 12. 2022

Občinska volilna komisija Sežana je na podlagi 90. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – prečišče-
no besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – Odločba US) na seji 
dne 6. 12. 2022 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana v Občini Sežana –  

drugi krog, dne 4. 12. 2022

1. Drugi krog volitev župana v Občini Sežana je bil opra-
vljen dne 4. 12. 2022. Pravico glasovanja je imelo 10.926 vo-
livcev, glasovalo pa je 4.341 volivcev, kar znaša 39,73 %. Vsi 
volivci so glasovali po volilnem imeniku, pri čemer jih je pred-
časno glasovalo 411, po pošti pa devet volivcev.

2. Oddanih je bilo 4.341 glasovnic, od katerih je bilo 
31 neveljavnih, 4.310 pa veljavnih.

Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. ANDREJ SILA 2.718 glasov 63,06 %
2. JERNEJ BORTOLATO 1.592 glasov 36,94 %

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na podlagi 
107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – Odločba 
US) za župana Občine Sežana izvoljen

ANDREJ SILA, roj. 1. 10. 1970, Kettejeva 4, 6210 Se-
žana.

Št. 041-2/2022-94
Sežana, dne 6. decembra 2022

Vesna Zobec
predsednica

Člani:
Petra Weber
Milojka Širca
Boris Korošec

SODRAŽICA

3881. Sklep o začetku kratkega postopka 
sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Sodražica (krajše: 
SD OPN 3 Sodražica)

Na podlagi 125. člena s smiselno uporabo določil 119. čle-
na Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, 
št. 199/21) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list 
RS, št. 32/11, 191/20) je župan Občine Sodražica sprejel

S K L E P
o začetku kratkega postopka sprememb  

in dopolnitev Odloka o Občinskem  
prostorskem načrtu Občine Sodražica  

(krajše: SD OPN 3 Sodražica)

1. člen
(splošno)

S tem sklepom se prične kratek postopek sprememb in 
dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine So-
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dražica (Uradni list RS, št. 133/22) (v nadaljevanju: SD OPN 3 
Sodražica) po postopku in na način, ki ga določa Zakon o 
urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-3) v 125. členu.

2. člen
(razlogi za spremembe in dopolnitve ter pogoji  

za uvedbo po kratkem postopku)
Po sprejemu SD OPN 2 Sodražica se je izkazalo, da 

je v izvedbenem delu izpadla izvedbena regulacija prostora.
SD OPN 3 Sodražica se pripravijo zaradi vzpostavitve 

izvedbene regulacije prostora, ki je veljala (že) pred spreje-
tjem SD OPN 2 ter zaradi izkazanega investicijskega interesa.

Kratek postopek SD OPN 3 Sodražica se izvede, ker gre 
za take spremembe in dopolnitve, ki ne pomenijo načrtovanja 
novih prostorskih ureditev oziroma določanja nove izvedbene 
regulacije prostora.

Ne glede na prejšnji odstavek se kratek postopek spre-
memb in dopolnitev OPN izvede tudi zaradi odprave očitnih 
pisnih, računskih in tehničnih napak v besedilnem ali grafič-
nem delu OPN, ki so nastale med postopkom in so razvidne 
iz spisne dokumentacije ter uskladitve z veljavnimi sorodnimi 
predpisi, v skladu z 62. členom tega zakona oziroma uskladi-
tve s pravili državnega prostorskega reda in drugimi predpisi.

SD OPN 2 Sodražica ne zahtevajo sodelovanja nosilcev 
urejanja prostora ter postopka celovite presoje vplivov na 
okolje.

3. člen
(potrjevanje)

Izdelovalec prostorskega akta imenuje odgovornega 
vodjo izdelave tega akta, občinski urbanist pa skladno z 
določili četrtega odstavka 46. člena ZUreP-3 potrdi, da so 
izpolnjeni pogoji za uporabo kratkega postopka SD OPN 3 
Sodražica.

4. člen
(objava gradiva in vključevanje javnosti)

Predlog SD OPN 3 Sodražica z obrazložitvijo se ob-
javi na občinski spletni strani https://sodrazica.si/. Javno-
sti bo v roku vsaj 15 dni od objave omogočeno podajanje 
pripomb na objavljeno gradivo. Pripombe bo v navedenem 
roku možno podati pisno po pošti na naslov Občina Sodra-
žica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, po e-pošti na naslov 
obcina@sodrazica.si ali v času uradnih ur na sedežu Občine 
Sodražica. Natančnejši roki in način oddajanja pripomb se 
objavijo na občinski spletni strani.

5. člen
(sprejem)

Občina na podlagi stališč do pripomb pripravi usklajen 
predlog SD OPN 3 Sodražica in ga skupaj s spremljajočim 
gradivom predloži v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. 
Odlok se skladno z določili ZUreP-3 objavi v uradnem glasilu 
in prostorskem informacijskem sistemu.

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati z dnevom objave.

Št. 3500-2/22
Sodražica, dne 6. decembra 2022

Župan 
Občine Sodražica

mag. Blaž Milavec

3882. Poročilo o izidu volitev

Občinska volilna komisija Občine Sodražica podaja 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 volitev

VOLITVE V OBČINSKI SVET, DNE 20. 11. 2022

1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 
1.779 volivcev.

2. Glasovalo je:
a) po volilnih imenikih (vključno z glasovanjem po pošti) 

648 volivcev,
b) s potrdilom 0 volivcev.
SKUPAJ GLASOVALO: 648 volivcev.
3. Vseh oddanih glasovnic je bilo: 648.
Od tega neveljavnih glasovnic: 27.
4. Skupaj veljavnih glasovnic: 621.
Po posameznih volilnih enotah so posamezni kandidati 

prejeli naslednje število glasov:
Volilna enota Št. glasov Odstotek 

( %)
VE 1 Zvonko Janež 89 100,00
VE 2 Edvard Gornik 22 27,85

Evgen Zajc 57 72,15
VE 3 Drago Karel Arko 48 82,76

Jaka Debeljak 10 17,24
VE 4 Branko Arko 141 27,65

Karmen Kordiš 161 31,57
Ernest Pirnat 173 33,92
Janez Zgonc 35 6,86

VE 5 Ludvik Debeljak 42 47,19
Jelka Pakiž 47 52,81

VE 6 Zdenka Lušin 45 100,00
VE 7 Franc Lesar 42 100,00

Občinska volilna komisija je ugotovila, da so za občinske svetnike po volilnih enotah izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota št. 1
Zvonko Janež
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Datum rojstva: 16. 6. 1958 Spol: M
Naslov: Globel 12B, 1317 Sodražica
Strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani pravnik
Delo, ki ga opravlja: odvetnik
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Volilna enota št. 2 
Evgen Zajc
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Datum rojstva: 20. 9. 1993 Spol: M
Naslov: Žimarice 71A, 1317 Sodražica
Strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani ekonomist
Delo, ki ga opravlja: direktor družbe

Volilna enota št. 3 
Drago Karel Arko
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Datum rojstva: 17. 6. 1966 Spol: M
Naslov: Kržeti 5, 1317 Sodražica
Strokovni ali znanstveni naslov: strojni ključavničar
Delo, ki ga opravlja: obdelava kovin

Volilna enota št. 4 
Branko Arko
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Datum rojstva: 2. 10. 1973 Spol: M
Naslov: Prvomajska cesta 24, Sodražica, 1317 Sodražica
Strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani komercialist
Delo, ki ga opravlja: uslužbenec v državni upravi

Karmen Kordiš
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Datum rojstva: 31. 5. 1976 Spol: Ž
Naslov: Podgorska cesta 28, Sodražica, 1317 Sodražica
Strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. ekonomist
Delo, ki ga opravlja: bančni uslužbenec

Ernest Pirnat 
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Datum rojstva: 21. 11. 1983 Spol: M
Naslov: Zavrti 5, Sodražica, 1317 Sodražica
Strokovni ali znanstveni naslov: profesor geografije in sociologije
Delo, ki ga opravlja: učitelj geografije

Volilna enota št. 5 
Jelka Pakiž
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Datum rojstva: 24. 1. 1962 Spol: Ž
Naslov: Vinice 23, 1317 Sodražica
Strokovni ali znanstveni naslov: višji upravni delavec
Delo, ki ga opravlja: strokovni sodelavec v občinski upravi 

Volilna enota št. 6 
Zdenka Lušin
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Datum rojstva: 24. 3. 1967 Spol: Ž
Naslov: Zapotok 32, 1310 Ribnica
Strokovni ali znanstveni naslov: kemijski tehnik
Delo, ki ga opravlja: fotograf

Volilna enota št. 7 
Franc Lesar 
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Datum rojstva: 23. 7. 1964 Spol: M
Naslov: Zamostec 15B, 1317 Sodražica
Strokovni ali znanstveni naslov: strojni ključavničar
Delo, ki ga opravlja: samostojni podjetnik
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VOLITVE ŽUPANA, DNE 20. 11. 2022
1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 

1.779 volivcev.
2. Glasovalo je (vključno z glasovanjem po pošti) 

648 volivcev.
3. Oddanih glasovnic je bilo: 648.
Od tega neveljavnih glasovnic: 18.
4. Skupaj veljavnih glasovnic: 630.

Kandidat:
Blaž Milavec 630 glasov (100 %)
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je za župana Občine Sodražica izvoljen:
mag. Blaž Milavec
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Datum rojstva: 25. 7. 1978 Spol: M
Naslov: Cesta Majde Šilc 14, Sodražica, 1317 Sodražica
Strokovni ali znanstveni naslov: magister znanosti
Delo, ki ga opravlja: župan Občine Sodražica

Priloga tega poročila je izpis rezultatov glasovanja iz raču-
nalniške aplikacije (za občinske svetnike in župana).

Št. 041-5/22
Sodražica, dne 21. novembra 2022

Predsednica OVK
Maruša Pakiž Arko

ŠENTJUR

3883. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 
v Občini Šentjur

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 – odločba US) izdaja Občinska volilna komisija 
Občine Šentjur

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Šentjur

Na rednih volitvah dne 20. novembra 2022 je od sku-
pnega števila volivcev 16.026 glasovalo po volilnem imeniku 
8.714 volivcev. Volilna udeležba na ravni občine je bila 54,37 %. 
Pri tem je upoštevana udeležba na volitvah za župana, člane 
občinskega sveta in člane sveta krajevnih skupnosti.

V Občini Šentjur so bile redne volitve izvedene na skupno 
33-ih voliščih (od tega je bilo izvedeno na enem volišču pred-
časno glasovanje).

1. VOLITVE ŽUPANA OBČINE ŠENTJUR:
Na podlagi izida volitev župana Občine Šentjur je izvoljen:
mag. MARKO DIACI, roj. 20. 3. 1971, naslov: Cesta Va-

lentina Orožna 8b, Šentjur
2. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

ŠENTJUR:
Na podlagi izida volitev članov Občinskega sveta Občine 

Šentjur so izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 1 (10 mandatov)
1. MATILDA KOČAR, roj. 1. 3. 1956, naslov: Lokarje 18, 

Šentjur
2. MIHAELA ROŽEJ, roj. 6. 12. 1958, naslov: Pešnica 24, 

Šentjur
3. PETER JEVŠINEK, roj. 29. 6. 1983, naslov: Cesta 

Miloša Zidanška 8B, 3230 Šentjur

4. LOVRO PERČIČ, roj. 15. 2. 1974, naslov: Pešnica 8, 
Šentjur

5. ALEKSANDRA ŠUSTER MOČNIK, roj. 12. 5. 1977, 
naslov: Zvezdna ulica 9, 3230 Šentjur

6. POLONA BAJT, roj. 3. 6. 1985, naslov: Leskovškova 
ulica 6, 3230 Šentjur

7. mag. MARKO DIACI, roj. 20. 3. 1971, naslov: Cesta 
Valentina Orožna 8b, Šentjur

8. SILVA KOŽELJ, roj. 3. 12. 1953, naslov: Kolodvorska 
ulica 8, Šentjur

9. KLEMEN GRDINA, roj. 26. 1. 1983, naslov: Ulica 
talcev 12, Šentjur

10. MOJCA TOMAŽIN, roj. 9. 8. 1976, naslov: Vrbno 25C, 
Šentjur

VOLILNA ENOTA 2 (8 mandatov)
1. BOŠTJAN LIPNIK, roj. 23. 5. 1981, naslov: Bobovo pri 

Ponikvi 9, Ponikva
2. JELKA GODEC, roj. 21. 11. 1969, naslov: Ponikva 57, 

Ponikva
3. KLEMEN MASTNAK, roj. 9. 9. 1995, naslov: Šedina 15, 

Dramlje
4. MARTINA KROFLIČ, roj. 25. 10. 1990, naslov: Trnovec 

pri Dramljah 47, Dramlje
5. SLAVKO ŠPUR, roj. 2. 5. 1951, naslov: Hotunje 25c, 

Ponikva
6. BREDA ŽUPANC, roj. 27. 5. 1975, naslov: Repno 9A, 

Šentjur
7. FRANCI ŠTRAJHAR, roj. 10. 5. 1990, naslov: Marija 

Dobje 23, Dramlje
8. CIRILA LAVBIČ, roj. 18. 3. 1968, naslov: Lutrje 16, 

Ponikva
VOLILNA ENOTA 3 (8 mandatov)
1. ANTON MAČEK, roj. 17. 12. 1963, naslov: Lopaca 38A, 

Prevorje
2. PETER ŽIBRET, roj. 26. 5. 1977, naslov: Doropolje 23, 

Planina pri Sevnici
3. ZDRAVKO HRIBERNIK, roj. 10. 3. 1967, naslov: Pod-

lešje 2A, Kalobje
4. NATAŠA KOVAČ, roj. 21. 3. 1976, naslov: Planina pri 

Sevnici 47A, Planina pri Sevnici
5. MARKO SELIČ, roj. 13. 6. 1965, naslov: Osredek 11A, 

Šentjur
6. BORIS BELEJ, roj. 28. 11. 1969, naslov: Drobinsko 1A, 

Gorica pri Slivnici
7. ANJA PODKRAJŠEK, roj. 13. 6. 1998, naslov: 

Javorje 13, Gorica pri Slivnici
8. ANTON ŠPAN, roj. 16. 10. 1957, naslov: Doropolje 18, 

Planina pri Sevnici



Uradni list Republike Slovenije Št. 155 / 9. 12. 2022 / Stran 12747 

3. VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Na podlagi izida volitev za člane sveta v vseh volilnih 

enotah posameznih krajevnih skupnosti so izvoljeni naslednji 
kandidati:

KS BLAGOVNA (9 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Dušan DEBENAK, roj. 25. 8. 1962, naslov: Primož pri 

Šentjurju 30A, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 02
2. Tone SVETINA, roj. 6. 5. 1970, naslov: Lokarje 6A, 

3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 03
3. Gregor GUZEJ, roj. 27. 2. 1993, naslov: Dole 23, 3230 

Šentjur
VOLILNA ENOTA 04
4. Andrej ŽUPANC, roj. 12. 8. 1977, naslov: Repno 8A, 

3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 05
5. Matej BREČKO, roj. 3. 11. 1981, naslov: Zlateče pri 

Šentjurju 11A, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 06
6. Slavko POLAJŽAR, roj. 29. 9. 1960, naslov: Cerovec 5, 

3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 07
7. Janez PAVLIČ, roj. 5. 1. 1978, naslov: Proseniško 133, 

3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 08
8. Denis JURKOŠEK, roj. 6. 9. 1999, naslov: Prose-

niško 39C, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 09
9. Leon MULEJ, roj. 4. 5. 1971, naslov: Goričica 22, 3230 

Šentjur
KS DOLGA GORA (5 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Edi KRESNIK, roj. 15. 9. 1969, naslov: Dolga Gora 8B, 

3232 Ponikva
2. Žan ŽNIDAR, 11. 3. 1995, naslov: Dolga Gora 21, 3232 

Ponikva
3. Katarina POTOČNIK, roj. 31. 1. 1981, naslov: Dolga 

Gora 60, 3232 Ponikva
4. Boštjan GRAJŽEL, 11. 6. 1981, naslov: Dolga Gora 23, 

3232 Ponikva
5. Brigita GRM FATUR, roj. 30. 12. 1976, naslov: Dolga 

Gora 16, 3232 Ponikva
KS DRAMLJE (9 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Boštjan GOLEŽ, roj. 27. 4. 1977, naslov: Laze pri Dra-

mljah 23, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 02
2. Cvetko TURNŠEK, roj. 31. 3. 1961, naslov: Laze pri 

Dramljah 8, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 03
3. Franc ZDOLŠEK, roj. 12. 3. 1965, naslov: Jazbine 20, 

3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 04
4. Anton MASTNAK, roj. 12. 3. 1974, naslov: Zalog pod 

Uršulo 7, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 05
5. Bojan HROVAT, roj. 16. 10. 1981, naslov: Svetelka 12, 

3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 06
6. Nataša SENIČAR, roj. 27. 6. 1976, naslov: Jar-

movec 4B, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 07
7. Stanko KOPINŠEK, roj. 20. 9. 1968, naslov: Ple-

tovarje 2A, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 08
8. Franci ŠTRAJHAR, roj. 10. 5. 1990, naslov: Marija 

Dobje 23, 3222 Dramlje
VOLILNA ENOTA 09
9. Marko LORGER, roj. 12. 2. 1964, naslov: Razbor 14, 

3222 Dramlje

KS GROBELNO (7 članov sveta KS) 
VOLILNA ENOTA 01
1. Roman HRIBERŠEK, roj. 23. 4. 1962, naslov: Grobelno 

– del 151, 3231 Grobelno
2. Primož GAJŠEK, roj. 26. 12. 1976, naslov: Grobelno – 

del 101, 3231 Grobelno
VOLILNA ENOTA 02
3. Primož GAJŠEK, roj. 20. 7. 1985, naslov: Tratna pri 

Grobelnem 31, 3231 Grobelno
4. Matej ČOKL, roj. 18. 3. 1970, naslov: Tratna pri Grobel-

nem 41, 3231 Grobelno
VOLILNA ENOTA 03
5. Anton MARTINČIČ, roj. 3. 11. 1970, naslov: Stopče 24, 

3231 Grobelno
VOLILNA ENOTA 04
6. Marjan GOLEŽ, roj. 24. 7. 1986, naslov: Bezovje pri 

Šentjurju 28, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 05
7. Tadeja FENDRE, roj. 1. 6. 1970, naslov: Brezje ob 

Slomu 1B, 3232 Ponikva
KS KALOBJE (7 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Zdravko HRIBERNIK, roj. 10. 3. 1967, naslov: 

Podlešje 2A, 3233 Kalobje
2. Anton MOČNIK, roj. 5. 6. 1976, naslov: Kalobje 9A, 

3233 Kalobje
VOLILNA ENOTA 02
3. Branko KANTUŽAR, roj. 4. 9. 1974, naslov: Trška 

Gorca 6, 3233 Kalobje
VOLILNA ENOTA 03
4. Ivan KOCMAN, roj. 2. 7. 1961, naslov: Jazbin Vrh 2A, 

3233 Kalobje
VOLILNA ENOTA 04
5. Ivan NOVAK, roj. 26. 11. 1956, naslov: Vodice pri Ka-

lobju 26, 3233 Kalobje
VOLILNA ENOTA 05
6. Franc TRUPEJ, roj. 5. 2. 1980, naslov: Kostrivnica 16A, 

3233 Kalobje
VOLILNA ENOTA 06
7. Ivan ŠAFRAN, roj. 1. 4. 1957, naslov: Kostrivnica 32, 

3233 Kalobje
KS LOKA PRI ŽUSMU (7 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Srečko KRAJNČAN, roj. 29. 3. 1967, naslov: Loka pri 

Žusmu 115, 3223 Loka pri Žusmu
2. Manica KRAŠOVEC, roj. 28. 3. 1973, naslov: Loka pri 

Žusmu 143, 3223 Loka pri Žusmu
VOLILNA ENOTA 02
3. Leopold ZUPANC, roj. 8. 9. 1961, naslov: Loka pri 

Žusmu 94A, 3223 Loka pri Žusmu
4. Milan GROBIN, roj. 18. 5. 1959, naslov: Loka pri 

Žusmu 33, 3223 Loka pri Žusmu
VOLILNA ENOTA 03
5. Robert ŽAFRAN, roj. 12. 5. 1971, naslov: Dobrina 8A, 

3223 Loka pri Žusmu
6. Franci UŽMAH, roj. 18. 9. 1971, naslov: Dobrina 7, 

3223 Loka pri Žusmu
VOLILNA ENOTA 04
7. Uroš KRAJNC, roj. 23. 11. 1976, naslov: Hrastje 44A, 

3223 Loka pri Žusmu
MESTNA SKUPNOST ŠENTJUR (11 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Jure RAZTOČNIK, roj. 22. 6. 1977, naslov: Cesta Va-

lentina Orožna 11, 3230 Šentjur
2. Konrad MAROT, roj. 19. 2. 1955, naslov: Cesta Valen-

tina Orožna 9, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 02
3. Jožef HERNAUS, roj. 16. 9. 1954, naslov: Na 

Razgled 5, 3230 Šentjur
4. Metka JEZOVŠEK, roj. 27. 6. 1969, naslov: Cesta na 

kmetijsko šolo 15, 3230 Šentjur
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VOLILNA ENOTA 03
5. Lovro PERČIČ, roj. 15. 2. 1974, naslov: Pešnica 8, 

3230 Šentjur
6. Marija MASTNAK, roj. 16. 5. 1955, naslov: Cesta Milo-

ša Zidanška 21, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 04
7. Klemen ZDOLŠEK, roj. 23. 8. 1993, naslov: Ulica skla-

dateljev Ipavcev 9A, 3230 Šentjur
8. Jožef CEHNER, roj. 11. 5. 1952, naslov: Ulica sklada-

teljev Ipavcev 4, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 05
9. Zdenko HORVAT, roj. 7. 1. 1949, naslov: Ulica Franja 

Malgaja 35, 3230 Šentjur
10. Robert GAJŠEK, roj. 1. 4. 1959, naslov: Romihova 

ulica 6, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 06
11. Matjaž KOVAČIČ, roj. 21. 7. 1970, naslov: Kameno 4, 

3230 Šentjur
KS PLANINA PRI SEVNICI (9 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Miran JAZBINŠEK, roj. 5. 8. 1982, naslov: Planina pri 

Sevnici 26, 3225 Planina pri Sevnici
2. Tomaž RAJH, roj. 3. 9. 1982, naslov: Planina pri 

Sevnici 18, 3225 Planina pri Sevnici
VOLILNA ENOTA 02
3. Jurij HLADIN, roj. 28. 2. 1964, naslov: Planinski Vrh 10, 

3225 Planina pri Sevnici
VOLILNA ENOTA 03
4. Anton ŠPAN, roj. 16. 10. 1957, naslov: Doropolje 18, 

3225 Planina pri Sevnici
VOLILNA ENOTA 04
5. Mojca ZAPUŠEK, roj. 28. 1. 1977, naslov: Prapretno 7, 

3225 Planina pri Sevnici
VOLILNA ENOTA 05
6. Ivan KOŽELJ, roj. 20. 6. 1958, naslov: Podvine 8, 3225 

Planina pri Sevnici
7. Anton HLADIN, roj. 18. 4. 1970, naslov: Podlog pod 

Bohorjem 25, 3225 Planina pri Sevnici
VOLILNA ENOTA 06
8. Simon KRIŽNIK, roj. 26. 12. 1979, naslov: Tajhte 5, 

3225 Planina pri Sevnici
VOLILNA ENOTA 07
9. Anja HVALC KOLMAN, roj. 23. 8. 1983, naslov: Loke 

pri Planini 5, 3225 Planina pri Sevnici
KS PONIKVA (9 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Katja ZATLER, roj. 19. 6. 1979, naslov: Ponikva 78A, 

3232 Ponikva
2. Boštjan KOLBIČ, roj. 22. 2. 1976, naslov: Ponikva 8, 

3232 Ponikva
3. Jože ŠIBAL, roj. 28. 4. 1966, naslov: Uniše 6A, 3232 

Ponikva
VOLILNA ENOTA 02
4. Marko GOLEŽ, roj. 25. 11. 1986, naslov: Hotunje 33A, 

3232 Ponikva
5. Janko PUŠNIK, roj. 1. 12. 1962, naslov: Hotunje 10A, 

3232 Ponikva
VOLILNA ENOTA 03
6. Bojan DOBNIK, roj. 25. 7. 1969, naslov: Ostrožno pri 

Ponikvi – del 25, 3232 Ponikva
VOLILNA ENOTA 04
7. Branko GAJŠEK, roj. 7. 7. 1971, naslov: Lutrje 35, 

3232 Ponikva
VOLILNA ENOTA 05
8. Srečko KEGLIČ, roj. 29. 10. 1971, naslov: Srževica 28, 

3232 Ponikva
VOLILNA ENOTA 06
9. Ivan ŽOGAN, roj. 13. 10. 1964, naslov: Podgaj 13, 

3232 Ponikva
KS PREVORJE (7 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Miroslav PAJEK, roj. 27. 4. 1957, naslov: Lopaca 16, 

3262 Prevorje

VOLILNA ENOTA 02
2. Nevenka ANTLEJ, roj. 27. 6. 1978, naslov: Dobje pri 

Lesičnem 5, 3262 Prevorje
VOLILNA ENOTA 03
3. Jožko ŠPOLJAR, roj. 23. 7. 1965, naslov: Košnica 18B, 

3262 Prevorje
VOLILNA ENOTA 04
4. Peter MARCEN, roj. 23. 5. 1980, naslov: Krivica 43A, 

3262 Prevorje
5. Jožko PACEK, roj. 30. 4. 1982, naslov: Krivica 5, 3262 

Prevorje
VOLILNA ENOTA 05
6. Boštjan PLANKO, roj. 22. 3. 1978, naslov: Straška 

Gorca 2, 3262 Prevorje
VOLILNA ENOTA 06
7. Matej PINTER, roj. 11. 9. 1989, naslov: Žegar 13, 3262 

Prevorje
KS GORICA PRI SLIVNICI (9 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Janez PALČNIK, roj. 24. 1. 1971, naslov: Gorica pri 

Slivnici 142, 3263 Gorica pri Slivnici
2. Franc HROVATIČ, roj. 18. 5. 1961, naslov: Gorica pri 

Slivnici 72A, 3263 Gorica pri Slivnici
3. Martin CMOK, roj. 20. 9. 1966, naslov: Tratna ob Vo-

glajni 11, 3263 Gorica pri Slivnici
VOLILNA ENOTA 02
4. Luka POLENŠEK, roj. 16. 12. 1986, naslov: Turno 11A, 

3263 Gorica pri Slivnici
VOLILNA ENOTA 03
5. Franci KLADNIK, roj. 31. 8. 1974, naslov: Bukovje pri 

Slivnici 3, 3263 Gorica pri Slivnici
VOLILNA ENOTA 04
6. Monika NARAT, roj. 12. 7. 1988, naslov: Javorje 35, 

3263 Gorica pri Slivnici
VOLILNA ENOTA 05
7. Matej PLANKO, roj. 26. 4. 1972, naslov: Paridol 22B, 

3263 Gorica pri Slivnici
VOLILNA ENOTA 06
8. Blaž GOLOGRANC, roj. 20. 1. 1992, naslov: Vo-

duce 26, 3263 Gorica pri Slivnici
VOLILNA ENOTA 07
9. Branko PETELINŠEK, roj. 10. 2. 1976, naslov: Slivnica 

pri Celju 27, 3263 Gorica pri Slivnici
KS ŠENTJUR – RIFNIK (9 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Žiga PUNGARTNIK, roj. 6. 1. 1983, naslov: Cesta na 

Goro 5, 3230 Šentjur
2. Mojca KOLAR, roj. 16. 5. 1973, naslov: Leskovškova 

ulica 8, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 02
3. Zvonko JAZBINŠEK, roj. 3. 2. 1976, naslov: Cvetna 

ulica 30, 3230 Šentjur
4. David PLEVNIK, roj. 31. 7. 1979, naslov: Goriška 

ulica 18, 3230 Šentjur
5. Robert OSET, roj. 19. 5. 1979, naslov: Črnoliška 

ulica 10, 3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 03
6. Janez PEVEC, roj. 29. 3. 1974, naslov: Vodruž 4, 3230 

Šentjur
7. Matejka PŠENIČNIK, roj. 9. 6. 1976, naslov: Rifnik 46, 

3230 Šentjur
8. Zlatko ZUPANC, roj. 8. 8. 1954, naslov: Vodruž 2B, 

3230 Šentjur
VOLILNA ENOTA 04
9. Slavko JEZOVŠEK, roj. 22. 2. 1952, naslov: 

Krajnčica 34, 3230 Šentjur
KS VRBNO – PODGRAD (5 članov sveta KS)
VOLILNA ENOTA 01
1. Nika JAGER, roj. 22. 5. 2003, naslov: Vrbno 42A, 3230 

Šentjur
2. Kristijan ŠUHEL, roj. 17. 1. 2001, naslov: Vrbno 31Č, 

3230 Šentjur
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3. Mojca TOMAŽIN, roj. 9. 8. 1976, naslov: Vrbno 25C, 
3230 Šentjur

VOLILNA ENOTA 02
4. Matej MALOVRH, roj. 25. 7. 1979, naslov: Podgrad 38, 

3230 Šentjur
5. Aleksander DOBOVIŠEK, roj. 7. 9. 1967, naslov: Pod-

grad 26, 3230 Šentjur

Št. 041-0002/2022
Šentjur, dne 24. novembra 2022

Predsednica
Občinske volilne komisije

Občine Šentjur
Lidija Zidanšek

ŠKOCJAN

3884. Poročilo o izidu volitev župana in članov 
Občinskega sveta Občine Škocjan

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl.
US) je Občinska volilna komisija Občine Škocjan na 6. seji dne 
23. 11. 2022 sprejela

P O R O Č I L O 
o izidu volitev župana in članov  

Občinskega sveta Občine Škocjan 

VOLITVE ŽUPANA

I.
Na volitvah, dne 20. 11. 2022, je imelo pravico voliti skupaj 

2.685 volivcev, od tega:

a) 2.685 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdili.
Glasovalo je skupaj 1.319 volivcev ali 49,12 % od vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) je 1.319 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem 

imeniku,
b) ni nihče glasoval po pošti.

II.
Za volitve župana je bilo oddanih 1.319 glasovnic, od 

tega:
NEVELJAVNIH: 60
VELJAVNIH: 1.259
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Jože Kapler 1.060 glasov (84,19 %)
2. Franc Kocjan 199 glasov (15,81 %)
Izvoljen kandidat za župana je: Jože Kapler

VOLITVE OBČINSKI SVET

I.
Na volitvah, dne 20. 11. 2022, je imelo pravico voliti skupaj 

2.685 volivcev, od tega:
a) 2.685 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdili.
Glasovalo je skupaj 1.319 volivcev ali 49,12 % od vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) je 1.319 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem 

imeniku,
b) ni nihče glasoval po pošti.

II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 

1.319 glasovnic, od tega:
NEVELJAVNIH: 28
VELJAVNIH: 1.291
Liste so dobile naslednje število glasov in mandatov na 

podlagi količnika po d'Hondtu:
Št. mandatov: 12

Izžrebana
številka Ime liste Število 

glasov
Odstotek 

glasov ( %)
Število 

izvoljenih
4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 486 37,65 5
6 LGR LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 295 22,85 3
1 BUČKA – NEODVISNA LISTA 245 18,98 2
5 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 124 9,60 1
3 DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOCJAN 95 7,36 1
2 SOCIALNI DEMOKRATI 46 3,56 0

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so v Občinski svet 
Občine Škocjan izvoljeni naslednji kandidati:
Lista: 4 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Zaporedna številka Kandidat
1 Jože Kapler
2 Martina Kralj
3 Matej Hočevar
9 Janez Lekše

10 Rajko Zakšek
Lista: 6 – LGR LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ

Zaporedna številka Kandidat
1 Aleš Ucman
2 Blanka Matko
3 Bogdan Krašna

Lista: 1 – BUČKA – NEODVISNA LISTA
Zaporedna številka Kandidat

1 Silvo Vene
12 Alojz Hočevar

Lista: 5 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Zaporedna številka Kandidat

7 Stanislav Antić
Lista: 3 – DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOCJAN

Zaporedna številka Kandidat
1 Viktor Matko

Sestavni del poročila so vsi izpiski iz uradne aplikacije 
isDVK in se hranijo v zbirki dokumentarnega gradiva.

Poročilo se pošlje županu, Državni volilni komisiji, predstav-
nikom kandidatur ter objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Poročilo se objavi v prvi naslednji številki občinskega glasila, na 
uradni spletni strani občine in uradni oglasni deski občine.

Št. 041-0001/2022
Škocjan, dne 23. novembra 2022

Občinska volilna komisija Občine Škocjan 
Škocjan 67, 8275 Škocjan

Predsednik
Bojan Avbar

TREBNJE

3885. Sklep o določitvi višine enkratnega denarnega 
prispevka za novorojence v Občini Trebnje

Na podlagi 21. 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, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena 
Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – 
popr.) in 4. člena Odloka o enkratnem denarnem prispevku za 
novorojence v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 44/05, 52/08 
in 38/21) je Občinski svet Občine Trebnje na 24. redni seji dne 
19. oktobra 2022 sprejel

S K L E P
o določitvi višine enkratnega denarnega 

prispevka za novorojence v Občini Trebnje

1. člen
S tem sklepom se določa višina enkratnega denarnega 

prispevka za novorojence v Občini Trebnje.

2. člen
Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojenca 

se določi v višini 300,00 eurov.

3. člen
Ta sklep se uporablja v postopkih dodelitve enkratnega 

denarnega prispevka za novorojence, rojene od 1. januarja 
2023.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati 1. januarja 2023.

Št. 007-14/2022-3
Trebnje, dne 18. novembra 2022

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

VELIKE LAŠČE

3886. Poročilo o izidu glasovanja za župana v prvem 
krogu na lokalnih volitvah 20. novembra 2022

P O R O Č I L O 
o izidu glasovanja za župana v prvem krogu  

na lokalnih volitvah 20. novembra 2022

Občinska volilna komisija je na 8. seji, dne 23. novembra 
2022, soglasno ugotovila izid glasovanja za župana na lokalnih 
volitvah 20. novembra 2022.

I.
Na volitvah dne 20. novembra 2022 je imelo pravico voliti 

3590 volivcev, ki so vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 2.142 volivcev ali 59,67 % vseh, ki so 

imeli pravico voliti.

II.
Za volitve župana je bilo oddanih 2.141 glasovnic. Ker so 

bile prazne oziroma neveljavne iz drugih razlogov oziroma ni 
bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 21 glasovnic neveljavnih. 
Veljavnih glasovnic je bilo 2.120.

III.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Zap. št.  Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Dejan Zakrajšek 354 16,70

2 Luka Ilc 114 5,38

3 Matjaž Gruden 502 23,68

4 dr. Tadej Malovrh 634 29,91

5 Matjaž Hočevar 516 24,34
Občinska volilna komisija je skladno z določbami prvega 

odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da 
nihče od kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov.

Največ glasov v prvem krogu glasovanja sta prejela kan-
didata:

1. dr. Tadej Malovrh
Predlagatelj: Lidija Vilar in skupina volivcev
2. Matjaž Hočevar
Predlagatelj: Nina Hočevar in skupina volivcev
Drugi krog glasovanja se opravi med kandidatoma, ki sta 

dobila največ glasov.

Št. 041-0057/2022-1
Velike Lašče, dne 23. novembra 2022

Predsednica
Občinske volilne komisije

mag. Barbara Petrič

3887. Poročilo o izidu glasovanja za člane 
občinskega sveta na lokalnih volitvah 
20. novembra 2022

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja za člane občinskega sveta  

na lokalnih volitvah 20. novembra 2022

Občinska volilna komisija je na 8. seji, dne 23. novembra 
2022, na podlagi 86. člena Zakona o lokalnih volitvah soglasno 
ugotovila izid glasovanja za občinski svet na lokalnih volitvah 
20. novembra 2022.

I.
Na volitvah dne 20. novembra 2022 je imelo pravico voliti 

3.590 volivcev, ki so vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 2.142 volivcev ali 59,67 % vseh, ki so 

imeli pravico voliti.

II.
Za volitve občinskega sveta je bilo oddanih 2.140 gla-

sovnic. Ker so bile prazne oziroma so bile neveljavne iz drugih 
razlogov oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 
30 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 2.110.
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III.
POSAMEZNE LISTE KANDIDATOV SO DOBILE:

Zap. št. Ime liste Št. glasov  % glasov Št. mandatov
1. LISTA PRIMOŽA PETRIČA – ZA VSE 253 11,99 2
2. LISTA 1550 128 6,07 1
3. LISTA MATJAŽA HOČEVARJA – »Za naše Lašče« 402 19,05 3
4. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 214 10,14 1
5. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 360 17,06 2
6. SOCIALNI DEMOKRATI 85 4,03 0
7. GIBANJE SVOBODA 368 17,44 2
8. Državljansko gibanje Resni.ca 20 0,95 0
9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 181 8,58 1

10. LISTA LUKE ILCA 99 4,69 0

Pri listah SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN NOVA 
SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI so izpolnjeni zakon-
ski pogoji za upoštevanje preferenčnih glasov.

IV.
V OBČINSKI SVET SO BILI IZVOLJENI:
1. na listi LISTA PRIMOŽA PETRIČA – ZA VSE

zap. št. kandidat
1. Primož Petrič, roj. 3. 2. 1971, stanujoč Mali Ločnik 5, 

1311 Turjak, gradbeni tehnik, direktor in prokurist
2. Martina Bavdek, roj. 14. 4. 1964, stanujoča Ulaka 18, 

1315 Velike Lašče, višja medicinska sestra, višja medicin-
ska sestra v patronažni zdravstveni negi
2. na listi LISTA 1550

zap. št. kandidat
1. Metoda Kolar, roj. 18. 5. 1959, stanujoča Cereja 2, 

Velike Lašče, 1315 Velike Lašče, magistra, upokojenka
3. na listi LISTA MATJAŽA HOČEVARJA – »Za naše Lašče«

zap. št. kandidat
1. Matjaž Hočevar, roj. 3. 3. 1988, stanujoč Trubarjeva 

cesta 55, Velike Lašče, 1315 Velike Lašče, strojni tehnik, 
kontrolor motornih vozil na tehničnih pregledih

2. Nika Petelin, roj. 25. 10. 1989, stanujoča Gradež 17, 
1311 Turjak, magistrica profesorica poučevanja matema-
tike in računalništva, učiteljica matematike v osnovni šoli

3. Boštjan Škulj, roj. 21. 11. 1980, stanujoč Kar-
lovica 11, 1315 Velike Lašče, diplomirani inženir strojni-
štva, samostojni podjetnik
4. na listi SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

zap. št. kandidat
2. dr. Tatjana Devjak, roj. 21. 3. 1955, stanujoča Ce-

reja 11, Velike Lašče, 1315 Velike Lašče, doktorica zna-
nosti, univerzitetna profesorica
5. na listi SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

zap. št. kandidat
1. Dejan Zakrajšek, roj. 24. 7. 1988, stanujoč Mala 

Slevica 19 A, 1315 Velike Lašče, inž. mehatronike, vodja 
oddelka

2. Tina Kadenšek, roj. 1. 1. 1989, stanujoča Rašica 13, 
1315 Velike Lašče, diplomantka upravnih ved, strokovna 
sodelavka VII/2-II
6. na listi SOCIALNI DEMOKRATI

ni izvoljenih kandidatov
7. na listi GIBANJE SVOBODA

zap. št. kandidat
1. Tomaž Purkart, roj. 19. 12. 1975, stanujoč Male La-

šče 2 C, 1315 Velike Lašče, lesarski tehnik, učitelj
2. dr. Lidija Kegljevič Zagorc, roj. 3. 9. 1970, stanujoča 

Male Lašče 87, 1315 Velike Lašče, dr. ekon., inženirka 
gradbeništva, vodja projektov infrastrukture
8. na listi Državljansko gibanje Resni.ca

ni izvoljenih kandidatov

9. na listi NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
zap. št. kandidat
3. Rudolf Rupar, roj. 21. 10. 1962, stanujoč Pozni-

kovo 11, 1315 Velike Lašče, elektrotehnik, iskalec za-
poslitve
10. na listi LISTA LUKE ILCA

ni izvoljenih kandidatov

Št. 041-0058/2022-1
Velike Lašče, dne 23. novembra 2022

Predsednica
Občinske volilne komisije

mag. Barbara Petrič

CELJE

3888. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine 
Celje v obdobju januar–marec 2023

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – 
odl. US) in 69. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list 
RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je župan Mestne občine Celje 
dne 8. decembra 2022 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Celje  

v obdobju januar–marec 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Mestne občine Celje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. januarja 2023 do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Mestne 
občine Celje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/21; v nadalje-
vanju: odlok o proračunu).
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2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 11.034.067,71
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 9.728.563,09

70 DAVČNI PRIHODKI 7.881.345,28
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 7.222.535,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 436.775,76
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 222.034,52
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.847.217,81
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.341.225,85
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 14.664,76
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 85.068,94
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  

IN STORITEV 80.706,40
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 325.551,86
72 KAPITALSKI PRIHODKI 300.000,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 

IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 300.000,00
73 PREJETE DONACIJE 900,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 900,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.004.604,62
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 381.533,62
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. 

PRORAČ. IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EU IN DRUGIH DRŽAV 623.071,00

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45) 11.632.617,25

40 TEKOČI ODHODKI 3.524.133,07
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 1.148.094,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  

ZA SOCIALNO VARNOST 179.980,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.982.478,66
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 113.580,41
409 REZERVE 100.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI 6.085.771,40
410 SUBVENCIJE 592.197,66
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 2.599.500,00
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM 

ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 85.069,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 2.809.004,74
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.934.842,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 1.934.842,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 87.870,78
431 INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM 

IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU 60.251,78

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 27.619,00

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ  
(I.–II.) –598.549,54

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 
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV 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 

POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

440 DANA POSOJILA 0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0,00
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ 

NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 2.500.000,00
50 ZADOLŽEVANJE (500+501) 2.500.000,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 2.500.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 909.156,52
55 ODPLAČILA DOLGA (550+551) 909.156,52
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 909.156,52
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 992.293,94
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.590.843,48
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 598.549,54
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. 2021 3.139.734,00

4. člen
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se 

določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov. Finančni 
načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih 
programov se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-
snega financiranja uporabljajo ZJF, zakon, ki ureja izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta, razen v izjemah, ki jih 
določa zakon.
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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.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvi-
dnostno zadolži do višine 2.500.000,00 eurov.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 
dalje.

Št. 410-30/2023
Celje, dne 8. decembra 2022

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

po pooblastilu župana
podžupan

Mestne občine Celje
Vladimir Ljubek
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POPRAVKI

3889. Popravek Poročila o izidu volitev za člane 
Občinskega sveta Laško, na volitvah dne 
20. novembra 2022 po volilnih enotah 1, 2 in 3

P O P R A V E K
Poročila 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 13. seji dne 5. decembra 
2022 ugotovila, da je prišlo do očitne pisne pomote v 3. točki 
poročila, zato je potrebno popraviti število oddanih glasovnic in 
število veljavnih glasovnic.

Tretja točka poročila se pravilno glasi:
»Oddanih glasovnic je bilo 5.685, od tega veljavnih gla-

sovnic 5.600 in neveljavnih 85 glasovnic.«

Št. 041-04/2022
Laško, dne 5. decembra 2022

Predsednik
Občinske volilne komisije Laško

Boštjan Grešak
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VLADA
3827. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in 
podukrepa podpora za naložbe v gozdarske teh-
nologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje goz-
darskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 12615

3828. Uredba o spremembah Uredbe o cestnini 
za uporabo cestnega predora Karavanke 12618

3829. Odlok o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic 
naravnih nesreč na stvareh 12618

3830. Sklep o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k 
cestnini na določenih odsekih cestninskih cest 12619

MINISTRSTVA
3831. Pravilnik o kriterijih za določitev normativne po-

rabe goriva za kmetijstvo, postopku dodelitve in 
obliki enolične identifikacijske oznake ter postopku 
vzpostavitve dostopa do informacijskega sistema 
davčnega organa za prodajo goriva za kmetijstvo 12620

3832. Pravilnik o glavnih spričevalih o istovetnosti goz-
dnega reprodukcijskega materiala 12621

3833. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pravilni upo-
rabi fitofarmacevtskih sredstev 12626

BANKA SLOVENIJE
3834. Sklep o uporabi Smernic o primerjavi praks v 

zvezi s prejemki, razlik v prejemkih med spoloma 
in odobrenih višjih razmerij v skladu z Direktivo 
2013/36/EU 12628

3835. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini 
zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks v zvezi 
s postopki odločanja Banke Slovenije po Zakonu o 
plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronske-
ga denarja in plačilnih sistemih 12628

SODNI SVET
3836. Odločba o prenehanju sodniške službe 12631

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3837. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za november 2022 12632

3838. Dopolnitev Poslovnika Fiskalnega sveta (PoFS-A) 12632
3839. Odločba o imenovanju namestnika vodje Okrožne-

ga državnega tožilstva v Mariboru 12632

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3840. Aneks št. 14 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda 

RTV Slovenija 12633
3841. Spremembe h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgo-

vine Slovenije 12644
3842. Naknadni pristop h Kolektivni pogodbi za cestni 

potniški promet Slovenije 12645

OBČINE
AJDOVŠČINA

3843. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za 
župana Občine Ajdovščina dne 20. 11. 2022 12646

3844. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdo-
vščina o izidu volitev za občinski svet dne 20. 11. 
2022 12646

BRASLOVČE
3845. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča 12649

CELJE
3888. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ce-

lje v obdobju januar–marec 2023 12751

3846. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine 
Celje 12649

ČRNOMELJ
3847. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Črnomelj 12650
3848. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta 

Občine Črnomelj 12650
3849. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih 

skupnosti v občini Črnomelj 12653
3850. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih 

volitvah za člana občinskega sveta predstavnika 
romske skupnosti v občini Črnomelj, dne 20. 11. 
2022 12656

DOBROVA - POLHOV GRADEC
3851. Statut Občine Dobrova - Polhov Gradec (uradno 

prečiščeno besedilo – UPB1) 12657
3852. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrova - Pol-

hov Gradec (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 12669

DOL PRI LJUBLJANI
3853. Poročilo o izidu volitev 12682

GORNJI PETROVCI
3854. Poročilo o izidu volitev v Občini Gornji Petrovci dne 

20. 11. 2022 12684

HORJUL
3855. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2023 12685

IDRIJA
3856. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v ob-

dobju januar–marec 2023 12688

IG
3857. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu za območji IG 09-1-del in IG 09-2-del 12690

KAMNIK
3858. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik 12699
3859. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta 

Občine Kamnik 12699
3860. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti 

na območju Občine Kamnik 12703

KOPER
3861. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ko-

per v obdobju januar–marec 2023 12706

LITIJA
3862. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Litija v 

letu 2022 12707
3863. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta 

Občine Litija v letu 2022 12707

MEDVODE
3864. Poročilo o izidu rednih volitev župana 

Občine Medvode dne 20. novembra 2022 12708
3865. Končno poročilo o izidu rednih volitev članov Občin-

skega sveta Občine Medvode dne 20. novembra 
2022 12709

3866. Končno poročilo o izidu rednih volitev članov sve-
tov krajevnih in vaških skupnosti Občine Medvode 
20. novembra 2022 12711

METLIKA
3867. Poročilo o izidu rednih volitev župana 

Občine Metlika 12716
3868. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega 

sveta Občine Metlika 12716
3869. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega 

sveta Občine Metlika – predstavnika romske sku-
pnosti 12718

3870. Poročilo o izidu rednih volitev članov sveta Mestne 
skupnosti Metlika in krajevnih skupnosti v Občini 
Metlika 12718

VSEBINA
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MEŽICA
3871. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v 

obdobju januar–marec 2023 12721

PIRAN
3872. Poročilo o izidu volitev 2. kroga za župana Občine 

Piran 12723

PIVKA
3873. Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev 2022 

v Občini Pivka 12724

RIBNICA
3874. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev za 

župana, članov Občinskega sveta Občine Ribnica 
in članov svetov krajevnih skupnosti na območju 
Občine Ribnica na lokalnih volitvah 2022 12731

SEVNICA
3875. Sklep o začasnem financiranju Občine Sevnica v 

obdobju januar–marec 2023 12734
3876. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica 
za leto 2023 12737

3877. Poročilo o izidu volitev župana na lokalnih volitvah 
2022 12737

3878. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta 
Občine Sevnica na lokalnih volitvah 2022 12738

3879. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih 
skupnosti v Občini Sevnica na lokalnih volitvah 
2022 12740

SEŽANA
3880. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Sežana – 

drugi krog, dne 4. 12. 2022 12743

SODRAŽICA
3881. Sklep o začetku kratkega postopka sprememb in 

dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načr-
tu Občine Sodražica (krajše: SD OPN 3 Sodražica) 12743

3882. Poročilo o izidu volitev 12744

ŠENTJUR
3883. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini 

Šentjur 12746

ŠKOCJAN
3884. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinske-

ga sveta Občine Škocjan 12749

TREBNJE
3885. Sklep o določitvi višine enkratnega denarnega pri-

spevka za novorojence v Občini Trebnje 12750

VELIKE LAŠČE
3886. Poročilo o izidu glasovanja za župana v prvem 

krogu na lokalnih volitvah 20. novembra 2022 12750
3887. Poročilo o izidu glasovanja za člane občinskega 

sveta na lokalnih volitvah 20. novembra 2022 12750

POPRAVKI
3889. Popravek Poročila o izidu volitev za člane Občin-

skega sveta Laško, na volitvah dne 20. novembra 
2022 po volilnih enotah 1, 2 in 3 12754

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 155/22 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi 2573
Razpisi delovnih mest 2597
Druge objave 2598
Evidence sindikatov 2600
Objave po Zakonu o medijih 2601
Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin 2602
Objave sodišč 2603
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2603
Oklici dedičem in neznanim upnikom 2605
Oklici pogrešanih 2608
Preklici 2609
Drugo preklicujejo 2609
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