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MINISTRSTVA
3007. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev

Na podlagi 145. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o registru kmetijskih gospodarstev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa način vodenja registra kmetijskih 
gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), podrobnejše 
podatke, način posredovanja podatkov in sprememb, vsebi-
no izpisov iz RKG ter obseg in vrste sprememb, ki bistveno 
ne spreminjajo prijavljenih podatkov.

(2) Ta pravilnik določa tudi podrobnejša pravila v zvezi 
z identifikacijskim sistemom za zemljišča za izvajanje:

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju 
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb 
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, 
(EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spreme-
njene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih preho-
dnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spre-
membi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in 
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) 
št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v 
letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865) in

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega admi-
nistrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev 
ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za 
neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in nav-
zkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU).

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo na-
slednji pomen:

1. brežina je pas zemljišča s strmim nagibom, ki se po-
javlja na pobočjih, urejenih v terasah, z namenom zmanjšanja 
nagiba in erozije obdelovalnih zemljišč;

2. hitro rastoči panjevec je oblika proizvodnje dreves, za 
katero je značilna gosta rast vej iz posekanega panja;

3. naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva (v nadalj-
njem besedilu: KMG) je lokacija, na kateri se nahaja pretežni 
del kmetijskih zemljišč, rejnih živali oziroma objektov in naprav 
za izvajanje kmetijske dejavnosti. Če se naslov ali sedež KMG 
nahaja na lokaciji, ki je ni mogoče opredeliti s hišno številko, se 
navede podatke o občini, naselju in o geografskih koordinatah 
lokacije;

4. obračališče je, gledano v smeri obdelave, zemljišče na 
koncu njivskih oziroma ornih površin ali trajnih nasadov. Obra-
čališče je namenjeno manevriranju kmetijske mehanizacije in 
ne vključuje ceste v javni uporabi;

5. premena je obdobje med krčitvijo in ponovno zasadi-
tvijo hmelja v hmeljišču;

6. sadilna razdalja med vrstami je razdalja med vrstami 
sadik ali grmov znotraj trajnega nasada;

7. sadilna razdalja v vrsti je razdalja med posameznimi 
sadnimi drevesi oziroma grmi v vrsti;

8. zatravljenost trajnega nasada, razen hmeljišča in ek-
stenzivnega sadovnjaka, pomeni, da je trajni nasad trajno 
zatravljen v vsaj vsakem drugem medvrstnem prostoru ali pa 
je celotna površina pokrita z rastlinskim pokrovom oziroma so 
ozelenjene brežine.

II. VPIS IN IZBRIS KMG V RKG

3. člen
(vpis KMG v RKG)

(1) KMG se vpiše v RKG na podlagi vloge za vpis v RKG, 
ki jo nosilec vloži na pristojni upravni enoti na obrazcu iz prilo-
ge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Za KMG – skupni pašnik oziroma KMG – planina 
v skupni rabi se vlogi za vpis v RKG priloži pooblastilo upo-
rabnikov skupnega pašnika oziroma planine za nosilca KMG 
– skupni pašnik oziroma planina na obrazcu iz priloge 3, ki je 
sestavni del tega pravilnika.

(3) Člani kmetije se vpišejo v RKG po uradni dolžnosti ali 
na podlagi vloge za vpis v RKG, ki jo nosilec vloži na obrazcu 
iz priloge 1 tega pravilnika.

(4) Če članov kmetije v skladu s prejšnjim odstavkom ni 
mogoče pripisati po uradni dolžnosti, ker ima nosilec kmetije 
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stalno prebivališče prijavljeno na naslovu zavoda, gospodarske 
družbe ali v večstanovanjski stavbi, kjer v centralnem registru 
prebivalstva številke stanovanj niso pripisane k naslovu stal-
nega prebivališča, se člani kmetije vpišejo v skladu s prvim 
odstavkom tega člena.

(5) Nosilec in član kmetije sta lahko pripisana na več 
KMG le, če:

– gre za nosilca KMG – skupni pašnik oziroma za nosilca 
KMG – planina,

– je hkrati tudi nosilec na KMG v postopku izbrisa v skladu 
s 6. členom tega pravilnika ali

– je oseba s sklepom sodišča do dokončanja zapuščin-
skega postopka določena kot začasen skrbnik ene ali več 
kmetij.

(6) Vlogo za vpis zaposlenega na kmetiji v RKG vloži 
nosilec kmetije na obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika. Vlogi 
za vpis zaposlenega na kmetiji v RKG je treba priložiti kopijo 
prijave v obvezna socialna zavarovanja (pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za 
starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).

(7) Zaposlenega, ki je na kmetiji zaposlen za določen čas, 
se v RKG vodi samo za čas trajanja zaposlitve, po tem času pa 
se ga izbriše iz RKG po uradni dolžnosti.

(8) Če ima KMG v uporabi kmetijska zemljišča, se ob 
vpisu KMG v RKG izvede tudi vpis zemljišč v skladu s tem 
pravilnikom. Za vpis trajnih nasadov je treba posredovati tudi 
podatke o trajnih nasadih iz 15. do 20. člena tega pravilnika, na 
obrazcih iz prilog 4, 5, 6, 7 in 8, ki so sestavni del tega pravil-
nika. Za KMG – skupni pašnik oziroma KMG – planina je treba 
posredovati tudi podatke o skupnem pašniku oziroma planini iz 
24. člena tega pravilnika na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni 
del tega pravilnika.

4. člen
(spremembe glede vpisa nosilca, članov kmetije  

in zaposlenih na kmetiji v RKG)
(1) Vlogo za spremembo nosilca, članov kmetije in za-

poslenih na kmetiji vloži nosilec na obrazcu iz priloge 10, ki je 
sestavni del tega pravilnika.

(2) Vlogi za spremembo nosilca na KMG – planina v sku-
pni rabi ali KMG – skupni pašnik je treba priložiti pooblastilo 
uporabnikov skupnega pašnika oziroma planine za nosilca 
KMG – skupni pašnik oziroma planina na obrazcu iz priloge 3 
tega pravilnika.

(3) Zaposlenega na kmetiji upravna enota izbriše s kme-
tije po uradni dolžnosti, če nosilec ali član kmetije, s katerim je 
zaposleni na kmetiji sklenil delovno razmerje, ni več nosilec ali 
član kmetije.

5. člen
(vsebina izpisa iz RKG)

(1) Upravna enota ob vpisu ali spremembah podatkov 
KMG v RKG nosilcu izda izpis iz RKG, ki šteje kot potrdilo o 
vpisu v RKG. Izpis iz RKG vsebuje:

– KMG-MID;
– v primeru neusklajenosti podatkov v RKG opozorilo o 

takšni neusklajenosti;
– naslov ali sedež KMG in domače ime kmetije, če ga ima;
– podatke o nosilcu in morebitnem skrbniku nosilca kmetije; 

za fizične osebe ime in priimek, EMŠO v delu, iz katerega je 
razviden podatek o datumu rojstva, naslov s hišno številko, za 
poslovne subjekte pa firmo, matično in davčno številko in sedež;

– v primeru kmetije: podatke o namestniku nosilca, če 
je ta določen, o članih kmetije in zaposlenih na kmetiji: ime 
in priimek, EMŠO v delu, iz katerega je razviden podatek o 
datumu rojstva;

– podatke o blokih, in sicer: identifikacijsko oznako 
blok ID, grafično površino ter največjo upravičeno površino;

– podatke o GERK, in sicer: identifikacijsko oznako 
GERK-PID, domače ime, vrsto rabe, grafično površino, najve-

čjo upravičeno površino, podatke o GERK iz 15. do 20. člena 
tega pravilnika ter datum zadnje spremembe GERK in

– v primeru KMG – skupni pašnik oziroma KMG – planina: 
podatke o skupnih pašnikih oziroma planinah ter pooblastiteljih 
nosilca.

(2) Izpis iz prejšnjega odstavka se v elektronski obliki hrani 
v RKG.

(3) Upravna enota ne izda izpisa iz RKG, če je:
– sprememba v RKG nastala zaradi uskladitve podatkov z 

evidenco subjektov oziroma drugimi zbirkami podatkov;
– sprememba GERK in blokov po uradni dolžnosti takšne 

narave, da bistveno ne spreminja prijavljenih podatkov v skladu 
z drugim odstavkom 33. člena tega pravilnika.

6. člen
(izbris KMG iz RKG)

(1) KMG se v RKG označi kot izbrisano na podlagi vloge 
za izbris kmetijskega gospodarstva, ki jo nosilec oziroma njegov 
pravni naslednik vloži pri upravni enoti na obrazcu iz priloge 13, 
ki je sestavni del tega pravilnika. Upravna enota o izbrisu iz RKG 
obvesti nosilca oziroma njegovega pravnega naslednika.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek upravna enota po uradni 
dolžnosti označi KMG v RKG kot izbrisano, če je poslovni subjekt 
izbrisan iz poslovnega registra Slovenije.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena upravna enota po 
uradni dolžnosti označi KMG v RKG kot izbrisano, če:

– nimajo pripisanih zemljišč in živali,
– se na KMG v zadnjih petih letih v RKG in v ostalih ob-

veznih zbirkah podatkov ministrstva, pristojnega za kmetijstvo 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), niso spremenili podatki in

– za KMG ni bila oddana zbirna vloga v skladu s predpi-
som, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.

III. IDENTIFIKACIJSKI SISTEM ZA ZEMLJIŠČA

7. člen
(GERK in blok)

(1) Zemljišča se v RKG vpišejo tako, da se na podlagi 
dejanskega stanja v naravi vriše GERK.

(2) Soležni GERK posameznega KMG se ob koncu vrisa 
aplikativno povežejo v blok.

8. člen
(meja in površina bloka oziroma GERK)

(1) Meja bloka oziroma GERK je več daljic, ki so med seboj 
povezane v zaključen poligon. Krajišča daljic so točke, ki imajo 
koordinate določene v državnem koordinatnem sistemu.

(2) Razdalje in površine se merijo na podlagi pravokotne 
ravninske projekcije.

(3) Za površino bloka oziroma GERK se šteje grafična po-
vršina, ki je izračunana iz ravninskih koordinat točk, ki določajo 
mejo GERK. Površina GERK oziroma bloka je izražena v m2.

(4) Najmanjša površina bloka oziroma GERK je 25 m2.
(5) Soležni GERK iste vrste dejanske rabe (v nadaljnjem 

besedilu: vrste rabe) iz 13. člena tega pravilnika se združujejo.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek GERK z naslednjimi 

vrstami rabe ni treba združiti:
– 1221 – intenzivni sadovnjak,
– 1170 – jagode na njivi,
– 1192 – rastlinjak s sadnimi rastlinami,
– 1222 – ekstenzivni sadovnjak,
– 1211 – vinograd,
– 1230 – oljčnik.

9. člen
(podatki, ki se vodijo v RKG za GERK)

(1) Za GERK se poleg podatkov, ki se v RKG vodijo v 
skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, pripiše podatek o državi. 
GERK se pripiše država, v kateri leži vsaj 80 odstotkov njegove 
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površine. Če površina GERK v nobeni od držav ne dosega 
80 odstotkov od celotne površine GERK, se GERK razdeli na 
dva GERK tako, da se obema lahko pripiše podatek o državi.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se GERK, ki je manjši 
od 1 ha, pripiše državi, v kateri je večji del GERK.

(3) Nagib, usmerjenost (ekspozicija) in nadmorska viši-
na GERK se izračunajo na podlagi digitalnega modela višin 
5 x 5 m. Podatek o nagibu, usmerjenosti (ekspoziciji) in nad-
morski višini GERK je povprečje vrednosti nagiba, usmerjenosti 
(ekspozicije) in nadmorske višine na celotni površini GERK.

10. člen
(tvorba bloka in določitev največje upravičene površine)

(1) Blok se tvori tako, da se po zaključenem vrisu GERK 
vsi soležni GERK istega KMG združijo v en blok. Soležni so 
tisti GERK, ki imajo skupno vsaj eno daljico. Če soležni GERK 
ležijo čez državno mejo, ti tvorijo svoj blok.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka GERK z 
naslednjimi vrstami rabe predstavlja samostojen blok:

– 1420 – plantaža gozdnega drevja;
– 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značil-

nostmi;
– 1181 – trajne rastline na njivskih površinah, kjer pride-

lava ni v tleh;
– 1191 – rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh.
(3) Največja upravičena površina GERK je celotna površi-

na GERK, razen pri GERK z naslednjimi vrstami rabe:
– 1181 – trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridela-

va ni v tleh: največja upravičena površina je enaka nič;
– 1191 – rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh: največja upra-

vičena površina je enaka nič;
– 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značil-

nostmi: največja upravičena površina se določi v skladu s 
23. členom tega pravilnika;

– 1300 – trajni travnik in 1222 – ekstenzivni sadovnjak, 
velikosti do vključno 0,15 ha, ki je na posameznem delu ožji 
kot 2 m: največja upravičena površina se določi kot površina 
največjega dela, ki ostane po izločitvi vseh delov, ožjih od 2 m;

– 1420 – plantaža gozdnega drevja: največja upravičena 
površina je enaka nič.

(4) Največja upravičena površina bloka je vsota vseh 
največjih upravičenih površin GERK, ki tvorijo blok, razen za 
GERK z vrsto rabe 1300 – trajni travnik in 1222 – ekstenziv-
ni sadovnjak, kjer se namesto največje upravičene površine 
GERK upošteva grafična površina GERK.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek je največja upravičena 
površina bloka, ki ga sestavlja samostojen GERK z vrsto rabe 
1300 – trajni travnik ali 1222 – ekstenzivni sadovnjak, enaka 
največji upravičeni površini tega GERK.

11. člen
(določitev kmetijskih zemljišč in površin, na katere  

se lahko vriše GERK)
(1) GERK se lahko vriše na kmetijska zemljišča, ki so po 

evidenci dejanske rabe opredeljena kot njive in vrtovi, trajni 
nasadi in travniške površine, če ni v tem pravilniku drugače 
določeno.

(2) V upravičeno površino GERK se lahko vštejejo ve-
trozaščitni pasovi, drevesa v vrsti, žive meje, omejki, mejice, 
jarki, kamnite ograje, suhozidi, razna sušila (kozolci, ostrvi 
ipd.) in kolovozi, če so sestavni del tradicionalne kulturne 
krajine in dobre kmetijske prakse ter če njihova širina ne 
presega 2 m.

(3) Če se pridelava lahko neovirano vrši, se lahko v 
upravičeno površino GERK všteje do vključno 50 posamičnih 
dreves na ha. Pri štetju dreves se upoštevajo grmi in drevje, ki 
ni sadno. Za sadna drevesa omejitev 50 dreves na ha ne velja.

(4) Pri GERK z naslednjimi vrstami rabe se v GERK lahko 
vključijo tudi obračališča brez vključitve poti, širših od 2 m, ka-
terih širina od konca posevka oziroma vrste ne sme presegati:

– 1100 – njiva, 1161 – hmeljišče v premeni, 1170 – jagode 
na njivi ter 1180 – trajne rastline na njivskih površinah: 2 m,

– 1160 – hmeljišče (v obdelavi): 8 m,
– 1221 – intenzivni sadovnjak, 1211 – vinograd ter 1212 – 

matičnjak: 6 m oziroma 10 m, če so zasajeni v terasah.
(5) Površine do 2 m širine med rastlinjaki in površine do 

2 m širine med posameznimi njivami, namenjenimi reji polžev 
v GERK z vrsto rabe 1150 – njiva za rejo polžev, se lahko 
vključijo v GERK.

(6) V primeru GERK iz druge in tretje alineje četrtega 
odstavka tega člena se v GERK lahko vključi tudi površina na 
zunanji strani zadnje vrste v nasadu do širine, ki je manjša ali 
enaka povprečni razdalji med vrstami znotraj nasada, če se 
uporablja za premike kmetijske mehanizacije pri obdelavi na-
sada in ne vključuje ceste v javni uporabi ter ne presega meje 
ograjenega nasada.

(7) V primeru kmetijskih zemljišč, ki so zaradi nagiba ure-
jena v terasah, se v GERK vključijo tudi brežine. Brežini na robu 
GERK (zgornja in spodnja) se lahko vključita v GERK največ do 
širine 2 m oziroma pri trajnih nasadih do največ ene povprečne 
razdalje med vrstami od zadnje vrste nasada.

12. člen
(površine, ki morajo biti vpisane ločeno ali so izključene  

iz GERK)
(1) Iz GERK se kot samostojne GERK loči površine z 

drugačnimi vrstami rabe, kot je vrsta rabe GERK, če so večje ali 
enake 100 m2. Ne glede na prejšnji stavek njive ni treba vpisati 
kot ločen GERK, če je manjša od 1000 m2 in leži v medvrstnem 
prostoru trajnega nasada, razen hmeljišča.

(2) Strnjene površine, ki po evidenci dejanske rabe spadajo 
med druge kmetijske površine, gozd in ostala nekmetijska zemlji-
šča, se izloči iz GERK, če so večje ali enake 100 m2. Iz GERK 
se mora takšne površine izločiti tudi, če so manjše od 100 m2 
ter jih je v GERK več in skupaj predstavljajo površino, ki je večja 
ali enaka tehnični toleranci za merjenje na ekranu iz ortofotov 
v skladu s predpisom, ki ureja metode merjenja in ugotavljanja 
kmetijskih parcel ter tolerance meritev, ali je večja od 1 ha.

(3) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja pri vrisu 
GERK z vrsto rabe 1320 – travinje z razpršenimi neupraviče-
nimi značilnostmi.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se iz GERK 
izločijo pozidana zemljišča in vode ter površine, namenjene 
skladiščenju hlevskega gnoja za obdobje, daljše od dveh me-
secev, ki merijo več kot 25 m2.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena ni treba ločiti 
v samostojen GERK sadnih rastlin in trt, ki so posajene v eni 
vrsti, znotraj druge vrste rabe GERK.

(6) V GERK se ne uvršča naslednjih površin, na katerih 
se ne izvaja kmetijska dejavnost:

– zelenic okoli stavb;
– nezatravljenih ograd, v katerih se nahajajo živali;
– izpustov za živali;
– rekreacijskih površin (golf igrišč, parkov, zelenic, trav-

natih igrišč ipd.), razen smučišč in površin znotraj hipodromov, 
če so v kmetijski uporabi;

– površin letališč, letališke infrastrukture, označenih vzle-
tnih oziroma pristajalnih stez letališč in vzletišč, čeprav so 
zatravljeni;

– površin, ki se v eni rastni dobi več kot 30 dni ne upo-
rabljajo za kmetijsko pridelavo (začasni tabori, parkirišča, skla-
dišča bal ipd.);

– površin, kjer kmetijska pridelava ni dovoljena (sanirana 
odlagališča nevarnih odpadkov ipd.).

(7) Ne glede na prejšnji odstavek se vpis GERK na 
letališčih dovoli, če se kmetijska pridelava izvaja in imajo upo-
rabniki zemljišč za vris GERK dovoljenje lastnikov zemljišč in 
upravljavca letališča, obvezno pa se tudi v tem primeru izloči 
vsa letališka infrastruktura in označene vzletne oziroma prista-
jalne steze.
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IV. DOLOČITEV POSAMEZNIH VRST RABE GERK  
IN PODATKI, KI SE VODIJO ZA POSAMEZNE VRSTE RABE 

GERK

13. člen
(vrste rabe GERK)

(1) Vrste in šifre rabe GERK so enake vrstam in šifram 
dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč iz predpisa, ki ureja 
evidenco dejanske rabe, če ta pravilnik ne določa drugače.

(2) Vrste rabe GERK v skladu s prejšnjim odstavkom so:
– 1100 – njiva;
– 1150 – njiva za rejo polžev,
– 1160 – hmeljišče,
– 1161 – hmeljišče v premeni;
– 1170 – jagode na njivi;
– 1180 – trajne rastline na njivskih površinah;
– 1181 – trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava 

ni v tleh;
– 1190 – rastlinjak;
– 1191 – rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh;
– 1192 – rastlinjak s sadnimi rastlinami;
– 1211 – vinograd;
– 1212 – matičnjak;
– 1221 – intenzivni sadovnjak;
– 1222 – ekstenzivni sadovnjak;
– 1230 – oljčnik;
– 1240 – ostali trajni nasadi;
– 1300 – trajni travnik;
– 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi;
– 1420 – plantaža gozdnega drevja;
– 1610 – kmetijsko zemljišče v pripravi.

14. člen
(določitev GERK z vrsto rabe 1100 – njiva,  

1150 – njiva za rejo polžev in 1170 – jagode na njivi)
(1) Pri njivah, večjih ali enakih 1000 m2, ki se nahajajo v 

medvrstnem prostoru trajnega nasada, razen hmeljišča, se izriše 
samostojen GERK z vrsto rabe 1100 – njiva. Manjše njive se šte-
jejo kot del trajnega nasada v skladu s prvim odstavkom 12. člena 
tega pravilnika.

(2) Njive, ki so namenjene reji polžev, se določi kot GERK z 
vrsto rabe 1150 – njiva za rejo polžev.

(3) Če je njiva zasajena z jagodami, se določi GERK z vrsto 
rabe 1170 – jagode na njivi. Za nasad jagod se vodijo podatki v 
skladu s tretjim odstavkom 18. člena tega pravilnika.

15. člen
(določitev GERK z vrsto rabe 1160 – hmeljišče  

in 1161 – hmeljišče v premeni)
(1) Pri hmeljišču se določi ločen GERK za hmeljišče v obde-

lavi z vrsto rabe 1160 – hmeljišče in GERK za hmeljišče v premeni 
z vrsto rabe 1161 – hmeljišče v premeni.

(2) Hmeljišče v obdelavi sestavlja ena ali več enot hmeljišča 
v obdelavi. Enota hmeljišča v obdelavi predstavlja strnjeno povr-
šino znotraj GERK, na kateri je posajen hmelj istega letnika, sorte, 
kategorije in stopnje sadik hmelja, v enakih sadilnih razdaljah ter 
po enakem sistemu napeljave vodil.

(3) Hmeljišče v premeni je površina pod vzdrževano žičnico, 
ki začasno ni zasajena s hmeljem.

(4) Podatki, ki se vodijo za GERK z vrsto rabe 1160 – hme-
ljišče, so:

1. površina namakanja in način namakanja ter
2. za vsako enoto hmeljišča v obdelavi:
– oznaka enote hmeljišča v obdelavi (H1, H2 …),
– leto zasaditve,
– sorta,
– število sadik,
– število vrst,
– sistem napeljave vodil,
– sadilna razdalja v vrsti in med vrstami,
– kategorija sadik hmelja in izvor sadik (domače ali uvo-

žene).

16. člen
(določitev GERK z vrsto rabe 1181 – trajne rastline na njivskih 

površinah, kjer pridelava ni v tleh, 1191 – rastlinjak,  
kjer pridelava ni v tleh,  

in 1192 – rastlinjak s sadnimi rastlinami)
(1) Trajnim rastlinam na njivskih površinah in rastlinjakom 

se v primeru, da rastline ne rastejo v tleh, določi naslednja vrsta 
rabe GERK:

– 1181 – trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava 
ni v tleh, in

– 1191 – rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh.
(2) Rastlinjaku, v katerem rastejo sadne rastline v tleh, se 

določi vrsta rabe GERK 1192 – rastlinjak s sadnimi rastlinami. 
Za vpis sadilnega materiala se vodijo podatki iz tretjega odstavka 
18. člena tega pravilnika.

17. člen
(določitev GERK z vrsto rabe 1211 – vinograd)

(1) Pri GERK z vrsto rabe 1211 – vinograd se določi ločen 
GERK za površine, ki so zasajene v vertikali, in za površine, ki 
so zasejane v terasah, razen če je površina z drugačno zasadi-
tvijo manjša od 100 m2 oziroma ne predstavlja več kot treh vrst 
trsov. Povprečna razdalja med vrstami v vinogradu, zasajenem 
v vertikali, ne sme presegati 4 m, pri vinogradu, zasajenem v 
terasah, pa 7 m.

(2) Če preko strnjene površine vinograda poteka meja 
vinorodnega okoliša, se glede na mejo vsak del tega vinograda 
določi kot ločen GERK.

(3) Če KMG izpolnjuje pogoje za vpis v register prideloval-
cev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: RPGV) v skladu s 
predpisom, ki ureja vino, se za GERK z vrsto rabe 1211 – vino-
grad v RKG vodijo naslednji podatki:

– zatravljenost;
– terasiranost;
– če je v medvrstnih prostorih ena ali več njiv in je posame-

zna manjša od 1000 m2, se zavede tudi njivska raba zemljišča in
– število trt po sortah, podlagah, gojitveni obliki, letu sajenja 

in sadilnih razdaljah med vrstami in med trsi.

18. člen
(določitev GERK z vrsto rabe 1221 – intenzivni sadovnjak)

(1) GERK z vrsto rabe 1221 – intenzivni sadovnjak se 
določi na površini strnjenega sadnega nasada, posajenega v 
urejenih vrstah, kjer je gostota dreves oziroma grmov večja kot 
100 rastlin na hektar (razen pri lupinarjih) in sadilna razdalja 
omogoča strojno obdelavo nasada. Povprečna razdalja med 
vrstami v intenzivnem sadovnjaku za sadne vrste ne sme pre-
segati 6 m, pri lupinarjih pa 15 m.

(2) Za dele sadovnjaka, ki so terasirani, in za dele sadov-
njaka, ki so zasajeni v vertikali, se določi ločen GERK, razen če 
je površina z drugačno zasaditvijo manjša od 100 m2 oziroma 
ne predstavlja več kot treh vrst.

(3) Podatki, ki se vodijo za GERK z vrsto rabe 1221 – in-
tenzivni sadovnjak, 1170 – jagode na njivi in 1192 – rastlinjak s 
sadnimi rastlinami, so:

– terasiranost;
– zatravljenost;
– površina namakanja in način namakanja;
– površina zaščitne mreže proti toči;
– če je v medvrstnih prostorih ena ali več njiv in je posame-

zna manjša od 1000 m2, se zavede tudi njivska raba zemljišča;
– število sadik po sadnih vrstah, sortah, podlagah, gojitveni 

obliki, letu sajenja in sadilne razdalje med vrstami ter v vrsti za 
sadovnjake, zasajene z eno samo sadno vrsto, pri čemer se 
breskev in nektarina štejeta kot ena sadna vrsta.

19. člen
(določitev GERK z vrsto rabe 1222 – ekstenzivni sadovnjak)

(1) GERK z vrsto rabe 1222 – ekstenzivni sadovnjak se 
določi na strnjeni površini, zasajeni s sadnimi rastlinami, katerih 
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gostota je 50 ali več sadnih dreves oziroma grmov na ha, in se 
ne uvršča v vrsto rabe 1221 – intenzivni sadovnjak.

(2) Ne glede na prvi odstavek 12. člena tega pravilnika 
strnjene površine ekstenzivnega sadovnjaka na travniku, če je 
manjša kot 0,3 ha, ali strnjene površine travnika znotraj eksten-
zivnega sadovnjaka, če je manjša kot 0,3 ha, ni treba ločiti kot 
samostojni GERK.

(3) Podatki, ki se vodijo za GERK z vrsto rabe 1222 – ek-
stenzivni sadovnjak, so:

– podatek, ali je ekstenzivni sadovnjak visokodebelni, pri 
čemer se za visokodebelni sadovnjak šteje, kadar je 25 ali več 
sadnih dreves na ha posajenih na srednjih in bujnih podlagah;

– trajna zatravljenost na celotni površini nasada;
– podatek, ali je raba dvonamenska (pridelava sadja in 

košnja oziroma paša v visokodebelnem sadovnjaku);
– če je v GERK ena ali več njiv in je posamezna manjša od 

1000 m2, se zavede tudi njivska raba zemljišča.
(4) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se za GERK z 

vrsto rabe 1222 – ekstenzivni sadovnjak vodijo tudi podatki o 
številu sadnih rastlin po sadnih vrstah, sortah, podlagah in letu 
sajenja, če nosilec za ekstenzivni sadovnjak uveljavlja posamez-
ne ukrepe kmetijske politike, ki te podatke zahtevajo.

20. člen
(določitev GERK z vrsto rabe 1230 – oljčnik)

Podatki, ki se vodijo za GERK z vrsto rabe 1230 – oljčnik, 
so:

– zatravljenost;
– terasiranost;
– površina namakanja in način namakanja;
– če je v medvrstnih prostorih ena ali več njiv in je posame-

zna manjša od 1000 m2, se zavede tudi njivska raba zemljišča;
– število sadik po sortah, podlagah, letu sajenja, sadilnih 

razdaljah med vrstami in v vrsti, če se podatek da določiti, in 
gojitvena oblika.

21. člen
(določitev GERK z vrsto rabe 1240 – ostali trajni nasadi)

V GERK z vrsto rabe 1240 – ostali trajni nasadi se vključijo 
trte sort Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton in Herbemont, 
redke sadne vrste (šipek, dren …) in nasadi hitro rastočega 
panjevca.

22. člen
(GERK z vrsto rabe 1300 – trajni travnik)

GERK z vrsto rabe 1300 – trajni travnik se določi na povr-
šini, porasli s travo, deteljami in drugimi krmnimi zelmi, ki se jo 
redno kosi oziroma pase. Takšna površina ni v kolobarju. GERK 
z vrsto rabe 1300 – trajni travnik se ne vrisuje na površine, ki 
so v evidenci dejanske rabe opredeljene kot 1800 – kmetijsko 
zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem.

23. člen
(GERK z vrsto rabe 1320 – travinje z razpršenimi 

neupravičenimi značilnostmi)
(1) GERK z vrsto rabe 1320 – travinje z razpršenimi neupra-

vičenimi značilnostmi se lahko vriše samo na zemljiščih, kjer je 
določitev upravičene površine zaradi prepleta neugodnih naravnih 
danosti (npr. grmovje, drevje, kamenje, razgibanost površja) ote-
žena. Neupravičene značilnosti iz 1. točke četrtega odstavka tega 
člena oziroma drevesa ali grmi se na pretežnem delu zemljišča 
prepletajo s trajnim travinjem in otežujejo strojno obdelavo, zato 
je zemljišče primerno predvsem za pašo rejnih živali.

(2) Meje GERK z vrsto rabe 1320 – travinje z razpršenimi 
neupravičenimi značilnostmi prijavi nosilec na celotnem območju 
uporabe zemljišča z upoštevanjem naravnih meja (ograje, gozd, 
prepadna območja, grape ipd.). Ne glede na drugi odstavek 
12. člena tega pravilnika se GERK z vrsto rabe 1320 – travinje 
z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi lahko vriše na ze-
mljišča, ki po evidenci dejanske rabe sodijo v naslednje vrste 
dejanske rabe:

– 1300 – trajni travnik;
– 1321 – barjanski travnik;
– 1222 – ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak;
– 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem;
– 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju;
– 1500 – drevesa in grmičevje;
– 1600 – neobdelano kmetijsko zemljišče;
– 4100 – barje;
– 4220 – ostalo zamočvirjeno zemljišče;
– 4210 – trstičje;
– 5000 – suho odprto zemljišče s posebnim rastlinskim 

pokrovom;
– 6000 – odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlin-

skim pokrovom;
– vse druge vrste kmetijske rabe iz evidence dejanske 

rabe, če strnjena površina teh rab ne presega 100 m2.
(3) Za določitev največje upravičene površine za GERK 

z vrsto rabe 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi zna-
čilnostmi se uporabi sorazmerni sistem z uporabo koeficientov 
znižanja upravičene površine v skladu z 10. členom Uredbe 
640/2014/EU. Po vrisu GERK z vrsto rabe 1320 – travinje z 
razpršenimi neupravičenimi značilnostmi se ob upoštevanju so-
razmernega sistema upravičenosti za posamezne vrste rab iz 
evidence dejanske rabe izračunata površina upravičenih vrst 
dejanske rabe in površina neupravičenih vrst dejanske rabe. 
Razmerje med površino neupravičenih vrst dejanske rabe in 
grafično površino se razdeli v razrede z določenim koeficien-
tom znižanja za določitev največje upravičene površine. Povr-
šina neupravičenih značilnosti znotraj GERK ne sme presegati 
50 odstotkov grafične površine GERK.

(4) Uporaba sorazmernega sistema iz prejšnjega odstavka 
za posamezne vrste rab iz evidence dejanske rabe za GERK 
1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi se 
določi na naslednji način:

1. v celoti neupravičene površine so zemljišča, ki so po 
evidenci dejanske rabe:

– 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju,
– 1420 – plantaža gozdnega drevja,
– 1500 – drevesa in grmičevje,
– 1600 – neobdelano kmetijsko zemljišče,
– 4100 – barje,
– 4220 – ostalo zamočvirjeno zemljišče,
– 4210 – trstičje,
– 5000 – suho odprto zemljišče s posebnim rastlinskim 

pokrovom,
– 6000 – odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlin-

skim pokrovom;
2. površina, ki je upravičena 80 odstotkov, je površina z 

vrsto dejanske rabe 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z goz-
dnim drevjem;

3. v celoti upravičene površine so:
– 1300 – trajni travnik,
– 1321 –  barjanski travnik,
– 1222 – ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak,
– vse druge kmetijske rabe iz evidence dejanske rabe, če 

strnjena površina teh rab ne presega 100 m2.
(5) Koeficient znižanja največje upravičene površine na-

rašča glede na delež neupravičene površine v vrisanem GERK 
1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi. Ra-
zredi za določitev največje upravičene površine temeljijo na 
upoštevanju razmerja med izračunano površino neupravičenih 
vrst dejanske rabe in grafično površino vrisanega GERK, in so 
naslednji:

1. razred: od 0 % – 10 % neupravičenih površin: koeficient 
znižanja je 0;

2. razred: nad 10 % – 30 % neupravičenih površin: koefici-
ent znižanja je 0,05;

3. razred: nad 30 % – 50 % neupravičenih površin: koefi-
cient znižanja je 0,10.

(6) Največja upravičena površina za GERK 1320 – tra-
vinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi se določi po 
naslednji enačbi:

NUP = A x (1- koeficient znižanja),
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pri čemer je:
– NUP: največja upravičena površina;
– A: izračunana upravičena površina z uporabo soraz-

mernega sistema upravičenosti za posamezne vrste rab iz 
evidence dejanske rabe;

– koeficient znižanja: koeficient znižanja iz prejšnjega 
odstavka.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek je največja upravičena 
površina GERK z vrsto rabe 1320 – travinje z razpršenimi ne-
upravičenimi značilnostmi enaka nič, če ta ni vrisan v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom tega člena.

24. člen
(posebna pravila vrisa GERK na KMG – planina  

in KMG – skupni pašnik)
(1) Za KMG – skupni pašnik in KMG – planina se v RKG 

za vsako posamezno geografsko ločeno enoto skupnega pa-
šnika oziroma planine vodijo naslednji podatki:

– identifikacijska oznaka skupnega pašnika oziroma pla-
nine;

– za planino vrsta planine (predplanina, planina ali viso-
kogorska planina);

– tradicionalno ime;
– bloki in GERK;
– podatki o objektih, povezanih z rejo živali na skupnem 

pašniku oziroma planini;
– podatki o obstoju in načinu oskrbe z elektriko in vodo;
– podatki o dostopu do skupnega pašnika oziroma pla-

nine in
– podatki o obstoju električnega pastirja.
(2) Na KMG – planina se GERK z rabo 1320 – travinje 

z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi lahko vriše tudi na 
zemljišču, ki po evidenci dejanske rabe spada v vrsto dejanske 
rabe 2000 – gozd, vendar samo ruševje oziroma gozd, ki je v 
skladu z zakonom, ki ureja gozdove, določen kot druga gozdna 
zemljišča. Vrsta dejanske rabe 2000 – gozd (ruševje) je v celoti 
neupravičena površina.

(3) Največja upravičena površina na KMG – planina se za 
GERK z vrsto rabe 1320 – travinje z razpršenimi neupravičeni-
mi značilnostmi izračuna v skladu s prejšnjim členom.

(4) Na KMG – planina se lahko vrišejo GERK z naslednji-
mi vrstami rabe:

– 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značil-
nostmi,

– 1222 – ekstenzivni sadovnjak,
– 1100 – njiva.
(5) Na KMG – skupni pašnik se lahko vrišejo GERK z 

naslednjimi vrstami rabe:
– 1300 – trajni travnik,
– 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značil-

nostmi,
– 1222 – ekstenzivni sadovnjak,
– 1100 – njiva.

25. člen
(določitev GERK z vrsto rabe 1420 – plantaža gozdnega 

drevja)
GERK z vrsto rabe 1420 – plantaža gozdnega drevja se 

določi le na površinah, ki po evidenci dejanske rabe sodijo v 
vrsto dejanske rabe 1420 – plantaža gozdnega drevja.

26. člen
(določitev GERK z vrsto rabe 1610  

– kmetijsko zemljišče v pripravi)
GERK z vrsto rabe 1610 – kmetijsko zemljišče v pripravi 

se določi, kadar kmetijsko zemljišče začasno ni zasajeno, je pa 
v pripravi na kmetijsko proizvodnjo. V to vrsto rabe uvrščamo 
rigolana zemljišča pred zasaditvijo trajnega nasada ali druga 
zemljišča, kadar so bili izvedeni agrotehnični ukrepi za izboljša-
vo nadaljnje obdelave zemljišča, vendar samo, če je zemljišče 
že pripravljeno za setev (tudi travinja) ali saditev.

V. NAČIN VODENJA PODATKOV O ZEMLJIŠČIH V RKG

27. člen
(vpis GERK)

(1) Upravna enota vpiše v RKG podatke o GERK tako, da 
na predlog nosilca ob njegovi prisotnosti na ortofoto vriše meje 
GERK, vpiše domače ime in vrsto rabe GERK ter ostale podatke 
v skladu s tem pravilnikom.

(2) Pri vpisu GERK v RKG se kot kontrolni podatek upošte-
va podatek iz evidence dejanske rabe v skladu z drugim in tretjim 
odstavkom 12. člena tega pravilnika.

(3) Pri vpisu GERK V RKG se v skladu s prvim in drugim 
odstavkom tega člena pri zunanji meji GERK dovoli odstopanje 
0,75 m od evidence dejanske rabe.

(4) Če se v postopku vpisa GERK ugotovi, da GERK ali del 
GERK ne izpolnjuje pogojev iz drugega oziroma tretjega odstav-
ka tega člena, ker se je stanje v naravi od zadnjega razpoložljive-
ga ortofota spremenilo in še ni razvidno v evidenci dejanske rabe 
oziroma podatka v evidenci dejanske rabe ni mogoče spremeniti 
brez predhodne preveritve, se GERK lahko vpiše le na podlagi 
pisne izjave nosilca o dejanskem stanju v naravi. Nosilec mora 
podati izjavo o dejanskem stanju v naravi za vsak del GERK, ki 
ne izpolnjuje pogojev iz drugega in tretjega odstavka tega člena, 
posebej. Hkrati z izjavo o dejanskem stanju v naravi nosilec po-
trdi, da je seznanjen s pogoji za vpis GERK ter s posledicami v 
primeru nepravilnosti prijavljenih podatkov o GERK.

(5) Vpis GERK v skladu s prejšnjim odstavkom ni mogoč za 
GERK z vrsto rabe 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi 
značilnostmi.

(6) Izjava o dejanskem stanju v naravi iz četrtega odstavka 
tega člena velja do naslednjega urejanja GERK v RKG ali obno-
vljenega podatka o dejanski rabi v skladu s pravilnikom, ki ureja 
evidenco dejanske rabe.

(7) Če vpis GERK ni mogoč, ker je na istem zemljišču že 
vpisan GERK drugega KMG, upravna enota ravna v skladu s 
30. členom tega pravilnika.

(8) Ob vpisu GERK z vrsto rabe 1211 – vinograd upravna 
enota vpiše nosilca v RPGV oziroma izvede spremembo podatkov 
v RPGV. Če je v skladu s predpisi, ki urejajo RPGV, treba za vpis 
v RPGV pridobiti dodatne podatke, nosilca pozove, da jih predloži.

28. člen
(spremembe GERK in blokov)

(1) Za spremembo GERK se smiselno uporabljajo določbe 
prejšnjega člena.

(2) Po izvedeni spremembi GERK se ti ponovno povežejo 
v blok v skladu z 10. členom tega pravilnika.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko nosilec 
spremembo podatkov o GERK oziroma podatek o prenosu 
GERK med KMG, v primeru, da sprememba zadeva GERK v 
celoti, upravni enoti sporoči pisno. Vloga za spremembo podat-
kov o GERK mora vsebovati podatke z obrazca iz priloge 11, 
ki je sestavni del tega pravilnika, vloga za prenos GERK-ov pa 
podatke z obrazca iz priloge 12, ki je sestavni del tega pravilnika.

29. člen
(prenos zemljišč med KMG)

(1) Pri prenosu zemljišča v uporabo drugemu KMG mora 
spremembe GERK v RKG pri upravni enoti najprej priglasiti no-
silec, ki je prenehal uporabljati to zemljišče. Pri tem navede tudi, 
katero KMG bo imelo zemljišče v uporabi, če podatek pozna.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko oba nosilca skupaj 
posredujeta vlogo za prenos GERK, ki vsebuje podatke z obraz-
ca iz priloge 12 tega pravilnika.

(3) Ob vpisu spremembe podatkov GERK v RKG upravna 
enota obema nosilcema iz prejšnjega odstavka izda izpis v skla-
du s prvim odstavkom 5. člena tega pravilnika.

30. člen
(ugotavljanje pravilnosti prijavljenih podatkov in izbris zemljišč)

(1) Upravna enota lahko pozove nosilca, ki ni lastnik vpi-
sanih zemljišč, da predloži dokazila, s katerimi izkazuje pravico 
do uporabe zemljišč.
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(2) Če nosilec dokazil iz prejšnjega odstavka ne predloži 
ali če upravna enota na podlagi predloženih dokazil ugotovi, 
da pogoji za vpis GERK niso izpolnjeni, upravna enota odloči o 
izbrisu GERK ali dela GERK iz RKG. Upravna enota v RKG pri 
zemljišču, ki se nanaša na izbrisan GERK, vpiše opombo.

(3) Vlogo za ugotavljanje pravice do uporabe vpisanih ze-
mljišč v RKG lahko vloži lastnik ali uporabnik zemljišč, ki izkaže 
pravico do uporabe zemljišč, ki so prijavljena v RKG.

31. člen
(posredovanje podatkov o GERK Agenciji Republike Slovenije 

za kmetijske trge in razvoj podeželja)
Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu upravna enota po-

sreduje Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja podatke o spremembah GERK iz 29. in 30. člena 
tega pravilnika, če so bili za to površino v obdobju nepravilnega 
vpisa v RKG vloženi zahtevki za uveljavljanje ukrepov kmetijske 
politike.

32. člen
(komasacije)

V primeru izvedene komasacije upravna enota po izdaji 
pravnomočnih odločb o novi razdelitvi zemljišč po uradni dolž-
nosti GERK in bloke na območju komasacije izbriše iz RKG ter 
pozove komasacijske udeležence na vpis novih GERK.

33. člen
(spremembe GERK in blokov po uradni dolžnosti)

(1) Če je bila površina v RKG pred oziroma med izvedbo 
kontrole ukrepov kmetijske politike ali inšpekcijskega nadzora 
spremenjena, se v RKG prenesejo ugotovitve le za grafično 
površino, ki je enaka preseku grafične površine, ki je bila de-
jansko v kontroli oziroma nadzoru, s trenutnim stanjem v RKG. 
Ugotovitve kontrol oziroma nadzora se prenesejo v RKG tudi v 
primerih, ko je bila površina v kontroli oziroma nadzoru prene-
sena na drugo KMG.

(2) Spremembe podatkov v RKG o GERK in blokih po 
uradni dolžnosti lahko izvede tudi ministrstvo, če je sprememba 
takšne narave, da bistveno ne spreminja prijavljenih podatkov. 
Šteje se, da sprememba podatkov v RKG o GERK bistveno ne 
spreminja prijavljenih podatkov, če se površina GERK zaradi 
urejanja napak, nastalih pri vpisu GERK, spremeni za manj kot 
2 odstotka oziroma za največ 100 m2.

34. člen
(način posredovanja ugotovitev kontrolnih organov)
(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 

podeželja in kmetijski inšpektorji (v nadaljnjem besedilu: kontrolni 
organi) posredujejo v RKG ugotovitve kontrole oziroma nadzora 
za vse GERK oziroma bloke, ki so bili predmet kontrole oziroma 
nadzora.

(2) Kontrolni organi ugotovitev kontrole oziroma nadzora 
GERK oziroma blokov posredujejo v RKG v elektronski obliki. 
Ugotovitev mora vsebovati odločbo oziroma zapisnik v skladu 
s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, ter v 
primerih, ko je ugotovitev kontrole oziroma nadzora prostorsko 
opredeljena, tudi topološko in vsebinsko ustrezen grafični poda-
tek, vključno z umestitvijo v prostor v državnem koordinatnem 
sistemu.

35. člen
(neusklajen GERK ali blok)

(1) Če sprememba podatkov v evidenci dejanske rabe 
povzroči, da GERK ne izpolnjuje več pogojev za vpis v skladu s 
27. členom tega pravilnika, se takšen GERK v RKG označi kot 
neusklajen z evidenco dejanske rabe.

(2) Blok, ki je večji od 0,15 ha in ima na kateremkoli delu 
zožitev pod 2 m, se označi kot neusklajen. Nosilec mora popra-
viti vpis take površine v RKG oziroma podati pisno izjavo, v kateri 
opiše način rabe tega dela zemljišča.

VI. DRUGI PODATKI, KI SE VODIJO V RKG

36. člen
(pridelek oljk in oljčnega olja ter dopolnilne dejavnosti)
(1) V RKG se vodijo tudi podatki o pridelku oljk in oljčnega 

olja za kmetijska gospodarstva, ki imajo najmanj 0,1 ha oljčnikov. 
Vloga za prijavo pridelka oljk in oljčnega olja mora vsebovati 
podatke z obrazca iz priloge 9, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Dopolnilne dejavnosti se v RKG vodijo v skladu s pred-
pisom, ki ureja dopolnilne dejavnosti.

VII. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI

37. člen
(dokončanje postopkov)

Postopki za vpis v RKG, začeti pred uveljavitvijo tega pravil-
nika, se dokončajo v skladu s tem pravilnikom.

38. člen
(spremembe GERK za uvedbo blokov)

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika ministrstvo po uradni 
dolžnosti:

1. iz RKG izbriše GERK z vrsto rabe 1600 – neobdelano 
kmetijsko zemljišče;

2. GERK z vrsto rabe 1321 – barjanski travnik spremeni 
vrsto rabe v 1300 – trajni travnik;

3. GERK z vrsto rabe 1100 – njiva, ki ima vpisane jagode, 
spremeni vrsto rabe v 1170 – jagode na njivi;

4. GERK z vrsto rabe 1160 – hmeljišče, ki ima v RKG vpisa-
no premeno, spremeni vrsto rabe v 1161 – hmeljišče v premeni;

5. GERK z vrsto rabe 1190 – rastlinjak, ki ima vpisane jago-
de, spremeni vrsto rabe v 1192 – rastlinjak s sadnimi rastlinami;

6. GERK z vrsto rabe 1430 – ekstenzivni kraški pašnik in 
1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem, spre-
meni vrsto rabe v 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi 
značilnostmi;

7. GERK z vrsto rabe 1300 – trajni travnik, se na KMG 
– planina spremeni vrsta rabe v 1320 – travinje z razpršenimi 
neupravičenimi značilnostmi;

8. GERK z vrsto rabe 1100 – njiva spremeni vrsto rabe v 
1300 – trajni travnik, če so bile na teh GERK v zbirnih vlogah iz 
predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, najmanj 
pet predhodnih zaporednih let prijavljene naslednje istovrstne 
kmetijske rastline:

– 201 – trave,
– 203 – travnodeteljna mešanica,
– 206 – deteljnotravna mešanica,
– 207 – detelja,
– 208 – lucerna.
(2) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 

podeželja posreduje podatke, na katerih GERK-ih iz 8. točke 
prejšnjega odstavka se izvede sprememba vrste rabe GERK-ov 
v RKG, ministrstvu.

39. člen
(vpis agrarnih in pašnih skupnosti v RKG)

Agrarne in pašne skupnosti so vpisane v RKG kot nosilci 
KMG do 31. decembra 2016.

40. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 
o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 1/10, 68/10, 
110/10, 66/11, 54/12 in 26/14 – ZKme-1B).

41. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-250/2014/35
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014
EVA 2014-2330-0111

mag. Dejan Židan l.r.
Minister  

za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 1  
Izpolniti z velikimi tiskanimi črkami! 
 

Stran 1/2 

 
 
 
 
 

1. Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva: 
 

Poštna številka in pošta      

 
 

2. Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva: 
 

Priimek in ime / naziv nosilca  
 

EMŠO*              Matična št.*        
 

Ulica in hišna številka  
 

Poštna številka in pošta      
 

Telefon**   Elektronski naslov**  
* EMŠO izpolnijo fizične osebe, matično št. izpolnijo poslovni subjekti, EMŠO in matično št. izpolnijo samostojni podjetniki. 
** Izpolnite, če želite, da se z vami komunicira tudi prek telefona ali elektronske pošte. Podatek ni obvezen. 
 
3.   Podatki o kmetijskih in gozdnih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva (KMG) (ustrezno označite): 

 

 Na KMG so kmetijska zemljišča v uporabi:    DA     NE 
 
 

 Na KMG so gozdna zemljišča:    DA     NE 
 

4.   Podatki o rejnih živalih na kmetijskem gospodarstvu (KMG) (ustrezno označite): 
 

     Na KMG so rejne živali:   DA     NE 
 

  
 

 

5. Kmetijsko gospodarstvo (KMG) je (ustrezno označite ali pustite prazno): 
 

  kmetija   KMG, ki ni kmetija   skupni pašnik 
 
 

  planina, kjer se pasejo  
živali enega KMG   planina, kjer se pasejo živali 

več KMG    
 
 

IZJAVA: S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice za napačne ali 
nepopolne podatke. 
 
 

V / na  , Dan   . Mesec   . Leto     
        

 
 
 

 

       
 
                                                                                               Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, 
                                                      žig (poslovnega subjekta):      
 
   __________________________________________________ 
 
 
OPOZORILO: Prilogo 1A obvezno izpolnijo le nosilci kmetije. (Podatki o namestniku kmetije so obvezni za 
vse, ki želijo uveljavljati ukrepe kmetijske politike in imajo še druge polnoletne člane kmetije)

VLOGA ZA VPIS V REGISTER KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 

KMG-MID          
 

(izpolni upravna enota) 

Domače ime kmetijskega gospodarstva  

Občina  Naselje  

Ulica in hišna številka  

             

*Geogr. koord. Y       *Geogr. koord. X       
* Izpolni upravna enota, če naslova ni mogoče opredeliti s hišno številko. 

Vrsta:  govedo  drobnica  konji  prašiči  perutnina  drugo  
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PRILOGA 2 
Izpolniti z velikimi tiskanimi črkami! 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
Za planino / skupni pašnik spreminjam naslednje podatke:  
 
1.   sprememba podatkov o planini/skupnem pašniku (v spodnji rubriki označite novo stanje) 
 

2.   prenos GERK-ov znotraj istega KMG (med planinami / skupnimi pašniki) 
 
1.    Sprememba podatkov o planini / skupnem pašniku: 
 
ID_PLANINE / SK.PAŠNIKA*:                                     Tradicionalno ime:_________________            ___________            
(*na izpisu RKG) 
 

 Označite vrsto: - planine:    predplanina**    planina    visokogorska planina***  
   - sk. pašnika:   pašnik 

**predplanina je vrsta planine na kmetijskem gospodarstvu – planina, ki ima v uporabi eno ali več planin na različnih legah. Predplanina je planina v nižjih legah, 
na kateri se živina pase zgodaj spomladi, pred odhodom živine v višje lege, oziroma jeseni, po njenem povratku. Predplanina se lahko tudi kosi. 
***visokogorska planina je vrsta planine na KMG – planina, ki ima v uporabi eno ali več planin na različnih legah. Visokogorska planina leži na zgornji gozdni 
meji ali nad njo. Na njej se običajno izvaja poletna paša. 

  Podatki o objektih (število): 
 Oskrba z elektriko:   omrežje    lastna elektrika  ni elektrike 
 

 Oskrba z vodo:          vodovod    kapnica    vodotok    studenec     zajetje  
 

 Dostop do skupnega pašnika / planine (označite možnost, s katero je še mogoče dostopati):    
 

      kamion   terensko vozilo   traktor   specialna prevozna sredstva    tovorne živali         peš  

 Električni pastir:     da    ne              delno 
    

 Število stalnega osebja na skupnem pašniku / planini: pastir                 sirar   
 
2.    Prenos GERK-ov med planinami / pašniki znotraj istega KMG-planina / KMG -sk. pašnik: 
 

GERK-PID 
 

Prenašam s planine/skupnega pašnika:  
(ID in tradicionalno ime planine/sk. pašnika) 

 

Prenašam na planino/skupni pašnik:  
(ID in tradicionalno ime planine/sk. pašnika) 

           

         
           

         
        

         
        

         
        

         
           

         
 

 

IZJAVA: S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice za napačne ali 
nepopolne podatke. 

 

V / na  , Dan   . Mesec   . Leto     

 
 
 Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, 
                                                                                                       žig (poslovnega subjekta) 
 
                                                                                       ________________________________________________

PODATKI O KMG – PLANINA OZIROMA KMG – SKUPNI PAŠNIK  

KMG-MID           
 

Priimek in ime / naziv nosilca  

hlevi     koče     drugo   
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PRILOGA 3 
Izpolniti z velikimi tiskanimi črkami! 

 

 
 

POOBLASTILO UPORABNIKOV SKUPNEGA PAŠNIKA OZIROMA PLANINE 
ZA NOSILCA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA  

SKUPNI PAŠNIK OZIROMA PLANINA 
 
 

 
 
 

 
 
Nosilec skupnega pašnika oziroma planine: 

KMG-MID          
 

(Ob prvem vpisu izpolni upravna enota) 

 

Priimek in ime / naziv nosilca  

                                                                                                                         Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, 
                                                                                                                                          žig (poslovnega subjekta) 
 
                                                                                                            ______________________________________________ 
 
 
S podpisom pooblaščam zgoraj navedenega za nosilca kmetijskega gospodarstva ter kot prejemnika sredstev iz naslova 
ukrepov kmetijske politike. 
 

Zap. št. 
uporabnika 

Podatki o nosilcu KMG, ki je uporabnik skupne planine oz. pašnika  
Podpis nosilca 

priimek in ime nosilca KMG-MID 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 
 Dan   . Mesec   . Leto      Stran 

  /   
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PRILOGA 7  
Izpolniti z velikimi tiskanimi črkami! 

 

 

PODATKI O EKSTENZIVNEM SADOVNJAKU  
 
 
 

 
 

(ob prvem vpisu izpolni upravna enota) 
 

 

 
 
Podatki o ekstenzivnem sadovnjaku:  
 

 
 

-        sadovnjak je visokodebelni (več kot 25 sadnih dreves na ha posajenih na srednjih in bujnih podlagah), 
 

-       sadovnjak je zatravljen (trajno zatravljena je celotna površina sadovnjaka), 
 

-       raba je dvonamenska (v sadovnjaku se vrši pridelava sadja in košnja oz. paša), 
 

-       v sadovnjaku je njiva manjša od 1.000 m². 
 

 
V primeru, da nosilec za ekstenzivni sadovnjak uveljavlja posamezne ukrepe kmetijske politike, ki te podatke 
zahtevajo, izpolni tudi spodnjo tabelo: 

 

Sadna	vrsta	 Sorta Podlaga Število sadik Leto sajenja 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

IZJAVA: S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice za 
napačne ali nepopolne podatke.  
 
 

 

V / na  , Dan   . Mesec   . Leto      
 

 
 
 
 
 
 
 

                               Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, 
                                                                                                                 žig (poslovnega subjekta): 
 

                                                          
                                                                                   __________________________________________________

KMG-MID           
 

Priimek in ime / naziv nosilca  

GERK-PID        Domače ime GERK-a  
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PRILOGA 8 
Izpolniti z velikimi tiskanimi črkami! 

 

 

 
 
 
 

 
(ob prvem vpisu izpolni upravna enota) 

 

 
Podatki o oljčniku: 
 

 
Terasiranost :   da   ne   Zatravljenost*:      da       ne     
    *(z rastlinskim pokrovom pokrit vsaj vsak drugi medvrstni prostor oziroma brežina) 
 

V oljčniku je njiva manjša od 1.000 m2:     da       ne 
 

Površina namakanja [m2]: ____________ 
 

Način namakanja:        kapljično      oroševanje      mikrooroševanje  
   
1.  Podatki o oljčniku: 
 

Sorta 
 

Podlaga 
 Leto sajenja Število sadik 

Razdalja sajenja [m] Gojitvena oblika 
 medvrstna  

 
v vrsti  

 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
 
IZJAVA: S podpisom jamčim za točnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice za napačne ali 
nepopolne podatke. 

 
 
 

      
            Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, 
                                                      žig (poslovnega subjekta):      

 
                                                                          __________________________________________________ 

PODATKI O OLJČNIKU 

KMG-MID           
 

Priimek in ime / naziv nosilca  

GERK-PID         Domače ime GERK-a  

V / na  , Dan   . Mesec   . Leto     
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PRILOGA 9 
Izpolniti z velikimi tiskanimi črkami! 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Leto pridelave oljk:  
  
 
Pridelek oljk in oljčnega olja: 
 

Pridelek oljk za predelavo  
(kg) 

Pridelek oljčnega olja 
(kg) 

Pridelek namiznih oljk 
 (kg) 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
IZJAVA: S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice za napačne ali 
nepopolne podatke. 
 
 

 
 
 

 
                                                                                               Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, 
                                                         žig (poslovnega subjekta):      
 
                                                                                               __________________________________________________ 
 

VLOGA ZA PRIGLASITEV PRIDELKA OLJK, OLJČNEGA OLJA  
IN NAMIZNIH OLJK  

KMG-MID           
 

Priimek in ime / naziv nosilca  

2 0   

V / na  , Dan 
  

. Mesec 
  

. Leto 
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PRILOGA 10 
Izpolniti z velikimi tiskanimi črkami! 

Stran 1/3 

 
 

VLOGA ZA SPREMEMBO NOSILCA, ČLANOV KMETIJE 
 IN ZAPOSLENIH NA KMETIJI 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
1. Na kmetijskem gospodarstvu želimo spremeniti: 
 

  nosilca kmetijskega gospodarstva (izpolnite podatke pod točko 2), 
 

  namestnika kmetije (izpolnite podatke pod točko 3), 
 

  podatke o članih kmetije - sorodnikih, ki delajo na kmetiji (izpolnite podatke pod točko 4), 
 

  podatke o zaposlenih na kmetiji (izpolnite podatke pod točko 5), 

  skrbnika nosilca kmetije, ki ga določi center za socialno delo (izpolnite podatke pod točko 6). 
 
2. Podatki o novem nosilcu kmetijskega gospodarstva: 
 
Priimek in ime / naziv nosilca  

 

EMŠO*               Matična št.*        
 

Ulica in hišna številka  
 

Poštna številka in pošta      
 

Telefon**   Elektronski naslov**  
* EMŠO izpolnijo fizične osebe, matično št. izpolnijo poslovni subjekti, EMŠO in matično št. izpolnijo samostojni podjetniki. 
** Izpolnite, če želite, da se z vami komunicira tudi prek telefona ali elektronske pošte. Podatek ni obvezen. 
 
Razlog za spremembo nosilca: 
 
 

 
IZJAVA: S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice za 
napačne ali nepopolne podatke. 
 
 

V / na  , Dan   . Mesec   . Leto      
 

 
Podpis prejšnjega nosilca kmetijskega gospodarstva,             Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva,     
              žig* (poslovnega subjekta):      žig (poslovnega subjekta): 
 
 __________________________________________  ____________________________________________          
(*v primeru zamenjave živečega nosilca) 
 
OPOZORILO: Stran 2 v primeru sprememb izpolnijo le nosilci kmetije. (Podatki o namestniku 
kmetije so obvezni za vse, ki želijo uveljavljati ukrepe kmetijske politike in imajo še druge 
polnoletne člane kmetije.) 
 

KMG-MID           
 

Priimek in ime / naziv nosilca  
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PRILOGA 11 
Izpolniti z velikimi tiskanimi črkami! 

 

 

 
 
 

 
 
Podatki o spremembah: 

 

GERK-PID Domače ime  Vrsta spremembe* Šifra vrste rabe GERK-a** 
            

          
            

          
         

          
         

          
         

          
            

          
 

* Vrsta spremembe: 
1. Prevzem GERK-a. 
2. Izbris GERK-a s kmetijskega gospodarstva. 
3. Sprememba vrste rabe GERK-a (v zadnji stolpec vpišite novo vrsto rabe GERK-a. Če je nova vrsta rabe  

trajni nasad, obvezno priložite izpolnjeni ustrezni obrazec s podatki o trajnem nasadu). 
4. Sprememba drugih podatkov o GERK-u (če se sprememba navezuje na podatke o trajnih nasadih, 

obvezno priložite izpolnjene ustrezne obrazce s podatki o trajnih nasadih). 
 

 

** Vrste rabe GERK-a: 
1100 Njiva 1190 Rastlinjak 1230 Oljčnik 
1150 Njiva za rejo polžev 1191 Rastlinjaki, kjer pridelava ni v 1240 Ostali trajni nasadi 
1160 Hmeljišče  tleh 1300 Trajni travnik 
1161 Hmeljišče v premeni 1192 Rastlinjak s sadnimi rastlinami 1320 Travinje z razpršenimi 
1170 Jagode na njivi 1211 Vinograd  neupravičenimi značilnostmi 
1180 Trajne rastline na njivskih površinah 1212 Matičnjak 1420 Plantaža gozdnega drevja 
1181 Trajne rastline na njivskih 1221 Intenzivni sadovnjak 1610 Kmetijsko zemljišče v 
 površinah, kjer pridelava ni v tleh 1222 Ekstenzivni sadovnjak  pripravi 
 
 

IZJAVA: S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice za 
napačne ali nepopolne podatke. 

 
 

V / na  , Dan   . Mesec   . Leto     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, 
                                                                                                        žig (poslovnega subjekta): 
 

                                                          
                                                                                   __________________________________________________ 

VLOGA ZA VPIS SPREMEMBE PODATKOV O GERK-ih KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA 

KMG-MID           
 

Priimek in ime / naziv nosilca  
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PRILOGA 12 
Izpolniti z veliki tiskanimi črkami! 

 

 

 
 

VLOGA ZA PRENOS GERK-ov 
 
 
 
 
 

 
 

1.   KMG-MID in podatki o nosilcu, ki je prenehal uporabljati zemljišča: 
 

  

 
 

 
 
 

2.  KMG-MID in podatki o nosilcu, ki bo uporabljal zemljišča: 
 

 
 

 

3. Podatki o GERK-ih, ki se prenašajo: 
 

 

GERK-PID Obstoječe domače ime GERK-a 
        

        
        

        
     

        
     

        
     

        
        

        
 
 
 

IZJAVA: S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter prevzemam odgovornost in 
posledice za napačne ali nepopolne podatke. 

 

 
 
 
 

          Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva,                        Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, 
             ki je prenehalo uporabljati zemljišča,                                      ki bo uporabljalo zemljišča, 
                      žig (poslovnega subjekta):                                                     žig (poslovnega subjekta): 
 
 
    
___________________________________________           __________________________________________ 

KMG-MID           
 

Priimek in ime / naziv nosilca  

KMG-MID           
 

Priimek in ime / naziv 
nosilca  

EMŠO*              Matična št.*        
* EMŠO izpolnijo fizične osebe, matično št. izpolnijo poslovni subjekti, EMŠO in matično št. izpolnijo samostojni podjetniki. 

 

V / na  , Dan   . Mesec   . Leto     
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PRILOGA 13 
Izpolniti z velikimi tiskanimi črkami! 

 

 
 

VLOGA ZA IZBRIS KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA 
 
 

 
 

 
 
1. Podatki o vlagatelju vloge, če ni nosilec: 
 
Priimek in ime / naziv   

 

EMŠO*               Matična št.*        

  * EMŠO izpolnijo fizične osebe, matično št. izpolnijo poslovni subjekti, EMŠO in matično št. izpolnijo samostojni podjetniki. 
 
. 

 
 
2. Razlog za izbris kmetijskega gospodarstva: 

 

 

 

 
 
 
OPOZORILO: Pred izbrisom kmetijskega gospodarstva iz registra kmetijskih gospodarstev mora 
biti kmetijsko gospodarstvo izbrisano iz vseh zbirk podatkov, ki se navezujejo na kmetijsko 
gospodarstvo (evidenca imetnikov rejnih živali, fito/seme register, register plačilnih pravic, 
evidenca o finančnih pomočeh …)!  
  
IZJAVA: S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice za 
napačne ali nepopolne podatke. 
 
 

 V / na  , Dan   . Mesec   . Leto     
 
 
 
 
 
 

            Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, 
                                                žig (poslovnega subjekta):      
 

 
                                                                          __________________________________________________ 

 
 
 

KMG-MID           
 

Priimek in ime / naziv nosilca  



Stran 8072 / Št. 73 / 13. 10. 2014 Uradni list Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3008. Zbir aktivnosti v lekarniški dejavnosti

Na podlagi 38. in 39. člena Zakona o lekarniški dejavnosti 
in 4. člena Statuta Lekarniške zbornice Slovenije, je Skupščina 
lekarniške zbornice Slovenije, na 33. zasedanju, dne 27. 11. 
2013, skladno z 9. členom člena Statuta Lekarniške zbornice 
Slovenije, sprejela dokument z naslovom

Z B I R   A K T I V N O S T I    
V   L E K A R N I Š K I   D E J A V N O S T I

I. PRESKRBA Z ZDRAVILI

NABAVA
Opredelitev: nabava vključuje načrtovanje in izvedbo (za-

jete so vse aktivnosti do oddaje naročila).
K njej sodijo:
– priprava internih strokovnih standardov kot merilo za 

izbor
– priprava in izvedba farmakoekonomskih analiz kot merilo 

za izbor
– priprava načrtov nabave za določena časovna obdobja 

na podlagi internih standardov, poslovnih rezultatov ter strategije 
ustanove

– priprava postopkov nabave po veljavnih predpisih
– izvedba postopkov nabave po veljavnih predpisih
– priprava in izvedba postopkov za interventni uvoz zdravil 

v skladu s področnimi zakonskimi določili (velja le za zdravila)
– preverjanje skladnosti dobaviteljev z zahtevami področne 

zakonodaje
– preverjanje skladnosti zdravil z zahtevami področne za-

konodaje
– preverjanje skladnosti zdravil z internimi standardi in 

veljavnimi predpisi
– priprava in izvedba konkretnega naročila za zdravila
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
PREVZEM
Opredelitev: prevzem je količinski, kakovostni in admini-

strativni.
K njemu sodijo:
– količinski prevzem po veljavnih predpisih
– kakovostni prevzem po veljavnih predpisih
– kakovostni prevzem zdravil z narkotičnimi in psihotro-

pnimi snovmi po veljavnih predpisih (velja za zdravila in farma-
cevtske snovi)

– preverjanje skladnosti z internimi standardi in veljavnimi 
predpisi

– ocena potrebe o sprožitvi reklamacije
– priprava postopka reklamacije
– izpeljava postopka reklamacije
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
SHRANJEVANJE
K njemu sodijo:
– zagotavljanje pogojev za shranjevanje farmacevtskih 

substanc po veljavnih predpisih in zahtevah v lekarni
– vzdrževanje pogojev za shranjevanje farmacevtskih sub-

stanc po veljavnih predpisih in zahtevah v lekarni
– zagotavljanje pogojev za shranjevanje zdravil po veljav-

nih predpisih in zahtevah v lekarni
– vzdrževanje pogojev za shranjevanje zdravil po veljavnih 

predpisih in zahtevah v lekarni
– zagotavljanje pogojev za shranjevanje zdravil po ve-

ljavnih predpisih in zahtevah na vseh lokacijah v zdravstvenih 
in socialnih ustanovah (velja za zdravila in farmacevtske snovi)

– vzdrževanje pogojev za shranjevanje zdravil po veljavnih 
predpisih in zahtevah na vseh lokacijah v zdravstvenih in soci-

alno-varstvenih ustanovah (velja za zdravila in farmacevtske 
snovi)

– zagotavljanje in vzdrževanje hladne verige po veljavnih 
predpisih in zahtevah (velja le za zdravila)

– vodenje zalog v skladu z dobrimi praksami in zahtevami 
materialnega poslovanja

– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
IZDELAVA MAGISTRALNIH PRIPRAVKOV
Opredelitev: izdelava magistralnega pripravka vključuje 

preračun odmerkov, količin, izbiro tehnološkega postopka, iz-
vedbo tehnološkega postopka za izdelavo farmacevtske oblike, 
izbiro ovojnine, pakiranje in označevanje ter pripravo navodila 
za uporabo.

K njej sodijo:
– zagotavljanje pogojev za izdelavo magistralnih priprav-

kov po veljavnih predpisih
– vzdrževanje pogojev za izdelavo magistralnih pripravkov 

po veljavnih predpisih
– zagotavljanje posebnih pogojev za izdelavo magistralnih 

pripravkov po veljavnih predpisih
– vzdrževanje posebnih pogojev za izdelavo magistralnih 

pripravkov po veljavnih predpisih
– izdelava magistralnih pripravkov po kodeksu, internih in 

veljavnih predpisih
– izdelava magistralnih pripravkov pod posebnimi pogoji po 

kodeksu, internih in veljavnih predpisih
– priprava navodil ter nadzor nad pripravo zdravil za apli-

kacijo na bolniških oddelkih in v ambulantah
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
IZDELAVA GALENSKIH IZDELKOV
Opredelitev: izdelava galenskega izdelka vključuje prera-

čun odmerkov, količin, izbiro tehnološkega postopka, izvedbo 
tehnološkega postopka za izdelavo farmacevtske oblike, izbiro 
ovojnine, pakiranje in označevanje ter pripravo navodila za upo-
rabo/načrtovanje recepture, sestave, preverjanje kompatibilnosti.

K njej sodijo:
– določitev optimalne serije
– zagotavljanje pogojev za izdelavo galenskih izdelkov po 

veljavnih predpisih
– vzdrževanje pogojev za izdelavo galenskih izdelkov po 

veljavnih predpisih
– zagotavljanje posebnih pogojev za izdelavo galenskih 

izdelkov po veljavnih predpisih
– vzdrževanje posebnih pogojev za izdelavo galenskih 

izdelkov po veljavnih predpisih
– izdelava galenskih izdelkov po kodeksu, internih in ve-

ljavnih predpisih
– izdelava galenskih izdelkov pod posebnimi pogoji po 

kodeksu, internih in veljavnih predpisih
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
ZAGOTAVLJANJE FARMACEVTSKIH VOD
K njemu sodijo:
– izdelava vode farmakopejske kakovosti iz uradno neo-

porečne pitne vode
– ocena potreb, kakovostne in količinske
– zagotovitev pogojev za izdelavo (prostorov, aparatur, 

inštalacije)
– izvedba postopka po navodilih proizvajalca aparature
– nadzor kakovosti proizvodnje
– postopki za zagotavljanje kakovosti vod
– izvajanje postopkov za vzdrževanje aparatur in inštalacije
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
KONTROLA KAKOVOSTI
K njej sodijo:
– zagotavljanje in vzdrževanje pogojev za izvedbo analize 

po veljavnih predpisih
– opredelitev namena analize
– načrt vzorčenja
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– izbira analizne metode
– izvedba fizikalne analize
– izvedba kemijske analize
– izvedba mikrobiološke analize
– vrednotenje in ocena dobljenih analiznih rezultatov
– preverjanje analiznih izvidov in ukrepanje
– izvedba postopkov za sproščanje serij
– nadzor postopkov in pogojev
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
FARMACEVTSKA ADMINISTRACIJA PRI IZDAJI ZDRA-

VIL
Opredelitev: farmacevtska administracija vključuje izdajo 

na recept, izdajo na naročilnico in farmakovigilanco.
K njej sodijo:
– pregled in interpretacija zdravniškega recepta
– preverjanje skladnosti zdravniškega recepta z veljavnimi 

predpisi in strokovnimi pravili
– intervencija ob ugotovljeni administrativni neskladnosti z 

veljavnimi predpisi in strokovnimi pravili
– intervencija ob ugotovljeni strokovni neskladnosti z ve-

ljavnimi predpisi in strokovnimi pravili
– intervencija ob ugotovljeni neskladnosti z internimi po-

slovnimi pravili
– izvajanje zamenjave zdravila po veljavnih predpisih in 

strokovnih pravilih
– priprava zdravila za izdajo po veljavnih predpisih in stro-

kovnih pravilih
– izdaja zdravila po veljavnih predpisih in internih stan-

dardih
– knjiženje izdaje
– izdajanje zahtevkov za refundacijo zdravil
– posredovanje specifikacij o izdanih zdravilih pooblašče-

nim institucijam
– poznavanje, priprava, izvedba vseh postopkov za zago-

tavljanje sledljivosti za posamezno zdravilo
– nadzor vseh postopkov za zagotavljanje sledljivosti za 

posamezno zdravilo
– poznavanje, priprava, izvedba in nadzor vseh postopkov 

v primeru odpoklica zdravila po veljavnih predpisih
– poznavanje, priprava, izvedba vseh postopkov v primeru 

prijave neželenega učinka zdravila po veljavnih predpisih
– nadzor vseh postopkov v primeru prijave neželenega 

učinka zdravila po veljavnih predpisih
– poznavanje, priprava, izvedba in nadzor vseh postopkov 

reklamacije zdravila po veljavnih predpisih
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
DISTRIBUCIJA ZDRAVIL
Opredelitev: distribucija je pot zdravila iz lekarne do pre-

jemnika.
K njej sodijo:
– določitev pogojev za distribucijo z vidika zagotavljanja 

kakovosti
– izvajanje distribucije po pogojih in veljavnih predpisih
– nadzor nad distribucijo
– vodenje predpisane dokumentacije
RAVNANJE Z ODPADNIMI ZDRAVILI
K njemu sodijo:
– zbiranje odpadnih zdravil po veljavnih predpisih
– posredovanje odpadnih zdravil pooblaščenim izvajalcem
– vodenje predpisane dokumentacije

II. PRESKRBA Z MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI

NABAVA
Opredelitev: nabava vključuje načrtovanje in izvedbo (za-

jete so vse aktivnosti do oddaje naročila).
K njej sodijo:
– priprava internih strokovnih standardov kot merilo za 

izbor

– priprava in izvedba farmakoekonomskih analiz kot merilo 
za izbor

– priprava načrtov nabave za določena časovna obdobja 
na podlagi internih standardov, poslovnih rezultatov in strategije 
ustanove

– priprava postopkov nabave po veljavnih predpisih
– izvedba postopkov nabave po veljavnih predpisih
– preverjanje skladnosti dobaviteljev z zahtevami veljavnih 

predpisov
– preverjanje skladnosti medicinskega pripomočka z zahte-

vami veljavnih predpisov
– preverjanje skladnosti medicinskega pripomočka z inter-

nimi standardi
– priprava in izvedba konkretnega naročila za medicinske 

pripomočke
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
PREVZEM
Opredelitev: prevzem je količinski, kakovostni in admini-

strativni.
K njemu sodijo:
– količinski prevzem po veljavnih predpisih
– kakovostni prevzem po veljavnih predpisih
– preverjanje skladnosti z internimi standardi in veljavnimi 

predpisi
– ocena potrebe o sprožitvi reklamacije
– priprava postopka reklamacije
– izpeljava postopka reklamacije
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
SHRANJEVANJE
K njemu sodijo:
– zagotavljanje pogojev za shranjevanje medicinskih pripo-

močkov po veljavnih predpisih in zahtevah v lekarni
– vzdrževanje pogojev za shranjevanje medicinskih pripo-

močkov po veljavnih predpisih in zahtevah v lekarni
– zagotavljanje pogojev za shranjevanje medicinskih pripo-

močkov po veljavnih predpisih in zahtevah na bolniških oddelkih
– vzdrževanje pogojev za shranjevanje medicinskih pripo-

močkov po veljavnih predpisih in zahtevah na bolniških oddelkih
– zagotavljanje pogojev za shranjevanje medicinskih pripo-

močkov po veljavnih predpisih in zahtevah v ambulantah
– vzdrževanje pogojev za shranjevanje medicinskih pripo-

močkov po veljavnih predpisih in zahtevah v ambulantah
– vodenje zalog v skladu z dobrimi praksami in zahtevami 

materialnega poslovanja
– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije
FARMACEVTSKA ADMINISTRACIJA PRI IZDAJI MEDI-

CINSKIH PRIPOMOČKOV
Opredelitev: farmacevtka administracija vključuje izdajo na 

recept, izdajo na naročilnico in vigilanco.
K njej sodijo:
– pregled in interpretacija naročilnice
– preverjanje skladnosti naročilnice z veljavnimi predpisi in 

strokovnimi pravili
– intervencija ob ugotovljeni administrativni neskladnosti z 

veljavnimi predpisi in strokovnimi pravili
– intervencija ob ugotovljeni strokovni neskladnosti z veljav-

nimi predpisi in strokovnimi pravili
– intervencija ob ugotovljeni neskladnosti z internimi poslov-

nimi pravili
– izvajanje zamenjave medicinskega pripomočka po veljav-

nih predpisih in strokovnih pravilih
– priprava medicinskega pripomočka za izdajo po veljavnih 

predpisih in strokovnih pravilih
– izdaja medicinskega pripomočka po veljavnih predpisih in 

internih standardih
– knjiženje izdaje
– izdajanje zahtevkov za refundacijo medicinskega pripo-

močka
– posredovanje specifikacij o izdanih medicinskih pripomoč-

kih pooblaščenim institucijam
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– poznavanje, priprava, izvedba vseh postopkov za zagotav-
ljanje sledljivosti za posamezni medicinski pripomoček

– nadzor vseh postopkov za zagotavljanje sledljivosti za 
posamezni medicinski pripomoček

– poznavanje, priprava, izvedba in nadzor vseh postop-
kov v primeru odpoklica medicinskega pripomočka po veljavnih 
predpisih

– poznavanje, priprava, izvedba vseh postopkov v primeru 
prijave neželenega učinka medicinskega pripomočka po veljavnih 
predpisih

– nadzor vseh postopkov v primeru prijave neželenega učin-
ka medicinskega pripomočka po veljavnih predpisih

– poznavanje, priprava, izvedba in nadzor vseh postopkov 
reklamacije medicinskega pripomočka po veljavnih predpisih

– vodenje predpisane strokovne dokumentacije
– vodenje predpisane poslovne dokumentacije

III. PRESKRBA S SREDSTVI ZA NEGO IN VAROVANJE 
ZDRAVJA IN DRUGI IZDELKI

Velja enako kot pri Preskrbi z medicinskimi pripomočki 
(sklop II).

IV. SKRB ZA PACIENTA:

– vzpostavitev zaupnega profesionalnega odnosa s paci-
entom

– vzpostavitev profesionalnega odnosa z zdravstvenimi de-
lavci

– delo v zdravstvenem timu
– neposredno delo s pacientom
– zbiranje informacij o pacientu, pomembnih za zdravljenje

– podatki o predpisanih zdravilih
– podatki o uporabljenih medicinskih pripomočkih
– podatki o prehranskih dopolnilih
– laboratorijski izvidi
– izvidi mikrobioloških kultur

– zbiranje drugih informacij, pomembnih za zdravljenje
– vpogled v pacientovo medicinsko dokumentacijo
– ocena pacientovega zdravja in psihosocialnega statusa
– prepoznavanje pacientovega pričakovanja o poteku in 

rezultatih zdravljenja
– ugotavljanje ter razvrščanje dejanskih in potencialnih te-

žav, povezanih z zdravili, glede na stopnjo tveganja
– svetovanje in priprava farmakoterapijskega načrta (izdela-

va načrta zdravljenja z zdravili in izdelava osebne kartice zdravil)
– priprava pregleda uporabe zdravil (PUZ) in farmokotera-

pijskega pregleda (FT)
– intervencija ob ugotovljeni strokovni neskladnosti z veljav-

nimi predpisi in strokovnimi pravili
– preračunavanje in izračun odmerkov
– pisna in ustna informacija ter navodilo o pravilni in varni 

uporabi zdravil in medicinskih pripomočkov
– pisna in ustna informacija ter navodilo o pravilnem in var-

nem ravnanju z zdravili in medicinskimi pripomočki
– priprava pisnih informacij ter navodil o pravilnem in varnem 

shranjevanju zdravil in medicinskih pripomočkov
– zagotavljanje skladnosti predpisanega zdravljenja z zdravi-

li in medicinskimi pripomočki s strokovnimi predpisi in smernicami
– uskladitev bolnikovega obstoječega zdravljenja z zdravili 

in medicinskimi pripomočki z novo vpeljano terapijo
– neposredno spremljanje bolnika z vidika sprotnega prepo-

znavanja neželenih učinkov zdravil in medicinskih pripomočkov
– neposredno spremljanje bolnika z vidika ocene terapev-

tskih izidov
– spremljanje koncentracij zdravil z ozkim terapevtskim ob-

močjem, vključno s prilagoditvijo režima odmerjanja
– spremljanje bolnikov posebnih rizičnih skupin (bolniki z 

ledvičnim popuščanjem, bolniki z jetrno okvaro, bolniki s kar-
diovaskularnimi obolenji, polifarmacija, imunosuprimirani bolniki, 
starostniki, otroci, nosečnice)

– spremljanje bolnikov, ki se zdravijo z zdravili visokega 
tveganja (analgetiki, zdravila z ozkim terapevtskim območjem, 
antikoagulanti, citostatiki)

– ocena in interpretacija vpliva zdravil na terapevtski izid
– ocena in interpretacija vpliva zdravil na pojav neželenih 

učinkov
– ocena in interpretacija kliničnega pomena interakcij med 

vpeljanimi zdravili
– svetovanje pri prilagajanju zdravljenja z zdravili glede na 

oceno bolnika
– svetovanje pri prilagajanju zdravljenja z zdravili glede na 

terapevtski izid
– dokumentiranje strokovne intervencije po področnih pred-

pisih in priporočilih
– priprava in posredovanje strokovnih informacij o pravilni in 

varni uporabi prehranskih dopolnil v kombinaciji z zdravili v pisni 
in ustni obliki

– priprava in posredovanje objektivnih, kritičnih in neodvisnih 
terapevtskih informacij in priporočil v pisni in ustni obliki

– zagotavljanje pravilne in varne aplikacije zdravil in medi-
cinskih pripomočkov

– zagotavljanje brezšivne skrbi
– izvajanje aktivnosti za promocijo zdravja
– izvajanje strokovnih aktivnosti za posamezne skupine bol-

nikov (aktivnost vključuje tudi odvzem in evidentiranje biološkega 
materiala in nadzor)

V. KOMUNIKACIJA IN TIMSKO DELO:

– profesionalna komunikacija z vsemi zdravstvenimi delavci 
in sodelavci, udeleženimi v procesu zdravljenja z zdravili, medi-
cinskimi pripomočki in prehranskimi dopolnili

– komunikacija s pacientom
– izobraževanje vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev
– ozaveščanje in izobraževanje pacientov
– ozaveščanje in izobraževanje laične javnosti
– širjenje strokovnih vsebin po vseh komunikacijskih kanalih
– organizacija multidisciplinarnih timov
– sodelovanje v strokovnih komisijah
– sodelovanje v multidisciplinarnih raziskovalnih projektih
– organizacija in izvajanje mentorstva

VI. ETIČNA, PRAVNA IN STROKOVNA ODGOVORNOST:

– delovanje po kodeksu lekarniške deontologije in kodeksu 
farmacevtske etike

– delovanje po veljavnih predpisih
– delovanje po strokovnih predpisih in smernicah
– odgovorno vseživljenjsko strokovno izobraževanje
– vzdrževanje osebne in profesionalne integritete
– spoštovanje bolnikove integritete
– varovanje bolnikove zasebnosti
– reševanje enostavnih etičnih in pravnih dilem

VII. MANAGEMENT:

– pridobivanje temeljnega znanja za poslovanje lekarne
– poznavanje zdravstvene zakonodaje in druge zakonodaje, 

pomembne za poslovanje lekarne
– upravljanje človeških, finančnih in informacijskih virov
– sodelovanje s strokovnimi in poslovnimi subjekti v procesu 

poslovanja
– postavitev poslovne strategije
– aktivnosti za doseganje poslovnih ciljev
– analiza in interpretacija rezultatov poslovanja
– priprava poslovnih ukrepov.

Lekarniška zbornica Slovenije
Predsednica Skupščine
Martina Klanjšček l.r.
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BISTRICA OB SOTLI

3009. Poročilo o izidu rednih volitev za župana 
Občine Bistrica ob Sotli

V skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah 
(ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, ZLV-H, 45/08, 83/12) 
izdaja Občinska volilna komisija Občine Bistrica ob Sotli

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev za župana  

Občine Bistrica ob Sotli

Občinska volilna komisija Občine Bistrica ob Sotli je 
dne 5. 10. 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih od-
borov pri ugotavljanju izida glasovanja na rednih volitvah 
za župana Občine Bistrica ob Sotli dne 5. oktobra 2014 
ugotovila:

I.
Na volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 

1236 volivcev. Glasovalo je skupaj 496 volivcev ali 40,13 % od 
vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
Za volitve župana Občine Bistrica ob Sotli je bilo oddanih 

496 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma, ker ni bilo moč 
ugotoviti volje volivca, so bile 43 (triinštirideset) glasovnic ne-
veljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 453.

Kandidat je prejel naslednje število glasov:
Kandidat št. glasov % glasov
1. Franjo Debelak 453 glasov  100 %

III.
Občinska volilna komisija Občine Bistrica ob Sotli je 

skladno z določbami 107. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, ZLV-H, 45/08, 83/12) 
ugotovila, da je za župana Občine Bistrica ob Sotli izvoljen 
kandidat:

Franjo Debelak, rojen 17. 9. 1963, stanujoč Črešnjevec 
ob Bistrici 13 a, Bistrica ob Sotli.

Št. 041-0004/2014-49
Bistrica ob Sotli, dne 5. oktobra 2014

Predsednica OVK
Darja Gabron l.r.

3010. Poročilo o izidu rednih volitev za člane 
Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli

V skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah 
(ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, ZLV-H, 45/08, 83/12) 
izdaja Občinska volilna komisija Občine Bistrica ob Sotli

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta 

Občine Bistrica ob Sotli
Občinska volilna komisija Občine Bistrica ob Sotli je na seji 

dne 5. 10. 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
ugotavljanju izida glasovanja na rednih volitvah za člane Občin-
skega sveta občine Bistrica ob Sotli dne 5. oktobra 2014 ugotovila:

I.
Na volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 

1236 volivcev. Glasovalo je skupaj 496 volivcev ali 40,13 % od 
vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Bistrica ob 

Sotli je bilo oddanih 496 glasovnic. Ker so bile prazne, ker je 
bilo obkroženih več številk pred imeni kandidatov kot se jih voli 
oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 5 glasov-
nic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 491.

Posamezni kandidati so v Občini Bistrica ob Sotli kot eni 
volilni enoti dobili naslednje število glasov:

OBČINE

Zap. št. Kandidat Predlagatelj Št. velj. glasov % velj. glasov

1 JOŽE KRALJ SLS – Slovenska ljudska stranka, Občinski odbor 
Bistrica ob Sotli 292 11,34

2 MARINA KUNEJ SDS – Slovenska demokratska stranka, Občinski 
odbor Bistrica ob Sotli 76 2,95

3 JOŽICA ULČNIK Franjo Debelak in skupina volivcev 109 4,23
4 SIMON ROGINA Franjo Debelak in skupina volivcev 230 8,94

5 MARJAN HUDINA SDS – Slovenska demokratska stranka, Občinski 
odbor Bistrica ob Sotli 120 4,66

6 IRENA ČERNELČ Franjo Debelak in skupina volivcev 90 3,50

7 JANEZ DRAŠLER SLS – Slovenska ljudska stranka, Občinski odbor 
Bistrica ob Sotli 154 5,98

8 MARKO STADLER N.Si – Nova Slovenija – Krščanski demokrati,  
Občinski odbor N.Si Bistrica ob Sotli 133 5,17

9 AMBROŽ ZORENČ Oton Narat in skupina volivcev 120 4,66
10 DUŠAN BERKOVIČ Franjo Debelak in skupina volivcev 250 9,71

11 ŠPELA DRAŠLER SLS – Slovenska ljudska stranka, Občinski odbor 
Bistrica ob Sotli 73 2,84

12 IVA ZORENČ SDS – Slovenska demokratska stranka, Občinski 
odbor Bistrica ob Sotli 120 4,66

13 METODA DENŽIČ Franjo Debelak in skupina volivcev 209 8,12
14 MATIC MOŠKON Franjo Debelak in skupina volivcev 120 4,66
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Zap. št. Kandidat Predlagatelj Št. velj. glasov % velj. glasov

15 MARJETA JUG N.Si – Nova Slovenija – Krščanski demokrati, Občin-
ski odbor N.Si Bistrica ob Sotli 39 1,52

16 JOŽEF VRAČUN N.Si – Nova Slovenija – Krščanski demokrati, Občin-
ski odbor N.Si Bistrica ob Sotli 157 6,10

17 MARTINA BOSTNER N.Si – Nova Slovenija – Krščanski demokrati, Občin-
ski odbor N.Si Bistrica ob Sotli 76 2,95

18 PRIMOŽ MOŠET N.Si – Nova Slovenija – Krščanski demokrati, Občin-
ski odbor N.Si Bistrica ob Sotli 206 8,00

SKUPAJ GLASOV  2.574 100,00

Rakitna, Brezovica in del območja Krajevne skupnosti Vnanje 
Gorice, ki leži zahodno od železniške proge Ljubljana – Koper 
do križišča s Podpeško cesto in severno od lokalne ceste Luko-
vica – Vnanje Gorice do meje s Krajevno skupnostjo Brezovica.

– Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o., Kamnik 
pod Krimom 6, 1352 Preserje, za območje Krajevnih skupnosti 
Vnanje Gorice – preostali del, Notranje Gorice, Podpeč – Pre-
serje.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-136/2014
Brezovica, dne 25. septembra 2014

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

3012. Odlok o spremembi Odloka o odvajanju 
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in nasl.), 149. člena Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 in nasl.), Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 88/11 in nasl.), Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 24/96) in 16. člena 
Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski 
svet Občine Brezovica na 26. redni seji dne 25. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode

1. člen
44. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in pa-

davinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 66/13) se spremeni 
tako, da se glasi:

»Javno službo po tem odloku opravljata JP Vodovod-Ka-
nalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, in Javno 
komunalno podjetje Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 
1352 Preserje, in sicer:

– Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Vodovodna 
cesta 90, 1000 Ljubljana, za območje Krajevne skupnosti Bre-
zovica in del območja Krajevne skupnosti Vnanje Gorice, ki leži 
zahodno od železniške proge Ljubljana – Koper do križišča s 
Podpeško cesto in severno od lokalne ceste Lukovica – Vnanje 
Gorice do meje s Krajevno skupnostjo Brezovica.

– Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o., Kamnik 
pod Krimom 6, 1352 Preserje, za območje Krajevnih skupnosti 
Vnanje Gorice – preostali del, Notranje Gorice, Podpeč – Pre-
serje in Rakitna.«

III.
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o lokalnih 

volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, ZLV-H, 45/08, 
83/12) so bili izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število 
glasov.

Člani Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli, izvoljeni 
na volitvah dne 5. 10. 2014 so:

1 Jože Kralj, roj. 30. 10. 1980, stanujoč: Črešnjevec ob 
Bistrici 4, Bistrica ob Sotli

2 Dušan Berkovič, roj. 14. 12. 1966, stanujoč: Dekman-
ca 47, Bistrica ob Sotli

3 Simon Rogina, roj. 6. 7. 1977, stanujoč Bistrica ob 
Sotli 31, Bistrica ob Sotli

4 Metoda Denžič, roj. 6. 8. 1986, stanujoča: Bistrica ob 
Sotli 29, Bistrica ob Sotli

5 Primož Mošet, roj. 16. 6. 1980, stanujoč: Polje pri 
Bistrici 4, Bistrica ob Sotli

6 Jožef Vračun, roj. 28. 12. 1947, stanujoč: Dekman-
ca 3a, Bistrica ob Sotli

7 Janez Drašler, roj. 26. 1. 1953, stanujoč: Bistrica ob 
Sotli 9a, Bistrica ob Sotli

Št. 041-0004/2014-50
Bistrica ob Sotli, dne 5. oktobra 2014

Predsednica OVK
Darja Gabron l.r.

BREZOVICA

3011. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno 
vodo

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in nasl.), 149. člena Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 in nasl.), Uredbe o 
oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Odloka o go-
spodarskih javnih službah v občini Brezovica (Uradni list RS, 
št. 24/96) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, 
št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 26. redni seji 
dne 25. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo

1. člen
43. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 

št. 51/13) se spremeni tako, da se glasi:
»Javno službo po tem odloku opravljata JP Vodovod-Ka-

nalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, in Javno 
komunalno podjetje Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 
1352 Preserje, in sicer:

– Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Vodovo-
dna cesta 90, 1000 Ljubljana, za območje Krajevne skupnosti 
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-137/2014
Brezovica, dne 25. septembra 2014

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

3013. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko 
celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje 
Gorice

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 57/12 – ZPNačrt-B) in 16. člena 
Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski 
svet Občine Brezovica na 26. redni seji dne 25. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko 
celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice,  

Notranje Gorice

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 
Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, 
št. 94/14 – UPB-1).

2. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 

11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske 
celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni 
list RS, št. 94/13 – UPB-1), se dovoli gradnja večstanovanj-
skega objekta – legalizacija že zgrajenega skladiščno – stano-
vanjskega objekta (4 stanovanjske enote), na zemljišču parc. 
1334/7 in 1333/24, k.o. Brezovica.

(2) Obstoječi objekt na parceli št. 1334/7 in 1333/24, k.o. 
Brezovica se za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne tople 
vode, kuho in tehnologijo priključi na sistem zemeljskega plina 
– srednjetlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim 
tlakom 1–4 bar. Obveznost priključitve ne velja v primeru, da 
objekt v celoti uporablja obnovljene vire energije za potrebe 
ogrevanja in priprave sanitarne vode. V primeru, da objekt 
zadovoljuje potrebe po ogrevanju in pripravi tople sanitarne 
vode samo delno z obnovljivimi viri energije, še vedno za pre-
ostali del velja obveznost priključitve na distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina. Plinovodno omrežje in notranje plinske na-
peljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratoval-
nimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za 
geografsko območje Občine Brezovica (Odlok – Uradni list RS, 
št. 63-6320/12), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, 
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim 
tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02), 
Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz di-
stribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine 
Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, 
Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine 
Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 25/08, 
11/11) in internim dokumentom Energetike Ljubljana d.o.o.: 
Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov 
ter notranjih plinskih napeljav.

(3) Za posege v prostor na parcelah iz prve točke, poleg 
navedenega, veljajo vsa ostala splošna določila tega odloka.

3. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 

11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske 
celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni 
list RS, št. 94/13 – UPB-1), se dovoli gradnja – legalizacija 
enostanovanjskega objekta na zemljišču parc. št. 2790/5, k.o. 
Brezovica. Odmik med enostanovanjsko stavbo na zemljišču 
parc. 2790/5, k.o. Brezovica in obstoječo enostanovanjsko 
stavbo na zemljišču parc. št. 2790/16, k.o. Brezovica je lahko 
manjši od 4 m oziroma se ena stranica obstoječih enostano-
vanjskih objektov lahko stika.

(2) Za posege v prostor na parcelah iz prve točke, veljajo 
vsa ostala splošna določila tega odloka.

4. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 

11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske 
celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni 
list RS, št. 94/13 – UPB-1), se dovoli gradnja – legalizacija že 
zgrajenih stanovanjskih objektov, na zemljišču parc. št. 352/3, 
k.o. Brezovica. Odmik med obstoječo enostanovanjsko stavbo 
na parceli št. 352/4, k.o. Brezovica in legaliziranima stanovanj-
skima objektoma na zemljišču parc. 352/3, k.o. Brezovica je 
lahko manjši od 4 m.

(2) Obstoječi objekt na parceli št. 352/3, k.o. Brezovica 
se za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode, kuho 
in tehnologijo priključi na sistem zemeljskega plina – srednje-
tlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 
1–4 bar. Obveznost priključitve ne velja v primeru, da objekt v 
celoti uporablja obnovljene vire energije za potrebe ogrevanja 
in priprave sanitarne vode. V primeru, da objekt zadovoljuje 
potrebe po ogrevanju in pripravi tople sanitarne vode samo 
delno z obnovljivimi viri energije, še vedno za preostali del velja 
obveznost priključitve na distribucijsko omrežje zemeljskega 
plina. Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo 
biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za 
distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko obmo-
čje Občine Brezovica (Odlok – Uradni list RS, št. 63-6320/12), 
Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in 
vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 
16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02), Splošnimi pogoji za 
dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja 
za geografsko območje Mestne občine Ljubljana, Občine Bre-
zovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Lju-
bljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine 
Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 25/08, 11/11) in internim 
dokumentom Energetike Ljubljana d.o.o.: Tehnične zahteve za 
graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih 
napeljav.

(3) Obstoječi objekt na parc. št. 352/3, k.o. Brezovica, 
leži na območju izvajanja javne službe v KS Brezovica, v upra-
vljanju JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. Pri odvajanju 
odpadne komunalne vode v javno kanalizacijsko omrežje je 
potrebno upoštevati Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvaja-
nju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, 
št. 64/12) ter uredbe za posamezne dejavnosti, Uredba o emi-
siji snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest (Uradni 
list RS, št. 47/05), Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 66/13) ter Navo-
dila za kanalizacijo – EAD 116244. Za izgradnjo kanalizacije pri 
objektu na parc.št. 352/3, k.o. Brezovica se upošteva obstoječa 
projektna dokumentacija, in sicer Izgradnja kanalizacije na 
Brezovici južno od AC, območje Postaje in Bičevja, VS 10/2, 
VS 10/4, VS 10/6, VS 10/7; PGD, PZI projekt št. 138/04; izdelal 
Hidrosvet, februar 2007 (KZ 5689/C).

Na obravnavanem območju bo vsa predvidena javna in 
interna kanalizacija zasnovana in zgrajena v ločenem sistemu. 
Predvidene objekte bo potrebno priključiti na javni kanalizacijski 
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sistem. Priključitev komunalnih voda oziroma obravnavanega 
območja na zbirnik A7 bo možna, ko bo zgrajeno črpališče 
ob Podpeški cesti, dograjen tlačni vod čez avtocesto do zbi-
ralnika A7. V primeru, da se povezava z zbiralnikom A7 in 
izgradnja javne kanalizacije ter črpališč še ne bo realizirala, 
se za objekte, predvidene za legalizacijo, uredi začasna mala 
čistilna naprava, ki pa se jo po navezavi javne kanalizacije na 
zbiralnik A7 ukine.

Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je po-
trebno zaprositi upravljavca javne kanalizacije v KS Brezovica 
za soglasje k priključitvi posameznih objektov in predložiti iz-
vedbeno dokumentacijo.

(4) Obstoječi objekt na parc. št. 352/3, k.o. Brezovica, leži 
na območju izvajanja javne službe v KS Brezovica, v upravlja-
nju JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. Pred priključitvijo 
na javno vodovodno omrežje je potrebno zaprositi upravljavca 
javnega vodovoda za soglasje k priključitvi posameznih objek-
tov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

(5) Za posege v prostor na parcelah iz prve točke, poleg 
navedenega, veljajo vsa ostala splošna določila tega odloka.

5. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 

11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske 
celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni 
list RS, št. 94/13 – UPB-1), se dovoli legalizacija neskladne 
gradnje večstanovanjskega objekta, ki predstavlja že zgrajen 
večstanovanjski objekt (3 stanovanjske enote), na zemljišču 
parc. št. 398/18, 398/19, 398/20, 398/21, k.o. Jezero. Prvotni 
(enostanovanjski) objekt je bil zgrajen po gradbenem dovolje-
nju št. 351-289/2011-21, dne 19. 7. 2011.

(2) Za posege v prostor na parcelah iz prve točke, veljajo 
vsa ostala splošna določila tega odloka.

6. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 

11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske 
celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni 
list RS, št. 94/13 – UPB-1), se dovoli gradnja – legalizacija 
že zgrajenega enostanovanjskega objekta, na zemljišču parc. 
št. 57, k.o. Brezovica. Odmik med enostanovanjsko stavbo 
na parceli 46/1, k.o. Brezovica in enostanovanjsko stavbo na 
parceli 57, k.o. Brezovica, je lahko manjši od 4 m oziroma se 
ena stranica obstoječih enostanovanjskih objektov med seboj 
lahko stika.

(2) Obstoječi objekt na parceli št. 57, k.o. Brezovica se 
za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode, kuho in 
tehnologijo priključi na sistem zemeljskega plina – srednjetlačno 
distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 1–4 bar. 
Obveznost priključitve ne velja v primeru, da objekt v celoti upo-
rablja obnovljene vire energije za potrebe ogrevanja in priprave 
sanitarne vode. V primeru, da objekt zadovoljuje potrebe po 
ogrevanju in pripravi tople sanitarne vode samo delno z obno-
vljivimi viri energije, še vedno za preostali del velja obveznost 
priključitve na distribucijsko omrežje zemeljskega plina. Plino-
vodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni 
v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Bre-
zovica (Odlok – Uradni list RS, št. 63-6320/12), Pravilnikom o 
tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plino-
vodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni 
list RS, št. 26/02 in 54/02), Splošnimi pogoji za dobavo in odjem 
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko 
območje Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine 
Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, 
Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 25/08, 11/11) in internim dokumentom Ener-
getike Ljubljana d.o.o.: Tehnične zahteve za graditev glavnih in 
priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav.

(3) Obstoječi objekt na parceli št. 57, k.o. Brezovica, leži 
na območju izvajanja javne službe v KS Brezovica, v upra-

vljanju JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. Pri odvajanju 
odpadne komunalne vode v javno kanalizacijsko omrežje je 
potrebno upoštevati Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvaja-
nju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, 
št. 64/12) ter uredbe za posamezne dejavnosti, Uredba o emi-
siji snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest (Uradni 
list RS, št. 47/05), Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 66/13) ter Navo-
dila za kanalizacijo – EAD 116244. Za izgradnjo kanalizacije pri 
objektu na parc. št. 57, k.o. Brezovica se upošteva obstoječa 
projektna dokumentacija, in sicer Izgradnja kanalizacije na 
Brezovici severno od območja od Drobtinške poti do Podpeške 
ceste PGD, PZI, št.: 1062/04, KONO-B d.o.o., september 2004 
(KZ 5587) in Rekonstrukcija vodovoda in izgradnja kanalizacije 
na Brezovici severno od AC območje od Drobtinške poti do 
Podpeške ceste 1. Faza južni del, 1. Etapa gradnje, PZI, št.: 
1405/09, int. št.: 5990, KONO-B d.o.o., maj 2013 (KZ 5990). 
Na obravnavanem območju bo vsa predvidena javna in interna 
kanalizacija zasnovana in zgrajena v ločenem sistemu. Pred-
videne objekte bo potrebno priključiti na javni kanlaizacijski 
sistem. Priključitev komunalnih voda oziroma obravnavanega 
območja na zbirnik A7 bomožna, ko bo zgrajeno črpališče ob 
Podpeški cesti, dograjen tlačni vod čez avtocesto do zbiralnika 
A7. V primeru, da se povezava z zbiralnikom A7 in izgradnja 
javne kanalizacije ter črpališč še ne bo realizirala, se za objek-
te, predvidene za legalizacijo, uredi začasna mala čistilna 
naprava, ki pa se jo po navezavi javne kanalizacije na zbiralnik 
A7 ukine. Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je 
potrebno zaprositi upravljavca javne kanalizacije v KS Brezo-
vica za soglasje k priključitvi posameznih objektov in predložiti 
izvedbeno dokumentacijo.

(4) Obstoječi objekt na parc. št. 57 k.o. Brezovica, leži na 
območju izvajanja javne službe v KS Brezovica, v upravljanju 
JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. Pred priključitvijo na 
javno vodovodno omrežje je potrebno zaprositi upravljavca jav-
nega vodovoda za soglasje k priključitvi posameznih objektov 
in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

(5) Za posege v prostor na parcelah iz prve točke, poleg 
navedenega, veljajo vsa ostala splošna določila tega odloka.

7. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 

11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske 
celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni 
list RS, št. 94/13 – UPB-1), se dovoli gradnja večstanovanj-
skega objekta – legalizacija že zgrajenega večstanovanjskega 
objekta (6 stanovanjskih enot) na zemljišču parc. št. 944/9, 
944/10, 944/12, 944/11, 944/13, 944/14, 944/15, 944/16, vse 
k.o. Brezovica.

(2) Za posege v prostor na parcelah iz prve točke, veljajo 
vsa ostala splošna določila tega odloka.

8. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 

11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske 
celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni 
list RS, št. 94/13 – UPB-1), se dovoli gradnja večstanovanjske-
ga objekta – legalizacija večstanovanjskega objekta (3 stano-
vanjske enote), na zemljišču parc. št. 1120/6, k.o. Brezovica.

(2) Obstoječi objekt na parceli št. 1120/6 k.o. Brezovica 
se za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode, kuho 
in tehnologijo priključi na sistem zemeljskega plina – srednje-
tlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 
1–4 bar. Obveznost priključitve ne velja v primeru, da objekt v 
celoti uporablja obnovljene vire energije za potrebe ogrevanja 
in priprave sanitarne vode. V primeru, da objekt zadovoljuje 
potrebe po ogrevanju in pripravi tople sanitarne vode samo 
delno z obnovljivimi viri energije, še vedno za preostali del velja 
obveznost priključitve na distribucijsko omrežje zemeljskega 
plina. Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo 
biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za 
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distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko obmo-
čje Občine Brezovica (Odlok – Uradni list RS, št. 63-6320/12), 
Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in 
vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 
16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02), Splošnimi pogoji za 
dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja 
za geografsko območje Mestne občine Ljubljana, Občine Bre-
zovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Lju-
bljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine 
Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 25/08, 11/11) in internim 
dokumentom Energetike Ljubljana d.o.o.: Tehnične zahteve za 
graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih 
napeljav.

(3) Za posege v prostor na parcelah iz prve točke, poleg 
navedenega, veljajo vsa ostala splošna določila tega odloka.

9. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 

11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske 
celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni 
list RS, št. 94/13 – UPB-1), se dovoli gradnja – legalizacija 
enostanovanjskega objekta na zemljišču 1005/19 in 1005/21, 
k.o. Brezovica. Odmik med enostanovanjsko stavbo na par-
celi št. 1005/19, k.o. Brezovica in stanovanjskim objektom 
na parceli št. 1005/18, k.o. Brezovica, je lahko manjši od 4 m 
oziroma se ena stranica obstoječih enostanovanjskih objektov 
lahko stika.

(2) Za posege v prostor na parcelah iz prve točke, veljajo 
vsa ostala splošna določila tega odloka.

10. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 

11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske 
celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni 
list RS, št. 94/13 – UPB-1), se dovoli gradnja večstanovanj-
skega objekta – legalizacija večstanovanjskega objekta na 
zemljiščih parc. št. 3394/44, 3394/45, 3394/46, 3394/47 in 
3394/48, k.o. Kamnik.

(2) Za posege v prostor na parcelah iz prve točke, veljajo 
vsa ostala splošna določila tega odloka.

11. člen
Pri priključevanju na javno vodovodno omrežje je po-

trebno upoštevati Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 
št. 51/13), ki velja za območje Občine Brezovica in interni 
dokument JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o.: Tehnična 
navodila za vodovod (EAD 116242).

12. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 98/2014
Brezovica, dne 6. oktobra 2014

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

DOBRNA

3014. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni 
rabi

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list 
RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet 
Občine Dobrna na 27. redni seji dne 25. 9. 2014 sprejel

S K L E P
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

I.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi za nepre-

mičnine, označeno z naslednjimi parcelnimi številkami:
– parc. št. 1960/9, k.o. 1056 Dobrna, ID 3147832, ID znak 

1056-1960/9-0, pot v izmeri 1911,00 m2;
– parc. št. 1960/14, k.o. 1056 Dobrna, ID 4491057, ID 

znak 1056-1960/14-0, pot v izmeri 267,00 m2.

II.
Na nepremičninah iz I. točke tega sklepa se vknjiži la-

stninska pravica v korist Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna, matična številka 1358570000.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0008/2014-1(1)
Dobrna, dne 25. septembra 2014

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

KOZJE

3015. Pravilnik o spremembi Pravilnika 
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 
naprav na območju Občine Kozje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, 
št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 26. redni seji dne 
2. 10. 2014 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju  
Občine Kozje

1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o sofinanciranju 

malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kozje 
(Uradni list RS, št. 30/14).

2. člen
Spremeni se 5. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu 

z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom 
imenuje župan.

Naloge komisije:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine 

sredstev,
4. druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele 

vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) enkrat na mesec po vr-
stnem redu prispetja. Komisija pripravi seznam upravičencev 
najkasneje v roku 7 dni od obravnave vlog in pripravi predlog 
o dodelitvi proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo do 
porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna.

Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe 
sredstev niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v 
tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis nasle-
dnjega leta prednost v vrstnem redu.



Stran 8080 / Št. 73 / 13. 10. 2014 Uradni list Republike Slovenije

Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih 
sredstev se izda sklep. Zoper sklep je mogoča pritožba pri 
županu občine. Odločitev župana je dokončna.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0005/2011-26/03
Kozje, dne 2. oktobra 2014

Župan
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l.r.

3016. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine 
v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, 
št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 26. redni seji dne 
2. 10. 2014 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na ze-

mljišču parc. št. 1750/2, 1742/10, 1742/12, 1752/9, 1761/1, vse 
k.o. 1235 – Drensko Rebro.

II.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na ze-

mljišču parc. št. 1411/7, 1411/6, 1411/8, vse k.o. 1242 – Kozje.

III.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemlji-

šču parc. št. 1211/2, 1211/3, vse k.o. 1243 – Vetrnik.

IV.
Na nepremičninah iz I. in II. točke tega sklepa se vknjiži 

lastninska pravica v korist Občine Kozje.

V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0005/2011-26/04
Kozje, dne 2. oktobra 2014

Župan
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l.r.

3017. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini 
Kozje

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) in Zapisnika o delu 
občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega 
izida lokalnih volitev v Občini Kozje, ki so potekale 5. 10. 2014, 
je Občinska volilna komisija Občine Kozje sprejela

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Kozje

I.
Občinska volilna komisija je na seji dne 7. 10. 2014 ugo-

tovila končne izide glasovanja za volitve župana Občine Kozje.

II.
Na rednih lokalnih volitvah, dne 5. 10. 2014, je v Občini 

Kozje od skupnega števila volivcev 2.782 glasovalo 1.542 vo-
livcev, kar znaša 55,43 % vseh volilnih upravičencev.

III.
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1.542 glasovnic, 

od tega je bilo 9 neveljavnih in 1.533 veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Kandidat Število glasov %
JOŽE PRESKAR 106 6,91
DEJAN GUČEK 475 30,98

MILENCA KRAJNC 833 54,34
IZTOK ŠTUS 119 7,76

Občinska volilna komisija je na podlagi 108. člena v zvezi 
s 85. členom in prvim odstavkom 107. člena Zakona o lokalnih 
volitvah ugotovila, da je za županjo Občine Kozje izvoljena 
MILENCA KRAJNC, roj. 20. 5. 1972, stan. Vrenska Gorca 44, 
Buče.

IV.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Kozje so 

določene tri volilne enote, kjer se skupno voli 9 članov občin-
skega sveta.

V prvi volilni enoti se volijo 3 člani sveta. Izvoljeni so bili 
naslednji kandidati:

FRANC PLAHUTA, roj. 27. 5. 1961, stan. Pilštanj 35, 
3261 Lesično

FRANC ŽLENDER roj. 19. 6. 1962, stan. Zagorje 61, 
3261 Lesično

NIKOLA IVIČ, roj. 23. 11. 1974, stan. Pilštanj 49, 3261 
Lesično.

V drugi volilni enoti se volijo 3 člani sveta. Izvoljeni so bili 
naslednji kandidati:

ROMAN GRADIŠEK, roj. 19. 11. 1971, stan. Kozje 155, 
3260 Kozje

FILIP VOLAUŠEK, roj. 8. 2. 1962, stan. Kozje 100, 3260 
Kozje

MILOŠ ČEPIN, roj. 14. 8. 1951, stan. Kozje 75, 3260 
Kozje.

V tretji volilni enoti se volijo 3 člani sveta. Izvoljeni so bili 
naslednji kandidati:

MARKO KUNEJ, roj. 16. 11. 1976, stan. Gorjane 2, 3257 
Podsreda

JERNEJ JAGRIČ, roj. 28. 6. 1979, stan. Gorjane 17b, 
3257 Podsreda

KATJA SINKOVIČ, roj. 28. 4. 1984, stan. Vrenska Gorca 4, 
3255 Buče.

V.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI BUČE

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Buče sta do-
ločeni dve volilni enoti, v katerih se voli skupno 5 članov sveta 
krajevne skupnosti.

V prvi volilni enoti se volita 2 člana sveta. Izvoljena sta bila 
naslednja kandidata:

BRANKO LUGARIČ, roj. 5. 2. 1961, stan. Buče 31, 3255 
Buče

FRANC ŠTUKELJ, roj. 28. 3. 1955, stan. Buče 55, 3255 
Buče.

V drugi volilni enoti se volijo 3 člani sveta. Izvoljeni so bili 
naslednji kandidati:

KATJA SINKOVIČ, roj. 28. 4. 1984, stan. Vrenska Gorca 4, 
3255 Buče

KRISTJAN KAJBA, roj. 28. 11. 1992, stan. 
Vrenska Gorca 42, 3255 Buče

ROBERT MARTIN KRAJNC, roj. 5. 11. 1968, stan. Vren-
ska Gorca 44, 3255 Buče.
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SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KOZJE

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kozje je dolo-
čeno pet volilnih enot, v katerih se skupno voli 7 članov sveta 
krajevne skupnosti.

V prvi volilni enoti se volita 2 člana sveta. Izvoljena sta bila 
naslednja kandidata:

ANJA KOSTAJNŠEK, roj. 19. 11. 1990, stan. Kozje 34, 
3260 Kozje

ZDRAVKO CENTRIH, roj. 22. 8. 1955, stan. Kozje 78, 
3260 Kozje.

V drugi volilni enoti se volita 2 člana sveta. Izvoljena sta 
bila naslednja kandidata:

FRANC JUG, roj. 3. 11. 1961, stan. Kozje 139, 3260 Kozje
PRIMOŽ RESNIK, roj. 23. 10. 1991, stan. Kozje 151, 

3260 Kozje.
V tretji volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljena je bila 

naslednja kandidatka: MILENA JAGRIČ, roj. 26. 8. 1958, stan. 
Ješovec pri Kozjem 3, 3260 Kozje.

V četrti volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je 
bil naslednji kandidat: KAREL GORJUP, roj. 11. 1. 1971, 
stan. Zdole 45, 3260 Kozje.

V peti volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil 
naslednji kandidat: VIKTOR MOŠKON, roj. 21. 1. 1959, stan. 
Vetrnik 34, 3260 Kozje.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI LESIČNO

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Lesično je 
določeno pet volilnih enot, v katerih se voli skupno 6 članov 
sveta krajevne skupnosti.

V prvi volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljena je bila 
naslednja kandidatka: MARIJA BAH, roj. 29. 10. 1951, stan. 
Lesično 52, 3261 Lesično.

V drugi volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil 
naslednji kandidat: MARKO ROMIH, roj. 15. 2. 1972, stan. 
Drensko Rebro 32, 3261 Lesično.

V tretji volilni enoti se volita 2 člana sveta. Izvoljena sta 
bila naslednja kandidata:

JERNEJ ŠKOBERNE, roj. 26. 8. 1975, stan. Gubno 22, 
3261 Lesično

FRANC AMON, roj. 21. 3. 1969, stan. Gubno 7b, 3261 
Lesično.

V četrti volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljena je bila 
naslednja kandidatka: IRENA POLUTNIK (žreb), roj. 15. 9. 
1977, stan. Dobležiče 11, 3261 Lesično.

V peti volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil 
naslednji kandidat: FRANC PLAHUTA, roj. 27. 5. 1961, 
stan. Pilštanj 35, 3261 Lesično.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PODSREDA

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Podsreda je 
določeno pet volilnih enot, v katerih se voli skupno 6 članov 
sveta krajevne skupnosti.

V prvi volilni enoti se volita 2 člana sveta. Izvoljena sta bila 
naslednja kandidata:

PRIMOŽ LESJAK, roj. 12. 7. 1979, stan. Podsreda 51, 
3257 Podsreda

OLGA SIMONČIČ, roj. 18. 2. 1964, stan. Podsreda 20, 
3257 Podsreda.

V drugi volilni enoti se voli 1 član sveta.
Oddanih je bilo 22 glasovnic, neveljavnih glasovnic ni bilo. 

Izvoljen je bil naslednji kandidat: JANEZ BRAČUN, roj. 21. 9. 
1966, stan. Gradišče 26, 3257 Podsreda.

V tretji volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil na-
slednji kandidat: VINCENC KLAVŽAR, roj. 29. 8. 1960, stan. 
Gorjane 37a, 3257 Podsreda.

V četrti volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljena je bila 
naslednja kandidatka: ANGELA NOVAK, roj. 3. 8. 1965, stan. 
Poklek pri Podsredi 3, 3257 Podsreda.

V peti volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil nasle-
dnji kandidat: MATEJ PEČNIK, roj. 21. 9. 1977, stan. Vojsko 2a, 
8282 Koprivnica.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI OSREDEK

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Osredek je 
določena ena volilna enota, v kateri se volijo 3 člani sveta 
krajevne skupnosti.

V volilni enoti se volijo 3 člani sveta. Izvoljeni so bili na-
slednji kandidati:

ALENKA KUNEJ, roj. 27. 8. 1976, stan. Osredek pri Pod-
sredi 30, 3257 Podsreda

BORIS BEUC, roj. 20. 6. 1983, stan. Osredek pri Podsredi 18, 
3257 Podsreda

JOŽE OKROŠEK, roj. 18. 3. 1959, stan. Osredek pri 
Podsredi 14, 3257 Podsreda.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ZAGORJE

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zagorje so 
določene tri volilne enote, v katerih se voli skupno 5 članov 
sveta krajevne skupnosti.

V prvi volilni enoti se volijo 3 člani sveta. Izvoljeni so bili 
naslednji kandidati:

MARJETA POLŠAK, roj. 25. 8. 1982, stan. Zagorje 51, 
3261 Lesično

DANIEL ZALOKAR, roj. 15. 12. 1981, stan. Zagorje 74, 
3261 Lesično

MARKO ZALOKAR, roj. 17. 2. 1954, stan. Zagorje 6, 
3261 Lesično.

V drugi volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil 
naslednji kandidat: SILVO POTOČNIK, roj. 7. 12. 1970, stan. 
Bistrica 24, 3261 Lesično.

V tretji volilni enoti se voli 1 član sveta. Izvoljen je bil na-
slednji kandidat: BOŠTJAN OPREŠNIK, roj. 14. 8. 1989, stan. 
Topolovo 11, 3261 Lesično.

Št. 040-0003/2014-91
Kozje, dne 7. oktobra 2014

Predsednica
Občinske volilne komisije

Občine Kozje
Andreja Reher l.r.

LENDAVA

3018. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve 
v letu 2014

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13), 17. člena 
Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 
– popr., 55/11 – popr., 56/12 in 112/13) in 9. člena Odloka o pro-
računu Občine Lendava za leto 2014 (Uradni list RS, št. 3/14 
in 36/14) je Občinski svet Občine Lendava na 52./dopisni/ seji 
dne 29. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o porabi sredstev proračunske rezerve  

v letu 2014

1. člen
Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz prora-

čunske rezerve v letu 2014.
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2. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovi finančna 

sredstva v višini 44.000,00 € za kritje stroškov, nastalih ob 
izvajanju nujnih intervencijskih ukrepov kot posledica poplav 
in plazov v letu 2014.

3. člen
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa prora-

čuna občine za leto 2014 posebej specificirana.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 03504-0015/2014-3
Lendava, dne 29. septembra 2014

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.

LJUBLJANA

3019. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne 
občine Ljubljana

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana  

Mestne občine Ljubljana

I.
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 

župana, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 228.635 
volivcev, pri čemer je bilo 228.634 volivcev, ki so vpisani v vo-
lilne imenike, ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom pristojnega 
organa, ker ni bil vpisan v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
82.131 volivcev ali 35,92 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

Od števila volivcev, ki so glasovali, je:
– 1 glasoval s potrdilom, ostali so bili vpisani v volilne 

imenike.

II.
1. Na volitvah župana dne 5. 10. 2014, ki se ga voli na 

podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 82.054 gla-
sovnic.

2. Neveljavnih je bilo 1.797 glasovnic, ker so bile prazne 
ali volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 80.257.

III.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Zap. 
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

1. ALEŠ AVBREHT 3869 4.82
2. BORISLAV ŽULJ 462 0.58
3. IRENA KUNTARIČ HRIBAR 1468 1.83
4. JOŽEF JARH 149 0.19
5. MARIJA HORVAT 757 0.94
6. MIHAEL JAZBINŠEK 3344 4.17

Zap. 
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

7. ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 2249 2.80
8. MARTINA VALENČIČ 222 0.28
9. NATAŠA SUKIČ 2226 2.77

10. GREGOR ŠKERL 762 0.95
11. DAMJAN DAMJANOVIČ 18576 23.15
12. ZORAN JANKOVIĆ 46173 57.53

IV.
Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je skladno s 

107. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za 
župana Mestne občine Ljubljana izvoljen:

Zoran JANKOVIĆ, rojen 1. 1. 1953, Vinterca 55, Ljubljana,
ki je na glasovanju 5. 10. 2014 prejel večino veljavnih 

glasov volivcev, ki so glasovali.

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter pred-
stavnikom list kandidatov za župana.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-3377/2014-1
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

3020. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

I.
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 

45 članov mestnega sveta, ki se voli na podlagi splošne volilne 
pravice, 228.634 volivcev, pri čemer so bili vsi volivci vpisani v 
volilne imenike.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
82.124 volivcev ali 35,92 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 45 članov mestnega sveta, ki se jih izvoli 

na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 82.029 
glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 2.856 glasovnic, ker so bile prazne 
ali volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 79.173.
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III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Zap.
št.

Ime liste Št. 
glasov

 % 
glasov

1. SLS SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA 1527 1.93

2. DeSUS – DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE 3012 3.80

3. SLOVENSKA NACIONALNA 
STRANKA – SNS 1221 1.54

4. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 3997 5.05
5. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 32845 41.49
6. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 10113 12.77
7. ZELENI SLOVENIJE, ZELENI 

LJUBLJANE 1244 1.57
8. NAPREJ SLOVENIJA – NPS 224 0.28
9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 5509 6.96
10. DEMOKRATSKA STRANKA 153 0.19
11. SOLIDARNOST 1018 1.29
12. KRŠČANSKI SOCIALISTI 

SLOVENIJE 206 0.26
13. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 5501 6.95
14. LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA 

SLOVENIJE 347 0.44
15. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA – SDS 10671 13.48
16. STRANKA ENAKOPRAVNIH DEŽEL 

– SED 87 0.11
17. ZELENA KOALICIJA 1385 1.75
18. KSU – KRŠČANSKI SOCIALISTI 113 0.14

IV.
1. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 

listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. 
izvoljenih

1. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1
2. DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 2
3. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – 

SNS 0
4. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 2
5. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 21
6. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 6
7. ZELENI SLOVENIJE, ZELENI LJUBLJANE 0
8. NAPREJ SLOVENIJA – NPS 0
9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 3
10. DEMOKRATSKA STRANKA 0
11. SOLIDARNOST 0
12. KRŠČANSKI SOCIALISTI SLOVENIJE 0
13. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 3
14. LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA 

SLOVENIJE 0
15. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

– SDS 7
16. STRANKA ENAKOPRAVNIH DEŽEL – 

SED 0

Ime liste Št. 
izvoljenih

17. ZELENA KOALICIJA 0
18. KSU – KRŠČANSKI SOCIALISTI 0

2. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona 
o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem 
redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov.

1. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. JANEZ ŽAGAR

2. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-
CEV SLOVENIJE

1. MARIJA HORVAT
2. ANTON KASTELIC

3. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. ANTON COLARIČ
2. IRENA KUNTARIČ HRIBAR

4. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. ZORAN JANKOVIĆ
2. JELKA ŽEKAR
3. JANEZ KOŽELJ
4. TJAŠA FICKO
5. ALEŠ ČERIN
6. DR. MARTA BON
7. DEJAN CRNEK
8. PRIM. MARIJA DUNJA PIŠKUR KOSMAČ, DR. MED.
9. MARJAN SEDMAK 
10. JULIJANA ŽIBERT
11. TOMAŽ KUČIČ
12. STANISLAVA MARIJA FERENČAK MARIN
13. NEVZET PORIĆ
14. FRANČIŠKA TROBEC
15. ANTON PODOBNIK
16. MOJCA KAVTIČNIK OCVIRK
17. IZTOK KORDIŠ
18. NADA VERBIČ
19. DANILO ŠARIĆ
20. BRUNA ANTAUER
21. DR. GREGOR TOMC

5. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1. DR. DRAGAN MATIĆ
2. DR. ZVEZDANA SNOJ, DR. MED.
3. MAG. NEJC BREZOVAR
4. SIMONA PIRNAT SKELEDŽIJA
5. MATEJ JAVORNIK
6. ANA ŽLIČAR

6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. MOJCA KUCLER DOLINAR
2. ANTON KRANJC
3. MOJCA SOJAR

7. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
1. NATAŠA SUKIČ
2. DENIS STRIKOVIĆ 
3. EMILIJA MITROVIĆ

8. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. MAG. ANŽE LOGAR
2. MOJCA ŠKRINJAR
3. MIRKO BRNIČ JAGER
4. KSENIJA SEVER
5. JERNEJ PAVLIN
6. MAJA URBANC
7. JANEZ MOŠKRIČ



Stran 8084 / Št. 73 / 13. 10. 2014 Uradni list Republike Slovenije

V.
Člani, izvoljeni v Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 

volitvah 5. 10. 2014, so:
1. JANEZ ŽAGAR, roj. 7. 4. 1959, BESNICA 23A, Lju-

bljana
2. MARIJA HORVAT, roj. 21. 4. 1953, CESTA NA 

BRDO 117, Ljubljana
3. ANTON KASTELIC, roj. 23. 2. 1943, BILEČANSKA 5, 

Ljubljana
4. ANTON COLARIČ roj. 24. 8. 1954, PETRIČEVA UL. 15, 

Ljubljana
5. IRENA KUNTARIČ HRIBAR, roj. 6. 4. 1970, DOLINAR-

JEVA UL. 5, Ljubljana
6. ZORAN JANKOVIĆ, roj. 1. 1. 1953, VINTERCA 55, 

Ljubljana
7. JELKA ŽEKAR, roj. 24. 10. 1949, RESLJEVA 

CESTA 42, Ljubljana
8. JANEZ KOŽELJ, roj. 19. 8. 1945, TABOR 5, Ljubljana
9. TJAŠA FICKO, roj. 9. 9. 1981, DUNAJSKA CESTA 184A, 

Ljubljana
10. ALEŠ ČERIN, roj. 18. 7. 1949, GRADAŠKA 20, Lju-

bljana
11. DR. MARTA BON, roj. 22. 3. 1962, ANE ZIHERLOVE 14, 

Ljubljana
12. DEJAN CRNEK, roj. 5. 3. 1964, PRELOGE 15, Lju-

bljana
13. PRIM. MARIJA DUNJA PIŠKUR KOSMAČ, DR. 

MED., roj. 23. 11. 1941, RIMSKA CESTA 16, Ljubljana
14. MARJAN SEDMAK, roj. 23. 4. 1938, ULICA BRATOV 

UČAKAR 6, Ljubljana
15. JULIJANA ŽIBERT, roj. 20. 8. 1938, TRUBARJEVA 

CESTA 79, Ljubljana
16. TOMAŽ KUČIČ, roj. 12. 1. 1962, CELJSKA ULICA 20, 

Ljubljana
17. STANISLAVA MARIJA FERENČAK MARIN, roj. 26. 6. 

1955, RUSJANOV TRG 2, Ljubljana
18. NEVZET PORIĆ, roj. 5. 12. 1977, GRABLOVIČEVA 

ULICA 14, Ljubljana
19. FRANČIŠKA TROBEC, roj. 4. 10. 1944, POD BRE-

ZAMI 14, Ljubljana
20. ANTON PODOBNIK, roj. 23. 6. 1942, POLJE, CESTA 

XVIII 4A, Ljubljana
21. MOJCA KAVTIČNIK OCVIRK, roj. 16. 6. 1980, Anžur-

jeva ulica 6, Ljubljana
22. IZTOK KORDIŠ, roj. 16. 4. 1953, HUDOVERNIKOVA 4, 

Ljubljana
23. NADA VERBIČ, roj. 5. 4. 1956, DOLENJSKA CESTA 

149A, Ljubljana
24. DANILO ŠARIĆ, roj. 11. 11. 1962, RAMOVŠEVA 

ULICA 23, Ljubljana
25. BRUNA ANTAUER, roj. 22. 5. 1954, MARTINA KRPA-

NA ULICA 7, Ljubljana
26. DR. GREGOR TOMC, roj. 3. 2. 1952, PALMEJEVA 22, 

Ljubljana
27. DR. DRAGAN MATIĆ, roj. 21. 6. 1964, SREDNJE 

GAMELJNE 18F, Ljubljana
28. DR. ZVEZDANA SNOJ, DR. MED., roj. 17. 9. 1965, 

POVŠETOVA 29, Ljubljana
29. MAG. NEJC BREZOVAR, roj. 23. 7. 1983, 

TRŽAŠKA 10, Ljubljana
30. SIMONA PIRNAT SKELEDŽIJA, roj. 23. 3. 1975, 

KAŠELJSKA CESTA 172, Ljubljana
31. MATEJ JAVORNIK, roj. 1. 4. 1969, V KARLOVCE 33E, 

Ljubljana
32. ANA ŽLIČAR, roj. 20. 10. 1952, VANDOTOVA 51, 

Ljubljana
33. MOJCA KUCLER DOLINAR, roj. 26. 8. 1972, GORNJI 

TRG 22, Ljubljana
34. ANTON KRANJC, roj. 17. 5. 1955, ROŽNA DOLINA 

C. IV/39, Ljubljana
35. MOJCA SOJAR, roj. 15. 7. 1964, CESTA DOLOMIT-

SKEGA ODREDA 44, Ljubljana

36. NATAŠA SUKIČ, roj. 1. 6. 1962, HRADECKEGA CE-
STA 46, Ljubljana

37. DENIS STRIKOVIĆ, roj. 22. 1. 1986, PREGLOV TRG 7, 
Ljubljana

38. EMILIJA MITROVIĆ, roj. 30. 10. 1991, PRULE 1, 
Ljubljana

39. MAG. ANŽE LOGAR, roj. 15. 5. 1976, PARMOVA 
ULICA 40, Ljubljana

40. MOJCA ŠKRINJAR, roj. 30. 11. 1955, PODJUNSKA 
ULICA 16, Ljubljana

41. MIRKO BRNIČ JAGER, roj. 11. 1. 1954, SLOVENSKA 
CESTA 28, Ljubljana

42. KSENIJA SEVER, roj. 24. 7. 1947, PESTOTNIKOVA 
ULICA 3, Ljubljana

43. JERNEJ PAVLIN, roj. 30. 12. 1973, KOTNIKOVA 
ULICA 34, Ljubljana

44. MAJA URBANC, roj. 7. 3. 1989, TESOVNIKOVA ULI-
CA 88, Ljubljana

45. JANEZ MOŠKRIČ, roj. 15. 2. 1979, CESTA II. GRUPE 
ODREDOV 72, Ljubljana

VI.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter pred-
stavnikom list kandidatov za člane Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2014-2
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

3021. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Četrtne skupnosti Bežigrad

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 

skupnosti Bežigrad
I.

Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi za-
pisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Bežigrad ugotovila:

1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 
17 članov Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad, ki se voli na pod-
lagi splošne volilne pravice 27.100 volivcev, pri čemer so bili 
vsi vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
9.870 volivcev ali 36,42 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Beži-

grad, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo 
oddanih 9.857 glasovnic.
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2. Neveljavnih je bilo 398 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 9.459.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. 
glasov

 % 
glasov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 4099 43.33
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA – SDS 1248 13.19
3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 867 9.17
4. SOLIDARNOST 145 1.53
5. ZELENA KOALICIJA 350 3.70
6. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 1206 12.75
7. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 556 5.88
8. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 624 6.60
9. DeSUS – DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 364 3.85

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Število 
mandatov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 2
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

– SDS 4
3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 1
4. SOLIDARNOST 0
5. ZELENA KOALICIJA 1
6. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 4
7. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 2
8. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 2
9. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 1

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona 
o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem 
redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov.

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. MARIJAN TUTTA
2. GABRIELA CHAKAROVA

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. MILAN NOVAK
2. JOŽICA DOLINAR
3. MARKO ŠIŠKA
4. META ŠKUFCA

3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
1. ROK ZUPANC

4. ZELENA KOALICIJA
1. JELKA ŽUGELJ

5. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1. PETER BUTOLN
2. VESNA UGRINOVSKI
3. ROK HODEJ
4. TADEJA VENGAR

6. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. AVGUŠTINA ZUPANČIČ
2. KLEMEN ŽIBERT

7. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA
1. KAROLINA KORENČAN
2. VILJEM SINDIČIČ

8. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-
CEV SLOVENIJE
1. EDITA TOMIĆ

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Bežigrad na 

volitvah 5. 10. 2014, so:

1. MARIJAN TUTTA, roj. 25. 9. 1966, PODMILŠČAKOVA 
ULICA 57A, Ljubljana

2. GABRIELA CHAKAROVA, roj. 25. 2. 1974, NEUBER-
GERJEVA 14, Ljubljana

3. MILAN NOVAK, roj. 9. 4. 1950, BRATOV ŽIDAN 14, 
Ljubljana

4. JOŽICA DOLINAR, roj. 21. 2. 1961, UL. POHORSKE-
GA BATALJONA 10, Ljubljana

5. MARKO ŠIŠKA, roj. 11. 10. 1975, METODA MIKUŽA 18, 
Ljubljana

6. META ŠKUFCA, roj. 8. 12. 1961, ČRTOMIROVA 5, 
Ljubljana

7. ROK ZUPANC, roj. 3. 8. 1977, DUNAJSKA CESTA 105, 
Ljubljana

8. JELKA ŽUGELJ, roj. 7. 5. 1960, JAKŠIČEVA 16, Lju-
bljana

9. PETER BUTOLN, roj. 20. 5. 1968, NEUBERGERJEVA 
ULICA 16, Ljubljana

10. VESNA UGRINOVSKI, roj. 4. 7. 1981, HERBER-
STEINOVA ULICA 14, Ljubljana

11. ROK HODEJ, roj. 3. 4. 1989, GLAVARJEVA ULICA 47, 
Ljubljana

12. TADEJA VENGAR, roj. 29. 7. 1966, PODMILŠČAKOVA 
ULICA 42, Ljubljana

13. AVGUŠTINA ZUPANČIČ, roj. 8. 8. 1950, POSAVSKE-
GA 28, Ljubljana

14. KLEMEN ŽIBERT, roj. 1. 6. 1985, HACQUETOVA 9, 
Ljubljana

15. KAROLINA KORENČAN, roj. 26. 7. 1964, BEŽIGRAD 19, 
Ljubljana

16. VILJEM SINDIČIČ, roj. 19. 7. 1981, ČRTOMIROVA 
ULICA 11, Ljubljana

17. EDITA TOMIĆ, roj. 13. 4. 1959, MAJARONOVA ULICA 18, 
Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter pred-
stavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti 
Bežigrad.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2014-3
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec
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3022. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Četrtne skupnosti Center

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 

skupnosti Center
I.

Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi 
zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Center ugotovila:

1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 
17 članov Sveta Četrtne skupnosti Center, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 20.256 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
7.825 volivcev ali 38,63 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Center, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
7.811 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 266 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 7.545.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. 
glasov

 % 
glasov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 3161 41.90
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA – SDS 997 13.21
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA  

SLOVENIJE 35 0.46
4. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 792 10.50
5. SOLIDARNOST 178 2.36
6. ZELENA KOALICIJA 282 3.74
7. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 864 11.45
8. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 408 5.41
9. SLS SLOVENSKA LJUDSKA  

STRANKA 113 1.50
10. NOVA SLOVENIJA 

– KRŠČANSKI DEMOKRATI 537 7.12
11. DeSUS – DEMOKRATIČNA  

STRANKA UPOKOJENCEV  
SLOVENIJE 178 2.36

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mand.
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 9
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

– SDS 3
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 0
4. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 1
5. SOLIDARNOST 0
6. ZELENA KOALICIJA 0
7. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 2
8. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 1
9. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0

10. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI  
DEMOKRATI 1

11. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 0

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona 
o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem 
redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov.

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1.  BLAŽ NAHTIGAL
2.  VESNA ŠKRINJAR PEVC
3.  PETER KAUČIČ
4.  MATEJA ŠPAN
5.  DR. SAVIN JOGAN
6.  ŽIVA PLOJ PERŠUH
7.  DAVID CERAR
8.  VESNA OBRADOVIĆ
9.  UROŠ KAUČIČ

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1.  OMAR HANUNA
2.  MARIJA KOBE
3.  SIMON KUZMA

3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
1.  IRENA BENEDIK

4. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1.  DR. VOJKO KILAR
2.  POLONA MEŽAN

5. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1.  GORAN ISKRIĆ

6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1.  BOŽIDAR HUMAR

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Center na voli-

tvah 5. 10. 2014, so:

1. BLAŽ NAHTIGAL 23. 1. 1984 PRIJATELJEVA ULICA 21 Ljubljana
2. VESNA ŠKRINJAR PEVC 27. 4. 1956 GRABLOVIČEVA ULICA 26 Ljubljana
3. PETER KAUČIČ 1. 4. 1946 TRUBARJEVA CESTA 89 Ljubljana
4. MATEJA ŠPAN 8. 9. 1968 ILIRSKA ULICA 28 Ljubljana
5. DR. SAVIN JOGAN 4. 7. 1937 POLJANSKA CESTA 19 Ljubljana
6. ŽIVA PLOJ PERŠUH 2. 3. 1977 SLOMŠKOVA ULICA 13 Ljubljana
7. DAVID CERAR 4. 4. 1978 WOLFOVA ULICA 3 Ljubljana
8. VESNA OBRADOVIĆ 2. 8. 1985 NJEGOŠEVA CESTA 7 Ljubljana
9. UROŠ KAUČIČ 22. 9. 1981 TRUBARJEVA CESTA 89 Ljubljana

10. OMAR HANUNA 25. 4. 1968 JAKOPIČEVA 6 Ljubljana
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11. MARIJA KOBE 5. 2. 1945 STARE PRAVDE 5 Ljubljana
12. SIMON KUZMA 17. 12. 1972 ŠLAJMERJEVA 1a Ljubljana
13. IRENA BENEDIK 17. 10. 1952 CIRIL-METODOV TRG 11 Ljubljana
14. DR. VOJKO KILAR 29. 5. 1963 RESLJEVA CESTA 24 Ljubljana
15. POLONA MEŽAN 5. 2. 1971 KOLODVORSKA ULICA 16a Ljubljana
16. GORAN ISKRIĆ 27. 6. 1948 PETKOVŠKOVO NABREŽJE 23 Ljubljana
17. BOŽIDAR HUMAR 7. 11. 1955 KOTNIKOVA ULICA 20 Ljubljana

Ime liste Št. 
glasov

 % 
glasov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1210 36.09
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA – SDS 584 17.42
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA 

SLOVENIJE 31 0.92
4. SOLIDARNOST 57 1.70
5. ZELENA KOALICIJA 78 2.33
6. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 517 15.42
7. ZELENI SLOVENIJE, ZELENI 

LJUBLJANE 91 2.71
8. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 289 8.62
9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 307 9.16
10. DeSUS – DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 189 5.64

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mand.
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 7
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

– SDS 3
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 0
4. SOLIDARNOST 0
5. ZELENA KOALICIJA 0
6. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 2
7. ZELENI SLOVENIJE, ZELENI LJUBLJANE 0
8. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 1
9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 1
10. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 1

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona 
o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem 
redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov.

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1.  MIHA PREMELČ
2.  DEJA IVANOVIĆ
3.  SAŠO ŠKRLEP
4.  PETRA PESKAR
5.  SAMO BELAVIČ PUČNIK
6.  KSENIJA DROLE
7.  DARKO ROZINEC

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1.  ANTON KOLENC
2.  DARINKA KOVAČIČ
3.  STANISLAV ŽEROVNIK

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter pred-
stavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti 
Center.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2014-4
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

3023. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Četrtne skupnosti Črnuče

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Črnuče

I.
Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi 

zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Črnuče ugoto-
vila:

1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 
15 članov Sveta Četrtne skupnosti Črnuče, ki se voli na pod-
lagi splošne volilne pravice 9.462 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
3.510 volivcev ali 37,09 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Črnuče, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
3.510 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 157 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 3.353.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:
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3. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1.  MATEJA GRIS
2.  SMILJAN MEKICAR

4. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. ZVONKO KERŽAN

5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA

1. JOŽEF HORVAT

6. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-
CEV SLOVENIJE

1.  ROBERT KOJC

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Črnuče na voli-

tvah 5. 10. 2014, so:
1. MIHA PREMELČ, roj. 30. 12. 1972, CESTA CENETA 

ŠTUPARJA 3, Ljubljana
2. DEJA IVANOVIĆ, roj. 30. 9. 1977, POT V SMREČJE 12B, 

Ljubljana
3. SAŠO ŠKRLEP, roj. 6. 11. 1949, CESTA V PODBORŠT 14A, 

Ljubljana
4. PETRA PESKAR, roj. 14. 7. 1961, POT V HRASTO-

VEC 7, Ljubljana
5. SAMO BELAVIČ PUČNIK, roj. 10. 8. 1974, STRNIŠE-

VA CESTA 22, Ljubljana
6. KSENIJA DROLE, roj. 6. 10. 1976, DUNAJSKA CESTA 433, 

Ljubljana
7. DARKO ROZINEC, roj. 9. 7. 1964, POT V SMREČJE 32, 

Ljubljana
8. ANTON KOLENC, roj. 28. 5. 1948, POT V MLAKE 9, 

Ljubljana
9. DARINKA KOVAČIČ, roj. 17. 12. 1957, OCVIRKOVA 59, 

Ljubljana
10. STANISLAV ŽEROVNIK, roj. 22. 9. 1951, MLINSKA 

POT 19, Ljubljana
11. MATEJA GRIS, roj. 17. 2. 1967, PERKOVA ULICA 9, 

Ljubljana
12. SMILJAN MEKICAR, roj. 24. 10. 1969, JEŽA 98, 

Ljubljana
13. ZVONKO KERŽAN, roj. 17. 2. 1957, CESTA 24. JU-

NIJA 21A, Ljubljana
14. JOŽEF HORVAT, roj. 3. 2. 1965, CESTA 24. JUNIJA 16, 

Ljubljana
15. ROBERT KOJC, roj. 15. 1. 1975, NA BREŽINI 44, 

Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstav-
nikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Črnuče.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2014-5
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

3024. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Četrtne skupnosti Dravlje

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Sveta  

Četrtne skupnosti Dravlje

I.
Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi 

zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Dravlje ugotovila:
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 

15 članov Sveta Četrtne skupnosti Dravlje, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 13.065 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
4.562 volivcev ali 34,92 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Dravlje, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
4.561 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 224 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 4.337.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. 
glasov

% 
glasov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1896 43.72
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA – SDS 539 12.43
3. SOLIDARNOST 123 2.84
4. ZELENA KOALICIJA 156 3.60
5. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 668 15.40
6. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 389 8.97
7. SLS SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA 60 1.38
8. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 315 7.26
9. DeSUS – DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 191 4.40

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

 Ime liste Št. mand.
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 8
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

– SDS 2
3. SOLIDARNOST 0
4. ZELENA KOALICIJA 0
5. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 3
6. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 1
7. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
8. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 1
9. DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 0
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3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona 
o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem 
redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov.

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. MARKO ZIBELNIK
2. METKA MACAROL HITI
3. JORDAN MEDVEŠEK
4. JASNA MEDVEŠEK
5. FRANCI COLJA
6. MINA LUNDER
7. SAMO FEKONJA
8. KARMEN KUHAR ZAJEC

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. DUNJA VAUPOTIČ
2. FRANC BAVEC

3. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1. SIMONA LESKOVEC
2. GABRIJEL LESKOVEC
3. MAG. URŠKA INTIHAR

4. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. MATJAŽ ŠPAT

5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA

1. KLEMEN JERINC

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Dravlje na voli-

tvah 5. 10. 2014, so:
1. MARKO ZIBELNIK, roj. 30. 6. 1962, ZAPUŠKA CESTA 23, 

Ljubljana
2. METKA MACAROL HITI, roj. 28. 5. 1941, NA STRAŠKI 

VRH 16, Ljubljana
3. JORDAN MEDVEŠEK, roj. 31. 1. 1962, CELOVŠKA 

CESTA 269, Ljubljana
4. JASNA MEDVEŠEK, roj. 8. 4. 1986, CELOVŠKA CE-

STA 269, Ljubljana
5. FRANCI COLJA, roj. 14. 3. 1950, BRILEJEVA ULICA 12, 

Ljubljana
6. MINA LUNDER, roj. 22. 8. 1978, PODUTIŠKA CESTA 

174, Ljubljana
7. SAMO FEKONJA, roj. 24. 11. 1973, PODUTIŠKA CE-

STA 209, Ljubljana
8. KARMEN KUHAR ZAJEC, roj. 12. 2. 1955, SOJERJE-

VA ULICA 12, Ljubljana
9. DUNJA VAUPOTIČ, roj. 29. 8. 1969, C. ANDREJA 

BITENCA 101, Ljubljana
10. FRANC BAVEC, roj. 26. 1. 1945, SOJERJEVA 21, 

Ljubljana
11. SIMONA LESKOVEC, roj. 8. 12. 1965, ULICA 28. 

MAJA 63, Ljubljana
12. GABRIJEL LESKOVEC, roj. 28. 10. 1962, ULICA 28. 

MAJA 63, Ljubljana
13. MAG. URŠKA INTIHAR, roj. 20. 10. 1979, ZA KRA-

JEM 8, Ljubljana
14. MATJAŽ ŠPAT, roj. 11. 9. 1951, BRILEJEVA ULICA 14, 

Ljubljana
15. KLEMEN JERINC, roj. 3. 10. 1984, DRAVELJSKA 

ULICA 27, Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstav-
nikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Dravlje.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2014-6
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

3025. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Četrtne skupnosti Golovec

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 

skupnosti Golovec
I.

Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi 
zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Golovec ugotovila:

1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 
15 članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec, ki se voli na pod-
lagi splošne volilne pravice 9.863 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
3.100 volivcev ali 31,43 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
3.098 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 114 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 2.984.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. 
glasov

% 
glasov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1317 44.14
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA – SDS 405 13.57
3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 139 4.66
4. SOLIDARNOST 45 1.51
5. ZELENA KOALICIJA 80 2.68
6. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 342 11.46
7. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 132 4.42
8. SLS SLOVENSKA LJUDSKA  

STRANKA 54 1.81
9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 264 8.85
10. DeSUS – DEMOKRATIČNA  

STRANKA UPOKOJENCEV  
SLOVENIJE 206 6.90
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2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mand.
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 9
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

– SDS 2
3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 0
4. SOLIDARNOST 0
5. ZELENA KOALICIJA 0
6. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 2
7. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 0
8. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI  

DEMOKRATI 1
10. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 1

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona 
o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem 
redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov.

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1.  ALEŠ DAKIĆ
2.  ZINA RODMAN
3.  FRANJO FILIPOVIĆ
4.  MILA ANDRIĆ
5.  ROBERT ANŽIČ
6.  MARIJA ZEKIĆ
7.  BOJAN UNČANIN
8.  HELENA ANŽIČ
9.  DENIS TATAR

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1.  ALEŠ KUŽNIK
2.  BRIGITA KASTELIC

3. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1.  ALEKSANDAR KOSTIĆ
2.  NINA CANKAR

4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA

1.  IGOR PIGAC

5. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-
CEV SLOVENIJE

1.  ANTON KASTELIC 

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Golovec na voli-

tvah 5. 10. 2014, so:
1. ALEŠ DAKIĆ, roj. 15. 7. 1980, BILEČANSKA ULICA 2, 

Ljubljana
2. ZINA RODMAN, roj. 8. 7. 1950, JAKČEVA ULICA 40, 

Ljubljana
3. FRANJO FILIPOVIĆ, roj. 16. 11. 1960, POT V DOLINO 41, 

Ljubljana
4. MILA ANDRIĆ, roj. 4. 2. 1974, OB SOTOČJU 2, Lju-

bljana
5. ROBERT ANŽIČ, roj. 18. 10. 1966, LITIJSKA CE-

STA 75, Ljubljana
6. MARIJA ZEKIĆ, roj. 3. 11. 1963, ŠKERJANČEVA ULI-

CA 6, Ljubljana
7. BOJAN UNČANIN, roj. 20. 6. 1981, OB SOTOČJU 2, 

Ljubljana
8. HELENA ANŽIČ, roj. 17. 8. 1967, LITIJSKA CESTA 75, 

Ljubljana

9. DENIS TATAR, roj. 20. 8. 1989, STELETOVA ULICA 2, 
Ljubljana

10. ALEŠ KUŽNIK, roj. 1. 1. 1967, JAKČEVA 38, Ljubljana
11. BRIGITA KASTELIC, roj. 12. 4. 1969, BIZOVIŠKA C. 49, 

Ljubljana
12. ALEKSANDAR KOSTIĆ, roj. 24. 7. 1979, ŠTEPANJ-

SKA CESTA 22, Ljubljana
13. NINA CANKAR, roj. 25. 12. 1983, JAKČEVA ULI-

CA 43, Ljubljana
14. IGOR PIGAC, roj. 6. 8. 1981, NOVOSADSKA ULICA 18, 

Ljubljana
15. ANTON KASTELIC, roj. 23. 2. 1943, BILEČANSKA 

ULICA 5, Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstav-
nikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Golovec.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2014-7
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

3026. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Četrtne skupnosti Jarše

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Sveta  

Četrtne skupnosti Jarše

I.
Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi 

zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Jarše ugotovila:
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 

15 članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 11.699 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
3.876 volivcev ali 33,22 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše, ki 

se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
3.874 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 129 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 3.745.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:
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Ime liste Št. 
glasov

% 
glasov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1820 48.60
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA – SDS 450 12.02
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA 

SLOVENIJE 29 0.77
4. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 233 6.22
5. SOLIDARNOST 71 1.90
6. ZELENA KOALICIJA 94 2.51
7. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 426 11.38
8. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 165 4.41
9. SLS SLOVENSKA LJUDSKA  

STRANKA 72 1.92
10. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI  

DEMOKRATI 221 5.90
11. DeSUS – DEMOKRATIČNA  

STRANKA UPOKOJENCEV  
SLOVENIJE 164 4.38

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. 
mandatov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 9
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

– SDS 2
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 0
4. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 1
5. SOLIDARNOST 0
6. ZELENA KOALICIJA 0
7. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 2
8. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 0
9. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0

10. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI  
DEMOKRATI 1

11. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 0

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona 
o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem 
redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov.

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. BOJAN HAJDINJAK
2. NIVES STELE
3. TOMAŽ ŽABJEK
4. DOROTEJA SENČUR
5. ZORAN SERMEK
6. RENATA VUGREŠEK ŠTAMCAR
7. ANDREJ MEDMEŠ
8. ALENKA RUTAR
9. ERNA MARIJA RUPNIK

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. IDA MEDVED
2. MARIJAN ZGAZIVODA

3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
1. BOŠTJAN ZRNEC 

4. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1. JANEZ MEJAVŠEK
2. ĐURĐA SIMA

5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA

1. MIRJANA PETKOVIĆ

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Jarše na volitvah 

5. 10. 2014, so:
1. BOJAN HAJDINJAK, roj. 5. 9. 1973, LJUBLJANA, 

KVEDROVA CESTA 7
2. NIVES STELE, roj. 14. 4. 1966, LJUBLJANA, BEBLER-

JEV TRG 1
3. TOMAŽ ŽABJEK, roj. 20. 6. 1962, LJUBLJANA, BER-

NEKERJEVA ULICA 30
4. DOROTEJA SENČUR, roj. 12. 2. 1968, LJUBLJANA, 

STRAŽARJEVA ULICA 40
5. ZORAN SERMEK, roj. 12. 1. 1974, LJUBLJANA, 

ŠMARTINSKA CESTA 153
6. RENATA VUGREŠEK ŠTAMCAR, roj. 4. 12. 1968, 

LJUBLJANA, STRAŽARJEVA ULICA 18
7. ANDREJ MEDMEŠ, roj. 7. 11. 1973, LJUBLJANA, 

SNEBERSKA CESTA 10E
8. ALENKA RUTAR, roj. 21. 2. 1963, LJUBLJANA, PO-

LJEDELSKA ULICA 3
9. ERNA MARIJA RUPNIK, roj. 3. 9. 1938, LJUBLJANA, 

BERNEKERJEVA ULICA 32
10. IDA MEDVED, roj. 9. 2. 1955, LJUBLJANA, SAVSKA 

C. 8A
11. MARIJAN ZGAZIVODA, roj. 1. 9. 1947, LJUBLJANA, 

ZVEZNA 10
12. BOŠTJAN ZRNEC, roj. 7. 3. 1969, LJUBLJANA, BE-

BLERJEV TRG 14
13. JANEZ MEJAVŠEK, roj. 4. 9. 1983, LJUBLJANA, 

CLEVELANDSKA ULICA 21A
14. ĐURĐA SIMA, roj. 5. 10. 1968, LJUBLJANA, 

VZAJEM NA ULICA 14
15. MIRJANA PETKOVIĆ, roj. 12. 6. 1959, LJUBLJANA, 

KRIŽNA ULICA 44

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter pred-
stavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti 
Jarše.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2014-8
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

3027. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Četrtne skupnosti Moste

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela
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P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Moste

I.
Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi 

zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Moste ugotovila:
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 

17 članov Sveta Četrtne skupnosti Moste, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 18.669 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
6.028 volivcev ali 32,29 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Moste, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
6.021 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 232 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 5.789.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. 
glasov

% 
glasov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 2909 50.25
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA – SDS 619 10.69
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA 

SLOVENIJE 27 0.47
4. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 424 7.32
5. SOLIDARNOST 108 1.87
6. ZELENA KOALICIJA 141 2.44
7. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 611 10.55
8. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 348 6.01
9. SLS SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA 68 1.17
10. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 295 5.10
11. DeSUS – DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 239 4.13

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mand.
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 10
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

– SDS 2
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 0
4. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 1
5. SOLIDARNOST 0
6. ZELENA KOALICIJA 0
7. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 2
8. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 1
9. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0

10. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 1

11. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 0

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona 
o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem 

redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov.

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1.  STANISLAVA MARIJA FERENČAK MARIN
2.  ING. IGOR BOLE
3.  NATAŠA LIVOJEVIĆ
4.  ING. MITJA ZAPLATIL
5.  RADMILA ŠEŠIĆ
6.  STANISLAV MARKOJA
7.  ŽIVA NEVENKIĆ
8.  ELVIS BALTIĆ
9.  BLANKA VILFAN
10.  MILORAD VOJNOVIĆ

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1.  IGOR HORVAT
2.  JOŽICA VIRANT

3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
1.  LARA VALIČ

4. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1.  MOJCA JAGER
2.  DMITAR GRUBOR

5. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1.  MIRA KLJUČANIN

6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1.  MATEJ ČEPELJNIK

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Moste na volitvah 

5. 10. 2014, so:
1. STANKA FERENČAK MARIN, roj. 26. 6. 1955, RUS-

JANOV TRG 2, Ljubljana
2. ING. IGOR BOLE, roj. 16. 11. 1953, POT NA FUŽI-

NE 21, Ljubljana
3. NATAŠA LIVOJEVIĆ, roj. 19. 12. 1964, RUSJANOV 

TRG 2, Ljubljana
4. ING. MITJA ZAPLATIL, roj. 15. 4. 1981, CHENGDUJ-

SKA CESTA 26, Ljubljana
5. RADMILA ŠEŠIĆ, roj. 4. 5. 1958, OSENJAKOVA ULI-

CA 4, Ljubljana
6. STANISLAV MARKOJA, roj. 17. 7. 1966, ROJČEVA 

ULICA 20, Ljubljana
7. ŽIVA NEVENKIĆ, roj. 9. 11. 1959, RUSJANOV TRG 8, 

Ljubljana
8. ELVIS BALTIĆ, roj. 14. 1. 1984, MOŠKRIČEVA ULICA 34, 

Ljubljana
9. BLANKA VILFAN, roj. 22. 8. 1959, MENARDOVA ULI-

CA 34, Ljubljana
10. MILORAD VOJNOVIĆ, roj. 1. 10. 1949, RUSJANOV 

TRG 9, Ljubljana
11. IGOR HORVAT, roj. 9. 10. 1973, POVŠETOVA ULICA 57, 

Ljubljana
12. JOŽICA VIRANT, roj. 19. 2. 1957, PREGLOV TRG 13, 

Ljubljana
13. LARA VALIČ, roj. 18. 6. 1975, POVŠETOVA UL. 89A, 

Ljubljana
14. MOJCA JAGER, roj. 7. 5. 1984, CHENGDUJSKA 

CESTA 16, Ljubljana
15. DMITAR GRUBOR, roj. 8. 11. 1954, RUSJANOV TRG 3, 

Ljubljana
16. MIRA KLJUČANIN, roj. 9. 6. 1952, BRODARJEV TRG 7, 

Ljubljana
17. MATEJ ČEPELJNIK, roj. 24. 12. 1978, PREGLOV 

TRG 1, Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstav-
nikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Moste.
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Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2014-9
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

3028. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Četrtne skupnosti Polje

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Polje
I.

Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi 
zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Polje ugotovila:

1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 
15 članov Sveta Četrtne skupnosti Polje, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 16.044 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
5.573 volivcev ali 34,74 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Polje, ki 

se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
5.565 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 218 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 5.347.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. 
glasov

% 
glasov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1879 35.14
2. LISTA CIVILNIH DRUŽB KAŠELJ, 

PODGRAD, ZALOG 390 7.29
3. LISTA CIVILNIH POBUD POLJE, 

VEVČE, SLAPE, ZADOBROVA 735 13.75
4. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA – SDS 665 12.44
5. LIBERALNA DEMOKRACIJA 

SLOVENIJE 36 0.67
6. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 160 2.99
7. SOLIDARNOST 71 1.33
8. ZELENA KOALICIJA 70 1.31
9. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 551 10.30

10. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 168 3.14

Ime liste Št. 
glasov

% 
glasov

11. SLS SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA 154 2.88

12. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 331 6.19

13. DeSUS – DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 137 2.56

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. 
mandatov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 7
2. LISTA CIVILNIH DRUŽB KAŠELJ, 

PODGRAD, ZALOG 1
3. LISTA CIVILNIH POBUD POLJE, VEVČE, 

SLAPE, ZADOBROVA 2
4. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

– SDS 2
5. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 0
6. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 0
7. SOLIDARNOST 0
8. ZELENA KOALICIJA 0
9. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 2

10. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 0
11. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
12. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 1
13. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 0
3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-

stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona 
o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem 
redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov.

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1.  ANTON PODOBNIK
2.  SONJA VEGELJ
3.  MIRKO PRAPERTNIK
4.  MOJCA MAČEK
5.  BOŠTJAN AVGUŠTINČIČ
6.  KATJA COREL
7.  DR. MARJAN REKAR

2. LISTA CIVILNIH DRUŽB KAŠELJ, PODGRAD, ZALOG
1.  MARIJA MINKA JEREBIČ

3. LISTA CIVILNIH POBUD POLJE, VEVČE, SLAPE, 
ZADOBROVA

1.  ALMA ALIČ
2.  MARKO DIMNIK

4. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1.  JANEZ DIMNIK
2.  VLASTA BOJKO

5. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1.  MARJAN CERAR
2.  MIRANDA URH

6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1.  GREGOR RAŠL

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Polje na volitvah 

5. 10. 2014, so:
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1. ANTON PODOBNIK 23. 6. 1942 NOVO POLJE, CESTA XVIII 4A Ljubljana
2. SONJA VEGELJ 13. 10. 1966 ČERNIVČEVA ULICA 19A Ljubljana
3. MIRKO PRAPERTNIK 2. 7. 1946 HLADILNIŠKA POT 21E Ljubljana
4. MOJCA MAČEK 16. 3. 1954 SNEBERSKA CESTA 128 Ljubljana
5. BOŠTJAN AVGUŠTINČIČ 28. 5. 1968 POLJE, CESTA VIII 2 Ljubljana
6. KATJA COREL 6. 3. 1983 PODGRAJSKA CESTA 1B Ljubljana
7. DR. MARJAN REKAR 9. 3. 1953 NOVO POLJE, CESTA XVII 14 Ljubljana
8. MARIJA MINKA JEREBIČ 21. 5. 1967 POT V ZELENI GAJ 27b Ljubljana
9. ALMA ALIČ 4. 12. 1986 CESTA 30. AVGUSTA 5 Ljubljana
10. MARKO DIMNIK 25. 3. 1945 POLJE 13A Ljubljana
11. JANEZ DIMNIK 16. 5. 1952 ZALOŠKA CESTA 305 Ljubljana
12. VLASTA BOJKO 1. 3. 1951 VEVŠKA C. 24A Ljubljana
13. MARJAN CERAR 15. 5. 1943 NOVO POLJE C. IV 38 Ljubljana
14. MIRANDA URH 3. 11. 1955 NAHTIGALOVA ULICA 9 Ljubljana
15. GREGOR RAŠL 15. 6. 1988 RJAVA CESTA 21 Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter pred-
stavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti 
Polje.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2014-10
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

3029. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Četrtne skupnosti Posavje

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Posavje
I.

Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi 
zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Posavje ugotovila:

1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 
13 članov Sveta Četrtne skupnosti Posavje, ki se voli na pod-
lagi splošne volilne pravice 7.816 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
3.011 volivcev ali 38,52 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 13 članov Sveta Četrtne skupnosti Posavje, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
3.009 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 124 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 2.885.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. 
glasov

% 
glasov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1226 42.50
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA – SDS 390 13.52
3. ZELENA KOALICIJA 130 4.51
4. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 350 12.13
5. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 276 9.57
6. SLS SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA 40 1.39
7. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 332 11.51
8. DeSUS – DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 141 4.89

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. 
mandatov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 7
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

– SDS 2
3. ZELENA KOALICIJA 0
4. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 2
5. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 1
6. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
7. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI  

DEMOKRATI 1
8. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 0
3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-

stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona 
o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem 
redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov.

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. MAG. JANA MORELA
2. BOJAN ŽIBERT
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3. MOJCA HRIBERNIK
4. AMIR CRNOJEVIČ
5. NATAŠA PEČNIK
6. ALJOŠA MASLE
7. SAŠO JOKIĆ

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. UROŠ MINODRAŠ
2. HELENA GROM

3. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1. MAG. SANDRA PAHIĆ
2. MAG. FRANC SMOLIČ

4. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. ANDREJ CIUHA

5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA

1. MIHAEL NOVAK

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Posavje na voli-

tvah 5. 10. 2014, so:
1. MAG. JANA MORELA, roj. 24. 3. 1971, LJUBLJANA, 

KUMROVŠKA ULICA 19
2. BOJAN ŽIBERT, roj. 3. 9. 1956, LJUBLJANA, SLO-

VENČEVA ULICA 115
3. MOJCA HRIBERNIK, roj. 6. 2. 1973, LJUBLJANA, 

TESOVNIKOVA ULICA 22A
4. AMIR CRNOJEVIČ, roj. 4. 7. 1987, LJUBLJANA, MU-

CHERJEVA ULICA 4
5. NATAŠA PEČNIK, roj. 10. 11. 1963, LJUBLJANA, BRA-

TOVŠEVA PLOŠČAD 21
6. ALJOŠA MASLE, roj. 1. 9. 1966, LJUBLJANA, KUMROV-

ŠKA ULICA 17
7. SAŠO JOKIĆ, roj. 12. 5. 1987, LJUBLJANA, MUCHER-

JEVA ULICA 5
8. UROŠ MINODRAŠ, roj. 25. 5. 1980, LJUBLJANA, 

GLINŠKOVA PLOŠČAD 12
9. HELENA GROM, roj. 10. 8. 1959, LJUBLJANA, KU-

ŠARJEVA 7
10. MAG. SANDRA PAHIĆ, roj. 2. 4. 1974, LJUBLJANA, 

DUNAJSKA CESTA 198
11. MAG. FRANC SMOLIČ, roj. 21. 3. 1945, LJUBLJANA, 

KERŠEVANOVA ULICA 2
12. ANDREJ CIUHA, roj. 6. 5. 1936, LJUBLJANA, BRA-

TOVŠEVA PLOŠČAD 20
13. MIHAEL NOVAK, roj. 29. 9. 1960, LJUBLJANA, BRA-

TOV ČEBULJEV 7

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter pred-
stavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti 
Posavje.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2014-11
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

3030. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Četrtne skupnosti Rožnik

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 

skupnosti Rožnik

I.
Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi 

zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Rožnik ugotovila:
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 

15 članov Sveta Četrtne skupnosti Rožnik, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 10.697 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
4.127 volivcev ali 38,58 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Rožnik, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
4.122 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 150 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 3.972.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. 
glasov

% 
glasov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1491 37.54
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA – SDS 677 17.04
3. SOLIDARNOST 103 2.59
4. ZELENA KOALICIJA 164 4.13
5. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 700 17.62
6. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 298 7.50
7. SLS SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA 55 1.38
8. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 320 8.06
9. DeSUS – DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 164 4.13

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste
Št. 

mandatov
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 8
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

– SDS 1
3. SOLIDARNOST 0
4. ZELENA KOALICIJA 0
5. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 4
6. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 1
7. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
8. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 1
9. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 0
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3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona 
o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem 
redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov.

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. ALEŠ JENKO
2. SELMA HALILOVIĆ
3. KLEMEN SODRŽNIK
4. REBEKA TOMŠIČ
5. BORIS BAVEC
6. MANCA RADIĆ
7. MIRO ŽAGAR
8. VESNA ŠKERL

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. UROŠ LOGAR

3. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1. MATEJ WEISSENBACH
2. MOJCA BIZJAN
3. BOŠTJAN WEISSENBACH
4. DRAGICA KLEMŠE

4. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. ŽIVA VIDMAR

5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. TOMAŽ ČUČNIK

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Rožnik na voli-

tvah 5. 10. 2014, so:

1. ALEŠ JENKO 29. 1. 1973 CESTA NA VRHOVCE 4 Ljubljana
2. SELMA HALILOVIĆ 21. 5. 1980 POKLUKARJEVA ULICA 12 Ljubljana
3. KLEMEN SODRŽNIK 16. 2. 1988 VRHOVCI, CESTA X 25 Ljubljana
4. REBEKA TOMŠIČ 30. 8. 1984 ROŽNA DOLINA, CESTA V. 12 Ljubljana
5. BORIS BAVEC 2. 2. 1978 ROŽNA DOLINA, CESTA X 17 Ljubljana
6. MANCA RADIĆ 30. 10. 1983 CESTA NA BRDO 57 Ljubljana
7. MIRO ŽAGAR 2. 10. 1948 ROŽNA DOLINA, CESTA XI 23 Ljubljana
8. VESNA ŠKERL 27. 1. 1973 GABRŠČKOVA ULICA 26 Ljubljana
9. UROŠ LOGAR 8. 6. 1978 ROŽNA DOLINA, CESTA XI 12 Ljubljana
10. MATEJ WEISSENBACH 7. 8. 1983 POD JEZOM 33 Ljubljana
11. MOJCA BIZJAN 1. 6. 1985 VRHOVCI, CESTA VIII 4 Ljubljana
12. BOŠTJAN WEISSENBACH 9. 7. 1980 POD JEZOM 33 Ljubljana
13. DRAGICA KLEMŠE 1. 2. 1961 ZADNIKARJEVA ULICA 14 Ljubljana
14. ŽIVA VIDMAR 22. 7. 1949 CESTA 27. APRILA 1 Ljubljana
15. TOMAŽ ČUČNIK 18. 7. 1978 ROŽNA DOLINA C. VII/ 13 Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Lju-

bljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom 
list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Rožnik.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2014-12
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

3031. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Četrtne skupnosti Rudnik

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 

skupnosti Rudnik

I.
Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi 

zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Rudnik ugotovila:
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 

15 članov Sveta Četrtne skupnosti Rudnik, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 10.829 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
4.067 volivcev ali 37,56 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Rudnik, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
4.066 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 149 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 3.917.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. 
glasov

% 
glasov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1886 48.15
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA – SDS 613 15.65
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Ime liste Št. 
glasov

% 
glasov

3. ZELENA KOALICIJA 169 4.31
4. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 519 13.25
5. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 220 5.62
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 373 9.52
7. DeSUS-DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 137 3.50

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. mand.
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 9
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

– SDS 2
3. ZELENA KOALICIJA 0
4. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 2
5. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 1
6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 1
7. DeSUS-DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 0

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona 
o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem 

redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov.

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. KATARINA JUVANC ŠINKOVEC
2. ROBERT OKORN
3. ANDREJA VRTAČNIK KREMŽAR
4. MARJAN JERNEJ VIRANT
5. MAJA RUS
6. LJUBO BAŠA
7. ANDREJA TROPPAN
8. PAVEL KLAVS
9. NADA VERBIČ

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. JERNEJA KONČAN BABIČ
2. ANTON GROŠELJ

3. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1. ANICA ŽLIČAR
2. PETER BARTOL

4. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. ALEKSANDER ROZMAN ML.

5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. VLADIMIR GLAŽAR

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Rudnik na voli-

tvah 5. 10. 2014, so:

1. KATARINA JUVANC ŠINKOVEC 9. 2. 1967 MELIKOVA ULICA 31 Ljubljana
2. ROBERT OKORN 18. 4. 1969 ULICA BORCEV ZA SEVERNO 

MEJO 8
Ljubljana

3. ANDREJA VRTAČNIK KREMŽAR 12. 6. 1965 PERUZZIJEVA ULICA 97d Ljubljana
4. MARJAN JERNEJ VIRANT 29. 1. 1934 VINTERCA 30 Ljubljana
5. MAJA RUS 3. 5. 1967 MELIKOVA ULICA 62 Ljubljana
6. LJUBO BAŠA 20. 3. 1949 DOLENJSKA C. 141C Ljubljana
7. ANDREJA TROPPAN 26. 9. 1968 JURČKOVA C. 205 Ljubljana
8. PAVEL KLAVS 11. 7. 1950 JURČKOVA CESTA 186A Ljubljana
9. NADA VERBIČ 5. 4. 1956 DOLENJSKA CESTA 149A Ljubljana
10. JERNEJA KONČAN BABIČ 6. 5. 1987 ČRNA VAS 310 Ljubljana
11. ANTON GROŠELJ 3. 7. 1957 VINTERCA 33 Ljubljana
12. ANICA ŽLIČAR 20. 10. 1952 VANDOTOVA UL. 51 Ljubljana
13. PETER BARTOL 21. 6. 1956 BADJUROVA ULICA 12 Ljubljana
14. ALEKSANDER ROZMAN ML. 14. 5. 1959 POT K RIBNIKU 10 Ljubljana
15. VLADIMIR GLAŽAR 16. 10. 1943 ULICA GUBČEVE BRIGADE 26 Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstav-
nikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Rudnik.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2014-13
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

3032. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Četrtne skupnosti Sostro

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 

skupnosti Sostro
I.

Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi 
zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Sostro ugotovila:

1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 
13 članov Sveta Četrtne skupnosti Sostro, ki se voli na podlagi 
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splošne volilne pravice 5.469 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
2.110 volivcev ali 38,58 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 13 članov Sveta Četrtne skupnosti Sostro, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
2.110 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 73 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 2.037.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. 
glasov

% 
glasov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 537 26.36
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA – SDS 518 25.43
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA 

SLOVENIJE 21 1.03
4. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 98 4.81
5. ZELENA KOALICIJA 51 2.50
6. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 230 11.29
7. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 98 4.81
8. SLS SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA 200 9.82
9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 180 8.84
10. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 104 5.11

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. 
mandatov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 5
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

– SDS 4
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 0

Ime liste Št. 
mandatov

4. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 0
5. ZELENA KOALICIJA 0
6. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 2
7. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 0
8. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1
9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 1
10. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 0

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona 
o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem 
redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov.

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. MICHAL HURAJČÍK
2. MARJANCA MARN
3. ALEŠ SODJA
4. MOJCA BONČAR MIKLAVEC
5. EDIS KADIRIĆ

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. JANEZ MOŠKRIČ
2. MARIJA GAŠPERŠIČ
3. MARJAN BITENC
4. MATEJA HORVAT

3. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1. JASMINKA VRAKELJA
2. MATEJ JAVORNIK

4. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. IGOR KOPRIVNIKAR

5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. JERNEJ RIGLER

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Sostro na volitvah 

5. 10. 2014, so:

1. MICHAL HURAJČÍK 6. 8. 1973 SOSTRSKA CESTA 16 Ljubljana
2. MARJANCA MARN 25. 7. 1966 GABRJE PRI JANČAH 1A Ljubljana
3. ALEŠ SODJA 6. 7. 1971 ZAVRŠJE 25A Ljubljana
4. MOJCA BONČAR MIKLAVEC 3. 4. 1975 SADINJA VAS 141 Ljubljana
5. EDIS KADIRIĆ 17. 11. 1984 SOSTRSKA CESTA 19 Ljubljana
6. JANEZ MOŠKRIČ 15. 2. 1979 CESTA II. GRUPE ODREDOV 72 Ljubljana
7. MARIJA GAŠPERŠIČ 9. 4. 1950 LITIJSKA CESTA 186 Ljubljana
8. MARJAN BITENC 10. 12. 1949 CESTA II. GRUPE ODREDOV 81 Ljubljana
9. MATEJA HORVAT 5. 12. 1978 PREŽGANJE 9C Ljubljana
10. JASMINKA VRAKELJA 12. 4. 1975 BESNICA 55 Ljubljana
11. MATEJ JAVORNIK 1. 4. 1969 V KARLOVCE 33e Ljubljana
12. IGOR KOPRIVNIKAR 3. 2. 1973 CESTA 13. JULIJA 63 Ljubljana
13. JERNEJ RIGLER 18. 9. 1988 DOBRUNJSKA C. 38 Ljubljana
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V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter pred-
stavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti 
Sostro.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2014-14
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

3033. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Četrtne skupnosti Šentvid

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Šentvid

I.
Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi 

zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Šentvid ugotovila:
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 

15 članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 11.283 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice, je glasovalo skupaj 
4.334 volivcev ali 38,41 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
4.332 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 174 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 4.158.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. 
glasov

% 
glasov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1291 31.05
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA – SDS 689 16.57
3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 273 6.57
4. LISTA ZA ŠENTVID 495 11.90
5. ZELENA KOALICIJA 89 2.14
6. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 668 16.07

Ime liste Št. 
glasov

% 
glasov

7. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 145 3.49
8. SLS SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA 60 1.44
9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 328 7.89
10. DeSUS – DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 120 2.89

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. 
mandatov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 5
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

– SDS 3
3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 1
4. LISTA ZA ŠENTVID 2
5. ZELENA KOALICIJA 0
6. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 3
7. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 0
8. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 1
10.  DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 0

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona 
o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem 
redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov.

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. DAMIJAN VOLAVŠEK
2. MATEJA BRUS
3. BLAŽ GREGORIN
4. MIRTA LUČIĆ
5. ALEŠ PERČIČ

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. JOŽE SEVER
2. ALJA STRUNČNIK URBANČ
3. MAG. SAMO PODGORNIK

3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
1. ROBERT IVANC

4. LISTA ZA ŠENTVID
1. JANEZ KREGAR
2. MAJDA KAJZER

5. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1. MATIJA JUTRAŽ
2. LILI TANCAR
3. ALOJZ HITIJ

6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. JANEZ MARN

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Šentvid na voli-

tvah 5. 10. 2014, so:
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1. DAMIJAN VOLAVŠEK 7. 1. 1978 POT NA GRADIŠČE 14 Ljubljana
2. MATEJA BRUS 17. 8. 1982 STANEŽIČE 31 Ljubljana
3. BLAŽ GREGORIN 12. 12. 1976 ŠTULARJEVA ULICA 12 Ljubljana
4. MIRTA LUČIĆ 23. 3. 1966 ZVEZDA 2 Ljubljana
5. ALEŠ PERČIČ 17. 12. 1973 STANEŽIČE 36 Ljubljana
6. JOŽE SEVER 5. 12. 1938 PESTOTNIKOVA 3 Ljubljana
7. ALJA STRUNČNIK URBANČ 17. 12. 1970 BOGNARJEVA POT 62 Ljubljana
8. MAG. SAMO PODGORNIK 19. 1. 1961 HAFNERJEVA 6 Ljubljana
9. ROBERT IVANC 11. 8. 1972 TKALSKA UL. 43 Ljubljana
10. JANEZ KREGAR 22. 6. 1946 TACENSKA CESTA 23 Ljubljana
11. MAJDA KAJZER 15. 11. 1963 ULICA KONRADA BABNIKA 25 Ljubljana
12. MATIJA JUTRAŽ 31. 5. 1949 HODOŠČKOVA UL. 3 Ljubljana
13. LILI TANCAR 20. 5. 1963 STANEŽIČE 3d Ljubljana
14. ALOJZ HITIJ 11. 1. 1961 STANEŽIČE 7d Ljubljana
15. JANEZ MARN 28. 11. 1941 DOLHARJEVA ULICA 8 Ljubljana

2. Neveljavnih je bilo 390 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 9.489.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. 
glasov

% 
glasov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 4141 43.64

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS 1158 12.20

3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 861 9.07

4. SOLIDARNOST 122 1.29

5. ZELENA KOALICIJA 386 4.07

6. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 1212 12.77

7. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 542 5.71

8. SLS SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA 94 0.99

9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 581 6.12

10. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 392 4.13

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. 
mandatov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 9
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

– SDS 2
3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 2
4. SOLIDARNOST 0
5. ZELENA KOALICIJA 0
6. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 2
7. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 1
8. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
9. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 1
10. DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 0

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstav-
nikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Šentvid.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2014-15
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

3034. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Četrtne skupnosti Šiška

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov  

Sveta Četrtne skupnosti Šiška

I.
Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi 

zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Šiška ugotovila:
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 

17 članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 28.441 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
9.893 volivcev ali 28,63 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 17 članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška, ki 

se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
9.879 glasovnic.
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3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostne-
ga števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi 
preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih 
volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, 
ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. DARJA ZAJC
2. ŽIGA KOSI
3. NINA ŠUŠTERŠIČ
4. TOMAŽ PRODAN
5. TAMARA KREBELJ
6. MIHA MAHKOTA
7. MARIJA JOŽEFA SEKULIĆ
8. MATJAŽ SLAVKO ILNIKAR
9. LILY GRADIŠEK KALAKOVIĆ

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. MOJCA ŠKRINJAR
2. RIHARD GERBEC

3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
1. DR. NIKOLA JANOVIĆ KOLENC
2. ZORICA ŠETINC

4. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1. PETRA KIRN
2. IGOR MARN

5. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. MARKO LEMAIĆ

6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. PAVLE ŠIJANEC

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Šiška na volitvah 

5. 10. 2014, so:

1. DARJA ZAJC 28. 12. 1979 LEDARSKA ULICA 17 Ljubljana

2. ŽIGA KOSI 23. 6. 1979 KREMŽARJEVA ULICA 12 Ljubljana

3. NINA ŠUŠTERŠIČ 13. 6. 1982 TRG KOMANDANTA 
STANETA 5 Ljubljana

4. TOMAŽ PRODAN 18. 9. 1963 POD HRIBOM 56H Ljubljana

5. TAMARA KREBELJ 20. 1. 1977 OBIRSKA ULICA 9 Ljubljana

6. MIHA MAHKOTA 27. 5. 1961 CELOVŠKA CESTA 85 Ljubljana

7. MARIJA JOŽEFA SEKULIĆ 9. 8. 1944 ULICA BRATOV UČAKAR 30 Ljubljana

8. MATJAŽ SLAVKO ILNIKAR 18. 8. 1953 RUNKOVA ULICA 2 Ljubljana

9. LILY GRADIŠEK KALAKOVIĆ 6. 11. 1972 LEDARSKA ULICA 17 Ljubljana

10. MOJCA ŠKRINJAR 30. 11. 1955 PODJUNSKA 16 Ljubljana

11. RIHARD GERBEC 29. 9. 1952 ADAMIČEVA 3 Ljubljana

12. DR. NIKOLA JANOVIĆ KOLENC 28. 4. 1974 RUNKOVA 2 Ljubljana

13. ZORICA ŠETINC 16. 1. 1959 CELOVŠKA C. 122 Ljubljana

14. PETRA KIRN 4. 3. 1981 GROŠLJEVA ULICA 8 Ljubljana

15. IGOR MARN 25. 8. 1949 UL. BRATOV UČAKAR 80 Ljubljana

16. MARKO LEMAIĆ 3. 8. 1979 UL. BRATOV UČAKAR 58 Ljubljana

17. PAVLE ŠIJANEC 25. 10. 1959 VODNIKOVA CESTA 85 Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Lju-

bljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom 
list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Šiška.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2014-16
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

3035. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Četrtne skupnosti Šmarna gora

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 

skupnosti Šmarna gora
I.

Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podla-
gi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Šmarna gora 
ugotovila:

1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 
13 članov Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki se voli na 
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podlagi splošne volilne pravice 3.980 volivcev, pri čemer so bili 
vsi vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
1.522 volivcev ali 38,24 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 13 članov Sveta Četrtne skupnosti Šmarna 

gora, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo 
oddanih 1.521 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 41 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 1.480.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. 
glasov

% 
glasov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 515 34.80

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS 292 19.73

3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 104 7.03

4. ZELENA KOALICIJA 34 2.30

5. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 244 16.49

6. LISTA ROBIJA RIBIČA 30 2.03

7. SLS SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA 69 4.66

8. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 132 8.92

9. DeSUS – DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 60 4.05

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št.
mandatov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 6

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
– SDS 3

3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 1

Ime liste Št.
mandatov

4. ZELENA KOALICIJA 0

5. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 2

6. LISTA ROBIJA RIBIČA 0

7. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0

8. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 1

9. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV 0

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona 
o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem 
redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov.

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. PRIMOŽ BURGAR
2. RENATA JERNEJC
3. FRANC MAROLT
4. RENATA ZAJC
5. VALENTIN ZAVAŠNIK
6. MAJA PREMRL

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. BOGDAN GROZNIK
2. JELISLAVA LEBESMÜHLBACHER
3. STANISLAV ARTELJ

3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
1. MAG. ALENKA PIRJEVEC

4. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1. DR. DRAGAN MATIĆ
2. MAG. TANJA MUHA

5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. ALOJZ SUHOVERŠNIK

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora na 

volitvah 5. 10. 2014, so:

1. PRIMOŽ BURGAR 14. 6. 1968 THUMOVA ULICA 22 Ljubljana

2. RENATA JERNEJC 13. 2. 1964 SPODNJE GAMELJNE 35 Ljubljana

3. FRANC MAROLT 16. 7. 1988 GROBELJCA 56 Ljubljana

4. RENATA ZAJC 30. 12. 1962 ROCENSKA ULICA 24 Ljubljana

5. VALENTIN ZAVAŠNIK 9. 2. 1942 KAJAKAŠKA CESTA 85 Ljubljana

6. MAJA PREMRL 10. 6. 1963 PRELOGE 13 Ljubljana

7. BOGDAN GROZNIK 11. 1. 1944 ZG. GAMELJNE 3 Ljubljana

8. JELISLAVA LEBESMÜHLBACHER 10. 4. 1950 RAŠICA 1 Ljubljana

9. STANISLAV ARTELJ 20. 6. 1976 GUSTINČIČEVA UL. 2 Ljubljana

10. MAG. ALENKA PIRJEVEC 5. 7. 1945 ULICA IVICE PIRJEVČEVE 36 Ljubljana

11. DR. DRAGAN MATIĆ 21. 6. 1964 SREDNJE GAMELJNE 18f Ljubljana

12. MAG. TANJA MUHA 25. 9. 1974 SREDNJE GAMELJNE 31 Ljubljana

13. ALOJZ SUHOVERŠNIK 16. 5. 1967 SPODNJE GAMELJNE 36 Ljubljana
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V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Lju-

bljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom 
list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-377/2014-17
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

3036. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Četrtne skupnosti Trnovo

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 

skupnosti Trnovo

I.
Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi 

zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Trnovo ugotovila:
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 

15 članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 12.739 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
4.695 volivcev ali 36,00% volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo, 

ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
4.693 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 143 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 4.550.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. 
glasov

% 
glasov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1948 42.81

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS 667 14.66

3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 356 7.82

4. SOLIDARNOST 45 0.99

5. ZELENA KOALICIJA 106 2.33

6. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 569 12.51

7. ZELENI SLOVENIJE, ZELENI 
LJUBLJANE 102 2.24

Ime liste Št. 
glasov

% 
glasov

8. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 307 6.75

9. SLS SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA 53 1.16

10. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 245 5.38

11. DeSUS – DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 152 3.34

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. 
mandatov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 8

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
– SDS 2

3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 1

4. SOLIDARNOST 0

5. ZELENA KOALICIJA 0

6. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 2

7. ZELENI SLOVENIJE, ZELENI 
LJUBLJANE 0

8. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 1

9. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0

10. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 1

11. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 0

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zado-
stnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na 
podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona 
o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem 
redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov.

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. ŽIGA OVEN
2. BARBARA BREČKO
3. BLAŽ LOZEJ
4. EMA KOZAR
5. JANI FINŽGAR
6. POLONA KOLENC
7. FRANJO LEVAČIĆ
8. LONJA TJAŠA TAVČAR

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. DR. MILAN OROŽEN ADAMIČ
2. NATAŠA PIVČEVIČ

3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
1. MITJA V. BAVDAŽ

4. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1. TATJANA ARRIGLER
2. ANDREJ KLEMENC

5. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. MILAN OVNIČ



Stran 8104 / Št. 73 / 13. 10. 2014 Uradni list Republike Slovenije

6. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. BOŠTJAN ZADNIKAR

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Trnovo na voli-

tvah 5. 10. 2014, so:
1. ŽIGA OVEN, roj. 28. 8. 1989, LJUBLJANA, CESTA 

DVEH CESARJEV 11
2. BARBARA BREČKO, roj. 27. 1. 1972, LJUBLJANA, 

CESTA NA LOKO 37
3. BLAŽ LOZEJ, roj. 11. 6. 1989, LJUBLJANA, ŠVABIĆE-

VA ULICA 7
4. EMA KOZAR, roj. 28. 12. 1967, LJUBLJANA, CESTA 

NA LOKO 19
5. JANI FINŽGAR, roj. 9. 12. 1956, LJUBLJANA, MIVKA 40
6. POLONA KOLENC, roj. 15. 12. 1981, LJUBLJANA, 

KRAKOVSKA ULICA 6
7. FRANJO LEVAČIĆ, roj. 13. 4. 1944, LJUBLJANA, 

KRIMSKA ULICA 7
8. LONJA TJAŠA TAVČAR, roj. 10. 10. 1994, LJUBLJA-

NA, POD HRASTI 71
9. DR. MILAN OROŽEN ADAMIČ, roj. 26. 3. 1946, LJUB-

LJANA, STARETOVA ULICA 16
10. NATAŠA PIVČEVIČ, roj. 6. 9. 1952, LJUBLJANA, 

DEVINSKA 7
11. MITJA V. BAVDAŽ, roj. 27. 4. 1980, LJUBLJANA, POD 

BUKVAMI 60
12. TATJANA ARRIGLER, roj. 30. 1. 1954, LJUBLJANA, 

ZIHERLOVA ULICA 8
13. ANDREJ KLEMENC, roj. 13. 1. 1962, LJUBLJANA, 

DEVINSKA ULICA 9
14. MILAN OVNIČ, roj. 1. 9. 1948, LJUBLJANA, ZIHER-

LOVA ULICA 10
15. BOŠTJAN ZADNIKAR, roj. 3. 8. 1966, LJUBLJANA, 

TRNOVSKA ULICA 8

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter pred-
stavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti 
Trnovo.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2014-18
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec

3037. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Četrtne skupnosti Vič

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 
10. 10. 2014 sprejela

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 

skupnosti Vič
I.

Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na podlagi 
zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Vič ugotovila:

1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 
15 članov Sveta Četrtne skupnosti Vič, ki se voli na podlagi 
splošne volilne pravice 11.263 volivcev, pri čemer so bili vsi 
vpisani v volilni imenik.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
4.018 volivcev ali 35,66 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II.
1. Za izvolitev 15 članov Sveta Četrtne skupnosti Vič, ki 

se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 
4.016 glasovnic.

2. Neveljavnih je bilo 190 glasovnic, ker so bile prazne ali 
volja volivca ni bila jasno izražena.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 3.826.

III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje šte-

vilo glasov:

Ime liste Št. 
glasov

% 
glasov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 1556 40.67
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA – SDS 597 15.60
3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 256 6.69
4. ZELENA KOALICIJA 158 4.13
5. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 537 14.04
6. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 141 3.69
7. SLS SLOVENSKA LJUDSKA  

STRANKA 73 1.91
8. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 321 8.39
9. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 187 4.89

2. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada 
listam naslednje število mandatov:

Ime liste Št. 
mandatov

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA 8
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

– SDS 3
3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS) 1
4. ZELENA KOALICIJA 0
5. SMC – STRANKA MIRA CERARJA 2
6. SOCIALNI DEMOKRATI – SD 0
7. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 0
8. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 1
9. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 0

3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostne-
ga števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi 
preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih 
volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, 
ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.

1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1.  DANILO ŠARIĆ
2.  VANDA KOŽELJ
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3.  KARLO PRANJIĆ
4.  DIJANA ALAGIĆ
5.  FRANC FRIDRIH
6.  ANA LUCIJA ŠARIĆ
7.  DARKO JUVAN
8.  SLADJANA BOŽIĆ

2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1.  BORUT VRŠČAJ
2.  MAG. SIMONA ROTAR
3.  GORAZD ROTAR

3. ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS, TRS)
1.  MARJANA VIDMAR

4. SMC – STRANKA MIRA CERARJA
1.  MARKO BREZIGAR
2.  DIANA JUŽNIČ

5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1.  UROŠ KOROŠEC

IV.
Člani, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Vič na volitvah 5. 10. 2014, so:

1. DANILO ŠARIĆ 11. 11. 1962 RAMOVŠEVA ULICA 23 Ljubljana

2. VANDA KOŽELJ 18. 1. 1948 MARTINOVA ULICA 25 Ljubljana

3. KARLO PRANJIĆ 25. 2. 1959 CESTA V GORICE 101 Ljubljana

4. DIJANA ALAGIĆ 20. 11. 1971 CESTA V GORICE 77A Ljubljana

5. FRANC FRIDRIH 26. 8. 1965 TRŽAŠKA CESTA 270B Ljubljana

6. ANA LUCIJA ŠARIĆ 7. 3. 1994 RAMOVŠEVA ULICA 23 Ljubljana

7. DARKO JUVAN 4. 7. 1956 JAMOVA CESTA 48 Ljubljana

8. SLADJANA BOŽIĆ 2. 1. 1977 CESTA V ZGORNJI LOG 24A Ljubljana

9. BORUT VRŠČAJ 11. 6. 1953 VIDMARJEVA 25 Ljubljana

10. MAG. SIMONA ROTAR 18. 9. 1980 CESTA V ZGORNJI LOG 48 Ljubljana

11. GORAZD ROTAR 16. 12. 1958 CESTA V ZGORNJI LOG 48 Ljubljana

12. MARJANA VIDMAR 15. 10. 1959 C. V GORICE 25 Ljubljana

13. MARKO BREZIGAR 1. 3. 1962 RAMOVŠEVA ULICA 52 Ljubljana

14. DIANA JUŽNIČ 14. 1. 1961 RAVNIKOVA ULICA 6 Ljubljana

15. UROŠ KOROŠEC 30. 5. 1976 ULICA BORCA PETRA 26 Ljubljana

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine 

Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter pred-
stavnikom list kandidatov za člane Sveta Četrtne skupnosti Vič.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-337/2014-19
Ljubljana, dne 10. oktobra 2014

Breda Razdevšek l.r.
Predsednica

ČLANI:

Vladimir Kočevar l.r.
Sašo Matas l.r.
Blaž Košorok
Jože Ruparčič l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Katarina Krivec



Stran 8106 / Št. 73 / 13. 10. 2014 Uradni list Republike Slovenije

MIRNA PEČ

3038. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Gospodarska 
cona Dolenja vas (GC-OPPN-2) – 1. faza

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNAčrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr. ZUPUDPP), 43/10 – ZKZ-C, 
57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: 
U-I-43/13) in 30. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list 
RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je župan Občine Mirna Peč dne 
6. 10. 2014 sprejel

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta Gospodarska cona Dolenja 
vas (GC-OPPN-2) – 1. faza

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega 

prostorskega načrta)
(1) V okviru izdelave Občinskega prostorskega načrta Mirna 

Peč (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/09; v nadaljeva-
nju OPN) je bila za razvoj gospodarske dejavnosti opredeljena 
lokacija med naseljema Mirna Peč in Dolenja vas, južno in sever-
no od avtoceste Ljubljana – Obrežje, odsek Ponikve – Hrastje. 
Območje predstavlja nadaljevanje Industrijske cone Dolenja vas 
(GC-OPPN-1; Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/08, 21/08 – teh. popr., 7/12 
in 21/12 – tehn. popr.) in je opredeljeno kot samostojna enota 
urejanja prostora z oznako GC-OPPN-2, za katero je potrebno 
pripraviti občinski podrobni prostorski načrt. Predmet obravnava-
nega OPPN je del območja južno od avtoceste in se ga poimenuje 
kot GC-OPPN-2 – 1. faza (v nadaljevanju besedila tudi OPPN). 
Del območja severno od avtoceste, GC-OPPN-2 – 2. faza, pa ni 
predmet tega sklepa in pomeni zadnjo fazo realizacije gospodar-
ske cone. Zanjo je potrebno pridobiti konkretne programe, ki bodo 
realno zaključile izvedbo projekta.

(2) Pobudo za pripravo OPPN je podalo podjetje NG – 
Nizke gradnje d.o.o., ki ima znotraj območja urejanja v lasti 
del zemljišč, in sicer parc. št. 1856/120, 1856/23, 1856/123, 
1856/124, k.o. Hmeljčič. Na predmetnih zemljiščih želi pobu-
dnik pričeti z aktivnostmi pri opremljanju stavbnih zemljišč za 
potrebe gradnje poslovnih, industrijskih in ostalih objektov, 
ki bodo v končni fazi tvorili logistični center. Gre za izvedbo 
poslovnih prostorov s tehničnim delom ob zagotovitvi odprtih 
površin za dostope, parkiranje, manipulacijo, skladiščenje in 
ureditvijo zelenih površin. Na območju OPPN je poudarek 
na izgradnji prometne in komunalne infrastrukture, vključno z 
železniškim tirom, kar bo v prihodnosti omogočilo razvoj gospo-
darske cone za celotno regijo.

2. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega  

prostorskega načrta)
(1) Lokacija predmetnega OPPN se nahaja med naselje-

ma Mirna Peč in Dolenja vas, južno od avtoceste Ljubljana – 
Obrežje, odsek Ponikve – Hrastje, zahodno od IC Dolenja vas 
ter severno od železnice Ljubljana – Novo mesto. Zemljišče je 
v naravi gozd slabše kvalitete na zakraselem terenu.

(2) Območje OPPN je velikosti cca 34,6 ha. Vključuje 
zemljišča s parc. št.

– 2995/3, 77/29, 77/33, 77/25, 77/32, 77/84, 77/27, 77/86, 
77/31, 77/30, 77/82, 964/23, 77/28, 181/2, 77/42, 193, 189/1, 
188/5, 3000, 189/3, 184/4, 192/2, 185/3, 200/2, 77/80, 192/3, 
2853, 191/1, 2999, 2845/2, vse k.o. Mirna Peč

– 1856/58, 1856/124, 1856/61, 964/23, 1856/120, 
1856/123, 1856/64, 1856/125, 1856/23, 963/1, 964/24, 

1856/127, 1856/126, 964/26, 964/25, 963/2, 1856/67, 963/3, 
963/4, 3469, 1856/121, 1856/122, vse k.o. Hmeljčič

Z zahodnim delom delno posega tudi na območje spre-
jetega OPPN IC Dolenja vas zaradi funkcionalne zaokrožitve 
ureditev na stičnem območju, in sicer vključuje dele zemljišč s 
parc. št. 3544, 3543, 964/23, 964/22, 964/21, 3553, 3550, vse 
k.o. Hmeljčič.

(3) Na osnovi pripravljenih rešitev se območje OPPN 
lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja 
prostora poveča, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili 
117. člena odloka o OPN.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Podlaga za pripravo OPPN sta Odlok o občinskem pro-
storskem načrtu Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 60/09, 
67/09 – popr. in 82/09 – popr.) in investicijska namera investi-
torja ter predhodno izdelane strokovne podlage za območje 
Industrijske in Gospodarske cone Dolenja vas.

4. člen
(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta 

in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
– izdelava osnutka prostorskega akta s povzetkom ob-

stoječih strokovnih podlag: 30 dni po pridobitvi geodetskega 
načrta;

– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (v nada-
ljevanju: NUP): 30 dni;

– v roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja se Ministr-
stvo za okolje in prostor odloči o ne/potrebnosti izvedbe celovi-
te presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO);

– izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta: 
45 dni po prejetju smernic;

– javna razgrnitev z javno obravnavo: 30 dni;
– izdelava stališč do pripomb: 20 dni;
– izdelava predloga prostorskega akta: 30 dni po prejetju 

sprejetih stališč do pripomb;
– pridobitev mnenj NUP: 30 dni;
– izdelava usklajenega predloga: 20 dni po pridobitvi 

mnenj NUP;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega 

akta – 10 dni po objavi odloka Uradnem listu RS.
(2) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega 

področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo 
skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ura-
dni list RS, št. 39/06 in 70/08) in Zakona o prostorskem načr-
tovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema 
OPPN.

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mne-
nja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega 
področja, so:

– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova 61, Ljubljana;

– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, 
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za okolje in prostor RS, Agencija RS za oko-
lje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Do-
nave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;

– Ministrstvo za infrastrukturo RS, Direktorat za ceste, 
Langusova 4, Ljubljana;

– DARS, družba za avtoceste, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 
Celje;

– Slovenske železnice, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, 

Novo mesto;
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– Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto, Ljubljan-
ska cesta 7, Novo mesto;

– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, Novo 
mesto;

– Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežja 
Zahod, Novi trg 7a, Novo mesto;

– Istrabenz plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbev-
škova 10, Novo mesto;

– Občina Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč (za področje javne 
gospodarske infrastrukture).

(2) Osnutek OPPN se skladno s četrtim odstavkom 
58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Di-
rektoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljub-
ljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.

(3) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po-
trebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev ure-
janja prostora oziroma dodatne smernice, se jih v postopek 
vključi naknadno.

(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim od-
stavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema 
vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati 
mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od na-
vedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku 
ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da 
smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahte-
ve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo 
veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora 
v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja 
ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 
61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave  

in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN financira pobudnik, NG – nizke gradnje, 

d.o.o., Šmihel 58, Novo mesto.

7. člen
(začetek veljavnosti)

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na 
spletnih straneh Občine Mirna Peč.

(2) Občina Mirna Peč pošlje sklep Ministrstvu za okolje 
in prostor.

Št. 3505-02/2014-6
Mirna Peč, dne 6. oktobra 2014

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.

PIVKA

3039. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini 
Pivka

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 
83/12) je Občinska volilna komisija na seji dne 8. 10. 2014 
sprejela

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Pivka

Občinska volilna komisija je na seji dne 8. 10. 2014, ob 
16.00 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 5. oktobra 2014 je imelo glasovalno pravico 
po volilnem imeniku 5082 volivcev.

S potrdili ni glasoval nihče.
A. VOLITVE ŽUPANA
Glasovalo je 2020 volivcev, udeležba je bila 39,75 %.
Za volitve župana je bilo skupno oddanih 2020 glasovnic, 

od tega sta bili 102 glasovnici iz katerih ni bilo moč ugotoviti 
volje volivca oziroma so bile prazne. Veljavnih glasovnic je 
bilo 1918.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Kandidat
Št. 

glasov
% 

glasov

1 ROBERT SMRDELJ 1428 74.45

2 EVGEN PRIMOŽIČ 490 25.55

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 in 83/12) za 
župana Občine Pivka izvoljen kandidat Robert Smrdelj, ro-
jen 30. 7. 1968, Slovenska vas 3, Pivka, ki je prejel večino 
veljavnih glasov.

B. VOLITVE V OBČINSKI SVET
Glasovalo je 2020 volivcev, udeležba je bila 39,75 %.
Za volitve v občinski svet je bilo skupno oddanih 2020 gla-

sovnic, od tega je bilo 110 glasovnic, iz katerih ni bilo moč ugo-
toviti volje volivca oziroma so bile prazne. Veljavnih glasovnic 
je bilo 1910. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje 
število oziroma odstotek glasov:

Zap. št. Ime liste Število 
glasov

%  
glasov

1 DSD – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA 94  4.92

2 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 287  15.03

3 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 185  9.69

4 SOCIALNI DEMOKRATI 117  6.13

5 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 269  14.08

6 LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV – LNK 237  12.41

7 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 454  23.77

8 SMC – STRANKA MIRA CERARJA 267  13.98
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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 in 111/13) je v občinskem svetu občine 17 sedežev, upo-
števa se 17 najvišjih količnikov (D' Hontov sistem).

Zap. št. Količnik Št. Ime liste

1 454.00 7 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

2 287.00 2 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

3 269.00 5 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

4 267.00 8 SMC – STRANKA MIRA CERARJA 

5 237.00 6 LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV – LNK 

6 227.00 7 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

7 185.00 3 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 

8 151.33 7 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

9 143.50 2 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

10 134.50 5 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

11 133.50 8 SMC – STRANKA MIRA CERARJA 

12 118.50 6 LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV – LNK 

13 117.00 4 SOCIALNI DEMOKRATI 

14 113.50 7 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

15 95.67 2 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

16 94.00 1 DSD – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA 

17 92.50 3 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 

Občinska volilna komisija je ugotovila, da so mandati 
pripadli sledečim listam:

Število 
mandatov Zap. št. Ime liste

1 1 DSD – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA

3 2 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

2 3 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

1 4 SOCIALNI DEMOKRATI

2 5 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2 6 LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV – LNK

4 7 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2 8 SMC – STRANKA MIRA CERARJA

17 SKUPAJ

Na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
so trije izmed kandidatov oziroma tri liste kandidatov prejele 
zadostno število preferenčnih glasov. Iz tega sledi, da je bil 
pri listah NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, 
LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV in SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA spremenjen vrstni red.

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
Lista: 1 – DSD – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA
SINIŠA ČELIGOJ, roj 27. 4. 1955, JAVORNIŠKA CESTA 9, 

PIVKA
Lista: 2 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRAN-

KA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
STANKO KAPELJ, roj. 4. 5. 1946, ULICA 27. APRILA 7, 

PIVKA
JOŽICA ŠUŠTARŠIČ, roj. 23. 3. 1946, ZAGORJE 132, 

PIVKA

PAVEL SEDMAK, roj. 30. 6. 1949, NADANJE SELO 50, 
PIVKA

Lista: 3 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMO-
KRATI

MAJDA ŽUŽEK, roj. 27. 1. 1950, SNEŽNIŠKA ULICA 34, 
PIVKA

ERNEST MARGON, roj. 14. 11. 1951, PREČNA ULICA 2, 
PIVKA

Lista: 4 – SOCIALNI DEMOKRATI
MIHA SMRDELJ, roj. 8. 2. 1982, KLENIK 4, PIVKA
Lista: 5 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
LUKA KALUŽA, roj. 4. 6. 1966, NARIN 14, PIVKA
MAJDA RADIVO, roj. 20. 5. 1951, DOLNJA KOŠANA 17, 

KOŠANA
Lista: 6 – LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV – LNK
KATARINA ZAFRAN, roj. 2. 5. 1981, POD PRIMOŽEM 27, 

PIVKA
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JADRAN BROŽIČ, roj. 22. 4. 1955, ŠMIHEL 18, PIVKA
Lista: 7 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ANDREJ SEDMAK, roj. 4. 7. 1984, JURŠČE 66, PIVKA
ROBERT SMRDELJ, roj. 30. 7. 1968, SLOVENSKA VAS 3, 

PIVKA
IRENA SUŠELJ ŠAJN, roj. 30. 3. 1979, TRNJE 119, 

PIVKA
EDVARD ŠTAVAR, roj. 1. 3. 1946, ZAGORJE 105, PIVKA
Lista: 8 – SMC – STRANKA MIRA CERARJA
BORIS REBEC, roj. 3. 7. 1964, NARIN 12, PIVKA
TJAŠA SMRDEL, roj. 19. 5. 1990, NADANJE SELO 5, 

PIVKA
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 in 54/10) ter 11. in 12. člena Odloka 
o vaških skupnostih Občine Pivka (Uradni list RS, št. 52/96, 
77/02, 63/07, 65/09 in 24/14) je občinska volilna komisija ugo-
tovila, da so bili v svete vaških in trške skupnosti izvoljeni 
naslednji kandidati:

BUJE – VOLILNA ENOTA 01
Zap. 
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

2 DRAGICA TOMAŽIČ 28  100.00
1 FRANC VOLK 26  92.86
3 IGOR DEKLEVA 24  85.71

ČEPNO – VOLILNA ENOTA 01
Zap. 
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

2 TANJA HRVATIČ 17  89.47
1 TANJA REPIČ 12  63.16
3 EDO ŽELJAN 11  57.89

DOLNJA KOŠANA – VOLILNA ENOTA 01
Zap. 
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

2 STOJAN SUŠELJ 74  63.79
1 DANICA ČESNIK 72  62.07
5 IZTOK ZADNIK 72  62.07
3 ALENKA ŠPILAR 68  58.62
4 ZDRAVKO SLABNIK 68  58.62

DRSKOVŠE – VOLILNA ENOTA 01
Zap.
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

1 JOŽE TOMŠIČ 32  96.97
2 KSENIJA TOMŠIČ 23  69.70
3 EVGEN POLH 22  66.67

GORNJA KOŠANA – VOLILNA ENOTA 01
Zap. 
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

1 MITJA ŽELEZNIK 41  85.42
2 BOJANA ŠTEMBERGER 32  66.67
3 ZDENKA KAPELJ 30  62.50
4 DAVID KAPELJ 29  60.42

GRADEC – VOLILNA ENOTA 01
Zap.
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

3 IRENA ŽITKO JAKOVINA 12  52.17
2 ŠPELA ŽITKO 6  26.09
1 MIRAN ŽITKO 5  21.74

JURŠČE – VOLILNA ENOTA 01
Zap.
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

7 JADRAN GRŽELJ 50  59.52
6 MARTIN ŽUŽEK 50  59.52
2 ANDREJ SEDMAK 49  58.33
3 JORDANA ŠAJN 47  55.95
1 MARUŠKA TOMŠIČ 44  52.38

KAL – VOLILNA ENOTA 01

Zap.
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

3 ZLATKO SMRDEL 87  73.11
2 MATJAŽ TOMŠIČ 75  63.03
1 LUKA KLEMEN 69  57.98
4 ESTER MAVER 66  55.46
5 DAŠA RIBNIKAR 65  54.62

KLENIK – VOLILNA ENOTA 01

Zap.
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

1 SIMON KAPELJ 57  79.17

6 SAŠA GRLJ 49  68.06

4 EDVARD MAHNIČ 48  66.67

7 MATEJA PAVLOVIČ 46  63.89

3 MATEJA PERENIČ 46  63.89

MALA PRISTAVA – VOLILNA ENOTA 01

Zap.
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

2 BERNARDA MOREL 24  72.73
1 STOJAN MEDVED 24  72.73
3 MARKO VALENČIČ 17  51.52

NADANJE SELO – VOLILNA ENOTA 01

Zap.
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

1 ANDREJ ŽNIDARŠIČ 29  72.50
2 MATJAŽ STAVANJA 25  62.50
3 ANDREJA PENKO 20  50.00

NARIN – VOLILNA ENOTA 01

Zap. 
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

3 JANEZ KALUŽA 37  66.07
4 GORDAN KALUŽA 35  62.50
5 PRIMOŽ DEKLEVA 30  53.57
1 ANDREJA ŽELKO 25  44.64
2 MARTINA TOMAŽIČ PENKO 25  44.64

NOVA SUŠICA – VOLILNA ENOTA 01

Zap.
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

3 PETER LUKANOVIĆ 23  74.19
1 MAGDALENA BOBEK 19  61.29
2 MANITA ŠAJN 19  61.29
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PALČJE – VOLILNA ENOTA 01
Zap.
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

5 ZVONKO GRL 50 69.44
4 JUDITA PRIMC 45  62.50
1 JULIJAN ČESNIK 34  47.22
2 PETRA ŠPILAR 33  45.83
3 ZDENO PAVLOVIČ 29  40.28

PARJE – VOLILNA ENOTA 01
Zap.
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

4 LEON TOMŠIČ 39  68.42
1 TADEJ PENKO 39  68.42
2 JANA GRŽINIČ 33  57.89

PETELINJE – VOLILNA ENOTA 01
Zap.
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

4 IDO DEKLEVA 56  59.57
1 ANDREJ VODOPIVEC 54  57.45
2 TATJANA POŽAR 53  56.38
5 KARMEN PENKO 51  54.26
3 ANDREJ PENKO 50  53.19

TRŠKA SKUPNOST PIVKA
PIVKA VZHOD – VOLILNA ENOTA 01

Zap.
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

3 JOŽE VADNJAL 138  55.87
1 KARMEN DELAK 110  44.53

PIVKA ZAHOD – VOLILNA ENOTA 02
Zap.

št.
Kandidat Št. 

glasov
% 

glasov
1 ERNEST MARGON 110  42.80
3 FRANC LESKOVEC 76  29.57
2 ANITA BOŠTJANČIČ 71  27.63

PIVKA – HRASTJE – VOLILNA ENOTA 03
Zap.
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

1 MARKO PENKO 34  100.00

PIVKA – RADOHOVA VAS – VOLILNA ENOTA 04
Zap.
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

2 PETER ŽUŽEK 41  70.69

RIBNICA – VOLILNA ENOTA 01
Zap.
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

1 ANDREJ ŽELKO 4  100.00

SELCE – VOLILNA ENOTA 01
Zap.
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

1 TINA PERENIČ 40  70.18
3 SIMON OSTANEK 37  64.91
4 PETRA POLJŠAK 35  61.40
2 PRIMOŽ SREBOT 34  59.65
5 BRANKO ĆIRIĆ 31  54.39

SLOVENSKA VAS – VOLILNA ENOTA 01
Zap. 
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

2 MARTA BERGOČ 16  69.57
1 MARIJA MARUŠIČ 12  52.17
3 JOŽE BERGOČ 11  47.83

STARA SUŠICA – VOLILNA ENOTA 01
Zap. 
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

2 IZTOK ŽNIDARŠIČ 8  88.89
1 VIDA DOVGAN 6  66.67
3 FRANC DOLGAN 5  55.56

SUHORJE – VOLILNA ENOTA 01
Zap. 
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

1 TOMAŽ VOLK 23  88.46
3 BORIS KRNEL 21  80.77
2 BRIGITA VOLK 21  80.77

ŠMIHEL – VOLILNA ENOTA 01
Zap. 
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

3 MERI KALUŽA 24  66.67
2 DAMIJAN VOLK 19  52.78
1 ANDREJ KOVŠCA 17  47.22

TRNJE – VOLILNA ENOTA 01
Zap. 
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

5 IVANKA ABRAM 60  77.92
4 TOMAŽ SMRDEL 51  66.23
3 MATEJA DEBEVEC 50  64.94
1 UROŠ LIPANJE 49  63.64
2 DENIS BELE 48  62.34

VELIKA PRISTAVA – VOLILNA ENOTA 01
Zap. 
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

1 MILJANA BUTINA SMRDEL 18  81.82
2 ALBERTO KALUŽA 18  81.82
3 DEJAN PREMRU 16  72.73

VOLČE – VOLILNA ENOTA 01
Zap. 

št.
Kandidat Št. 

glasov
% 

glasov
2 ANITA BERNETIČ 12  57.14
1 GORAN RUTAR 7  33.33
3 STANISLAVA PANGERC 6  28.57

VAŠKA SKUPNOST ZAGORJE
ZAGORJE – VOLILNA ENOTA 01

Zap. 
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

3 TOMAŽ ČESNIK 65  58.56
4 JOŽE ŽELE 59  53.15
1 BRIGITA ČESNIK 48  43.24
2 IRENA KRISTAN 45  40.54
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ŠILENTABOR – VOLILNA ENOTA 02
Zap. 
št.

Kandidat Št. 
glasov

% 
glasov

1 ANDREJ ŠTAVAR 3  100.00

V skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
se poročilo posreduje županu, Republiški volilni komisiji ter 
predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov. Izid volitev 
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-0006/2014
Pivka, dne 8. oktobra 2014

Predsednica
Občinske volilne komisije

Cvetka Rebec l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

3040. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu 
individualne stanovanjske cone na 
Pragerskem

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt, Uradni list RS, 
št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – 
popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 
in 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 16. člena Statuta Občine 
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o zazidalnem načrtu individualne 
stanovanjske cone na Pragerskem

1. člen
(Splošno)

S tem sklepom župan Občine Slovenska Bistrica določa 
začetek in način priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega 
načrta individualne stanovanjske cone na Pragerskem (v na-
daljnjem besedilu spremembe in dopolnitve ZN).

V veljavi je Odlok o zazidalnem načrtu individualne sta-
novanjske cone na Pragerskem (Uradni list RS, št. 4/1991, z 
dne 8. 7. 1991).

Spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v skladu z 
Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – sklep 
US), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter 
ostalimi podzakonskimi predpisi.

2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb  

in dopolnitev ZN)
Območje ZN je namenjeno gradnji stanovanjskih objek-

tov, dopolnjeno s storitveno – mirno obrtjo ter ureditvi pogojev 
za reševanje gospodarske javne infrastrukture.

Zaradi interesa prebivalcev krajevne skupnosti Pragersko 
– Gaj po natančnejši določitvi pogojev za umeščanje nezah-
tevnih in enostavnih objektov (garaže, vrtne lope, drvarnice, 
zimski vrtovi …) in določitvi odmikov objektov je bila s strani 
krajevne skupnosti Pragersko - Gaj podana pobuda za do-
polnitev in spremembo zazidalnega načrta. Zato se pristopi k 

spremembam in dopolnitvam predmetnega odloka, s katerimi 
bi se dopolnil tekstualni del odloka.

3. člen
(Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)

Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN 
je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – sklep 
US) in ustrezni podzakonski predpisi.

Ker se predvidene spremembe in dopolnitve nanašajo 
samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost 
prostorskih ureditev, se postopek skladno z 61.a členom Zakona 
o prostorskem načrtovanju, vodi po skrajšanem postopku.

4. člen
(Določitev območja)

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN se na-
haja na zahodnem delu naselja Pragersko in obsega parcelne 
št. 1004/7, 1004/10, 1004/11, 979/44, 979/50, 979/51, 979/52, 
979/53, 979/61, 979/63, 979/54, 979/49, 979/48, 979/47, 
979/46, 979/30, 979/31, 979/34, 979/33, 979/32, 979/35, 
979/36, 979/37, 979/39, 979/40, 979/29, 979/28, 979/27, 
979/60, 979/25, 979/24, 979/23, 979/43, 979/20, 979/21, 
979/59 ter deli parc. št. 1004/14, 1004/13 in 1004/6 vse, k. o. 
Sp. Polskava.

5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)

Po vsebini, obliki in načinu se spremembe in dopolnitve 
ZN pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, 
splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora in z aktom že 
zastavljenimi strokovnimi rešitvami, ki se glede na predmet 
sprememb in dopolnitev akta smiselno dopolnijo in nadgradijo 
z dopustnimi posegi in ureditvami, običajnimi za pretežno že 
izgrajena območja.

Izdelava posebnih strokovnih podlag s proučitvijo različnih 
strokovnih rešitev ni predvidena, ustrezne strokovne rešitve se 
oblikujejo znotraj priprave sprememb in dopolnitev akta.

6. člen
(Roki izdelave sprememb in dopolnitev ZN)

Za pripravo sprememb in dopolnitev ZN so opredeljeni 
naslednji okvirni roki:

AKTIVNOST ROK IZDELAVE
1. priprava osnutka 15 dni po sprejemu 

sklepa o začetku 
postopka

2. pridobivanje smernic 
pristojnih nosilcev urejanja 
prostora 

15 dni 

3. izdelava dopolnjenega 
osnutka 

30 dni po pridobitvi 
smernic

4. javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka

prične 7 dni po objavi 
javne razgrnitve in traja 
15 dni

5. javna obravnava v času javne razgrnitve
6. predaja pripomb in predlogov 

načrtovalcu
7 dni po zaključeni javni 
razgrnitvi

7. opredelitev načrtovalca 
do pripomb in predlogov

7 dni od predaje pripomb

8. stališča do pripomb 
in predlogov, obravnava 
na občinskem svetu

30 dni od opredelitve 
načrtovalca

9. izdelava predloga 15 dni
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AKTIVNOST ROK IZDELAVE
10. pridobitev mnenj na predlog 15 dni
11. sprejem usklajenega 

predloga 
na seji občinskega sveta 
po pridobitvi mnenj

12. objava sprejetega akta po sprejemu na seji OS

7. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci  

v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN)
V postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN bodo 

vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska 

Bistrica
– Krajevna skupnost Pragersko – Gaj, Kolodvorska ul. 3, 

2331 Pragersko
Kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev 

zazidalnega načrta izkazalo, da je treba v postopek vključiti tudi 
druge nosilce urejanja prostora in pridobiti njihove smernice ter 
mnenja, se le-ti ustrezno vključijo v postopek.

7. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb  

in dopolnitev ZN)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev 

ZN in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posame-
zni nosilci urejanja prostora, zagotovi pobudnik sprememb in 
dopolnitev ZN, Krajevna skupnost Pragersko – Gaj, Kolodvor-
ska ul. 3, 2331 Pragersko.

8. člen
(Veljavnost in objava sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na svetovnem spletu ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-2/2014-2-1032
Slovenska Bistrica, dne 29. septembra 2014

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA

3041. Lokalni program za kulturo 2014–2017 v Občini 
Šempeter - Vrtojba

Na podlagi 14. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 15. člena 
Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je 
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 38. seji dne 4. 9. 
2014 sprejel

L O K A L N I   P R O G R A M
za kulturo 2014–2017  

v Občini Šempeter - Vrtojba

1. UVOD
1.1 Izhodišča in namen priprave lokalnega programa za 

kulturo
Lokalni program za kulturo Občine Šempeter - Vrtojba 

za obdobje 2014–2017 (v nadaljevanju: LPK) je strateški do-
kument razvojnega načrtovanja kulturne politike, ki izhaja iz 

doseženega položaja kulture v občini in ugotavlja vlogo kulture 
v razvoju občine ter javni interes zanjo.

Pravna podlaga za sprejem lokalnega programa kulture 
je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11 in 111/13), ki določa, da lokalna skupnost sprejme svoj 
lokalni program za kulturo za obdobje štirih let, od leta 2014 
do leta 2017.

LPK izhaja iz obstoječega stanja kulture v občini. Pov-
zema kulturno tradicijo, opredeljuje naloge in cilje občine na 
področju kulture ter javno kulturno infrastrukturo in spodbuja 
k nadaljnjemu razvoju kulture. V dokumentu so zastavljeni cilji 
in prioritete za štiriletno obdobje ter usmeritve za uresničitev 
zastavljenih ciljev.

1.2 Cilji
Lokalna skupnost zagotavlja javne kulturne dobrine na 

področjih, urejenih s posebnimi zakoni, podpira ljubiteljske 
kulturne dejavnosti, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni 
integraciji različnih narodnostnih kultur ter pokriva tudi druge 
kulturne potrebe prebivalcev.

Cilji LPK Občine Šempeter - Vrtojba so:
– ohraniti obstoječi in nadgraditi kulturni standard in 

zagotavljati dostopnost kulturnih dobrin in pogojev za ustvar-
jalnost,

– opredeliti področja kulture, ki so v javnem interesu in 
na katerih se zagotavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine,

– opredeliti prioritete, cilje in ukrepe za dosego ciljev,
– zagotoviti finančne in prostorske pogoje za izvajanje 

kulturnih dejavnosti in investicije v javno kulturno infrastrukturo,
– opredeliti usmeritve, ki so potrebne za uresničitev ciljev 

programa.
1.3 Zakonodaja, predpisi in odloki, ki urejajo področje 

kulture
– Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 s spremembami)
– Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–

2017 (ReNPK14–17) (Uradni list RS, št. 99/13)
– Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 s spre-

membami)
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 

št. 16/08)
– Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Ura-

dni list RS, št. 29/10)
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2)
– Pravilnik o registru nepremičnin kulturne dediščine 

(Uradni list RS, št. 66/09)
– Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih 

za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dedišči-
ne (Uradni list RS, št. 113/00 s spremembami)

– Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 
javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 s spremembami)

– Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih 
knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in 
stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03)

– Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in pro-
jektov v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 51/07)

2. OCENA STANJA
Izvajalci kulturnih programov v Občini Šempeter - Vrtojba 

so:
– kulturna društva,
– druga društva, ki imajo v statutu registrirano tudi kultur-

no dejavnost,
– Goriška knjižnica Franceta Bevka,
– Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– Goriški muzej,
– javni in zasebni zavodi s področja kulture (Kulturni dom 

Nova Gorica, Glasbena šola Nova Gorica, Slovensko narodno 
gledališče Nova Gorica, KŠTM Šempeter - Vrtojba …),

– posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani 
v razvid samostojnih izvajalcev javnih kulturnih projektov pri 
Ministrstvu za kulturo,
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– gospodarske organizacije, neprofitne organizacije in 
druge pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na 
področju kulture in umetnosti ter izobraževanja.

2.1 Ljubiteljska kultura
Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih de-

javnosti na območju občine imajo društva. Ljubiteljsko ustvar-
janje in poustvarjanje na področju kulture se v pretežni meri 
uresničuje v kulturnih društvih. V interesu občine je finančno 
podpreti dejavnost vseh aktivnih kulturnih društev, ki delujejo 
na kulturnih področjih, kakor tudi kulturne dejavnosti tistih dru-
gih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi 
kulturno dejavnost.

Kulturna dejavnost v okviru ljubiteljskih skupin razvija tako 
posameznikove ustvarjalne sposobnosti kot kulturne potrebe in 
splošen odnos do kulturnih vrednot.

Društva aktivno delujejo na glasbenem, plesnem, gledali-
škem, likovnem, literarnem področju, ohranjajo in promovirajo 
kulturno dediščino, povezujejo člane in podpirajo izmenjavo iz-
kušenj, sodelujejo z podobnimi organizacijami doma in v tujini.

Delovanja društev na področju ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti tudi presegajo lokalni pomen, zato se vključujejo tudi 
v programe regijskega oziroma nacionalnega pomena.

Občina Šempeter - Vrtojba na osnovi pogodbe z Javnim 
skladom za kulturne dejavnosti, ki je ustanovljen na podlagi 
Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
financira izvajanje določenih nalog in strokovnih opravil, ki jih 
izvaja JSKD Območna izpostava Nova Gorica. Občina zagota-
vlja tudi sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 
programov društev s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 
ki se izvaja v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih 
programov in projektov v Občini Šempeter - Vrtojba.

2.2 Knjižnična dejavnost
Občina knjižnično dejavnost podpira in sofinancira v skla-

du s predpisi Zakona o knjižničarstvu in pogodbo. V skladu z 
Zakonom in pogodbo zagotavlja sofinanciranje dejavnosti in 
materialnih stroškov Goriške knjižnice Franceta Bevka v višini 
predpisanih in dogovorjenih finančnih deležev in obveznosti.

2.3 Prireditvena dejavnost in organizacija kulturnih prire-
ditev lokalnega in širšega pomena

Na območju občine se izvaja vrsta prireditev, koncertnih 
dogodkov, gledaliških predstav, pevskih nastopov in nastopov 
pevskih zborov, literarnih večerov, razstav, plesnih predstav … 
Prireditve pretežno izvajajo društva in zavod KŠTM Šempeter 
- Vrtojba.

2.4 Muzejska dejavnost
Muzejsko dejavnost v Občini Šempeter - Vrtojba izvaja 

Goriški muzej v skladu z medsebojnim letnim dogovorom.
2.5 Akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine
Akcije se izvajajo predvsem preko sodelovanja z Goriškim 

muzejem, kulturnimi društvi, vrtci, šolami ter javnimi zavodi na 
področju kulture. Z zakonom predpisane strokovne in upravne 
naloge s področja varstva nepremične kulturne dediščine opra-
vlja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Območna 
enota Nova Gorica.

2.6 Izdajanje promocijskega in knjižnega materiala
Občina sofinancira izdajanje promocijskega in knjižnega 

materiala v sodelovanju s kulturnimi in turističnimi društvi.
2.7 Javna infrastruktura na področju kulture
Javno infrastrukturo predstavljajo objekti in oprema za 

izvajanje kulturnih dejavnosti:
– Kulturna dvorana v Šempetru pri Gorici
– Mladinski center Vrtojba
– Coroninijev dvorec
– Stražarski stolp v Vrtojbi
3. URESNIČEVANJE JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO
Javni interes za kulturo v Občini Šempeter - Vrtojba se bo 

skladno z zakonom uresničeval z zagotavljanjem pogojev za 
kulturno ustvarjalnost, raznolikost, dostopnost kulturnih dobrin, 
slovensko in evropsko kulturno identiteto ter kulturno prepo-
znavnost občine.

Javni interes za kulturo bo Občina Šempeter - Vrtojba 
uresničevala zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih 
dobrin, z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne 
infrastrukture ter z ohranjanjem kulturne dediščine.

Po določbah ZUJIK-a se za trajno in nemoteno zagotav-
ljanje javnih kulturnih dobrin zagotavljajo javne službe, ki jih 
lahko izvajajo javni zavodi, skladi in agencije. Javne službe na 
področju kulture za Občino Šempeter - Vrtojba izvajajo nasle-
dnji javni zavodi in sklad:

3.1 Javne službe varstva kulturne dediščine
Javne službe varstva kulturne dediščine za območje Ob-

čine Šempeter - Vrtojba izvajajo:
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Ob-

močna enota Nova Gorica, katerega ustanoviteljica in financer 
je država, opravlja z zakonom predpisane strokovne in uprav-
ne naloge s področja varstva nepremične kulturne dediščine. 
Potrebno infrastrukturo ter sredstva za izvajanje dejavnosti 
zagotavlja država.

– Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica, katerega usta-
noviteljica je MONG, opravlja javno službo varstva premične 
kulturne dediščine v skladu z Uredbo Vlade RS o vzpostavitvi 
muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva 
premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev. Ob-
seg državne javne službe zavoda določa in financira država. 
Programe sofinancira tudi Občina Šempeter - Vrtojba.

– Pokrajinski arhiv Nova Gorica, katerega ustanoviteljica 
je država, opravlja arhivsko javno službo na območju upravnih 
enot Nova Gorica, Ajdovščina in Tolmin. Potrebno infrastrukturo 
ter sredstva za izvajanje dejavnosti zagotavlja država.

3.2 Javna služba na področju knjižničarstva
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica opravlja 

javno službo na področju knjižničarstva za območja Mestne 
občine Nova Gorica ter sosednjih občin Brda, Kanal, Miren - 
Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba. Ustano-
vljena in organizirana je kot splošna osrednja območna knjižni-
ca z dislociranimi enotami – podružnicami. S svojo dejavnostjo 
pokriva službo za izposojo in nudenje informacij, obdelavo, 
službo za razvoj, matično dejavnost in informiranje ter uprav-
no in tehnično podporo. Poleg matične knjižnice ima Goriška 
knjižnica še 7 krajevnih knjižnic, tri v MONG (Solkan, Prvačina, 
Branik) in štiri v drugih občinah (Bilje, Deskle, Kanal, Renče). 
Knjižnica ima tudi bibliobus. Financirajo jo občine glede na 
obseg programov v posameznih občinah ter glede na število 
prebivalcev za skupne naloge knjižnice. Potrebno infrastrukturo 
zagotavljajo občine vsaka za svoje potrebe na svojem obmo-
čju, za skupne naloge knjižnice pa z delitvijo skupnih stroškov.

Občina bo proučila tudi možnost uvedbe krajevne knji-
žnice v občini.

3.3 Javne službe na področju umetnosti
Javne službe na področju organizacije in izvajanja ume-

tniških dejavnosti na območju izvajajo:
– Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 

Območna izpostava Nova Gorica, ki ga je ustanovila drža-
va za zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore za 
razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Območna izpostava 
deluje za območje šestih občin. V okviru izpostave deluje pre-
ko 100 registriranih društev in dve zvezi. Dejavnost financira 
država in občine.

– Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, katerega 
ustanoviteljica in financer je država. Potrebno infrastrukturo 
ter sredstva za izvajanje dejavnosti zagotavlja država. Poslan-
stvo zavoda je trajno izvajanje in posredovanje programov na 
področju uprizoritvenih umetnosti. Programe sofinancira tudi 
Občina Šempeter - Vrtojba.

– Kulturni dom Nova Gorica, katerega ustanoviteljica je 
MONG, ki zagotavlja potrebno infrastrukturo in financira de-
javnosti zavoda. Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno 
izvajanje programov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti 
in poustvarjalnosti na področju glasbenih, vizualnih, avdiovizu-
alnih, filmskih, likovnih in drugih umetnosti ter novih medijev. 
Programe sofinancira tudi Občina Šempeter - Vrtojba.
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3.4 Ljubiteljsko kulturno ustvarjanje in poustvarjanje
Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju 

kulture se v pretežni meri uresničuje v kulturnih društvih. V 
interesu občine je finančno podpreti dejavnost vseh aktivnih 
kulturnih društev, ki delujejo na kulturnih področjih, kakor 
tudi kulturne dejavnosti tistih drugih društev, ki imajo v okviru 
svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost.

Prav tako pa kulturne programe izvaja zavod KŠTM 
Šempeter - Vrtojba, katerega ustanoviteljica je Občina Šem-
peter - Vrtojba. Zavod izvaja raznolike kulturne, športne, 
turistične programe in programe za mlade. Programe in 
delovanje financira Občina Šempeter - Vrtojba.

3.5 Kultura v izobraževalnih javnih zavodih
Kulturni programi se izvajajo tudi v drugih javnih zavo-

dih, ki se poleg redne, ukvarjajo tudi s kulturno dejavnostjo.
Na območju Občine Šempeter - Vrtojba deluje Glasbe-

na šola Nova Gorica, Podružnična Glasbena šola Šempeter 
pri Gorici, katere ustanovitelji so Mestna občina Nova Gorica 
ter občine Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogr-
sko in Šempeter - Vrtojba. Njena osnovna dejavnost je vzgo-
ja in izobraževanje mladih glasbenikov na osnovni stopnji. 
Poleg izvajanja izobraževalnih programov se ukvarja tudi z 
organizacijo koncertov ter se vključuje v različne glasbene 
in kulturne prireditve.

Občina Šempeter - Vrtojba je tudi ustanoviteljica 
Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, ki je vzgoj-
no-izobraževalni zavod in opravlja predšolsko in osnovno-
šolsko vzgojno-izobraževalno dejavnost na območju občine. 
Zavod ima poleg matične šole v Šempetru pri Gorici tudi po-
družnično šolo v Vrtojbi in štiri enote vrtca. Osnovna šola se 
s svojim delovanjem vključuje v življenje lokalne skupnosti 
ter si prizadeva za socialni in kulturni razvoj vseh občanov. V 
ta namen se šola tudi povezuje z društvi in drugimi kulturnimi 
organizacijami ter občino, vključujoč v razne aktivnosti svoje 
učence in zaposlene delavce.

4. JAVNA KULTURNA INFRASTRUKTURA
4.1 Zagotavljanje javne infrastrukture za kulturo
Javno infrastrukturo v občini predstavljajo:
– Kulturna dvorana v Šempetru pri Gorici
– Mladinski center Vrtojba
– Coroninijev dvorec
– Stražarski stolp v Vrtojbi
Namen razglasitve nepremičnin (in opreme) za javno 

infrastrukturo na področju kulture je predvsem v zagotovitvi 
trajne namembnosti prostorov ter ohranitvi prostorov (in 
opreme) za izvajanje kulturne dejavnosti. Status nepremič-
nine – javne infrastrukture za kulturo po določbah ZUIJK-a 
pomeni, da je nepremičnina na voljo za izvajanje kulturnih 
dejavnosti v javnem interesu.

5. OPREDELITEV JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO 
PO PODROČJIH

Občina Šempeter - Vrtojba skladno s 66. členom ZUJIK 
zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kjer tako 
določa posebni zakon, podpira ljubiteljske kulturne dejav-
nosti, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji 
manjšinskih skupnosti in priseljencev ter pokriva tudi druge 
kulturne potrebe prebivalcev.

5.1 Ljubiteljske dejavnosti
V javni interes na področju ljubiteljske kulture spadajo 

vse dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev in ostalih orga-
nizacij, ki delujejo na področju kulture, vključno z Javnim 
skladom RS za kulturne dejavnosti, OI Nova Gorica.

Cilji:
– ohranitev obsega
– izboljšanje kvalitete in prepoznavnosti produkcije na 

področju ljubiteljske kulture
– prepoznati pomen kulturno–umetnostne vzgoje v ce-

lotnem vzgojno izobraževalnem sistemu in širši družbi
– dvigniti zanimanje za kulturo
– povečanje števila članstva in vključevati mlade v 

dejavnost kulturnih društev

Ukrepi:
– organizacija lokalnih, medobmočnih, državnih pregle-

dnih prireditvenih in izobraževalnih programov
– zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za delovanje 

društev
– dvigniti kakovost in konkurenčnost kulturne ponudbe
Izvajalci: JSKD Nova Gorica, kulturna društva, KŠTM 

Šempeter - Vrtojba, občina.
Pričakovani učinki:
– večja prepoznavnost dosežkov ljubiteljske kulture
– povečanje zanimanja občinstva za kulturne programe
– povečano število posameznikov, ki se vključujejo v 

ljubiteljske kulturne dejavnosti
– večja prepoznavnost ljubiteljske kulture po krajih in 

širše
– promocija občine
– povečanje produkcije in izvedbe kulturnih dogodkov.
Kazalniki:
– število kulturnih društev
– število članov kulturnih društev
– število programov in projektov
– število kulturnih dogodkov
– število izobraževalnih programov
– večje število obiskovalcev kulturnih prireditev
– večje število mladih včlanjenih v društva.
5.2 Knjižnična dejavnost
Občina bo knjižnično dejavnost podpirala in sofinanci-

rala v skladu s predpisi Zakona o knjižničarstvu in pogodbo. 
V skladu z Zakonom in pogodbo bo zagotavljala sofinanci-
ranje dejavnosti in materialnih stroškov Goriške knjižnice 
Franceta Bevka v višini predpisanih finančnih deležev in 
obveznosti.

5.3 Prireditvena dejavnost in organizacija kulturnih pri-
reditev lokalnega in širšega pomena

V javnem interesu občine je, da se na območju občine 
izvaja čim več kulturnih prireditev in tako zagotovi boljšo 
dostopnost kulturnih dobrin občanom.

Kot prireditve javnega pomena se opredeli prireditve, ki 
se izvajajo v obliki koncertov, gledaliških predstav, pevskih 
nastopov, literarnih večerov, filmskih in plesnih predstav, 
razstav v izvedbi izvajalcev, opredeljenih v točki 3. LPK.

Z večjo dostopnostjo kulturnih dobrin, bi želeli doseči 
naslednje cilje:

– promovirati ustvarjalnost in poustvarjanje
– izobraziti mlade in obiskovalce programov
– razvijati programe kakovosti
– zagotoviti primerne pogoje za izvajanje programov
– zagotoviti cenovno dostopnost
Ukrepi:
– spodbujanje posredovanja kakovostnih umetniških 

programov različnih zvrsti, namenjenih tako mladi kot sta-
rejši populaciji

– dviganje kakovosti in konkurenčnosti
– popestritev kulturne ponudbe
– prepoznavanje pomena kulturno–umetnostne vzgoje 

v celotnem vzgojno izobraževalnem sistemu in širši družbi
– dviganje zanimanja za kulturo
– zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izved-

bo programov
Izvajalci: kulturna društva, javne službe s področja 

umetnosti, javni in zasebni zavodi, KŠTM Šempeter - Vrtoj-
ba, Občina Šempeter - Vrtojba.

Pričakovani učinki: vzgoja občinstva, povečano število 
obiskovalcev prireditev.

Kazalniki:
– kakovost in vsebina ponudbe
– število programov in projektov
– število obiskovalcev abonmajske in druge ponudbe.
5.4 Muzejska dejavnost
Muzejsko dejavnost v Občini Šempeter - Vrtojba izvaja 

Goriški muzej v skladu z medsebojnim letnim dogovorom.
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5.5 Akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine
Akcije se bodo izvajale predvsem preko sodelovanja 

z Goriškim muzejem, kulturnimi društvi, vrtci, šolami ter 
javnimi zavodi na področju kulture. Z zakonom predpisane 
strokovne in upravne naloge s področja varstva nepremične 
kulturne dediščine opravlja Zavod za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije – Območna enota Nova Gorica.

5.6 Izdajanje promocijskega in knjižnega materiala
Akcije izdajanja promocijskega in knjižnega materiala 

se bodo realizirale v obliki izdajanja knjig, prospektov, bro-
šur, zbornikov, audio in video medijev, razglednic … Promo-
cijski material občine bo sofinancirala občina v sodelovanju 
s kulturno – turističnimi društvi in javnimi zavodi.

5.7 Nepredvideni programi
Programi, ki jih ne določa ta LPK, se lahko izjemoma 

sprejmejo v sofinanciranje, če je v izvedbi programa vključe-
na občina in je ta program za občino pomemben.

6. FINANCIRANJE
Finančna sredstva se opredelijo v vsakoletnem Odloku 

o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba.
6.1 Financiranje kulturnih programov
Lokalna skupnost financira kulturne projekte, ki so v 

javnem interesu, na način in s postopki, kot jih predvideva 
zakonodaja in drugi veljavni predpisi.

7. ZAKLJUČEK
Lokalni program za kulturo Občine Šempeter - Vrtojba 

je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne poli-
tike, ki je pripravljen na podlagi veljavne zakonodaje.

Občina bo poleg javnih kulturnih dobrin, ki jih pred-
videva zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, 
arhivska dejavnost ipd.), v primerljivem obsegu kot doslej 
dolgoročno podpirala tudi ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
spodbujala delovanje in nudila pogoje za razvoj dejavnosti 
in krepitev kulturnih dejavnosti in infrastrukture.

S sredstvi, vključenimi v letne proračune občine se 
skrbi za ohranjanje slovenske kulturne identitete in zago-
tavljanje pogojev za skladen razvoj kulture na skupnem slo-
venskem kulturnem prostoru, dviguje kulturno ustvarjalnost, 
povečuje ustvarjanje ter spodbuja kulturno raznolikost in 
zagotavlja dostopnost kulturnih dobrin.

Lokalni program kulture se sprejema za obdobje štirih 
let, od leta 2014 do leta 2017, in opredeljuje predvsem kul-
turne prioritete in cilje ter ukrepe za dosego le-teh. V obdobju 
veljavnosti se dokument lahko spreminja ali prilagaja.

Št. 01101-10/2014-3
Šempeter pri Gorici, dne 4. septembra 2014

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

3042. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmarje pri 
Jelšah

Občinska volilna komisija Občine Šmarje pri Jelšah na 
podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12), zapisnikov o delu volilnih 
odborov in zapisnika o delu Občinske volilne komisije Občine 
Šmarje pri Jelšah pri ugotavljanju izida volitev v Občini Šmarje 
pri Jelšah dne 5. 10. 2014 objavlja

P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občini Šmarje pri Jelšah

A. VOLITVE ŽUPANA
1. V Občini Šmarje pri Jelšah je imelo pravico voliti, 8.430 

volivcev. Volivcev, ki bi glasovali s potrdilom pristojnega organa, 
ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik, ni bilo.

2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 
4.137 volivcev ali 49,07 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico 
voliti.

3. Za izvolitev župana je bilo oddanih 4.137 glasovnic.
4. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 

izražena, je bilo neveljavnih 29 glasovnic (0,70 % od oddanih 
glasovnic).

5. Veljavnih je bilo 4.108 glasovnic. Od veljavnih glasov 
so kandidati dobili naslednje število:
Kandidat Št. glasov % glasov
Stanislav Šket 2084 50.73
Janko Šket 1011 24.61
Anton Guzej 831 20.23
Irena Stepišnik Perdih 182 4.43

6. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je v skladu 
s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah za župana Občine 
Šmarje pri Jelšah izvoljen STANISLAV ŠKET, roj. 24. 1. 1953, 
stan. Bobovo 3, Šmarje pri Jelšah.

B. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
1. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 

4.137 volivcev ali 49,07 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico 
voliti.

2. Za izvolitev 19 članov občinskega sveta je bilo oddanih 
4.136 glasovnic.

3. Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno 
izražena, je bilo neveljavnih 124 glasovnic (3 % od oddanih 
glasovnic).

4. Veljavnih je bilo 4.012 glasovnic.
5. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 

glasov:

Ime liste kandidatov Št. glas. % glasov

LISTA STANKA ŠKETA 1173 29,24 %

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 890 22,18 %

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 659 16,43 %

SMC STRANKA MIRA CERARJA 476 11,86 %

DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 352 8,77 %

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 267 6,66 %

SD – SOCIALNI DEMOKRATI 155 3,86 %

ŽL – ŽUPANOVA LISTA 40 1,00 %

Skupaj 4012 100
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6. Člani Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, 
izvoljeni na rednih volitvah 5. oktobra 2014, so:

v 1. volilni enoti:
Ime in priimek Ime liste/kratica
Davorin Vrečko, roj. 20. 1. 1985, Šentvid 1, Grobelno Lista Stanka Šketa
Branka Kovačič, roj. 19. 4. 1968, Grobelno 17a, Grobelno Lista Stanka Šketa
Matjaž Štruklec, roj. 26. 10. 1975, Bodrišna vas 26a, Grobelno SDS 
Marjanca Žaberl, roj. 18. 5. 1989, Sveti Štefan 42, Sveti Štefan SDS
Ivan Žaberl, roj. 28. 4. 1968, Grobelce 17, Sveti Štefan SLS
v 2. volilni enoti
David Stupica, roj. 8. 9. 1972, Celjska cesta 1, Šmarje pri Jelšah Lista Stanka Šketa
Mimica Kidrič, roj. 27. 7. 1942, Rožna ulica 4, Šmarje pri Jelšah Lista Stanka Šketa
Irena Stepišnik Perdih, roj. 16. 10. 1960, Ulica na Livado 11, Šmarje pri Jelšah NSi
Maja Špes, roj. 8. 5. 1959, Finžgarjeva ulica 5, Šmarje pri Jelšah SMC
Janko Šket, roj. 18. 1. 1963, Belo 12, Šmarje pri Jelšah SDS
Jožef Čakš, roj. 10. 5. 1954, Tavčarjeva ulica 3, Šmarje pri Jelšah, SLS
Tea Devin, roj. 16. 10. 1944, Celjska cesta 18, Šmarje pri Jelšah, DeSUS
v 3. volilni enoti
Anita Čebular, roj. 15. 10. 1983, Polžanska Gorca 1, Šmarje pri Jelšah Lista Stanka Šketa
Bogdan Nunčič, roj. 14. 6. 1961, Grliče 4, Podplat Lista Stanka Šketa
Zdenka Orač, roj. 27. 6. 1959, Stranje 5, Šmarje pri Jelšah SMC
Gorazd Močnik, roj. 20. 6. 1975, Polžanska vas 17, 3240 Šmarje pri Jelšah SDS
Marinka Strašek, roj. 13. 6. 1967, Grliče 6a, Podplat SDS
Franc Namurš, roj. 17. 9. 1961, Spodnje Tinsko 9, Loka pri Žusmu SLS
Jože Tratenšek, roj. 20. 8. 1973, Pečica 37, Podplat DeSUS

C. VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

1. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Dol – Spodnje 
Mestinje

V krajevni skupnosti se voli 5 članov. Občinska volilna 
komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:

Vol. enota Priimek in ime, rojen Naslov stalnega bivališča
1 ŠKET Nina, 1985 Sp. Mestinje 6a, Pristava pri Mestinju
1 JAGODIČ Urška, 1980 Sp. Mestinje 11, Pristava pri Mestinju
1 RUPNIK Vera, 1954 Dol pri Pristavi 1a, Pristava pri Mestinju
1 MAČEK Ivan, 1952 Dol pri Pristavi 3, Pristava pri Mestinju
1 LIPNIK Janez, 1979 Dol pri Pristavi 9, Pristava pri Mestinju

2. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Kristan Vrh
V krajevni skupnosti se voli 9 članov. Občinska volilna 

komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:

Vol. enota Priimek in ime, rojen Naslov stalnega bivališča
1 JAGODIČ Vincenc, 1959 Kristan Vrh 94a, Podplat
1 ČOKL Vinko, 1965 Kristan Vrh 21, Podplat
1 ŽURMAN Damjana, 1973 Kristan Vrh 73a, Podplat
2 RIBIČ Marko, 1976 Hajnsko 8, Pristava pri Mestinju
2 DROFENIK Roman, 1954 Hajnsko 34, Pristava pri Mestinju
3 TURNŠEK Marjana, 1973 Grliče 31, Podplat
3 NUNČIČ Bogdan, 1961 Grliče 4, Podplat
4 ŠTERN Dušan, 1979 Laše 16a, Podplat
4 ERJAVC Silva, 1974 Laše 10, Podplat

3. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Lemberg
V krajevni skupnosti se voli 5 članov. Občinska volilna 

komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:

Vol. enota Priimek in ime, rojen Naslov stalnega bivališča
1 STRAŠEK Janko, 1964 Lemberg 10a, Podplat
1 LORENČAK Uroš, 1964 Lemberg 16, Podplat
1 MERNIK Miran, 1960 Lemberg 18, Podplat
1 KOSTANJŠEK Dragica, 1972 Lemberg 49, Podplat
1 JECL Nina, 1985 Lemberg 9, Podplat
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4. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Mestinje
V krajevni skupnosti se voli 7 članov. Občinska volilna 

komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:

Vol. enota Priimek in ime, rojen Naslov stalnega bivališča

1 INKRET Pavel, 1951 Mestinje 82, Podplat

1 ZIDANŠEK Rudolf, 1963 Mestinje 64a, Podplat

1 BRATUŠA Hinko, 1956 Mestinje 83a, Podplat

2 ŠILEC Vladimir, 1952 Stranje 23a, Šmarje pri Jelšah

2 STIPLOŠEK PAJK Greta, 1971 Stranje 23, Šmarje pri Jelšah

3 SEVER Franc, 1948 Krtince 12, Podplat

4 JESENKO Žiga, 1994 Pijovci 22, Šmarje pri Jelšah

5. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Sladka Gora
V krajevni skupnosti se voli 7 članov. Občinska volilna 

komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:

Vol. enota Priimek in ime, rojen Naslov stalnega bivališča

1 NOVAK Franc, 1958 Pijovci 65, Šmarje pri Jelšah

1 NOVAK Marko, 1977 Nova vas 3, Šmarje pri Jelšah

1 NUNČIČ Martin, 1958 Nova vas 13, Šmarje pri Jelšah

2 KAMPLET Stanislav, 1971 Polžanska Gorca 21, Šmarje pri Jelšah

2 MAJCEN (Janko) Janez, 1955 Polžanska vas 11, Šmarje pri Jelšah

2 ČEBULAR Anita, 1983 Polžanska Gorca 1, Šmarje pri Jelšah

3 TRATENŠEK Jože, 1973 Pečica 37, Podplat

6. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Sveti Štefan
V krajevni skupnosti se voli 7 članov. Občinska volilna 

komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:

Vol. enota Priimek in ime, rojen Naslov stalnega bivališča

1 ŽABERL Ivan, 1968 Grobelce 17, Sveti Štefan

2 ŠTANCER Janez, 1982 Sveti Štefan 34, Sveti Štefan

3 SMOLE Urban, 1987 Brezje 9, Sveti Štefan

4 MUŽERLIN Rajko, 1984 Babna Reka 23, Loka pri Žusmu

5 LORGER Drago, 1983 Babna Gora 34b, Sveti Štefan

6 BRAČKO Mitja, 1983 Babna Brda 27a, Sveti Štefan

7 SMOLE Branislav, 1979 Bukovje v Babni Gori 14, Sveti Štefan

7. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Šentvid pri Gro-
belnem

V krajevni skupnosti se voli 13 članov. Občinska volilna 
komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:

Vol. enota Priimek in ime, rojen Naslov stalnega bivališča
1 PALIR Marjan, 1961 Šentvid 39, Grobelno
1 ŽOGAN Branislav, 1960 Šentvid 3, Grobelno
2 ŽOGAN Matej, 1977 Bodrišna vas 11, Grobelno 
3 KRULEC VIDOVIČ Benja, 1979 Spodnja Ponkvica 8b, Grobelno
4 JEZOVŠEK Boris, 1978 Spodnje Selce 5, Grobelno
5 ROMIH Matej, 1988 Gornja vas 8a, Grobelno
6 JECL Jožef, 1948 Bodrež 2a, Grobelno
7 JECL Peter, 1966 Platinovec 18a, Grobelno
8 GOLOB Brigita, 1977 Završe 1, Grobelno
9 HORVAT Franc, 1962 Grobelno 44, Grobelno
9 KINCEL Jože, 1973 Grobelno 21, Grobelno

10 GOLEŽ Stanka, 1962 Rakovec 8, Grobelno
11 KRAMER Marko, 1974 Lipovec 5, Grobelno
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8. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah
V krajevni skupnosti se voli 15 članov. Občinska volilna 

komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:

Vol. enota Priimek in ime, rojen Naslov stalnega bivališča
1 ČUJEŠ Jože, 1965 Celjska cesta 24, Šmarje pri Jelšah
1 SEIDL Aleš, 1971 Ulica na Livado 6, Šmarje pri Jelšah
2 ŠRAMEL Terezija, 1945 Rimska cesta 33, Šmarje pri Jelšah
2 KAMENŠEK Marija, 1935 Zelena ulica 1, Šmarje pri Jelšah
3 PAJK Primož, 1985 Dvor 17, Šmarje pri Jelšah
4 NOVAK Štefan, 1963 Sotensko 1a, Šmarje pri Jelšah
5 DEČMAN Vinko, 1963 Močle 12, Šmarje pri Jelšah
6 ANOŠEK Mirjana, 1978 Globoko 12, Šmarje pri Jelšah
7 MISJA Jože, 1970 Predel 22, Šmarje pri Jelšah
8 CVETKO Vinko, 1955 Bobovo 19a, Šmarje pri Jelšah
9 ORAČ Janko, 1953 Predenca 9, Šmarje pri Jelšah

10 PODHRAŠKI Marjan, 1981 Dragomilo 1, Šmarje pri Jelšah
11 BORŠIČ Janez, 1957 Brecljevo 21a, Šmarje pri Jelšah
12 HOSTNIK Štefan, 1967 Ješovec 11, Šmarje pri Jelšah
13 TACER Ivan, 1961 Koretno 5, Šmarje pri Jelšah

9. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Tinsko
V krajevni skupnosti se voli 5 članov. Občinska volilna 

komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:

Vol. enota Priimek in ime, rojen Naslov stalnega bivališča
1 TOPLIŠEK Mitja, 1974 Spodnje Tinsko 6, Loka pri Žusmu
1 NAMURŠ Vida, 1963 Spodnje Tinsko 9, Loka pri Žusmu
1 KRAŠOVEC Miran, 1968 Spodnje Tinsko 13, Loka pri Žusmu
2 BOSNAR Darinka, 1976 Zgornje Tinsko 27, Loka pri Žusmu
2 DRAME Štefka, 1975 Zgornje Tinsko 44, Loka pri Žusmu

10. Izid volitev v svet Krajevne skupnosti Zibika
V krajevni skupnosti se voli 9 članov. Občinska volilna 

komisija je ugotovila, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:

Vol. enota Priimek in ime, rojen Naslov stalnega bivališča
1 KETIŠ Marko, 1968 Zibika 45a, Pristava pri Mestinju
1 BELE Janez, 1964 Zibika 31, Pristava pri Mestinju
2 PEVEC Emil, 1963 Zibiška vas 15, Pristava pri Mestinju
3 KOČAR Anton, 1971 Pustike 3, Pristava pri Mestinju
4 VRBEK Anton, 1954 Bezgovica 1, Pristava pri Mestinju
5 OČKO Marko, 1978 Škofija 19a, Pristava pri Mestinju
6 ORAČ Jernej, 1990 Vršna vas 13, Pristava pri Mestinju
7 VAHEN Rafael, 1980 Strtenica 4, Pristava pri Mestinju
8 ZALOŽNIK Anton, 1974 Orehovec 6, Pristava pri Mestinju

D.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da so volitve dne 
5. 10. 2014 potekale v skladu z veljavno zakonodajo in sogla-
sno sprejela to poročilo na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12).

Št. 040-0001/2014-14
Šmarje pri Jelšah, dne 7. oktobra 2014

Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Šmarje pri Jelšah

Simona Dobnik l.r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 73 / 13. 10. 2014 / Stran 8119 

ŠTORE

3043. Odlok o prvem rebalansu proračuna Občine 
Štore za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 
– odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 
40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta 
Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12) je Občinski svet Občine 
Štore na 22. redni seji dne 29. 9. 2014 sprejel

O D L O K 
o prvem rebalansu proračuna Občine Štore  

za leto 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Štore za leto 2014 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in iz-
datki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: pod-
kontov).

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

 v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov 
/Konto/Podkonto

Predlog  
proračuna za 

leto 2014
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.953.298

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.787.117
70 DAVČNI PRIHODKI 2.533.384

700 Davki na dohodek in dobiček 2.220.385
703 Davki na premoženje 197.163
704 Domači davki na blago in storitve 115.800
706 Drugi davki 36

71 NEDAVČNI PRIHODKI 253.733
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 198.113
711 Takse in pristojbine 540
712 Globe in druge denarne kazni 8.980
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.200
714 Drugi nedavčni prihodki 37.900

72 KAPITALSKI PRIHODKI 541.800
720 Prihodki od prodaje osnovnih  
sredstev 269.100
721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 272.700
73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 624.381
740 Transferni prihodki iz drugih javnofi-
nančnih institucij 71.580
741 Prejeta sredstva iz državnega  
proračuna iz sredstev proračuna  
Evropske unije 552.801

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0
787 Prejeta sredstva od drugih  
evropskih institucij 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.874.122
40 TEKOČI ODHODKI 1.465.928

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 282.642
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 45.885
402 Izdatki za blago in storitve 1.115.577
403 Plačila domačih obresti 21.824
409 Rezerve 0

41 TEKOČI TRANSFERI 1.073.954
410 Subvencije 0
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 775.067
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 81.217
413 Drugi tekoči domači transferi 217.670
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.327.540
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.327.540

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 6.700
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 6.700
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 79.176

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
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČA-
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 189.146

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE  
KAPITALSKIH DELEŽEV 189.146
440 Dana posojila 184.146
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 5.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
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443 Povečanje namenskega premože-
nja v javnih skladih in drugih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje v 
svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (IV.-V.) –189.146

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 330.000
50 ZADOLŽEVANJE 330.000

500 Domače zadolževanje 330.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 216.339
55 ODPLAČILA DOLGA 216.339

550 Odplačila domačega dolga 216.339
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + 3.691

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 113.661
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) –79.176
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 481

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kon-
tov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in načrt razvojnih 
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani 
Občine Štore (varianta: na oglasni deski Občine Štore).

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postav-
ke – konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

1. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
2. požarna taksa,
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-

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

janja odlaganja odpadkov,
5. prejeta sredstva iz državnega proračuna.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans pro-
računa.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na pri-
mer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe 
(varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča 

na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposredne-
ga uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet 
ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s 
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poro-
ča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in 
njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab-
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

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

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v 
primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako 
določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za 
več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. na primer: podračun stanovanjskega sklada, ustano-

vljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 3.000 

eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

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

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 200 eurov.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

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

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do 
višine v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima 

občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv  
na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna pod-
jetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne ose-
be, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevla-
dujoč vpliv, se lahko v letu 2014 zadolžijo do skupne višine 
600.000,00 EUR, na podlagi prejetega soglasja Občine Štore.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
lahko v letu 2014 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 
20.000 eurov na podlagi prejetega soglasja Občine Štore.

12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2014 zadolži do višine 400.000 eurov.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2014)

V obdobju začasnega financiranja Občine Štore v letu 
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-0017/2013-4
Štore, dne 29. septembra 2014

Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek l.r.

3044. Sklep o imenovanju namestnice člana 
občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Ob-
činski svet Občine Štore na 22. redni seji dne 29. 9. 2014 sprejel

S K L E P

1. člen
Občinski svet razreši Danico Pisanec kot namestnico 

člana občinske volilne komisije.

Občinski svet imenuje Andrejo Slavnić, Cesta XIV. divizije 
13, Štore, za namestnico člana občinske volilne komisije.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 040-0001/2014-14
Štore, dne 3. oktobra 2014

Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek l.r.

VIPAVA

3045. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 
Vipava

Na podlagi 16. in 106. člena Statuta Občine Vipava (Urad-
ni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 31. redni 
seji dne 18. 9. 2014 sprejel

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

Občine Vipava

1. člen
V Statutu Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) se 

spremeni besedilo 13. člena tako, da se glasi:
»Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu 

občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splo-
šnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov 
sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih orga-
nov, z vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga 
za odločanje občinskih organov, lahko pa tudi z objavljanjem 
sej preko medijev. Splošni akti in prečiščena besedila občine 
se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije ter v Katalogu 
informacij javnega značaja na spletni strani občine.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, raz-
loge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravi-
ce javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumen-
tov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, 
drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge 
javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma so 
tajni, določajo zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda 
v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o 
njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo 
pravni interes.«

2. člen
V četrtem odstavku 18. člena se črta besedilo »brez po-

sebnega pooblastila«.

3. člen
Spremeni se osmi odstavek 20. člena, tako, da se glasi:
»Vabilo za sejo se pošlje članom občinskega sveta, župa-

nu, podžupanu (podžupanom), predsednikom svetov krajevnih 
skupnosti, vodjem političnih strank in list, zastopanih v svetu ter 
predstavnikom medijev.«

4. člen
Spremeni se besedilo 22. člena tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta 

ureja zakon.
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Razlogi za predčasno prenehanje mandata člana ob-
činskega sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne 
odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega 
sveta.

Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko 
občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski 
razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa. 
Ugotovitveni sklep sprejme občinski svet na prvi seji po na-
stanku razlogov iz drugega odstavka tega člena.

Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat 
z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora 
občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu 
člana občinskega sveta v roku 8 dni od prejema pisne od-
stopne izjave.

Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti ob-
činskega sveta in občinske volilne komisije, lahko član občin-
skega sveta, ki mu je prenehal mandat, v 8 dneh od poteka 
roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče.

Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega čla-
na občinskega sveta določa zakon.«

5. člen
Spremeni se besedilo 32. člena tako, da se glasi:
»Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na pod-

ročju zaščite in reševanja.«

6. člen
V 37. členu se črta osmi odstavek.

7. člen
Spremeni se drugi odstavek 41. člena tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor s programom dela seznani javnost na 

način, da se program dela objavi na spletni strani Občine 
Vipava.«

Črta se četrti odstavek 41. člena.
Sedanji peti odstavek postane četrti odstavek.

8. člen
Spremeni se 43. člen Statuta, tako, da se na novo glasi:
»Predsednik Nadzornega odbora izloči člana Nadzor-

nega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane 
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti (oziroma 
nasprotje interesov).

Če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o nepristra-
nosti (oziroma nasprotje interesov) predsednika Nadzornega 
odbora, o njegovi izločitvi odločajo ostali člani nadzornega 
odbora.

Član Nadzornega odbora, ki ob nastopu funkcije ali med 
njenim izvajanjem, ugotovi nasprotje interesov ali možnost, 
da bi do njega prišlo, mora o tem takoj pisno obvestiti Pred-
sednika Nadzornega odbora.

Predsednik Nadzornega odbora, ki ob nastopu funkcije 
ali med njenim izvajanjem, ugotovi nasprotje interesov ali mo-
žnost, da bi do njega prišlo, mora o tem takoj pisno obvestiti 
Nadzorni odbor.

Predsednik oziroma član Nadzornega odbora mora ta-
koj prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja 
interesov, razen če bi bilo z nadzorom nevarno odlašati.

Izločitev člana NO v posamezni zadevi lahko zahteva 
tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri 
Nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, 
na katere opira svojo zahtevo za izločitev.

O izločitvi člana odloči predsednik Nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika Nadzornega odbora odloči nad-

zorni odbor z večino vseh članov.
O izločitvi mora biti odločeno v roku 15 dni od ugotovitve 

oziroma seznanitve, da obstaja nasprotje interesov.
Z izločitvijo se izločeno osebo pisno seznani v roku 

treh dni«.

9. člen
V 44. členu se doda nov, tretji odstavek z besedilom:
»Dokončno poročilo nadzornega odbora se objavi na 

spletni strani Občine Vipava.«

10. člen
Spremeni se besedilo prve alineje 58. člena tako, da se 

glasi:
»upravlja s premoženjem v skladu s predpisi«.

11. člen
Črta se četrta alineja 61. člena.

12. člen
Spremeni se tretji odstavek 95. člena tako, da se na novo 

glasi:
»Odlok o rebalansu proračuna se sprejema po postopku, 

ki je določen za sprejemanje odloka. Zaključni račun se ne 
sprejema z odlokom, temveč se sprejema kot samostojen 
dokument v eni obravnavi.«

13. člen
Črta se poglavje X. »Nadzor nad zakonitostjo dela«.
Črta se 118. člen.

14. člen
Te Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vipava 

začnejo veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 007-008/2011-2
Vipava, dne 18. septembra 2014

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.

3046. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vipava

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 – ZUJF) ter na podlagi 41. člena Statuta Občine 
Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Nadzorni odbor na seji dne 
25. 9. 2014 sprejel

P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Vipava

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem Poslovnikom se ureja status, organizacija in način 

dela Nadzornega odbora Občine Vipava (v nadaljevanju: Nad-
zorni odbor).

2. člen
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe in 

zakonitosti dela v občini.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja za-

konitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske 
uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih 
podjetij in občinskih skladov ter drugih uporabnikov sredstev 
občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi 
javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učin-
kovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
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3. člen
Sedež Nadzornega odbora je v Vipavi, Glavni trg 15.

4. člen
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen.
Svoje delo opravlja v skladu z Ustavo RS in veljavnimi 

predpisi.

5. člen
Predsednik Nadzornega odbora predstavlja Nadzorni od-

bor ter sklicuje in vodi njegove seje. V njegovi odsotnosti ga 
nadomešča najstarejši član Nadzornega odbora.

6. člen
Nadzorni odbor ima svoj žig.
Pravico uporabe žiga ima predsednik Nadzornega od-

bora, v njegovi odsotnosti pa najstarejši član Nadzornega 
odbora.

7. člen
Višino nadomestila za delo Nadzornega odbora določi 

Občinski svet Občine Vipava.

2. KONSTITUIRANJE NADZORNEGA ODBORA

8. člen
Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih ime-

nuje občinski svet izmed občanov na predlog Komisije za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja. Pri postopku imenova-
nja ima vpliv tudi javnost, fizične in pravne osebe s sedežem v 
občini, ki Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
predlagajo kandidate.

Člani Nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo 
izobrazbe, praviloma ekonomske, pravne ali tehnične smeri in 
izkušnje s teh področij.

9. člen
Člani Nadzornega odbora ne morejo biti člani občinske-

ga sveta, župan, podžupan, člani Svetov krajevnih skupnosti, 
tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev: 
javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov in drugih 
organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Člani Nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepo-
klicno.

10. člen
Prenehanje mandata članov Nadzornega odbora se iz-

vede na način, kot ga določa zakon, ki ureja področje lokalne 
samouprave.

3. PRISTOJNOSTI IN ORGANIZACIJA DELA

11. člen
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pri-

stojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 

občinskega proračuna
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-

skih sredstev.

12. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki vsebuje 

navedbo nadzorovane osebe, predmet in obseg nadzora, cilje 
nadzora, osebe, ki bodo izvedle nadzor, in predvideno porabo 
časa za nadzor.

Nadzorni odbor objavi program dela na spletni strani 
Občine Vipava.

13. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter osnutke poročil Nad-

zornega odbora pripravi član Nadzornega odbora, ki ga je na 
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim 
programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil 
Nadzorni odbor.

Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vse-
bine nadzora, čas in kraj nadzora ter navedbo nadzorovane 
osebe organa.

14. člen
V postopku nadzora so nadzorovane osebe dolžne čla-

nom odbora, ki opravljajo nadzor, predložiti vso potrebno doku-
mentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na vpra-
šanja in dajati pojasnila. Član Nadzornega odbora, ki opravlja 
nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni 
za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. Nadzorovane osebe so 
zahtevane podatke dolžne dati.

Po opravljenem pregledu pripravi član Nadzornega odbo-
ra osnutek poročila, v katerem je navedena nadzorovana ose-
ba, odgovorne osebe, predmet pregleda in ugotovitve. Osnutek 
poročila sprejme Nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani 
osebi, ki ima pravico v roku 15 dni od prejema osnutka poročila 
vložiti pri Nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o 
ugovoru odločiti v 15 dneh. Poročilo s priporočili in predlogi 
Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi.

Dokončno poročilo Nadzornega odbora župan uvrsti v 
predlog dnevnega reda seje občinskega sveta najkasneje v 
roku 60 dni od prejema tega poročila. Občinski svet je predla-
gano točko dnevnega reda s to vsebino dolžan obravnavati še 
na isti seji.

Drugi proračunski uporabniki, ki so v posameznem 
primeru nadzorovani s strani Nadzornega odbora, obravna-
vajo poročilo s priporočili in predlogi v skladu z zakonom, 
ki ureja področje njihovega delovanja oziroma s svojimi 
internimi akti.

Občinski svet oziroma nadzorovana oseba v roku 14 dni 
po obravnavi poročila s priporočili in predlogi pošlje nadzorne-
mu odboru zapisnik seje oziroma sestanka, na katerem je bilo 
to poročilo obravnavano ali na drug način pisno poda odgovor 
ali mnenje na poročilo.

V primeru sprejetja ustreznih popravljalnih ukrepov, ob-
činski svet oziroma nadzorovana oseba o tem obvesti nadzorni 
odbor v roku 14 dni od sprejetja takih ukrepov.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pripo-
ročila in predloge, ki izhajajo iz poročila s priporočili in predlogi 
Nadzornega odbora, razen če se poraja dvom o utemeljenosti 
ugotovitev, s čimer pisno seznanijo nadzorni odbor.

15. člen
Če Nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi 

hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, 
ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku 
petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče 
Republike Slovenije.

16. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pripo-

ročila in predloge Nadzornega odbora. Občinski svet, župan in 
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni 
obravnavati poročila s priporočili in predlogi Nadzornega od-
bora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila 
in predloge Nadzornega odbora.

17. člen
Predsednik Nadzornega odbora izloči člana Nadzornega 

odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane oko-
liščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti oziroma če 
obstaja nasprotje interesov.

Če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o nepristra-
nosti oziroma če obstaja nasprotje interesov predsednika 
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Nadzornega odbora, o njegovi izločitvi odločajo ostali člani 
Nadzornega odbora.

Član Nadzornega odbora, ki ob nastopu funkcije ali med 
njenim izvajanjem ugotovi nepristranost oziroma nasprotje in-
teresov ali možnost, da bi do njih prišlo, mora o tem takoj pisno 
obvestiti predsednika Nadzornega odbora.

Predsednik Nadzornega odbora, ki ob nastopu funkcije 
ali med njenim izvajanjem, ugotovi nepristranost ali nasprotje 
interesov ali možnost, da bi do njih prišlo, mora o tem takoj 
pisno obvestiti Nadzorni odbor.

Predsednik oziroma član Nadzornega odbora mora takoj 
prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo do nepristranosti 
ali nasprotja interesov, razen če bi bilo z nadzorom nevarno 
odlašati.

Izločitev člana Nadzornega odbora v posamezni zadevi 
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev 
mora vložiti pri Nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno 
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.

O izločitvi člana odloči predsednik Nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika Nadzornega odbora odloči Nad-

zorni odbor z večino vseh članov.
O izločitvi mora biti odločeno v roku 15 dni od ugotovitve 

oziroma seznanitve, da obstaja nepristranost ali nasprotje in-
teresov.

Z izločitvijo se izločeno osebo pisno seznani v roku treh 
dni.

18. člen
Delo Nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko 

je poročilo o nadzoru dokončno, na način, da poročilo objavi 
na spletni strani Občine Vipava. Ob obveščanju javnosti mora 
spoštovati pravice nadzorovanih oseb.

Pri opravljanju svojega dela so člani Nadzornega odbora 
dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzo-
rovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom 
ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov prora-
čunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in 
osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

19. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo Nadzornega 

odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko 

opravi izvedenec, ki ga na predlog Nadzornega odbora imenuje 
Občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Nadzorni odbor sprejme tudi finančni načrt, v katerem 
opredeli, koliko finančnih sredstev bo potreboval za posame-
zno leto ter ga pošlje županu, ki je predlagatelj občinskega 
proračuna pred pripravo proračuna za posamezno koledarsko 
leto. Občina v proračunu zagotovi sredstva za delovanje NO.

4. PRIPRAVA IN VODENJE SEJ

20. člen
Seje Nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik Nad-

zornega odbora, v njegovi odsotnosti pa najstarejši član Nad-
zornega odbora.

21. člen
Nadzorni odbor se sestaja na rednih in izrednih sejah.
Izredna seja se lahko skliče za obravnavanje in odločanje 

o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.

22. člen
Predsednik Nadzornega odbora pripravi predlog dnev-

nega reda in ga skupaj z gradivom pošlje članom Nadzornega 
odbora najmanj šest dni pred sejo.

V primeru sklica izredne seje (ki se lahko skliče tudi tele-
fonsko), se lahko gradivo vroči na sami seji.

23. člen
Člani Nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost ude-

leževati se sej Nadzornega odbora, sodelovati pri delu odbora 
ter odločati.

24. člen
Na seji Nadzornega odbora so lahko poleg članov navzo-

če tudi druge osebe na povabilo predsedujočega ali z njegovim 
soglasjem.

25. člen
Na začetku seje predsedujoči ugotovi sklepčnost.
Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča večina 

njegovih članov.

5. ODLOČANJE

26. člen
Nadzorni odbor sprejema odločitve z večino glasov vseh 

članov.

27. člen
Glasuje se javno z dvigom rok, razen če se Nadzorni 

odbor odloči za tajno glasovanje. Tajno glasovanje poteka z 
glasovnicami.

Če član poteku glasovanja ugovarja, se glasovanje brez 
razprave izvede ponovno.

6. ZAPISNIK

28. člen
Na seji Nadzornega odbora se piše zapisnik, v katerega 

se zapišejo glavni podatki o opravljenem delu, udeležbi, o 
sprejetih sklepih in podobno.

29. člen
Zapisnik piše predstavnik občinske uprave, ki je navzoč 

na seji Nadzornega odbora.
Člani Nadzornega odbora prejmejo zapisnik predhodne 

seje ob sklicu naslednje seje.

30. člen
Zapisniki sej in sejno gradivo se hrani v arhivu občinske 

uprave Občine Vipava.

7. POSTOPEK ZA SPREMEMBO POSLOVNIKA

31. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika lahko predlaga vsak 

izmed članov Nadzornega odbora.
Spremembe in dopolnitve so sprejete z večino glasov 

vseh članov.

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
S začetkom veljavnosti tega Poslovnika preneha veljati 

Poslovnik Nadzornega odbora št. 007-0001/2009 z dne 15. 9. 
2009.

33. člen
Ta Poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2014
Vipava, dne 25. septembra 2014

Predsednik
Jožko Žgur l.r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 73 / 13. 10. 2014 / Stran 8125 

3047. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Vipava

Na podlagi 16. in 107. člena Statuta Občine Vipava (Urad-
ni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 31. redni 
seji dne 18. 9. 2014 sprejel

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

Občinskega sveta Občine Vipava

1. člen
V 21. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava 

(Uradni list RS, št. 42/11) se spremeni besedilo drugega od-
stavka, tako, da se glasi:

»Vabilo za sejo se pošlje tudi županu, podžupanu (pod-
županom), predsednikom svetov krajevnih skupnosti, vodjem 
političnih strank in list, zastopanih v svetu ter predstavnikom 
medijev.«

2. člen
V 53. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi: 

»Magnetogram seje se hrani v skladu s predpisi, ki urejajo 
hrambo dokumentarnega gradiva.«

3. člen
Spremeni se tretji odstavek 81. člena, tako da se glasi: 

»Odlok o rebalansu proračuna se sprejema po postopku, ki je 
določen za sprejemanje odloka. Zaključni račun se ne spreje-
ma z odlokom, temveč se sprejema kot samostojen dokument 
v eni obravnavi.«

4. člen
Spremeni se besedilo 1. stavka prvega odstavka 87. čle-

na tako, da se na novo glasi:
»Župan predloži predlog občinskega proračuna za pri-

hodnje leto oziroma sprememb občinskega proračuna občin-
skemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna 
oziroma sprememb proračuna Državnemu zboru.«

5. člen
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sve-

ta Občine Vipava začnejo veljati dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 007-009/2011-2
Vipava, dne 18. septembra 2014

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.

3048. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna 
agencija ROD Ajdovščina

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), 61. čle-
na Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 16. člena 
Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) in 
16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11), 
sta Občinski svet Občine Ajdovščina na 41. seji dne 18. 9. 
2014 in Občinski svet Občine Vipava na 30. seji dne 10. 7. 
2014 sprejela

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija 

ROD Ajdovščina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(ustanovitev javnega zavoda)

(1) S tem odlokom Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 
5270 Ajdovščina in Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vi-
pava (v nadaljevanju: ustanoviteljici) ustanovita javni zavod 
Razvojna agencija ROD Ajdovščina (v nadaljevanju: zavod) za 
opravljanje del in nalog celostnega razvoja na območju občin 
ustanoviteljic.

(2) Zavod je bil dne 6. 12. 1999 vpisan v sodni register 
Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vložno številko 10369100.

(3) Občina Komen je s sklepom občinskega sveta 
št. 032-2/14-5 z dne 26. 2. 2014 izstopila iz soustanoviteljstva 
zavoda. Občina Ajdovščina je s sklepom občinskega sveta 
št. 026-4/99 z dne 20. 3. 2014 z izstopom Občine Komen 
soglašala, prav tako je z izstopom Občine Komen soglašala 
tudi Občina Vipava s sklepom občinskega sveta št. 30006-
0002/2002 z dne 29. 4. 2014.

2. člen
(uporaba izrazov)

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

3. člen
(ustanovitev skupnega organa)

S tem odlokom občinska sveta ustanovita skupni organ za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Razvojna 
agencija ROD Ajdovščina (v nadaljevanju: skupni organ).

4. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljic;
– ime in sedež zavoda;
– dejavnosti zavoda;
– organizacija zavoda;
– določbe o organih zavoda;
– sredstva za delo zavoda;
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in 

način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem 

prometu;
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti 

zavoda;
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in 

ustanoviteljicama;
– druge določbe v skladu z zakonom.
(2) S tem odlokom se določijo:
– naloge skupnega organa,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev,
– financiranje in delitev stroškov med občinama.

5. člen
(ustanoviteljski deleži)

Ustanoviteljici imata na zavodu naslednja ustanoviteljska 
deleža:

1. Občina Ajdovščina 67,96 %
2. Občina Vipava 32,04 %.

6. člen
(ime, sedež in pravni status zavoda)

(1) Ime zavoda je: Razvojna agencija ROD Ajdovščina.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Razvojna agencija ROD.
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(3) Sedež zavoda je: Ajdovščina.
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali gra-

fična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom.

7. člen
(žig zavoda)

Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Obli-
ka in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.

II. DEJAVNOST ZAVODA

8. člen
(dejavnost zavoda)

(1) Temeljna dejavnost zavoda je opravljanje del in nalog 
pospeševanja celostnega razvoja na območju občin ustanovi-
teljic. To pomeni pospeševanje razvoja tako gospodarskih kot 
tudi negospodarskih dejavnosti, in sicer:

– pospeševanje malega gospodarstva,
– pospeševanje kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti in ra-

zvoja podeželja,
– pospeševanje turizma,
– vključevanje velikih podjetij in povezava z malim go-

spodarstvom,
– pospeševanje kulture in njene vpetosti v celostni razvoj,
– pospeševanje razvoja kadrov z usposabljanjem, sveto-

vanjem in izobraževanjem,
– pospeševanje razvoja na socialnih področjih,
– svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise 

in sodelovanje na skupnih razpisih ter pridobivanje sredstev 
za pripravo in izvedbo projektov, ob upoštevanju načel traj-
nostnega razvoja in usklajenega prostorskega in okoljskega 
načrtovanja.

(2) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni 
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvr-
ščena v:

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji 
raznovrstnih izdelkov

47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih 
prodajalnah

47.789 Druga trgovina na drobno v drugih 
specializiranih prodajalnah

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 
z drugim blagom

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih 

oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih 

oddaj
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov 

in muzikalij
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane 

dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.910 Dejavnosti tiskovnih agencij
63.990 Drugo informiranje
64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov 

ter podobnih finančnih subjektov
64.920 Drugo kreditiranje
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne 

storitve, razen zavarovalništvo in pokojninske 
sklade

66.300 Upravljanje finančnih skladov

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 
nepremičnin

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo 
ali po pogodbi

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske 
dejavnosti; davčno svetovanje

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

na področju biotehnologije
72.190 Raziskovalna dejavnost na drugih področjih 

naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna dejavnost na področju 

družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične 

dejavnosti
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo 

v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v 

zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.200 Posredovanje začasne delovne sile
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne 

sposobnosti
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti 

za poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 

izpolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
94.990 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih 

organizacij.
(3) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglas-

jem ustanoviteljic.
(4) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug 

zavod ali podjetje s soglasjem ustanoviteljic.

III. ORGANIZACIJA ZAVODA

9. člen
(organizacijske enote zavoda)

(1) Zavod lahko s soglasjem ustanoviteljic oblikuje orga-
nizacijske enote ali informacijske pisarne za opravljanje dejav-
nosti na območju občin ustanoviteljic.

(2) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje 
organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu 
določi statut zavoda.

(3) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga 
imenuje direktor zavoda v skladu s statutom.

IV. ORGANI ZAVODA

10. člen
(organi zavoda)

Organi zavoda so:
1. svet zavoda,
2. direktor zavoda,
3. strokovni svet zavoda.
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11. člen
(svet zavoda)

(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda ima 5 članov in je sestavljen iz predstav-

nikov:
– ustanoviteljic: 3 člani;
– delavcev zavoda: 1 član;
– uporabnikov: 1 član.
(3) Predstavnike ustanoviteljic v svet zavoda imenujeta 

ustanoviteljici v skladu s svojimi statuti. Občina Ajdovščina 
imenuje 2 člana, Občina Vipava pa 1 člana.

(4) Predstavnika delavcev izvolijo delavci neposredno s 
tajnim glasovanjem.

(5) Predstavnika uporabnikov imenuje lokalna obrtno pod-
jetniška zbornica z območja ustanoviteljic, ki pokriva večino 
uporabnikov storitev zavoda.

(6) Mandat članov sveta traja štiri leta in so po preteku te 
dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

(7) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov. Svet zavoda lahko veljav-
no sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. 
Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničeva-
nja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda 
s poslovnikom.

(8) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se 
izvolita izmed članov sveta zavoda.

(9) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut v soglasju s skupnim organom,
– sprejema druge splošne akte zavoda, v skladu s 23. čle-

nom tega odloka,
– imenuje in razrešuje direktorja v soglasju s skupnim 

organom,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja 

njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun za-

voda,
– predlaga ustanoviteljicam spremembo ali razširitev de-

javnosti,
– daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in 

mnenja v zvezi z izvajanjem javne službe,
– odloča o najetju kredita in o dajanju poroštev po pred-

hodnem soglasju ustanoviteljic,
– razpisuje volitve za predstavnika delavcev za člana 

sveta zavoda,
– sprejema kadrovski načrt in načrt zaposlovanja zavoda 

v soglasju s skupnim organom,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlo-

kom ali statutom.

12. člen
(direktor zavoda)

(1) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, 
predstavlja in zastopa zavod v okviru pooblastil z omejitvijo, da 
je pri ravnanju z nepremičnim premoženjem vezan na soglasje 
ustanoviteljice, katere last je nepremičnina. Direktor vodi stro-
kovno delo zavoda.

(2) V okviru nalog iz prejšnjega odstavka tega člena, 
direktor opravlja še naslednje naloge:

– pripravlja letni program dela in odgovarja za njegovo 
izvedbo,

– pripravlja finančni načrt,
– skrbi za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 

delavcev,
– pripravlja kadrovski načrt in načrt zaposlovanja,
– odloča o zadevah s področja delovnih razmerij skladno 

z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda,
– izvaja sklepe skupnega organa, sklepe sveta zavoda ter 

zahteve iz pogodbe o zaposlitvi,
– poroča skupnemu organu in ustanoviteljicam o zade-

vah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje zavoda,

– izvaja naloge, ki jih zakon določa v razmerju do sveta 
zavoda in ustanoviteljic,

– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Natančneje se naloge direktorja določijo s statutom za-

voda.
(3) Direktor je odgovoren za zakonito in strokovno poslo-

vanje ter delovanje zavoda.
(4) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s 

predpisi na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem skupnega 
organa.

(5) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje 
splošne pogoje, določene z zakonom in posebne pogoje, do-
ločene s tem odlokom, in ima:

– najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo po prejšnjem 
izobraževalnem sistemu ali najmanj visokošolsko izobrazbo 
prve bolonjske stopnje (podraven 6/2),

– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta 
kot poslovodna oseba ali vodilni delavec,

– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja dela zavoda,
– aktivno znanje angleškega jezika.
(6) Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku te dobe 

lahko ponovno imenovan.
(7) Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen 

čas, za čas trajanja mandata.
(8) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za ka-

terega je imenovan, v primerih, določenih s predpisi. Postopek 
razrešitve podrobneje ureja statut zavoda.

13. člen
(strokovni svet zavoda)

(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za 
obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.

(2) Število članov, način imenovanja in naloge strokovne-
ga sveta zavoda se določijo s statutom zavoda v skladu z zako-
nom, ki ureja področje zavodov. Strokovni svet zavoda dela na 
sejah. Predsednik strokovnega sveta je direktor, ostale člane 
pa imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja.

(3) Konstitutivno sejo strokovnega sveta zavoda skliče 
direktor v roku 15 dni po imenovanju njegovih članov.

V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

14. člen
(premoženje v upravljanju zavoda)

(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last posa-
meznih ustanoviteljic. Vrsto in obseg premoženja, ki ga posa-
mezna ustanoviteljica da zavodu v upravljanje, ustanoviteljica 
določi s sklepom o prenosu v upravljanje, medsebojne pravice 
in obveznosti glede upravljanja pa se določijo s pogodbo med 
posamezno ustanoviteljico in zavodom.

(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren 
ustanoviteljicam.

(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je 
dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa 
zakon in ta odlok.

(4) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s 
skrbnostjo dobrega gospodarja.

(5) Zavod mora pri ravnanju z nepremičnim premoženjem, 
ki ga ima v upravljanju, pridobiti soglasje ustanoviteljice, katere 
last je to premoženje. Soglasje ustanoviteljice, ki je zagotovila 
sredstva, mora zavod pri ravnanju s premoženjem pridobiti tudi 
za tisto premoženje, za katerega ta ustanoviteljica tako določi.

15. člen
(sredstva za delo zavoda)

(1) Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in 
drugimi predpisi:

– iz sredstev ustanoviteljic,
– s plačili za storitve,
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– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
(2) Ustanoviteljici zagotovita zavodu z letno pogodbo o 

financiranju dogovorjen del sredstev za delo, v višini, ki je dolo-
čena z vsakoletnim proračunom posamezne ustanoviteljice. Ta 
sredstva za delo zagotovita ustanoviteljici sorazmerno z njunimi 
ustanoviteljskimi deleži iz 5. člena tega odloka.

VI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV 
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 

SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

16. člen
(presežek prihodkov)

(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno 
s predpisi.

(2) Zavod sme presežek uporabiti le za opravljanje in 
razvoj dejavnosti zavoda.

17. člen
(primanjkljaj sredstev za delo)

O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za 
delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev 
zavoda, odločata ustanoviteljici na predlog sveta zavoda.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI 

USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

18. člen
(nastopanje v pravnem prometu)

(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje de-
javnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in 
brez omejitev.

(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s 
katerimi lahko razpolaga v skladu s predpisi.

VIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICAMA

19. člen
(medsebojne pravice in obveznosti)

(1) Zavod:
1. poroča ustanoviteljicam vsaj enkrat letno o svojem 

poslovanju;
2. pripravlja program dela, finančni načrt in letni program 

upravljanja s premoženjem;
3. pripravlja in oblikuje razvojne načrte;
4. sodeluje pri ukrepih ustanoviteljic za pospeševanje 

njihovega celostnega razvoja;
5. zagotavlja ustanoviteljicam podatke o izvajanju dejav-

nosti, potrebne za spremljanje poslovanja ter druge podatke v 
skladu z zakonom.

(2) Ustanoviteljici:
1. v skladu s planom sodelujeta pri izvajanju dejavnosti 

zavoda;
2. vključujeta zavod v oblikovanje politike celostnega ra-

zvoja;
3. usklajujeta programe celostnega razvoja in spremljata 

njegovo izvajanje ter sprejemata druge ukrepe za izboljšanje 
stanja na področju celostnega razvoja;

4. izvajata nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo 
finančnih sredstev;

5. v primerih, ko ugotovita, da je ogroženo nemoteno 
izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, imata 
ustanoviteljici pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati 
ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.

(3) O načinu izvajanja dejavnosti se ustanoviteljici in za-
vod natančneje dogovorijo s pogodbo.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI  
IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC

20. člen
(medsebojne pravice, obveznosti  

in odgovornosti ustanoviteljic)
(1) Ustanoviteljske pravice ustanoviteljic izvršuje skupni 

organ, v skladu z določili zakona, ki ureja področje lokalne 
samouprave.

(2) Ustanoviteljici uredita medsebojne pravice, obveznosti 
in odgovornosti s pogodbo.

X. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC  
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

21. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda)

Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda.

XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

22. člen
(statut zavoda)

(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, 
določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela 
in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje de-
javnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.

(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem skup-
nega organa.

23. člen
(drugi splošni akti)

(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme 
tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, 
pomembna za delo in poslovanje zavoda.

(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor 
zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov 
zavoda se določi v statutu zavoda.

XII. STATUSNE SPREMEMBE

24. člen
(statusne spremembe)

Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim 
zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov, ali organizira kot 
podjetje. O tem odločata ustanoviteljici.

XIII. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE 
USTANOVITELJSKIH PRAVIC

25. člen
(ime in sedež skupnega organa)

(1) Ime skupnega organa iz 3. člena tega odloka je Svet 
ustanoviteljic Razvojne agencije ROD Ajdovščina (v nadaljeva-
nju: Svet ustanoviteljic).

(2) Sedež Sveta ustanoviteljic je v Ajdovščini, Cesta 
5. maja 6a.

(3) Strokovne naloge za Svet ustanoviteljic opravlja Ob-
činska uprava Občine Ajdovščina.

26. člen
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljic)

Svet ustanoviteljic se ustanovi z namenom skupnega 
izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do zavoda.
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XIV. NALOGE SVETA USTANOVITELJIC

27. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)

(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v zavodu 
ima Svet ustanoviteljic naslednje pristojnosti po zakonu, ki 
ureja področje zavoda:

1. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja 
zavoda v skladu z določili zakona;

2. daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda ali podje-
tja, katerega zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti;

3. daje soglasje k oblikovanju organizacijskih enot ali 
informacijskih pisarn za opravljanje dejavnosti na območju 
občin ustanoviteljic;

4. daje soglasje k sprejemanju statuta zavoda;
5. odloča o ravnanju z nepremičnim premoženjem za-

voda;
6. daje soglasje k sprejemu kadrovskega načrta in načrta 

zaposlovanja zavoda;
7. odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.
(2) Svet ustanoviteljic po potrebi usklajuje odločitve ob-

činskih svetov ustanoviteljic v zvezi:
– z zadolževanjem zavoda in dajanjem poroštev,
– s statusnimi spremembami ali prenehanjem zavoda,
– s spremembo ali razširitvijo dejavnosti zavoda,
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug pred-

pis.

28. člen
(način izvrševanja nalog)

Svet ustanoviteljic izvršuje svoje naloge po tem odloku 
samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.

XV. NAČIN ODLOČANJA SVETA USTANOVITELJIC

29. člen
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljic)

(1) Svet ustanoviteljic sestavljata župana občin ustano-
viteljic. Župana občin ustanoviteljic opravljata funkcijo pred-
sednika Sveta ustanoviteljic izmenično za mandatno dobo 
dveh let. Funkcijo prvega predsednika Sveta ustanoviteljic 
bo opravljal župan Občine Vipava, nasledil pa ga bo župan 
Občine Ajdovščina.

(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi 
predsedujoči Sveta ustanoviteljic.

30. člen
(število glasov članov Sveta ustanoviteljic)

(1) Svet ustanoviteljic veljavno odloča, če sta na seji 
prisotna oba njegova člana.

(2) Pri glasovanju ima vsak član en glas.

31. člen
(način sprejemanja odločitev)

Svet ustanoviteljic sprejema odločitve soglasno.

32. člen
(poročanje Sveta ustanoviteljic o svojem delu)

(1) Svet ustanoviteljic najmanj enkrat letno, oziroma po 
potrebi, poroča občinskim svetom o svojem delu.

(2) Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristoj-
nosti Sveta ustanoviteljic in zavzamejo do njih svoje stališče.

(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojno-
sti Sveta ustanoviteljic pred posameznim občinskim svetom 
predstavlja Svet ustanoviteljic tisti njen član, ki je predstavnik 
posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljic.

XVI. FINANCIRANJE SVETA USTANOVITELJIC

33. člen
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljic)

(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic predstavljajo 
stroški njegovega poslovanja.

(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic zagotovita občini 
ustanoviteljici v svojih proračunih.

(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije eno polovico stro-
škov za delo Sveta ustanoviteljic.

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
Člani sveta zavoda, direktor in člani programsko razvoj-

nega sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.

35. člen
(1) Zavod mora uskladiti statut zavoda s tem odlokom 

najkasneje v 1 mesecu od uveljavitve tega odloka.
(2) Ostali splošni akti zavoda se morajo s tem odlokom 

in statutom uskladiti v roku 3 mesecev od uveljavitve statuta.
(3) Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem 

odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih 
aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.

(4) Direktor opravi v zakonsko določenem roku vsa deja-
nja, ki so potrebna za vpis v sodni register po tem odloku in vsa 
dejanja, ki so potrebna za spremembo splošnih aktov zavoda 
ter za oblikovanje organov zavoda v skladu s tem odlokom.

36. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati pogodba o usta-

novitvi Razvojne agencije ROD št. 026-4/99-08 z dne 28. 3. 2008.

37. člen
Ta odlok objavita župana občin ustanoviteljic v Uradnem 

listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 014-0007/2014
Ajdovščina, dne 18. septembra 2014

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

Št. 007-0005/2014
Vipava, dne 10. julija 2014

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r. 

3049. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Urad-
ni list RS, št. 24/92 – Odl. US, 29/95 – ZPDF in 44/97 – 
ZSZ), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, 
št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1), 
218., 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 
– ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
20/11 – odl. US, 57/12), 180. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – 
ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) in 16. člena 
Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/01) je Občinski 
svet Občine Vipava na 31. seji dne 18. 9. 2014 sprejel
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O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
Besedilo drugega odstavka 2. člena se spremeni tako, da 

se ta na novo glasi:
»Nezazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela, ki je 

s prostorskim aktom namenjena za graditev objektov, oziroma 
zemljiška parcela, za katero je izdano dokončno gradbeno 
dovoljenje in se še ni začelo z gradnjo objektov.«

V tretjem odstavku se črta beseda »izvedbenim«.

2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemlji-

šča plačuje neposredni uporabnik. Če ta ni znan, je zavezanec 
za plačilo lastnik.«

Tako spremenjenemu prvemu odstavku se doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi:

»Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo nezazida-
nega stavbnega zemljišča je lastnik zemljišča.«

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se ta na novo glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje 

za:
1. Nezazidano stavbno zemljišče:
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemlji-

šča se plačuje od površine zemljišča, ki je s prostorskim aktom 
namenjeno gradnji stanovanjskih in poslovnih stavb. Za neza-
zidano stavbno zemljišče se šteje zemljišče, katerega površina 
je enaka ali večja od 500 m2. V primeru dveh ali več sosednjih 
zemljišč istega lastnika oziroma lastnikov se kot zemljišče šteje 
skupna površina zemljišč istega lastnika oziroma lastnikov.

V osnovo za odmero nadomestila za nezazidano stavbno 
zemljišče se ne vštevajo tista zemljišča, na katerih gradnja ni 
mogoča zaradi oblike oziroma reliefnih značilnosti zemljišča; 
omejitev zaradi poteka infrastrukture; zemljišča, ki nimajo ure-
jenega dostopa do javne ceste ter drugih določil vsakokratnega 
veljavnega prostorskega akta.

2. Zazidano stavbno zemljišče:
– Stanovanjske površine, v katere spada čista tlorisna 

površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopal-
nice, shramb in drugih zaprtih prostorov v stanovanju ter čista 
tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.

– Poslovne površine, v katere spada čista tlorisna povr-
šina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno 
povezani s poslovnim prostorom.

– Kot poslovne površine se določijo tudi površine zemljišč 
– zunanje poslovne površine, ki se uporabljajo kot samostojne 
oziroma spremljevalne površine, namenjene poslovni dejav-
nosti, kot so:

– odprta skladišča, interna parkirišča, delovna dvorišča, 
delavnice na prostem;

– javne površine, namenjene trajni ali začasni dejavnosti: 
gostinski vrtovi, kioski ipd.;

– športno-rekreativne površine, namenjene pridobitni de-
javnosti (vse površine, namenjene tej dejavnosti, vključno s 
površinami spremljajočih objektov);

– začasna odlagališča materiala in odpadkov na prostem;
– funkcionalne površine za obratovanje bencinskih ser-

visov;
– površine zemljišč, na katerih so postavljeni nepremični 

objekti in naprave oglaševanja (upošteva se seštevek vseh po-
vršin ploskev posameznega nepremičnega objekta in naprave 
oglaševanja);

– površine, na katerih so grajeni objekti za proizvodnjo in 
distribucijo električne energije;

– druge podobne zunanje površine, na katerih so zgrajeni 
gradbeno inženirskimi objekti, ki služijo izvajanju dejavnosti.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plaču-
je od stanovanjske in poslovne površine ne glede na to, ali 
se površine dejansko uporabljajo ali ne. Kolikor se površine 
dejansko ne uporabljajo, se upošteva tista uporaba oziroma 
dejavnost, ki so jo imele površine pred opustitvijo dejavnosti 
oziroma uporabe.

Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se za sta-
novanjske in poslovne površine plačuje od tedaj, ko je objekt 
vseljen, kar pomeni, da je na naslovu objekta prijavljena oseba 
za bivanje. Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča začne teči od vselitve v stanova-
nje ali stanovanjsko hišo.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se odmeri 
glede na uporabo ali namembnost.

Poslovne površine so vse površine, ki jih pravne in fizične 
osebe uporabljajo v gospodarske in negospodarske namene.

4. člen
V 9. členu se črta besedo »okrog objekta«.

5. člen
V 12. členu se v tretjem odstavku črta besedilo:
»Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih 

voda (Uradno glasilo, št. 17/97) in Pravilnika o odvajanju odpa-
dnih in padavinskih voda (Uradno glasilo, št. 8/99)«

in doda novo besedilo:
»Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih 

voda (Uradni list RS, št. 39/10).«

6. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se ta na novo 

glasi:
»Cone iz 11. člena obsegajo:
I. cona: ureditveno območje naselja Vipava;
II. cona: ureditveno območje naselij: Vrhpolje, Duplje, 

Zemono, Slap, Gradišče pri Vipavi, Lože, Manče, Goče, Erzelj, 
Podraga, Poreče, Podnanos, Podbreg, Orehovica, Hrašče, 
Podgrič, Lozice in Sanabor;

III. cona: ureditveno območje naselja Nanos.«

7. člen
V 15. členu se črta zadnji odstavek.

8. člen
V 17. členu se v prvem odstavku doda nov stavek:
»Evidenco lahko občinska uprava sama spreminja in do-

polnjuje, in sicer na podlagi podatkov iz uradnih in drugih javno 
dostopnih evidenc, iz katerih črpa podatke za potrebe odmere 
nadomestila.«

V 17. členu se črta drugi odstavek.

9. člen
V 18. členu se črta »občinska inšpekcija«
in nadomesti z besedo:
»medobčinska inšpekcija v sodelovanju z občinsko upra-

vo Občine Vipava.«

10. člen
Črta se 22. člen.

11. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.

Št. 4220-1/2003-4
Vipava, dne 18. septembra 2014

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.
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VOJNIK

3050. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju 
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Občine Vojnik

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 149. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 
92/13), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 – ZUJF), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni 
list RS, št. 88/12), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 
in 108/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 29/11 – UPB8, 21/13 in 111/13), 8. člena Odloka o gospodar-
skih javnih službah v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06) in 
Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 38/11) je Občinski svet 
Občine Vojnik na 30. redni seji dne 7. 8. 2014 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode  
na območju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok določa način izvajanja obvezne lokalne gospo-
darske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čišče-
nja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem be-
sedilu: javna služba) na območju Občine Vojnik (v nadaljnjem 
besedilu: občina) in obsega:

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javne 
službe,

2. vrsto in obseg storitev javne službe,
3. pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,
4. pogoje za zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunal-

ne in padavinske odpadne vode,
5. pravice in obveznosti izvajalca javne službe in upo-

rabnikov,
6. obveznosti izvajalcev del,
7. obračun storitev javne službe,
8. izvajanje posebnih storitev,
9. vrsto objektov in naprav potrebnih za izvajanje javne 

službe,
10. prevzem objektov in naprav v upravljanje,
11. vzdrževanje hidrantnega omrežja in odjem vode iz 

hidrantov,
12. ukrepe za zmanjšanje količine padavinske vode od-

vedene v javno kanalizacijo,
13. javna pooblastila,
14. prekinitev dobave pitne vode in prekinitev odvajanja 

odpadne vode,
15. nadzor nad izvajanjem javne službe in kazenske 

določbe,
16. druge elemente, pomembne za izvajanje in razvoj 

javne službe.

2. člen
(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 1. člena 
tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se upo-
rabljajo zakonski in podzakonski predpisi s področja varstva 
okolja.

3. člen
(storitev javne službe)

(1) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno 
vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov iz javnega vodo-
voda, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja 
za oskrbo živali.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za storitve javne 
službe ne šteje oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in 
gradbenih inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov 
v stanovanjskih stavbah ne glede na to, ali se zagotavlja iz 
javnega vodovoda, če:

1. se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in 
za katerega je treba pridobiti vodno pravico v skladu s pred-
pisom, ki ureja vode, in

2. iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu 
s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju 
odpadne vode v vodo in javno kanalizacijo.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se 
oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda za stori-
tve javne službe šteje:

1. oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno 
vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne 
službe,

2. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih 
površin,

3. oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje 
požarov s pitno vodo,

4. oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah name-
njena splošni rabi, in

5. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, 
ki pripadajo stavbi iz prvega odstavka tega člena, če letna 
količina vode ne presega 50 m³.

(4) S storitvami javne službe po tem odloku se zago-
tavlja:

1. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se 
odvaja v javno kanalizacijo,

2. prevzem komunalne odpadne vode in blata iz ne-
pretočnih greznic, obstoječe greznice in malih komunalnih 
čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 populacijskih 
ekvivalentov (v nadaljevanju: PE),

3. čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in bla-
ta iz prejšnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi,

4. zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa ali ocene obratovanja za male komunalne čistilne 
naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,

5. prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne 
kanalizacije in so v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov 
nestanovanjskih stavb, iz katerih se odvaja komunalna od-
padna voda, na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno 
kanalizacijo,

6. obdelava blata iz prejšnje alineje na komunalni ali 
skupni čistilni napravi,

7. zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivo-
stjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije 
in so v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanj-
skih stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda, 
na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo,

8. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 
odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin in streh.

(5) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter 
padavinske odpadne vode iz površin, ki niso javne, se ne 
šteje za storitev javne službe ne glede na to, če se takšna 
voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni 
čistilni napravi.

(6) Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode 
iz cestnega telesa se ne šteje za storitev javne službe in ni 
predmet tega odloka.
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4. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji po-
men:

1. Izvajalec javne službe je pravna oseba, ki ji je v skladu 
s predpisi občine, ki urejajo izvajanje javne službe na njenem 
območju, podeljeno izvajanje javne službe.

2. Javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospo-
darska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe. 
Del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za 
gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim 
vodovodom.

3. Zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in 
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo.

4. Lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih 
inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne 
službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali 
površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izda-
nega v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

5. Javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno na-
pravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna infrastruktura 
lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode.

6. Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo, 
ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne 
vode iz stavb v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obsto-
ječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

7. Vodovodni priključek je cevovod od javnega vodovoda 
do odjemnega mesta in njegova oprema. Priključek na javni 
vodovod je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta in ne sodi med objekte in opremo javne infrastrukture. 
Priključni sklop na javni vodovod, odjemno mesto in obračunski 
vodomer so sestavni del priključka na javni vodovod.

8. Odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne 
napeljave z obračunskim vodomerom, to je spoj med obra-
čunskim vodomerom in ventilom za obračunskim vodomerom. 
Odjemno mesto je tudi mesto, kjer se izvaja odjem vode iz 
javnega vodovoda v skladu s 1. do 4. točko tretjega odstavka 
3. člena tega odloka.

9. Vodomerno mesto je zunanji ali notranji talni jašek ali 
zidna niša, v katerem je vodomer.

10. Varovalna plomba je objemka, ki preprečuje nepoo-
blaščeno odstranitev vodomera.

11. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in 
poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do vključno 
zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na 
javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri 
stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene 
stavbe.

12. Posebne storitve so storitve, ki niso obvezne storitve 
javne službe oziroma javna služba po zakonskih in podzakon-
skih predpisih s področja varstva okolja, vendar jih izvajalec 
javne službe izvaja z uporabo javne infrastrukture, namenjene 
oskrbi s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju komunalne in pa-
davinske odpadne vode.

13. Upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki jo 
v skladu s predpisom, ki ureja javno službo, občina določi ali 
izbere za izvajalca javne službe.

14. Upravljavec javne kanalizacije je izvajalec javne služ-
be, ki upravlja z javnim kanalizacijskim sistemom.

15. Uporabnik javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe 
ali gradbenega inženirskega objekta in upravljavci javnih povr-
šin, za katere se zagotavlja izvajanje javne službe.

16. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bi-
valnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih 
prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. 
Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja:

– v objektih v javni rabi ali v drugih dejavnosti, če je po na-
stanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu, ali

– nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali 
storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode 
s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi 
in sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, 
njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m³/dan, njena 
letna količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja 
zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri 
za nobeno od onesnaževal letna količina ne presega mej-
nih vrednosti letnih količin onesnaževal, določenih skladno s 
predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode 
v vode in javno kanalizacijo.

17. Padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot 
posledica meteornih padavin onesnažena odteka z utrjenih, 
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali 
se odvaja v javno kanalizacijo.

18. Javna površina je površina grajenega javnega dobra 
lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod ena-
kimi pogoji namenjena vsem.

19. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik ko-
munalne odpadne vode, iz katerega se odvaža komunalna 
odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno 
čistilno napravo.

20. Obstoječa greznica je greznica, ki je obratovala že 
pred 10. novembrom 2007.

21. Komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje 
komunalne odpadne vode ali za čiščenje mešanice komunal-
ne odpadne vode z industrijsko ali padavinsko odpadno vodo 
ali obema, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost.

22. Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za čišče-
nje mešanice odpadnih voda, pri kateri delež obremenitve 
čistilne naprave, ki jo povzroča industrijska odpadna voda 
ene ali več naprav, presega 40 %, merjeno s kemijsko potrebo 
po kisiku.

(2) Ostali izrazi uporabljeni v tem odloku in izrazi našteti 
v prvem odstavku tega člena, če se definicije izrazov v zako-
nodaji spremenijo, imajo enak pomen, kot je določeno v za-
konskih in podzakonskih predpisih s področja varstva okolja.

5. člen
(strokovno-tehnične naloge javne službe)

(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne nalo-
ge javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo sklenjeno 
z izvajalcem javne službe niso prenesene na izvajalca javne 
službe, opravlja občinska uprava.

(2) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne nalo-
ge, ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne službe so:

– zagotavljanje strokovnih podlag v zvezi z načrtova-
njem komunalne opremljenosti predvidenega poselitvenega 
območja;

– zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih občina potrebuje 
za izvajanje upravnih nalog pri urejanju javne službe;

– pospeševanje uvajanja informatiziranih procesov za 
potrebe javne službe;

– zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih občina potre-
buje za načrtovanje in usklajevanje prednostne rabe vode iz 
vodovoda;

– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z 
načrtovanjem razvoja javne službe in izvedbo: gradnje novih 
vodnih virov, povečanja zmogljivosti črpanja obstoječih virov 
pitne vode, rezervnih zmogljivosti vodovoda, varnega obrato-
vanja vodovoda ter gradnje in vzdrževanja objektov in naprav, 
potrebnih za izvajanje javne službe;

– načrtovanje in razvoj infrastrukturnih objektov ter 
naprav javne kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode.

(3) Občinska uprava skrbi za koordinacijo med občino in 
izvajalcem javne službe in izvaja nadzor nad izvajanjem javne 
službe skladno s predpisi in dogovorjenim načrtom nadzora in 
zagotavljanja kakovosti.
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II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)

V občini izvaja javno službo javno podjetje v obliki gospo-
darske družbe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) 
v obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom.

7. člen
(namenska poraba sredstev)

(1) Najemnina za uporabo javne infrastrukture vodovo-
dnega in kanalizacijskega omrežja je namenski prihodek ob-
čine in se namensko uporablja za investicije in investicijska 
vzdrževalna dela na javni infrastrukturi vodovodnega in kana-
lizacijskega omrežja.

(2) Okoljska dajatev za onesnaževanje vode po zakonu 
o varstvu okolja je namenski prihodek občine in se namensko 
uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na 
javni infrastrukturi kanalizacijskega in vodovodnega omrežja.

8. člen
(območja izvajanja javne službe)

(1) Oskrba s pitno vodo na območju občine se zagotavlja:
1. s storitvami javne službe,
2. kot lastna oskrba prebivalcev.
Izvajalec javne službe upravlja le z javnim vodovodom.
(2) Občina zagotavlja izvajanje javne službe oskrbe s 

pitno vodo na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, 
razen na poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posamez-
nega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebiva-
liščem in je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo 
manj kot deset m3 pitne vode na dan. Območja javnega vodo-
voda so prikazana na topografski karti v Prilogi 1 tega odloka.

(3) Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe od-
vajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju celotne občine.

9. člen
(lastna oskrba)

(1) Na območju javnega vodovoda, kjer občina zagotav-
lja oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, je obvezna 
priključitev na javni vodovodni sistem in ni dovoljena lastna 
oskrba s pitno vodo.

(2) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, 
se ne sme uporabljati za lastno oskrbo s pitno vodo.

(3) Na območju, kjer občina zagotavlja odvajanje komu-
nalne odpadne vode v javno kanalizacijo, je obvezna priključi-
tev na javno kanalizacijo.

III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE

10. člen
(obseg storitev javne službe oskrbe s pitno vodo)

Javna služba oskrbe s pitno vodo po tem odloku v naselju 
ali delu naselja, ki je opremljeno z javnim vodovodom, obsega:

– upravljanje objektov javnega vodovoda in
– zagotavljanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

11. člen
(obseg storitev javne službe odvajanja  

in čiščenja odpadne vode)
(1) Javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode v naselju ali delu naselja, ki je opre-
mljeno z javno kanalizacijo, po tem odloku obsega:

– upravljanje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se 

odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,

– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 
s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje javne 
kanalizacije.

(2) V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode po tem odloku mora izvajalec 
javne službe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z 
javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo 
skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:

– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter čišče-
nje njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,

– prevzem blata iz obstoječih greznic pri uporabniku sto-
ritev in njegovo obdelavo na komunalni čistilni napravi enkrat 
na tri leta,

– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE pri uporabniku storitev in nje-
govo obdelavo na komunalni čistilni napravi enkrat na leto,

– prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo 
ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave za male 
komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje v skladu s pred-
pisom, ki določa emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni 
monitoring odpadnih voda,

– prevzem blata in obdelavo blata iz malih komunalnih 
čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki 
niso objekti javne kanalizacije, na območju poselitve, ki ni 
opremljeno z javno kanalizacijo, v katere se odvaja komunalna 
odpadna voda iz nestanovanjskih stavb, na komunalni čistilni 
napravi enkrat na tri leta,

– zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivo-
stjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, 
na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, v 
katere se odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanj-
skih stavb, v skladu s predpisom, ki določa emisijo snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav 
in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda enkrat 
na tri leta.

(3) Izvajalec javne službe zagotovi odvajanje in čiščenje 
padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s 
površin, ki niso javne površine in industrijske odpadne vode, 
ki se odvaja v javno kanalizacijo, kot posebno storitev zaradi 
uporabe objektov javne kanalizacije.

(4) Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinske odpadne 
vode iz cestnega telesa ni predmet tega odloka.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE  
S PITNO VODO

1. Priključitev na javni vodovod

12. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)

(1) Na območjih, kjer je zgrajen javni vodovod, je za vse 
stavbe in gradbene inženirske objekte obvezna priključitev in 
uporaba javnega vodovoda v skladu s soglasjem upravljavca 
vodovoda. Priključitev obstoječih objektov na javni vodovod 
se mora izvesti v roku šestih mesecev po izgradnji javnega 
vodovoda. Če se je uporabnik pred zagotovitvijo oskrbe pitne 
vode iz javnega vodovoda oskrboval iz zasebnega vodovoda, 
mora oskrbo iz zasebnega vodovoda opustiti in se priključiti na 
javni vodovod.

(2) Upravljavec vodovoda mora bodočega uporabnika 
obvestiti, da je priključitev stavbe, ki je v njegovi lasti, na javni 
vodovod obvezna in mu določiti pogoje za izdajo soglasja za 
priključitev.

(3) Če se v stavbi na poselitvenem območju, kjer se zago-
tavlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, rabi pitna 
voda, mora lastnik stavbe zaradi oskrbe s pitno vodo zagotoviti 
izvedbo priključka stavbe na sekundarni vodovod.
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(4) Če se v stavbi na poselitvenem območju, kjer se oskr-
ba s pitno vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe, rabi 
pitna voda, lahko lastnik stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz 
zasebnega vodovoda, namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo, 
če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

– oddaljenost stavbe od javnega vodovoda je večja od 
200 m ali

– je izvedba priključka stavbe na javni vodovod povezana 
z nesorazmernimi stroški ali

– priključitev na javni vodovod tehnično ni možna.

13. člen
(prepoved priključitve stavb na javni vodovod)

(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za kate-
rega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ni urejeno 
v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpa-
dne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunal-
ne in padavinske odpadne vode, izvajalec javne službe ne sme 
priključiti na javni vodovod.

(2) Če je na območju, na katerem želi lastnik objekta pri-
dobiti priključek na javni vodovod, že zgrajena javna kanaliza-
cija, lahko upravljavec vodovoda izvede priključitev na vodovod 
le v primeru, da je objekt že priključen na javno kanalizacijo.

(3) Če na območju, na katerem želi lastnik objekta pridobi-
ti priključek na javni vodovod še ni zgrajena javna kanalizacija, 
lahko upravljavec vodovoda izda soglasje za priključitev na 
javni vodovod le v primerih, če je komunalna odpadna voda iz 
objekta speljana v malo komunalno čistilno napravo ali nepre-
točno greznico na izpraznjevanje ali na drug objekt ali napravo 
za čiščenje komunalne odpadne vode.

(4) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta za 
rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno službo, 
ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, ki urejajo vode, ga 
izvajalec javne službe ne sme priključiti na javni vodovod.

14. člen
(pogoji priključitve na javni vodovod)

(1) V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja si je 
uporabnik dolžan pridobiti soglasje upravljavca k priključitvi na 
javni vodovod.

(2) Uporabnik je za priključitev novozgrajenega objekta 
na javni vodovod dolžan vlogi za priključitev priložiti naslednjo 
dokumentacijo:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– vodilni mapo projekta za pridobitev gradbenega dovo-

ljenja,
– potrdilo o uspešno izvedenem tlačnem preizkusu inter-

ne instalacije,
– potrdilo o uspešno opravljeni dezinfekciji interne insta-

lacije.
Kolikor uporabnik v postopku pridobitve gradbenega do-

voljenja ni pridobil soglasja za priključitev na javni vodovod, 
mu upravljavec na osnovi zgoraj omenjene vloge za priključitev 
izda soglasje za priključitev na javni vodovod, če so za to iz-
polnjeni potrebni pogoji. Uporabnik je dolžan priključek izvesti 
skladno z izdanim soglasjem.

(3) Uporabnik obstoječega objekta z lastno oskrbo s pi-
tno vodo, ki se priključuje na javni vodovod, si je dolžan pred 
priključitvijo pri upravljavcu vodovoda pridobiti soglasje za pri-
ključitev na javni vodovod in priključek izvesti skladno z izdanim 
soglasjem. V tem primeru mora uporabnik za pridobitev soglas-
ja k priključitvi na javni vodovod k vlogi priložiti pravnomočno 
gradbeno dovoljenje oziroma dokument, ki ga nadomesti.

(4) Upravljavec vodovoda lahko izvede priključitev na 
javni vodovod:

– če je investitor objekta k vlogi za priključitev predložil 
ustrezno dokumentacijo iz tega člena,

– če je priključitev na javni vodovod tehnično možna,
– če ima uporabnik urejeno odvajanje odpadne in pada-

vinske vode.

(5) Upravljavec vodovoda je dolžan izdati soglasje k pri-
ključitvi najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.

15. člen
(vodovodni priključek)

(1) Vodovodni priključek se izvede za vsako stavbo ali 
gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagoto-
vljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.

(2) Dolžina vodovodnega priključka ne sme biti daljša od 
50 m.

(3) Če je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih 
mest tako, da se priključek stavbe na obratujoči sekundarni 
vodovod izvede s skupnim cevovodom, se šteje za del javnega 
vodovoda cevovod, ki povezuje obratujoči sekundarni vodovod 
in razcep cevovoda za priključitev zadnjih dveh odjemnih mest. 
Ta skupni cevovod je investitor dolžan predati v last občine, pri 
čemer se smiselno uporabijo določbe 68. člena tega odloka.

(4) Upravljavec vodovoda mora uporabniku iz 12. člena tega 
odloka namestiti obračunski vodomer, katerega tip, velikost in 
mesto namestitve se določi s soglasjem k priključitvi. Obračunski 
vodomer namesti upravljavec vodovoda na stroške uporabnika.

(5) Upravljavec vodovoda lahko ob priključitvi objektov na 
obstoječe ali novozgrajeno javno vodovodno omrežje zaračuna 
dejanske stroške priključitve na vodovodno omrežje v skladu s 
tarifo in cenikom za storitve priključitve na vodovodno omrežje.

16. člen
(izvedba priključkov na javni vodovod)

(1) Priključek na javni vodovod je lahko stalen ali začasen.
(2) Upravljavec vodovoda je dolžan izvesti stalen pri-

ključek na javni vodovod najkasneje v 30. dneh od dne, ko 
je uporabnik pridobil soglasje za priključitev, izpolnil pogoje 
soglasja ter poravnal vse obveznosti do občine in upravljavca 
vodovoda. Upravljavec vodovoda sme priključiti uporabnika na 
javni vodovod šele, ko je preveril, da je uporabnik:

– zgradil prostor za vodomer v skladu z veljavnimi sani-
tarno–tehničnimi predpisi,

– uredil odvajanje komunalne odpadne vode,
– izpolnil pogoje iz soglasja k priključitvi.
(3) Upravljavec vodovoda lahko izvede začasni priključek 

na javni vodovod le za gradbišča, javne prireditve, začasne 
objekte in podobne primere. Uporabnik mora k vlogi za pri-
dobitev začasnega priključka priložiti pravnomočno gradbeno 
dovoljenje, prijavo prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje 
začasno potrebo po priključitvi na javni vodovod. Upravljavec 
vodovoda dovoli začasno priključitev, če uporabnik vloži popol-
no vlogo in je priključitev tehnično izvedljiva. Pogoj za začasno 
priključitev na javni vodovod je po navodilih upravljavca vodo-
voda urejeno začasno odvzemno mesto in urejeno odvajanje 
komunalne odpadne vode. Upravljavec vodovoda lahko dovoli 
začasno priključitev na javni vodovod le za določeno dobo, ki 
pa ne sme biti daljša od dveh let. Trideset dni pred potekom 
veljavnosti začasnega priključka je uporabnik dolžan zaprositi 
za stalni priključek ali za podaljšanje začasnega priključka, pri 
čemer upravljavec vodovoda preveri ali še obstajajo pogoji za 
začasni priključek in v primeru obstoja le-teh lahko podaljša 
začasno priključitev za eno leto. Ko podaljšanje začasne pri-
ključitve poteče, lahko uporabnik zaprosi za ponovno podaljša-
nje pod enakimi pogoji in po enakem postopku kot je potekalo 
prvo podaljšanje.

(4) Na objektu, ki je bil priključen na zasebni vodovod, je 
potrebno pred priključitvijo na javni vodovod, povsem odstraniti 
priključek na zasebni vodovod.

(5) Po priključitvi objekta na javni vodovod se lastnik 
objekta vpiše v evidenco uporabnikov.

17. člen
(uporaba vodovodnega priključka)

(1) Uporabnik ne sme brez predhodnega soglasja uprav-
ljavca vodovoda prestavljati, zamenjati, popravljati ali kakorkoli 
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spreminjati vodovodnega priključka, vključno z obračunskim 
vodomerom.

(2) Uporabnik mora vsako okvaro na vodovodnem pri-
ključku ali obračunskem vodomeru prijaviti upravljavcu vodo-
voda.

(3) Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem 
in vzdrževanjem obračunskega vodomera izvaja upravljavec 
vodovoda ali po njegovem pooblastilu za to usposobljen izva-
jalec del.

(4) Vodovodni priključek se lahko ukine le na podlagi 
pisnega zahtevka uporabnika, ki nosi tudi stroške ukinitve. Uki-
nitev priključka na javni vodovod je dovoljena samo v primerih 
rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen 
priključek. Izvedbo ukinitve priključka izvrši upravljavec vodo-
voda.

18. člen
(vzdrževanje vodovodnega priključka)

(1) Vzdrževanje vodovodnega priključka obsega:
1. Vzdrževanje vodomera, ki obsega zagotavljanje delo-

vanja obračunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo 
meroslovje (obnavljanje vodomera, redni pregledi in menjava 
vodomera ter zagotavljanje veljavnosti vodomera).

2. Tekoče vzdrževanje vodovodnega priključka, ki obsega 
preverjanje in redno vzdrževanje vodovodnega priključka tako, 
da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost pitne vode 
in javni vodovod ter da je priključek vodotesen (popravilo okvar 
na vodovodnem priključku in zagotavljanje funkcionalnosti vo-
dovodnega priključka).

3. Obnovo vodovodnega priključka, pri čemer se mora 
vodovodni priključek obnoviti:

– če njegovo stanje kaže na stopnjo dotrajanosti, ki pov-
zroča okvare in zaradi tega vodne izgube;

– če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe z vodo;
– če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov;
– če je to potrebno zaradi obnove javnega vodovoda.
4. Interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih do-

godkov (lomi in puščanje pitne vode na priključku in podobno).
(2) Vsa vzdrževalna dela na vodovodnem priključku iz 

prejšnjega odstavka tega člena izvaja upravljavec vodovoda 
ali po njegovem pooblastilu za to usposobljeni izvajalec. Last-
nik ali najemnik stavbe mora dopustiti izvedbo ali preverjanje 
izvedbe in delovanja cevovoda in opreme priključka stavbe na 
sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje. Storitev iz tega 
odstavka plača uporabnik s plačilom storitve oskrbe s pitno 
vodo.

(3) Objekti javnega vodovoda in vodovodnega priključka 
morajo biti vedno dostopni. Na njih ni dovoljeno postavljati 
ničesar brez soglasja upravljavca vodovoda. Mesto, kjer je 
vgrajen vodomer, mora biti vedno dostopno predstavnikom 
upravljavca vodovoda.

2. Oskrba s pitno vodo v naselju, ki ni opremljeno  
z javnim vodovodom

19. člen
(lastna oskrba s pitno vodo)

Če je stavba na poselitvenem območju, na katerem v 
skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi priključitev na 
javni vodovod ni obvezna, se lahko oskrba s pitno vodo zago-
tavlja v obliki lastne oskrbe, če so za obratovanje zasebnega 
vodovoda izpolnjeni pogoji, določeni v zakonskih in podzakon-
skih predpisih.

3. Zagotavljanje skladnosti pitne vode

20. člen
(zagotavljanje skladnosti)

(1) Upravljavec javnega vodovoda mora v skladu s pred-
pisi o pitni vodi zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost 

pitne vode. V ta namen mora imeti zaposleno odgovorno osebo 
za zagotavljanje skladnosti s predpisi o pitni vodi, ki ima naj-
manj visoko strokovno izobrazbo naravoslovno tehnične ali 
zdravstvene smeri.

(2) Skladnost mora biti zagotovljena:
1. na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot 

pitna voda,
2. v objektih za proizvodnjo in promet živil: na mestih, kjer 

se voda uporablja v proizvodnji in prometu živil,
3. v objektih za pakiranje pitne vode: na mestu, kjer se 

voda pakira,
4. v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na mestu 

iztoka iz cisterne.
(3) Upravljavec javnega vodovoda mora izvajati notranji 

nadzor nad zagotavljanjem skladnosti pitne vode v skladu s 
predpisi, ki urejajo pitno vodo in zdravstveno ustreznost živil.

21. člen
(izključitev odgovornosti)

(1) Ne glede na prejšnji člen tega odloka se šteje, da je 
upravljavec javnega vodovoda izpolnil svoje obveznosti, kadar 
dokaže, da je vzrok neskladnosti hišno vodovodno omrežje ali 
njegovo vzdrževanje. Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, 
opremo in naprave, ki so vgrajene med vodomerom na priključku 
na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora upravljavec javne-
ga vodovoda, kadar obstaja sum, da zaradi hišnega vodovo-
dnega omrežja pitna voda ni skladna, zagotoviti:

1. priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje 
ali odpravo tveganja,

2. ustrezno obveščanje porabnikov in posredovanje pripo-
ročil o vseh možnih dodatnih ukrepih za odpravo neskladnosti, 
ki bi jih morali sprejeti.

(3) V vseh objektih je za odpravo neskladnosti, ki je posle-
dica hišnega vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja, 
odgovoren lastnik ali upravljavec objekta.

V. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA  
IN ČIŠČENJA KOMUNALNE  

IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

22. člen
(odvajanje komunalne odpadne vode)

(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v nase-
lju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora 
obvezno neposredno odvajati v javno kanalizacijo.

(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi 
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja 
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, 
če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne 
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je 
treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 
0,02 PE, odvajanje odpadnih vod pa je možno brez naprav za 
prečrpavanje.

(3) Lastnik stavbe, iz katere se komunalna odpadna voda 
odvaja v javno kanalizacijo preko obstoječe greznice, mora to 
obstoječo greznico opustiti, skladno s pridobljenim soglasjem 
upravljavca kanalizacije.

(4) Do zagotovitve komunalne opremljenosti območij po-
selitve, kjer je v skladu s predpisi potrebno odvajati komunalno 
odpadno vodo v javno kanalizacijo, je dovoljeno iz obstoječih 
objektov odvajati komunalno odpadno vodo v obstoječe grezni-
ce z iztokom v okolje praviloma z infiltracijo v podtalje.

(5) Na območjih, kjer je že zgrajena javna kanalizacija 
in je objekt možno nanjo priključiti, ni dovoljena gradnja novih 
greznic.

(6) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na 
območju, kjer javna kanalizacija ni zgrajena, se odvaja v malo 
komunalno čistilno napravo.
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(7) Odvajanje komunalne odpadne vode v nepretočne 
greznice je dovoljeno na območju poselitve, ki ni opremljeno z 
javno kanalizacijo in kjer ni predpisano odvajanje komunalne 
odpadne vode v javno kanalizacijo, če je to zahteva zaradi 
varovanja vodnih virov ali varovanja jezera, in če hkrati obre-
menjevanje okolja zaradi nastajanja odpadne vode v stavbi ne 
presega 50 PE in je nepretočna greznica zgrajena v skladu s 
predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, upravljavec nepretoč-
ne greznice pa zagotavlja njeno praznjenje z uporabo storitev 
javne službe, izvajalec javne službe pa čiščenje prevzete ko-
munalne odpadne vode in blata v komunalni čistilni napravi.

(8) Praznjenje nepretočnih greznic izvaja upravljavec v 
okviru javne službe po predhodnem pozivu lastnika nepretočne 
greznice. Stroške prevzema in obdelave vsebine greznice krije 
lastnik nepretočne greznice s plačilom storitev javne službe. Za 
te storitve se oblikuje ločena cena storitve skladno z zakonski-
mi in podzakonskimi predpisi.

23. člen
(izvajanje javne službe odvajanja  
in čiščenja v omejenem obsegu)

(1) Za posamezne stavbe ali skupine stavb, do katerih 
dostop s cestnim motornim vozilom ni mogoč, se izvaja javna 
služba le v omejenem obsegu, in sicer na način, da zagotovi 
izvajalec javne službe prevzem komunalne odpadne vode ali 
blata iz nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih na-
prav v najbližji s cestnim motornim vozilom še dostopni točki.

(2) Obveznosti lastnika stavbe iz prejšnjega odstavka so:
– da zagotovi prečrpavanje komunalne odpadne vode v 

času prevzema in na točko prevzema, ki jo zagotavlja izvajalec 
javne službe ali

– da zagotovi transport blata na točko prevzema, ki jo 
zagotavlja izvajalec javne službe,

– da v primeru, če meša komunalno odpadno vodo ali bla-
to z gnojevko ali gnojem z namenom uporabe le-tega za gnojilo 
v kmetijstvu, zagotovi, da bo le-to izvajal skladno z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo to področje.

24. člen
(obveznost priključitve na javno kanalizacijo)

(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali 
preureja javna kanalizacija, je priključitev stavbe ali preureditev 
obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna. 
Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijo se mora 
izvesti v roku šestih mesecev po izgradnji javne kanalizacije.

(2) Izvajalec javne službe mora obvestiti bodočega upo-
rabnika, da je priključitev njegove stavbe obvezna in mu posre-
dovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo 
se mora opraviti pod nadzorom upravljavca kanalizacije.

(3) Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije, 
ki se zaključi s komunalno ali skupno čistilno napravo, odvajala 
odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, 
se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na 
svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo oči-
sti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode obvezno pod 
nadzorom in po predhodnem soglasju upravljavca kanalizacije.

25. člen
(pogoji priključitve na javno kanalizacijo)

(1) V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja si je 
uporabnik dolžan pridobiti soglasje upravljavca k priključitvi na 
javno kanalizacijo.

(2) Uporabnik je za priključitev novozgrajenega objekta na 
javno kanalizacijo dolžan vlogi za priključitev priložiti naslednjo 
dokumentacijo:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– vodilni mapo projekta za pridobitev gradbenega dovo-

ljenja.
Kolikor uporabnik v postopku pridobitve gradbenega do-

voljenja ni pridobil soglasja za priključitev na javno kanalizacijo, 

mu upravljavec na osnovi zgoraj omenjene vloge za priključitev 
izda soglasje za priključitev na javno kanalizacijo, če so za to 
izpolnjeni potrebni pogoji. Uporabnik je dolžan priključek izvesti 
skladno z izdanim soglasjem.

(3) Uporabnik obstoječega objekta, ki se priključuje na 
javno kanalizacijo, si je dolžan pred priključitvijo pri upravljavcu 
kanalizacije pridobiti soglasje za priključitev na javno kanaliza-
cijo in priključek izvesti skladno z izdanim dovoljenjem. V tem 
primeru mora uporabnik za pridobitev dovoljenja za priključitev 
na javno kanalizacijo k vlogi priložiti pravnomočno gradbeno 
dovoljenje oziroma dokument, ki ga nadomesti.

(4) Upravljavec vodovoda lahko izvede priključitev na 
javno kanalizacijo:

– če je investitor objekta k vlogi za priključitev predložil 
ustrezno dokumentacijo iz tega člena,

– če je priključitev na javno kanalizacijo tehnično možna.
(5) Upravljavec kanalizacije je dolžan izdati soglasje k pri-

ključitvi najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.

26. člen
(kanalizacijski priključek)

(1) Kanalizacijski priključek pripada stavbi ali gradbenemu 
inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna ali pada-
vinska odpadna voda, in je last uporabnika.

(2) Vsaka stavba se praviloma priključuje na javno kana-
lizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih, 
ko se pri izdelavi projekta kanalizacijskega priključka ugotovi, 
da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev več stavb 
preko skupnega kanalizacijskega priključka, s čemer morajo 
soglašati vsi lastniki takega priključka.

27. člen
(izvedba priključitve na javno kanalizacijo)

(1) Uporabnik mora upravljavca javne kanalizacije pra-
vočasno obvestiti o začetku del za priključitev stavbe na javno 
kanalizacijo. Upravljavec javne kanalizacije je dolžan izvesti 
priključitev na javno kanalizacijo najkasneje v 30 dneh od dne, 
ko je uporabnik pridobil soglasje za priključitev, izpolnil pogoje 
soglasja ter poravnal vse obveznosti do občine in upravljavca 
javne kanalizacije.

(2) Nadzor nad deli pri izvedbi priključka na javno kanali-
zacijo izvede upravljavec javne kanalizacije.

(3) Deli stavbe, ki se nahajajo pod koto terena nad od-
vodnim javnim kanalom, se na javno kanalizacijo priključujejo 
preko hišnega črpališča, ki ga je dolžan zgraditi in upravljati 
lastnik stavbe.

(4) Revizijski jašek mora biti praviloma postavljen nepo-
sredno ob parcelni meji zasebnega zemljišča.

(5) Če revizijskega jaška ni mogoče postaviti na zemljišču, 
ki je v lasti lastnika stavbe, mora lastnik te stavbe za postavitev 
revizijskega jaška pridobiti dovoljenje lastnika zemljišča, na 
katerem je možno postaviti revizijski jašek.

(6) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti 
zunaj stavbe, je lastnik dolžan v stavbi urediti interno kanali-
zacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in 
opravljati kontrolo odpadne vode.

(7) Po priključitvi objekta na javno kanalizacijo se lastnik 
objekta vpiše v evidenco uporabnikov.

(8) Upravljavec javne kanalizacije lahko ob priključitvi 
objekta na obstoječe ali novozgrajeno javno kanalizacijsko 
omrežje zaračuna dejanske stroške priključitve na kanalizacij-
sko omrežje v skladu s tarifo in cenikom za storitve priključitve 
na kanalizacijsko omrežje.

28. člen
(uporaba kanalizacijskega priključka)

(1) Uporabnik mora za spremembo dimenzije priključka, 
trase, merskega mesta in izvedbo dodatnega priključka prido-
biti soglasje upravljavca javne kanalizacije.
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(2) Uporabnik javne kanalizacije je dolžan na lastne stro-
ške in na zahtevo upravljavca javne kanalizacije spremeniti 
priključek na javno kanalizacijo ali opustiti lastno komunal-
no čistilno napravo v primerih spremembe pogojev odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode. Upravljavec javne 
kanalizacije je dolžan pismeno obvestiti uporabnika o vsaki 
spremembi pogojev priključitve na javno kanalizacijo.

(3) Objekti javne kanalizacije in kanalizacijskega priključ-
ka morajo biti vedno dostopni. Na njih ni dovoljeno postavljati 
ničesar brez soglasja upravljavca javne kanalizacije. Upra-
vljavcu javne kanalizacije mora biti omogočen dostop do revi-
zijskega jaška.

(4) Kanalizacijski priključek se lahko ukine le na podlagi 
soglasja upravljavca javne kanalizacije.

(5) Stroške ukinitve kanalizacijskega priključka nosi upo-
rabnik.

(6) Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je dovoljena 
samo v primerih rušenja priključenega objekta. Izvedbo ukinitve 
priključka izvrši upravljavec javne kanalizacije.

29. člen
(izvajanje prvih meritev in monitoringa za male komunalne 

čistilne naprave)
(1) Meritve za male komunalne čistilne naprave se izvaja-

jo na način in v obsegu, določenima s predpisom, ki ureja prve 
meritve in obratovalni monitoring odpadne vode.

(2) Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora 
izvajalcu javne službe omogočiti redno izvajanje obratovalnega 
monitoringa oziroma izdelave ocene o obratovanju male komu-
nalne čistilne naprave in mu na njegovo zahtevo predložiti vse 
predpisane podatke za izdelavo poročila o izvajanju obratoval-
nega monitoringa.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE 
IN UPORABNIKOV

1. Obveznosti izvajalca javne službe

30. člen
(splošne obveznosti)

Obveznosti izvajalca javne službe po tem odloku so:
1. oskrba s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne 

službe pod enakimi pogoji upoštevaje tehnične možnosti pri-
ključevanja ter v skladu s predpisi, standardi in normativi, ki 
urejajo pitno vodo in oskrbe s pitno vodo,

2. redno zagotavljanje in nepretrgano odvajanje in čišče-
nje komunalne odpadne vode,

3. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega 
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,

4. redno obračunavanje storitev javne službe, okoljskih 
dajatev in ostalih s posebnimi predpisi določenih dajatev,

5. skrb za normalno obratovanje objektov in naprav javne-
ga vodovoda in javne kanalizacije ter čistilnih naprav,

6. redno vzdrževanje vseh objektov in naprav javnega 
vodovoda in javne kanalizacije ter objektov čistilnih naprav,

7. ravnanje skladno s pravili stroke,
8. sistematično pregledovanje vodovodnega in kanaliza-

cijskega omrežja s ciljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
9. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
10. redno vzdrževanje obračunskih vodomerov in skrb za 

njihove redne preglede skladno z veljavnimi predpisi,
11. nameščanje in preverjanje nepoškodovanosti varoval-

ne plombe vodomera,
12. vzdrževanje vodovodnih priključkov,
13. kontroliranje ustreznosti interne vodovodne instalacije 

pred priklopom na javni vodovod,
14. kontroliranje ustreznosti interne kanalizacije in ka-

nalizacijskega priključka pred priključitvijo stavbe na javno 
kanalizacijo na stroške uporabnika v skladu s soglasjem za 
priključitev in v okviru nadzora nad izvedbo priključka,

15. skrb za brezhibno delovanje in vzdrževanje hidrantne-
ga omrežja in hidrantov, v skladu s predpisom, ki na področju 
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in 
hidrantnih omrežij,

16. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti 
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpi-
sa, ki ureja pitno vodo,

17. izvajanje pregledov interne instalacije in opravljanje 
kontrole kvalitete vode na zahtevo uporabnikov, če je podan 
utemeljen sum, da je voda neustrezna,

18. zagotavljanje monitoringa količine iz vodnih virov pitne 
vode odvzete vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v 
skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih 
virov ter monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode 
iz zajetja za pitno vodo,

19. kontroliranje količine in sestave industrijske odpadne 
vode na iztokih v javno kanalizacijo,

20. priprava predlogov za planiranje obnove, širitve in 
dopolnitve oskrbovalnega sistema,

21. izdelava programa ukrepov v primeru izrednih do-
godkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami,

22. organiziranje dobave pitne vode in odvajanje odpadne 
vode v primeru višje sile ter poročanje pristojnim občinskim 
organom o nastopu višje sile,

23. izvajanje predpisanih storitev na območjih, kjer ni 
javne kanalizacije,

24. posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega 
vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,

25. izdajanje soglasij za priključitev in omogočanje priklju-
čitev na javni vodovod ali javno kanalizacijo,

26. izvajanje javnih pooblastil,
27. stalno zagotavljanje ustreznega kadrovskega nivoja in 

tehnične opremljenosti v skladu s stanjem tehnike in izvajanje 
oskrbe po določilih tega odloka,

28. obveščanje uporabnikov javne službe skladno z za-
konskimi in podzakonskimi predpisi,

29. vodenje evidenc predpisanih z zakonskimi in podza-
konskimi predpisi,

30. izdelava poročil predpisanih z zakonskimi in podza-
konskimi predpisi,

31. izdelava programa oskrbe s pitno vodo in programa 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
skladno z veljavno zakonodajo,

32. izdelava programa ukrepov v primerih izrednih dogod-
kov zaradi onesnaženja.

31. člen
(zmanjševanje vodnih izgub vodovoda)

(1) Izvajalec javne službe mora letno spremljati in evi-
dentirati stanje vodnih izgub v javnem vodovodnem omrežju 
ter pripraviti program ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub, 
ki je sestavni del programa oskrbe s pitno vodo. V ta namen 
mora izvajalec javne službe ugotavljati vodne količine, ki so 
načrpane, transportirane, porabljene in izgubljene iz javnega 
vodovoda, in izdelati vodno bilanco v skladu s predpisi o oskrbi 
s pitno vodo.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se pri načr-
tovanju rekonstrukcije javnega vodovoda načrtujejo tudi ukrepi 
za zmanjšanje vodnih izgub. Z izvedbo ukrepov za zmanjšanje 
vodnih izgub mora izvajalec javne službe vodne izgube zmanj-
šati na dopustno raven vodnih izgub, ki je določena v operativ-
nem programu varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno 
vodo in ga sprejme Vlada Republike Slovenije.

32. člen
(vodenje evidenc)

Izvajalec javne službe mora v zvezi z izvajanjem javne 
službe voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje 
izvajanja javne službe. Evidence s področja javne službe se 
vodijo v obliki informatizirane baze podatkov.
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33. člen
(kataster)

(1) Izvajalec javne službe mora voditi kataster javnega 
vodovoda in javne kanalizacije.

(2) Občina zagotavlja vodenje katastra javnega vodovoda 
in javne kanalizacije v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko 
načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost.

(3) Kataster iz prvega odstavka tega člena se vodi v obliki 
informatizirane baze podatkov.

34. člen
(posredovanje podatkov iz evidenc in katastra)

(1) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja, je izvajalec javne službe prosilcem dolžan 
omogočiti vpogled, prepis, fotokopijo ali elektronski zapis zah-
tevanih podatkov iz uradnih evidenc iz 32. člena tega odloka.

(2) Vpogled v zahtevane podatke je brezplačen. Za posre-
dovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane 
informacije lahko izvajalec javne službe prosilcu zaračuna ma-
terialne stroške v skladu s stroškovnikom.

35. člen
(obveščanje uporabnikov)

(1) Izvajalec javne službe obvešča uporabnike o predvi-
denem času in trajanju prekinitev ali omejitev oskrbe s pitno 
vodo ter prekinitev odvajanja odpadne in padavinske vode 
neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja in z objavo 
na svoji spletni strani.

(2) Izvajalec javne službe mora lastnike greznic in upra-
vljavce malih komunalnih čistilnih naprav obvestiti o:

– komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se čisti ali 
obdeluje komunalna odpadna voda in blato,

– datumu praznjenja nepretočnih greznic, obstoječih gre-
znic in prevzemanja blata iz malih komunalnih čistilnih naprav 
s priporočeno pošto najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo 
storitve,

– rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa oziroma izdelave ocene obratovanja za male ko-
munalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE.

36. člen
(prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav  

ter obdelava blata)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata 

iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 
50 PE in ga obdelati na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki 
je opremljena za obdelavo blata, najmanj enkrat na leto.

(2) Za obdelano blato komunalnih in skupnih čistilnih 
naprav mora izvajalec javne službe zagotoviti predelavo in od-
stranjevanje blata po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki.

37. člen
(praznjenje nepretočnih greznic)

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti praznjenje ne-
pretočnih greznic enkrat mesečno.

(2) Izvajalec javne službe mora prevzeto komunalno od-
padno vodo iz nepretočne greznice odvažati v čiščenje na 
komunalno ali skupno čistilno napravo.

38. člen
(prevzem blata iz obstoječih greznic)

(1) Izvajalec javne službe mora za stavbe v naselju ali nje-
govem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbe 
zunaj naselja, zagotoviti prevzem blata iz obstoječih greznic 
ter njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi, 
ki je opremljena za obdelavo blata, najmanj enkrat na tri leta.

(2) Obveznost izvajalca javne službe iz prvega odstavka 
tega člena velja do izteka prehodnih rokov za prilagoditev odva-

janja komunalne odpadne vode v odvajanje v javno kanalizacijo 
ali neposredno v malo čistilno napravo ali nepretočno greznico 
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi iz malih komunalnih 
čistilnih naprav.

2. Pravice uporabnikov javne službe

39. člen
(splošne pravice)

(1) Uporabniki javne službe imajo pravico do trajnega, 
nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne služ-
be, ki so enako dostopne vsem uporabnikom na območju 
občine.

(2) Uporabnik javne službe ima na podlagi soglasja izva-
jalca javne službe pravico:

– priključitve na javni vodovod in javno kanalizacijo,
– spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, mesto 

vodomera,
– izvesti dodatna dela na priključku,
– povečati odvzem vode,
– ukinitve priključka.

3. Obveznosti uporabnikov javne službe

40. člen
(splošne obveznosti)

(1) Uporabniki javne službe imajo naslednje obveznosti:
1. priključiti se na javni vodovod in javno kanalizacijo 

izključno v skladu s soglasjem upravljavca vodovoda in kana-
lizacije,

2. priključiti se na javni vodovod ali javno kanalizacijo 
najkasneje v šestih mesecih po izgradnji javnega vodovoda ali 
javne kanalizacije in hkrati opustiti priključek na zasebni vodo-
vod, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo 
skladno z navodili upravljavca javnega vodovoda ali upravljav-
ca javne kanalizacije,

3. spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev 
odvajanja komunalne ali padavinske odpadne vode,

4. zgraditi objekte in naprave interne vodovodne instala-
cije, interne kanalizacije, vodovodni priključek in kanalizacijski 
priključek skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglas-
jem izvajalca javne službe,

5. kriti stroške nadzora montaže vodovodnega priključka 
v primeru, da izvede montažo drugi usposobljen izvajalec del,

6. redno vzdrževati interno vodovodno instalacijo z vsemi 
objekti in napravami, vodomerni jašek ali nišo ter požarno 
omrežje in interne hidrante, interno kanalizacijo z vsemi objekti 
in napravami, kanalizacijski priključek in interno čistilno na-
pravo,

7. upravljavcu omogočiti pregled interne vodovodne in-
stalacije, internega hidrantnega omrežja, interne kanalizacije 
in pregled stanja priključka na javno kanalizacijo ter kontrolo 
sestave odpadne vode,

8. urediti vodomerno mesto skladno z zahtevami uprav-
ljavca javnega vodovoda,

9. upravljavcu omogočiti dostop na zemljišče v njegovi 
lasti za izvajanje del v zvezi z javnim vodovodom in javno 
kanalizacijo,

10. upravljavcu omogočiti dostop za odčitavanje, pregled 
ali zamenjavo obračunskega vodomera,

11. upravljavcu omogočiti dostop za izvajanje rednih vzdr-
ževalnih del na vodovodnem priključku in dopustiti obnovo 
vodovodnega priključka,

12. varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto 
pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in 
drugimi škodljivimi vplivi,

13. kontrolirati dejansko porabo vode z dovoljeno porabo 
ob priključitvi in povprečno porabo vode,

14. skrbeti za dostopnost in vidnost zasuna na lastnem 
vodovodnem priključku,
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15. voditi dnevnik obratovanja male komunalne čistilne 
naprave v skladu s predpisi,

16. dovoliti dostop izvajalcu javne službe, da lahko izvede 
praznjenje greznic in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih 
naprav, izvedbo ocene obratovanja male komunalne čistilne 
naprave ter naročiti praznjenje nepretočna greznica, ko je 
zapolnjena do 2/3 višine,

17. redno plačevati prejete račune za javno službo v roku, 
navedenem na računu,

18. pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, la-
stništva stavbe in drugih spremembah, ki imajo vpliv na oskrbo 
s pitno vodo, odvod odpadne vode in obračun stroškov,

19. urejati medsebojno delitev stroškov, kadar je obračun 
v več stanovanjskih stavbah preko skupnega obračunskega 
vodomera,

20. javljati okvare in nepravilnosti na javnem vodovodu, 
vodovodnem priključku, obračunskem vodomeru, javni kanali-
zaciji in kanalizacijskem priključku ter javljati vse pojave, ki bi 
utegnili imeti vpliv na obratovanje javnega vodovoda in javne 
kanalizacije,

21. upoštevati varčevalne in ostale ukrepe v primeru mo-
tenj pri oskrbi s pitno vodo ali ob prekinitvi dobave pitne vode,

22. pridobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda in 
javne kanalizacije pred predelavo interne vodovodne napeljave 
in interne kanalizacije,

23. pridobiti soglasje upravljavca za povečanje porabe 
dogovorjene količine pitne vode.

(2) Uporabnik javne službe je odgovoren za škodo pov-
zročeno na javnem vodovodu, javni kanalizaciji, lastnem ali 
tujem vodovodnem in kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči 
s svojim ravnanjem ali z njegovo lastnino ter za škodo nastalo 
zaradi motnje pri oskrbi z vodo, ki je posledica njegovega 
ravnanja.

(3) Uporabnik javnega vodovoda se sme oskrbovati s pi-
tno vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje 
oskrbe s pitno vodo drugih uporabnikov javnega vodovoda in 
na način, ki ne vpliva na kakovost pitne vode v javnem vodo-
vodu.

(4) Uporabnik javne kanalizacije sme odvajati odpadno 
vodo v javno kanalizacijo samo na način, ki ne poslabšuje 
pogojev odvajanja odpadne vode za druge uporabnike in na 
način, ki ne vpliva na kakovost odvajanja odpadne vode v javni 
kanalizaciji.

(5) Uporabnik lahko odvaja v javno kanalizacijo samo 
odpadno vodo, ki ustreza predpisom o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda. Če za določeno vrsto odpadne 
vode niso sprejeti predpisi o mejnih vrednosti koncentraci-
je snovi ali toplote, se zanje uporabljajo predpisi Evropskih 
skupnosti. Odpadno vodo, ki ni primerna za odvajanje v javno 
kanalizacijo, ni dovoljeno pred odvajanjem v javno kanalizacijo 
redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), zato 
da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti odpadne vode 
za odvajanje v javno kanalizacijo.

41. člen
(pogoji za odvajanje odpadne vode)

(1) Uporabnik je dolžan urediti iztočno in merilno mesto na 
izpustu odpadne vode v javno kanalizacijo skladno z veljavnimi 
predpisi.

(2) Uporabnik je dolžan prijaviti upravljavcu kanalizacije 
vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode.

(3) Če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih 
učinkov, mora uporabnik izvajalca javne službe pisno obvestiti 
o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali uvedbi 
dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje 
predpisanih učinkov predčiščenja.

(4) Uporabnik je dolžan urediti iztočno in merilno mesto 
na izpustu odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave 
tako, da je omogočena vizualna kontrola iztoka in odvzem 
vzorca.

42. člen
(splošne prepovedi)

Uporabnikom je prepovedano:
– prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunski vodo-

mer,
– poškodovati varovalno plombo vodomera,
– odkloniti vgradnjo vodomera, če je pa vgradnja le-tega 

izvedljiva,
– izpuščati v javno kanalizacijo vsebino greznic, blato 

malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanali-
zacijskih priključkov ali internih kanalizacij,

– odvajati odpadno vodo neposredno v podzemno vodo, 
celinsko vodo ali vodo, namenjeno pripravi pitne vode ali ko-
palno vodo,

– odvajati industrijsko odpadno vodo ali padavinsko od-
padno vodo v malo komunalno čistilno napravo ali v javno 
kanalizacijo, ki se zaključi z malo komunalno čistilno napravo,

– onemogočiti dostop na zemljišče v njegovi lasti za iz-
vajanje del v zvezi z javnim vodovodom in javno kanalizacijo,

– onemogočiti dostop za odčitavanje, pregled ali zame-
njavo obračunskega vodomera,

– onemogočiti dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih del 
na vodovodnem priključku,

– onemogočiti kontrolo sestave odpadne vode,
– kršiti varčevalne in ostale ukrepe v primeru motenj pri 

oskrbi s pitno vodo ali ob prekinitvi dobave pitne vode,
– brez soglasja upravljavca dovoliti priključitve objektov 

drugih lastnikov na svojo interno vodovodno omrežje ali na 
vodovodni priključek in na interno kanalizacijo ali kanalizacijski 
priključek,

– odvajati odpadno vodo v meteorni kanal ali meteorno 
vodo v fekalni kanal v primeru ločenega kanalizacijskega sis-
tema,

– prekiniti ali z nestrokovnim delom onemogočiti dobavo 
pitne vode ali odvajanje komunalne in padavinske odpadne 
vode drugemu uporabniku javne službe.

43. člen
(odvajanje industrijske odpadne vode)

(1) Uporabnik lahko na območju poselitve, ki je opremlje-
no z javno kanalizacijo, industrijsko odpadno vodo odvaja v 
javno kanalizacijo le ob predhodnem soglasju upravljavca javne 
kanalizacije in čistilne naprave, če industrijska odpadna voda 
izpolnjuje zahteve za odvajanje v javno kanalizacijo, če je to 
tehnično možno in je za čiščenje industrijske odpadne vode za-
gotovljena zmogljivost komunalne ali skupne čistilne naprave, 
ki zaključuje javno kanalizacijo. Upravljavec kanalizacije lahko 
predpiše ostrejše zahteve za odvajanje industrijske odpadne 
vode v javno kanalizacijo, če zmogljivost komunalne ali skupne 
čistilne naprave, ki zaključuje javno kanalizacijo, ne zagotavlja 
čiščenja zakonsko določene zahteve za odvajanje industrijske 
odpadne vode v javno kanalizacijo.

(2) Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja industrijsko odpa-
dno vodo, mora izvajalcu javne službe v pisni ali elektronski 
obliki do 31. marca za preteklo leto posredovati letno poročilo o 
emisijskem in obratovalnem monitoringu, ki je izdelano skladno 
s predpisi o obratovalnem monitoringu za industrijsko odpadno 
vodo.

(3) Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva 
na lastnosti in količino industrijske odpadne vode, do katere je 
prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, obsega proi-
zvodnje, načina predčiščenja odpadne vode, prenehanja do-
ločene dejavnosti, ali zaradi drugih podobnih vzrokov, pridobiti 
soglasje izvajalca javne službe.

44. člen
(obveznosti upravljavca stavbe)

(1) Na območjih poselitve, ki je opremljeno z javno kana-
lizacijo, mora upravljavec stavbe, v kateri nastaja komunalna 
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odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda 
odvaja v javno kanalizacijo.

(2) Na območjih poselitve, ki ni opremljeno z javno kana-
lizacijo, mora upravljavec stavbe, v kateri nastaja komunalna 
odpadna voda, pod pogoji, ki jih določajo predpisi o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode v vodo in javno 
kanalizacijo, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda, ki 
nastane v stavbi, pred odvajanjem v vode očisti na mali komu-
nalni čistilni napravi oziroma se odvaja v nepretočno greznico.

(3) Če stavba nima upravljavca, določenega v skladu s 
predpisi, ki urejajo stanovanjska razmerja, prevzema obvez-
nosti iz prejšnjih odstavkov tega člena lastnik stavbe oziroma 
lastniki delov stavbe, iz katerih se odvaja odpadna voda.

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV DEL

45. člen
(splošne obveznosti)

(1) Izvajalci vzdrževalnih in gradbenih del na objektih 
in drugi gospodarski infrastrukturi ter lastniki ali uporabniki 
zemljišč, v katerih poteka javni vodovod ali javna kanalizacija, 
morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji objektov in 
gospodarske infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poškodb 
javnega vodovoda, javne kanalizacije in vodovodnih ter kana-
lizacijskih priključkov.

(2) Pred pričetkom vzdrževalnih in gradbenih del iz prvega 
odstavka tega člena mora izvajalec del pri izvajalcu javne služ-
be pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda, javne kanali-
zacije in vodovodnih ter kanalizacijskih priključkov ter soglasje 
izvajalca javne službe s pogoji za izvedbo del in o pričetku del 
izvajalca javne službe pisno obvestiti.

(3) Izvajalec del iz prvega odstavka tega člena mora po 
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpo-
staviti javni vodovod, javno kanalizacijo in vodovodne ter kana-
lizacijske priključke v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo 
pod nadzorom izvajalca javne službe.

(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda, javne 
kanalizacije ali vodovodnih ter kanalizacijskih priključkov pri 
izvajanju del iz prvega odstavka tega člena je izvajalec del 
dolžan naročiti odpravo poškodb pri izvajalcu javne službe in 
plačati vse stroške popravila.

46. člen
(gradnja objektov in naprav javnega vodovoda  

in javne kanalizacije)
(1) Gradnjo objektov in naprav vodovoda in kanalizacije 

lahko izvaja katerikoli usposobljen izvajalec.
(2) Priključitev na javni vodovod in javno kanalizacijo iz-

vede upravljavec. Upravljavec ima pravico in dolžnost nadzirati 
gradnjo objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena.

(3) Vsa dela na javnih vodovodih, javni kanalizaciji, vodo-
vodnih in kanalizacijskih priključkih izvaja in nadzira upravljavec 
ali od upravljavca pooblaščeni izvajalec.

VIII. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE

47. člen
(oblikovanje cen)

(1) Cene storitev javne službe mora izvajalec javne službe 
oblikovati v skladu z veljavno zakonodajo. Cene posamezne 
storitve so lahko sestavljene iz fiksnega in variabilnega dela. 
Cenik storitev javne službe sprejme ustanovitelj izvajalca javne 
službe.

(2) Cenik za storitve priključitve na javni vodovod iz pete-
ga odstavka 15. člena tega odloka in za storitve priključitve na 
javno kanalizacijo iz osmega odstavka 27. člena tega odloka 
sprejme ustanovitelj izvajalca javne službe.

(3) Če se spremeni cena storitev javne službe, lahko 
izvajalec javne službe obračuna porabljeno vodo tako, da ne 
odčita vodomera, temveč se stanje vodomera na dan uveljavi-
tve spremenjene cene pitne vode izračuna iz povprečne porabe 
vode v preteklem obračunskem obdobju. Uporabnik lahko na 
dan spremembe cene storitev javne službe sam odčita stanje 
vodomera in ga sporoči upravljavcu javnega vodovoda. V tem 
primeru se za obračun uporabi javljeno stanje vodomera.

48. člen
(meritve količin porabljene pitne vode)

(1) Upravljavec javnega vodovoda meri količino porablje-
ne pitne vode v kubičnih metrih z obračunskimi vodomeri. Vsak 
obračunski vodomer mora biti pregledan in veljavno žigosan od 
pristojnega organa. Upravljavec javnega vodovoda vzdržuje 
obračunske vodomere in skrbi za njihove redne preglede.

(2) Za porabljeno vodo izstavi izvajalec javne službe ra-
čun uporabniku mesečno na podlagi:

– odčitane količine porabljene pitne vode ali povprečne 
dnevne porabe v preteklem obračunskem obdobju ali ocenjene 
količine porabe pitne vode v daljšem časovnem obdobju, če 
meritev z vodomerom ni možna in

– velikosti obračunskega vodomera ali priključka.
(3) Račun iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati 

vse z zakonom predpisane elemente.
(4) Uporabnikom, ki z lastnimi objekti in napravami izkori-

ščajo vodne vire, so pa priključeni na javno kanalizacijo ali se 
imajo možnost nanjo priključiti, se obračuna količina 0,15 m³ na 
stalno ali začasno prijavljeno osebo na dan in fiksni del, kot je 
predpisan za obračunski vodomer DN20.

49. člen
(preverjanje točnosti vodomera)

(1) Upravljavec javnega vodovoda izvaja redno kontrolo 
točnosti obračunskega vodomera.

(2) Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi 
izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da 
meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera 
ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, 
plača stroške izredne kontrole vodomera upravljavec javnega 
vodovoda, v nasprotnem primeru pa uporabnik.

50. člen
(izstavitev računa)

(1) Izvajalec javne službe izstavi račun lastniku stavbe ali 
uporabniku vode v stavbi.

(2) V stavbi z več stanovanji in skupnim vodomerom izda 
izvajalec javne službe račun posameznim uporabnikom stavbe 
na podlagi pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščen-
cem skupnosti lastnikov stanovanj, v katerem mora biti dogovorjen 
ključ delitve porabe. Izvajalec javne službe lahko izdaja račune 
tudi upravniku stavbe. Interna delitev in zaračunavanje vode posa-
meznemu uporabniku v objektu ni dolžnost izvajalca javne službe. 
Če so v objektu uporabniki, ki plačujejo različno tarifo vode, si 
morajo takšni uporabniki vgraditi svoje obračunske vodomere.

(3) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski 
vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, so dolžni iz-
vajalcu javne službe sporočiti, kdo je pooblaščenec skupnosti 
lastnikov stanovanj, ki izvajalcu javne službe sporoča dogo-
vorjen ključ delitve porabe, na osnovi katerega izda izvajalec 
javne službe račun posameznim uporabnikom. Interna delitev 
in zaračunavanje vode posameznemu uporabniku v objektu ni 
dolžnost izvajalca javne službe. Če so v objektu uporabniki, 
ki plačujejo različno tarifo vode, si morajo takšni uporabniki 
vgraditi svoje obračunske vodomere.

(4) Če zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogo-
če ugotoviti dejanske porabe vode, upošteva izvajalec javne 
službe pri obračunu vode povprečno količino porabljene vode 
v preteklem obračunskem obdobju.
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51. člen
(vodomeri v interni napeljavi)

(1) V interni hišni napeljavi so za obračunskim vodo-
merom lahko nameščeni še interni vodomeri, ki pa služijo 
uporabnikom samo za interno porazdelitev stroškov porabe 
vode oziroma kontrolo porabe vode. Upravljavec vodovoda teh 
vodomerov ne vzdržuje in jih ne uporablja za obračun vode.

(2) Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posame-
znim uporabnikom ni obveznost upravljavca vodovoda, kar 
pomeni, da uporabniki odgovarjajo nerazdelno solidarno do 
popolnega plačila dolga, glede na stanje odčitano na obračun-
skem vodomeru.

52. člen
(obračun oskrbe s pitno vodo)

(1) Izvajalec javne službe zaračunava uporabniku oskrbo 
s pitno vodo, če je priključen na javni vodovod.

(2) Oskrba s pitno vodo se plačuje v odvisnosti od ve-
likosti obračunskega vodomera in po porabljeni količini pitne 
vode v kubičnih metrih dobavljene pitne vode. Če pride na 
obračunskem vodomeru do okvare ali zaradi morebitnega dru-
gega vzroka ni možno odčitati porabo vode na vodomeru, se 
obračuna povprečna poraba vode, izračunana na osnovi pora-
be v zadnjem obračunskem obdobju pred nastankom okvare.

(3) Pri uporabnikih, ki porabijo manj kot 200 m3 pitne 
vode na mesec, zaračunava izvajalec javne službe mesečno 
porabo vode v obliki akontacije, v višini povprečne porabe vode 
v zadnjem obračunskem obdobju. Odčitavanje vodomera in 
obračun porabljene vode opravi upravljavec javnega vodovoda 
najmanj enkrat letno.

(4) Pri uporabnikih, ki porabijo več kot 200 m3 vode na 
mesec, opravi upravljavec javnega vodovoda odčitavanje vo-
domera praviloma vsak mesec. Račun se izstavi po dejanski 
porabi, zabeleženi na vodomeru. Kolikor v tekočem mesecu 
ni bilo opravljeno odčitavanje vodomera, se zaračuna poraba 
vode v obliki akontacije, v višini povprečne porabe vode v za-
dnjem obračunskem obdobju.

(5) Pogodbo o pavšalnem odjemu lahko sklene upravlja-
vec javnega vodovoda z uporabnikom le, če meritev porabljene 
pitne vode ni možna. Če se meritev dobavljene pitne vode ne 
izvaja, se obračuna količina 0,15 m3 na stalno ali začasno prija-
vljeno osebo na dan in fiksni del, kot je predpisan za obračunski 
vodomer DN20.

(6) Obračun prekomerne porabe se obračuna skladno z 
zahtevami zakonskih in podzakonskih predpisov in le v prime-
ru, če ti predpisi to izrecno zahtevajo.

(7) Uporabniku se ne zaračuna poraba pitne vode za 
gašenje požara iz zunanjega hidrantnega omrežja in poraba 
pitne vode za javne pipe, pranje ali namakanje javnih površin, 
če je naročnik ali izvajalec te storitve občina. Uporabnik je v 
tem primeru le dolžan obvestiti upravljavca javnega vodovoda 
o porabljeni količini pitne vode.

53.  člen
(obračun odvajanja komunalne odpadne vode)

(1) Odvajanje komunalne odpadne vode se plačuje v 
odvisnosti od velikosti obračunskega vodomera za porabljeno 
pitno vodo in količine porabljene pitne vode, ki jo registrira vo-
domer. V primeru, da izvajalec javne službe meritev dobavljene 
pitne vode ne izvaja, se obračuna količina 0,15 m3 na stalno ali 
začasno prijavljeno osebo na dan in fiksni del, kot je predpisan 
za obračunski vodomer DN20.

(2) Odvajanje komunalne odpadne vode so dolžni pla-
čevati uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo in 
uporabniki, ki na javno kanalizacijo niso priključeni, pa imajo 
možnost priključitve.

54. člen
(obračun čiščenja komunalne odpadne vode)

(1) Čiščenje komunalne odpadne vode se plačuje v odvi-
snosti od velikosti obračunskega vodomera za porabljeno pitno 

vodo in količino porabljene pitne vode, ki jo registrira vodomer. 
V primeru, da izvajalec javne službe meritev dobavljene pitne 
vode ne izvaja, se obračuna količina 0,15 m3 na stalno ali za-
časno prijavljeno osebo na dan in fiksni del, kot je predpisan 
za obračunski vodomer DN20.

(2) Stroške čiščenja komunalne odpadne vode plačujejo 
uporabniki, če se le-ta čisti na čistilni napravi.

55. člen
(obračun odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode)

(1) Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 
odvaja iz javnih površin, izvajalec javne službe zaračuna upo-
rabniku v ceni odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

(2) Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 
odvaja s strehe, zaračuna izvajalec javne službe uporabniku 
posebej glede na izračunano količino odvedene padavinske 
odpadne vode skladno z metodologijo predpisano s predpisi, 
ki urejajo oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb. Ta storitev se uporabniku zaračuna le v 
primeru, če se padavinska odpadna voda s strehe odvaja po-
sredno ali neposredno v javno kanalizacijo. Obračun se izvede 
skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.

(3) V primeru, da je uporabnik izvedel ustrezne ukrepe 
zadrževanja in zmanjševanja količin odvedene padavinske od-
padne vode s površine strehe, izvajalec javne službe zmanjša 
količino iz drugega odstavka tega člena za 50 %. Za ustrezen 
ukrep zadrževanja se šteje, če je za vsakih 100 m2 strehe za-
gotovljen najmanj 1 m3 volumna zadrževalnika.

56. člen
(obračun prevzema in ravnanja z blatom)

(1) Izvajalec javne službe mesečno zaračunava uporab-
niku prevzem in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic ali iz 
malih komunalnih čistilnih naprav skladno z zakonsko predpi-
sano metodologijo. V primeru, da metodologija ni predpisana, 
se storitev zaračuna glede na količino porabljene pitne vode. 
V primeru, da izvajalec javne službe meritev dobavljene pitne 
vode ne izvaja, se obračuna količina 0,15 m3 na stalno ali za-
časno prijavljeno osebo na dan.

(2) Storitev iz prve točke tega člena zajema prevzem in 
ravnanje z blatom iz obstoječih greznic enkrat na tri leta ali 
prevzem in ravnanje z blatom iz malih komunalnih čistilnih na-
prav enkrat na leto ter izdelavo ocene obratovanja male čistilne 
naprave enkrat na tri leta.

(3) Uporabnik je dolžan izvajalcu javne službe omogočiti 
prevzem blata in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic ali iz 
malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo ocene obratova-
nja male komunalne čistilne naprave.

(4) V primeru, da nastaja blato iz obstoječih greznic ali iz 
malih komunalnih čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu 
in se le-to skladno z veljavnimi predpisi uporablja za gnoje-
nje, se na osnovi pozitivno rešene vloge lastnika kmetijskega 
gospodarstva, storitev iz prvega odstavka tega člena ne zara-
čuna. V primeru, da kmetijsko gospodarstvo čisti komunalno 
odpadno vodo na mali komunalni čistilni napravi in uveljavlja 
oprostitev plačila storitve iz prvega odstavka tega člena, se mu 
vsako tretje leto izvede ocene obratovanja male komunalne 
čistilne naprave, ki se zaračuna po opravljeni storitvi skladno 
z veljavnim cenikom.

57. člen
(plačilo storitev)

Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati najkasneje do 
roka navedenega na računu. Če uporabnik zamudi s plačilom, 
mu za dolžni znesek izvajalec javne službe zaračuna zakonsko 
veljavne zamudne obresti. Če se uporabnik s prejetim računom 
ne strinja, ima pravico v osmih dneh od prejema računa vložiti 
pisni ugovor pri izvajalcu javne službe. Ugovor na izdan račun 
ne zadrži plačila. Izvajalec javne službe je dolžan na pisni ugo-
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vor uporabnika pisno odgovoriti v roku osem dni po njegovem 
prejemu in v tem roku ne sme prekiniti dobave vode.

58. člen
(prejemnik računa)

(1) Upravljavec izstavlja račun za porabljeno vodo pra-
viloma lastniku objekta, lahko pa tudi najemniku tega objekta, 
če lastnik o tem pisno obvesti upravljavca in navede začetek 
in konec najemnega razmerja.

(2) V primeru, da najemnik ne poravna zapadlega računa 
v dogovorjenem roku, je lastnik zavezanec za plačilo računa 
ne glede na trajanje najemnega razmerja.

IX. IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV

59. člen
(definicija posebnih storitev)

(1) Posebne storitve so storitve, ki niso obvezne storitve 
javne službe, jih pa izvajalec javne službe lahko izvaja z upo-
rabo javne infrastrukture pravnim ali fizičnim osebam. Posebne 
storitve so:

– oskrba s pitno vodo za namen, ki ni oskrba s pitno vodo 
in za katerega je potrebno pridobiti vodno pravico v skladu s 
predpisom, ki ureja vode,

– oskrba s pitno vodo, če zaradi njene rabe nastaja indu-
strijska odpadna voda,

– oskrba s pitno vodo za proizvodnjo pijač,
– oskrba s pitno vodo za tehnološke namene, pri katerih 

je voda sestavina proizvoda,
– oskrba s pitno vodo za polnjenje bazenskih kopališč,
– oskrba s pitno vodo za namakanje površin, ki niso javne,
– odvajanje industrijske odpadne vode,
– čiščenje industrijske odpadne vode,
– odvajanje padavinske odpadne vode s površin, ki niso 

javne površine ali strehe.
(2) Občina soglaša z izvajanjem posebnih storitev in 

pooblašča izvajalca javne službe za izvajanje teh storitev na 
celotnem območju občine.

60. člen
(obračun posebnih storitev)

Posebne storitve, razen čiščenje industrijske odpadne 
vode, se obračunavajo smiselno na enak način, kot je to dolo-
čeno v 52., 53., 54., 55. in 56. členu tega odloka za storitve, ki 
so predmet izvajanja javne službe. Obračun čiščenja industrij-
ske odpadne vode se določi v posebnem občinskem predpisu.

61. člen
(oblikovanje cene posebnih storitev)

(1) Cene posebnih storitev sprejme ustanovitelj izvajalca 
javne službe. Cena čiščenja industrijske odpadne vode se 
oblikuje na podlagi posebnega občinskega predpisa.

(2) V primeru, da za posamezno posebno storitev cena še 
ni sprejeta, se uporablja cena, ki velja za posamezno storitev 
javne službe.

(3) Cena posamezne posebne storitve ne more biti nižja 
od cene posamezne storitve javne službe.

X. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV POTREBNIH  
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

62. člen
(javni vodovodni in kanalizacijski sistemi)

(1) Javna služba oskrbe s pitno vodo se izvaja na območ-
ju občine po omrežju cevovodov ter z njimi povezanih objektov 
in tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro 
opremo za črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode), 

ki se povezujejo v sekundarno, primarno in magistralno javno 
vodovodno omrežje, s pomočjo katerega se zagotavlja oskrba 
naselij ali delov naselij s pitno vodo.

(2) Javna služba odvajanja odpadne vode se izvaja po:
– primarnem kanalizacijskem omrežju javne kanalizaci-

je, ki ga sestavljajo kanali in jarki ter z njimi povezani objekti 
in tehnološki sklopi, ki so namenjeni odvajanju komunalne 
in padavinske odpadne vode iz dveh ali več sekundarnih 
kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, 
in se zaključi z navezavo na komunalno ali skupno čistilno 
napravo;

– po sekundarnem kanalizacijskem omrežju javne kanali-
zacije, ki ga sestavlja sistem kanalov in jarkov ter z njimi pove-
zanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki 
olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode ipd.), 
ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne 
vode v naselju ali njegovem delu, in se zaključi z navezavo na 
komunalno čistilno napravo ali skupno čistilno napravo ali z 
navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje.

(3) Javna služba čiščenja odpadne vode se izvaja v 
komunalnih čistilnih napravah za odpadno vodo, ki se odvaja 
preko kanalizacijskega omrežja iz območij poselitev.

(4) Z objekti in napravami javne infrastrukture lokalnega 
pomena iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena 
upravlja upravljavec in jih lahko pod enakimi pogoji, določeni-
mi z zakonskimi in podzakonskim predpisi, s tem odlokom in 
drugimi občinskimi predpisi uporablja vsakdo.

(5) Uporaba objektov in naprav javne infrastrukture lo-
kalnega pomena iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega 
člena je obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni 
sistemi oskrbe s pitno vodo ali javni sistemi odvajanja in čišče-
nja odpadne vode.

(6) Šteje se, da je javni vodovod zgrajen, če je objekt, ki 
ga je potrebno oskrbovati s pitno vodo, oddaljen od javnega 
vodovoda manj kot 200 metrov.

(7) Šteje se, da je javna kanalizacija zgrajena, če je po-
trebno za priključitev objekta zgraditi kanalizacijski priključek, ki 
ni daljši od 50 metrov na vsak PE obremenitve odpadne vode, 
ki nastaja v objektu.

63. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnikov javnega vodovoda)

(1) Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe 
oskrbe s pitno vodo, ki so v lasti uporabnika javnega vodovoda, 
so naslednji:

1. interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje, ki 
ga od javnega vodovoda ločuje merilno mesto ali s pogodbo 
dogovorjeno mesto,

2. vodovodni priključek,
3. vodomerni jašek ali niša,
4. objekti in naprave vgrajeni za obračunskim vodomerom 

ali za pogodbeno dogovorjenim mestom, kot so: interni hidranti, 
interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dvigovanje tlaka 
vode, nepovratni varnostni ventili pri grelnih napravah, vodo-
hrani za sanitarno in požarno vodo, naprave za ogrevanje, 
mehčanje, dezinfekcijo vode in druge naprave.

(2) Objekti in naprave iz prvega odstavka tega člena niso 
del javnega vodovoda in jih z izjemo vodovodnega priključka 
vzdržuje uporabnik javnega vodovoda.

(3) Uporabnik javnega vodovoda je dolžan z objekti in 
napravami iz prvega odstavka tega člena gospodariti tako, da 
je omogočena nemotena oskrba s pitno vodo.

64. člen
(vodovodni priključek)

Vodovodni priključek vzdržuje upravljavec vodovoda. Pri 
izvajanju vzdrževalnih del mora uporabnik upravljavcu vodo-
voda omogočiti dostop na zemljišče, po katerem poteka pri-
ključek. Največja dovoljena dolžina vodovodnega priključka 
je 50 m.
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65. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnikov javne kanalizacije)

(1) Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki so v lasti uporabnika 
javne kanalizacije, so naslednji:

– interna kanalizacija,
– kanalizacijski priključek,
– male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo 

od 50 PE,
– naprave in objekti za predčiščenje odpadne vode (ob-

stoječe greznice, peskolovi, oljni lovilniki, ipd.).
(2) Objekti in naprave iz prvega odstavka tega člena 

niso del javne kanalizacije in so v lasti lastnikov stavb, ki jim 
pripadajo. Z njimi upravlja upravljavec stavbe ali lastniki stavbe.

(3) Lastniki ali upravljavci stavbe iz prejšnjega odstavka 
morajo na svoje stroške zagotoviti:

– redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in 
kanalizacijskih priključkov,

– redno vzdrževanje nepretočnih greznic, obstoječih gre-
znic ter malih komunalnih čistilnih naprav,

– občasno preverjanje tehnične brezhibnosti kanaliza-
cijskih priključkov, nepretočnih greznic, obstoječih greznic ter 
malih komunalnih čistilnih naprav.

XI. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV V UPRAVLJANJE

66. člen
(prenos obstoječega vodovoda ali kanalizacije v last občine)

Obstoječi vodovod ali kanalizacija, ki ni v upravljanju izva-
jalca javne službe in ni v lasti občine, se lahko prenese v last 
občine s pogodbo med dosedanjim upravljavcem, lastnikom in 
občino. V pogodbi iz prejšnjega stavka se določijo pravice in 
obveznosti dosedanjega upravljavca, lastnika in občine.

67. člen
(prenos javnega vodovoda ali javne kanalizacije  

v upravljanje upravljavcu)
Za prenos obstoječega javnega vodovoda ali javne kanali-

zacije v lasti občine v upravljanje bodočega upravljavca morajo 
biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. vodovod ali kanalizacija, ki se predaja, mora imeti 
vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, situacijo 
omrežja, evidenco priključkov in ostalih elementov na vodu, 
vodno dovoljenje),

2. vodovod ali kanalizacija, ki se predaja, mora ustrezati 
določilom tega odloka in mora glede tehničnih zahtev ustrezati 
pravilom stroke,

3. izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s finanč-
nim ovrednotenjem,

4. izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana 
cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetih 
naprav,

5. na vseh odjemnih mestih vodovoda morajo biti vgra-
jeni obračunski vodomeri, ki morajo biti pregledani in žigosani 
skladno s predpisi urada za meroslovje,

6. postopek prevzema mora biti izveden dokumentirano z 
zapisnikom o primopredaji.

68. člen
(prenos novozgrajenega infrastrukturnega sistema)
(1) Prevzem novozgrajenih vodovodnih in kanalizacijskih 

objektov ter naprav v last občine se izvede po naslednjem 
postopku:

1. po končani gradnji investitor pridobi uporabno dovo-
ljenje,

2. občina prevzame objekte v last na podlagi primopre-
dajnega zapisnika, če je investitor izpolnil naslednje pogoje:

– pridobil uporabno dovoljenje (1. točka prvega odstavka 
tega člena),

– predložil projekt izvedenih del in ostalo ustrezno teh-
nično dokumentacijo, vrednost osnovnih sredstev ter potrdilo 
o urejenih lastninskih razmerjih.

(2) Investitor je dolžan predati zgrajeni vodovod ali kana-
lizacijo občini najkasneje v roku enega meseca po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja.

(3) Prevzete vodovodne in kanalizacijske objekte ter na-
prave skladno z določili tega člena preda občina v upravljanje 
bodočemu upravljavcu. Postopek predaje v upravljanje mora 
biti izveden dokumentirano z zapisnikom o primopredaji.

XII. VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA  
IN ODJEM PITNE VODE IZ HIDRANTOV

69. člen
(odvzem vode iz hidranta)

(1) Hidranti na javnem vodovodu služijo predvsem po-
žarni varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in primerno 
vzdrževani.

(2) Brez soglasja upravljavca javnega vodovoda se sme 
uporabiti pitna voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za 
gašenje požarov ter izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja 
in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. 
V teh primerih mora uporabnik javnega vodovoda po uporabi 
vode pisno obvestiti upravljavca javnega vodovoda o kraju 
uporabe, času odvzema pitne vode, količini porabljene vode in 
o morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih.

(3) Voda iz hidrantov se lahko izjemoma, vendar samo 
ob soglasju upravljavca javnega vodovoda, uporabi tudi za 
naslednje namene:

– škropljenje in pranje cest, ulic, trgov,
– zalivanje parkov ter javnih nasadov,
– za javne prireditve,
– za polnjenje cistern za prevoz vode,
– za utrjevanje cestišč ali podobna druga gradbena dela.
(4) V primerih uporabe vode iz tretjega odstavka tega 

člena, upravljavec javnega vodovoda in uporabnik skleneta 
pogodbo, v kateri se določijo pogoji uporabe in način plačila 
stroškov porabljene vode.

(5) Upravljavec javnega vodovoda je dolžan izdati so-
glasje za uporabo vode iz hidrantov za v tretjem odstavku tega 
člena določene namene, če to dopuščajo razmere na javnem 
vodovodu.

(6) Uporabnik, ki uporablja vodo iz hidranta za namene 
iz tretjega odstavka tega člena, mora imeti lasten in tehnično 
brezhiben hidrantni nastavek z overjenim vodomerom, ki je 
registriran pri upravljavcu vodovoda, in je dolžan upravljavca 
javnega vodovoda mesečno obveščati o količini porabljene 
pitne vode.

(7) Uporabnik mora po uporabi hidranta le-tega pustiti v 
brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru odgovarja uporab-
nik za vso škodo, nastalo zaradi okvare hidranta in stroške 
popravila hidranta.

(8) Za uporabo obstoječih hidrantov v internem omrežju, 
ki se napajajo iz vodovodnega omrežja mimo vodomera, veljajo 
do predelave vodomernega mesta, ki bo zagotavljalo napaja-
nje hidrantov preko vodomera, določbe iz drugega, tretjega in 
četrtega odstavka tega člena. Uporabnik je dolžan zagotoviti 
dostop do teh hidrantov pooblaščenim predstavnikom uprav-
ljavca javnega vodovoda.

70. člen
(vzdrževanje hidrantov)

Izvajalec javne službe vzdržuje javno hidrantno omrežje 
in hidrante, ki so priključeni nanj. Stroški za to vzdrževanje so 
sestavni del stroškov oskrbe s pitno vodo.
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XIII. UKREPI ZA ZMANJŠANJE KOLIČIN PADAVINSKE 
VODE ODVEDENE V KANALIZACIJO

71. člen
(določitev ukrepov)

Izvajalec javne službe predpiše v postopku izdaje pogojev 
in soglasij h gradnji in priključevanju objektov na javno kana-
lizacijo investitorju ukrepe za zmanjšanje količine padavinske 
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo v skladu z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo gradnjo, vodni režim in izvajanje javne služ-
be odvajanja in čiščenja odpadne vode.

72. člen
(odvajanje padavinske vode)

Padavinsko vodo s streh in utrjenih površin, na katerih ni 
možnosti onesnaženja, je potrebno ponikati v podtalje, če je to 
izvedljivo, v nasprotnem pa kontrolirano izpuščati v površinske 
odvodnike.

73. člen
(zadrževanje padavinske vode)

(1) Pri načrtovanju novih objektov je potrebno pred priklju-
čitvijo padavinske vode na javno kanalizacijo ali pred izpustom 
v vodotok predvideti zadrževalni bazen, ki predstavlja objekt za 
izravnavanje sunkovitega odtoka.

(2) Zadrževalni bazen iz prvega odstavka tega člena je 
potrebno dimenzionirati na ta način, da ob upoštevanju 15 mi-
nutnega naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok z 
območja gradnje po izgradnji ni večji, kot je bil pred gradnjo.

XIV. JAVNA POOBLASTILA

74. člen
(javna pooblastila)

(1) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe 
podeljuje javno pooblastilo, da v okviru izvajanja javne službe 
odloča v upravnih zadevah izdaje pogojev in soglasij v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

(2) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe 
podeljuje javno pooblastilo, da v okviru izvajanja javne službe 
izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve 
in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.

XV. PREKINITEV DOBAVE PITNE VODE IN PREKINITEV 
ODVAJANJA ODPADNE VODE

75. člen
(prekinitev in omejitev dobave pitne vode zaradi zdravja ljudi)

(1) Upravljavec javnega vodovoda mora prekiniti z dobavo 
pitne vode, omejiti njeno uporabo, ali sprejeti drug ukrep, po-
treben za varovanje zdravja ljudi, če predstavlja uporaba pitne 
vode potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Pri izbiri ukrepov 
mora upoštevati tveganje za zdravje ljudi, ki bi jih povzročila 
prekinitev dobave ali omejitev dobave pitne vode.

(2) V primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode 
mora upravljavec vodovoda takoj obvestiti uporabnike in jim 
posredovati ustrezna priporočila. V primeru prekinitve dobave 
pitne vode, ki traja več kot 24 ur, mora izvajalec javne službe 
zagotoviti vsaj minimalno oskrbo s pitno vodo.

76. člen
(omejitev dobave pitne vode zaradi pomanjkanja vode)

V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb 
na objektih ali opremi javnega vodovoda, zaradi katerih je 
ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec 
vodovoda omeji odvzem pitne vode iz vodovoda, pri čemer 

mora upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo pred-
nost pred rabo pitne vode za druge namene.

77. člen
(prekinitev iz razlogov na strani uporabnika)

(1) Izvajalec javne službe lahko brez predhodnega ob-
vestila uporabniku prekine dobavo s pitno vodo in odvajanje 
odpadne vode, če:

– stanje interne vodovodne napeljave ali vodomernega 
mesta ogroža zdravje uporabnikov oziroma kvaliteto vode v 
javnem vodovodu,

– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka 
ogroža zdravje uporabnikov,

– je vodovodni ali kanalizacijski priključek izveden brez 
soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem upravljavca,

– uporabnik onemogoči predstavniku upravljavca javne-
ga vodovoda odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled 
priključka in notranjih instalacij,

– uporabnik krši objavljene ukrepe za odpravo vzrokov 
neskladnosti in omejitve uporabe pitne vode,

– uporabnik odvaja v javno kanalizacijo odpadno vodo, ki 
presega predpisane mejne vrednosti snovi za odvajanje v javno 
kanalizacijo, če se s tem zaradi posrednega ali neposrednega 
odvajanja odpadne vode v vodo povzroča nevarnost za vodni 
vir ali oskrbo s pitno vodo,

– uporabnik odvaja v javno kanalizacijo odpadno vodo 
v količinah, ki presega pogoje iz soglasja za priključitev na 
javno kanalizacijo, če je zaradi tega moten proces čiščenja 
odpadne vode v takšni meri, da obratovanje čistilne naprave 
ne poteka v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in to-
plote pri odvajanju odpadne vode v vodo in javno kanalizacijo 
in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih 
čistilnih naprav,

– uporabnik onemogoča izvajalcu javne službe meritve 
količin in onesnaženosti odpadne vode,

– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje 
in premoženje prebivalcev v stavbi,

– obstajajo drugih razlogi, ki lahko ogrozijo nemoteno 
izvajanje dejavnosti javne službe, če se prekinitev ne bi izvedla.

(2) Izvajalec javne službe lahko prekine dobavo pitne 
vode in odvajanje odpadne vode posameznemu uporabniku 
na podlagi predhodnega obvestila, v katerem mu mora dati 
primeren rok za odpravo vzroka prekinitve, če:

– hišno vodovodno omrežje in druge naprave uporabnika 
ovirajo redno dobavo pitne vode drugim uporabnikom,

– uporabnik brez soglasja upravljavca javnega vodovoda 
dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo hišno vodovo-
dno omrežje ali če spremeni zmogljivost svojega vodovodnega 
priključka,

– uporabnik brez privolitve upravljavca javnega vodovoda 
odstrani varnostno objemko na vodomeru ali kako drugače 
spremeni izvedbo priključka,

– se uporabnik ne priključi na javno kanalizacijo skladno 
s 24. členom tega odloka,

– uporabnik ne prazni greznice skladno z 22. členom 
tega odloka,

– uporabnik ne opusti greznice skladno s 24. členom 
tega odloka,

– ne omogoči upravljavcu javnega vodovoda vzdrževanja 
vodovodnega priključka pod pogoji iz 18. člena tega odloka,

– je namestitev vodomera možna, uporabnik pa ga ne 
namesti,

– posega v obračunski vodomer v nasprotju z zahtevami 
upravljavca javnega vodovoda iz 17. člena tega odloka,

– kvaliteta odvajanja odpadne vode v javno kanalizacijo 
ne ustreza zahtevam zakonskih in podzakonskih predpisov,

– to izhaja iz odločbe pristojnega inšpektorja,
– uporabnik ne poravna zapadlih računov za dobavljeno 

pitno vodo ali za storitve javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode,
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– uporabniki v večstanovanjskem objektu skladno s 
50. členom tega odloka upravljavcu ne sporočijo pravne ali 
fizične osebe, ki prejema ter plačuje račune,

– objekt ne izpolnjuje z zakonodajo predpisanih pogojev 
za priključitev na vodovodno omrežje.

(3) Prekinitev oskrbe s pitno vodo ali prekinitev odvaja-
nja komunalne in padavinske odpadne vode velja za čas do 
odprave vzroka prekinitve. Uporabnik mora poravnati stroške 
prekinitve in ponovne priključitve.

78. člen
(prekinitev iz razlogov na strani izvajalca javne službe  

in višje sile)
(1) Upravljavec ima pravico, da prekine oskrbo s pitno 

vodo ali odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode 
zaradi:

– izvedbe planiranih vzdrževalnih del na objektih in napra-
vah javnega vodovoda ali javne kanalizacije,

– odprave nepredvidljive okvare na objektih in napravah 
javnega vodovoda ali javne kanalizacije,

– višje sile, kot npr. potres, požar, suša, onesnaževanje 
vodnih virov, izpad energije in podobno.

(2) Upravljavec mora o predvidenem času in trajanju 
prekinitve iz prejšnjega odstavka pravočasno, to je v primeru 
iz prve alineje prejšnjega odstavka vsaj en dan pred predvide-
no prekinitvijo, v primeru iz druge in tretje alineje prejšnjega 
odstavka pa najpozneje v roku 24 ur po prekinitvi, obvestiti 
uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja 
ali na drug krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni 
strani. V primerih iz tretje alineje prejšnjega odstavka mora 
izvajalec javne službe postopati skladno s sprejetimi načrti 
ukrepov za navedene primere.

(3) Če prekinitev ali omejitev oskrbe s pitno vodo traja več 
kot 24 ur, mora izvajalec javne službe v tem času zagotoviti vsaj 
minimalno nadomestno oskrbo s pitno vodo.

XVI. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA  
IN KAZENSKE DOLOČBE

79. člen
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja 
pristojna občinska inšpekcijska služba.

(2) Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora ima organ iz 
prejšnjega odstavka poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po 
drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:

1. nadzorovati priključevanje na javni vodovod in javno 
kanalizacijo, pregledovati dokumentacijo v zvezi s priključeva-
njem na javni vodovod in javno kanalizacijo in odrediti odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti,

2. nadzorovati praznjenje, čiščenje in zasutje greznic ter 
pregledovati dokumentacijo v zvezi s praznjenjem greznic in 
odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,

3. nadzorovati izvajanje ukrepov v zvezi z odvajanjem 
komunalne in padavinske odpadne vode,

4. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena zdravje in varnost 
premoženja ljudi, odrediti ukrepe, da se odvrne nevarnost ali 
prepreči škoda,

5. nadzorovati delovanje internih čistilnih naprav za ko-
munalno odpadno vodo in kakovost te vode pred izpustom v 
kanalizacijo in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,

6. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri izdaji 
soglasij, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

(3) Naloge inšpekcijskega nadzora po tem odloku opra-
vljajo inšpektorice in inšpektorji (v nadaljnjem besedilu: inšpek-
torji) skladno s tem odlokom in z zakonom, ki ureja inšpekcijski 
nadzor.

(4) Pristojni organ lokalne skupnosti ima pravico do po-
gleda v evidence, ki jih vodi izvajalec javne službe, v skladu z 
določbami zakona o varstvu osebnih podatkov.

80.  člen
(ukrepi inšpektorjev)

Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nad-
zora ugotovi, da je kršen ta odlok, ima pravico in dolžnost 
odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, 
ki ga določi.

81. člen
(globe)

(1) Z globo 1.000 € v se kaznuje za prekršek – upravlja-
vec javnega vodovoda – pravna oseba, če:

– ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 75. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 

tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 1000 € se kaznuje za prekršek uporabnik – 

pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 12. člena tega 
odloka;

– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena tega 
odloka;

– ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 16. člena tega 
odloka;

– ravna v nasprotju s 17. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 24. člena 

tega odloka;
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena tega 

odloka;
– ravna v nasprotju z 28. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 41. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 42. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 43. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju s 44. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 45. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 

69. člena tega odloka.
(4) Z globo 400 evrov se za prekršek iz tretjega odstavka 

tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(5) Z globo 400 evrov se za prekršek iz tretjega odstavka 

tega člena kaznuje uporabnik – fizična oseba.

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

82. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju Občine Vojnik (Uradni 
list RS, št. 106/09).

83. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.

Št. zadeve: 032-0010-2014/5
Vojnik, dne 7. avgusta 2014

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l.r.
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ROGATEC

3051. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini 
Rogatec

Občinska volilna komisija Občine Rogatec je na podlagi 
41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) na 
6. redni seji dne 7. 10. 2014 sestavila 

P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Rogatec

I. VOLILNA UDELEŽBA V OBČINI ROGATEC
UDELEŽBA – ŽUPAN UDELEŽBA – OBČINSKI SVET

1. volilna enota 2. volilna enota
Skupno število volivcev 2677 1368 1309
Skupaj glasovalo po imeniku 883 470 413
Skupaj glasovalo s potrdili 0 0 0
Število oddanih glasovnic 883 470 413
Število neveljavnih glasovnic 98 21 27
Število veljavnih glasovnic 785 449 386
Procent udeležbe 32.98% 34.36% 31.55%

II. SKUPNI REZULTAT GLASOVANJA ZA ŽUPANA OBČINE ROGATEC

Mesto Kandidat Predlagatelj Št.
glasov

Odstotek
glasov

1. Martin MIKOLIČ, 
roj. 7. 10. 1959,
Steklarska ulica 16, Rogatec

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

785 100%

REZULTATI GLASOVANJA ZA ŽUPANA PO VOLIŠČIH

Št. volilne enote
in šifra volišča

Volišče Martin MIKOLIČ
Št. glasov % glasov

01 – 001 Kulturni dom, Strmolska ulica 6 386  100%
02 – 002 Vaško gasilski dom Donačka Gora 200  100%
02 – 003 Vaško gasilski dom Dobovec 168  100%
01 – 901 Predčasno glasovanje 31  100%
01 – 997 Glasovanje po pošti 0 /

III. SKUPNI REZULTATI GLASOVANJA ZA OBČINSKI SVET V OBČINI ROGATEC

Št. glasov % glasov Ime liste
163 19,52% SMC – STRANKA MIRA CERARJA
57 6,83% SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
83 9,94% DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
43 5,15% DRUŠTVO UPOKOJENCEV ROGATEC
88 10,54% SOCIALNI DEMOKRATI

265 31,73% NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
136 16,29% SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
835 100% SKUPAJ GLASOV

MANDATI ZA OBČINSKI SVET V 1. IN 2. VOLILNI ENOTI:
količnik v 1. volilni enoti: 74.83 direktnih mandatov: 2 od 6
količnik v 2. volilni enoti: 64.33 direktnih mandatov: 4 od 6

IME LISTE 1. volilna enota 2. volilna enota
glasov %

glasov
direktni
mandati

%
ostan.

glasov %
glasov

direktni
mandati

%
ostan.

SMC – STRANKA MIRA CERARJA 96 21.38 1 28.29 67 17.36 1 4.15
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 17 3.79 / 22.72 40 10.36 / 62.18
DeSUS – DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

65 14.48 / 86.86 18 4.66 / 27.98
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IME LISTE 1. volilna enota 2. volilna enota
glasov %

glasov
direktni
mandati

%
ostan.

glasov %
glasov

direktni
mandati

%
ostan.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
ROGATEC

32 7.13 / 42.76 11 2.85 / 17.10

SOCIALNI DEMOKRATI 59 13.14 / 78.84 29 7.51 / 45.08
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

120 26.73 1 60.36 145 37.56 2 25.39

SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS

60 13.36 / 80.18 76 19.69 1 18.13

SKUPAJ GLASOV 449 2 386 4

Količnik po d'Hondtu na glasovih list
Zap. št. Količnik Ime liste

1  265.00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
2  163.00 SMC – STRANKA MIRA CERARJA 
3  136.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
4  132.50 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
5  88.33 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
6  88.00 SOCIALNI DEMOKRATI 
7  83.00 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
8  81.50 SMC – STRANKA MIRA CERARJA 
9  68.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

10  66.25 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
11  57.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
12  54.33 SMC – STRANKA MIRA CERARJA 
13  53.00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
14  45.33 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
15  44.17 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
16  44.00 SOCIALNI DEMOKRATI 
17  43.00 DRUŠTVO UPOKOJENCEV ROGATEC 

OBČINSKI SVET OBČINE ROGATEC – mandatno obdobje 2014–2018
Občinski svet šteje 12 članov, ki so izvoljeni po proporcionalnem volilnem sistemu.

Zap. 
št.

Lista Št. članov 
v svetu

1. volilna enota 2. volilna enota

1 SMC – STRANKA MIRA 
CERARJA

3 
(25,00%)

PREVOLŠEK Viljem, roj. 24. 3. 
1958,
Trg 9, Rogatec

KOREZ Martin, roj. 31. 8. 1980, 
Tlake 58a, Rogatec
KUNSTEK Agica, roj. 21. 12. 1968, 
Žahenberc 61, Rogatec

2 SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

1 
(8,33%)

– POLAJŽAR Anton, roj. 3. 4. 1980, 
Sv. Jurij 4, Rogatec

3 DeSUS – DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

1 
(8,33%)

BILUŠIĆ Jelka, roj. 31. 12. 1953, 
Maistrova ulica 2, Rogatec

–

4 SOCIALNI DEMOKRATI 1 
(8,33%)

FERČEC Fredi, roj. 25. 3. 1972, 
Hofmanova ulica 5, Rogatec

–

5 NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

4 
(33,33%)

BUKŠEK Vili, roj. 1. 1. 1966, 
Žahenberška cesta 1, Rogatec
MIKOLIČ Martin, roj. 7. 10. 1959, 
Steklarska ulica 16, Rogatec

PAVLOVIČ Jolanda, roj. 1. 2. 1967, 
Log 63, Rogatec
ROŠKAR Anton, roj. 15. 12. 1956, 
Donačka Gora 36a, Rogatec

6 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS

2 
(16,67%)

BOŽAK Viktor, roj. 11. 4. 1965, 
Lerchingerjeva ulica 6, Rogatec

ŠMIT Mojca, roj. 13. 3. 1970, Tlake 
59, Rogatec

Struktura občinskega sveta po spolu
Volilna enota Št. članov  

v svetu
ženske % žensk moški % moških

1. volilna enota 6 1 16.67% 5 83.33%
2. volilna enota 6 3 50.00% 3 50.00%

SKUPAJ 12 4 33.33% 8 66.67%
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IV. IZVOLJENI ČLANI SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI OBČINE ROGATEC – mandatno obdobje 2014–2018
Svet Krajevne skupnosti Rogatec; svet šteje 9 članov

Zap. 
št.

Vol. 
enota

Št. 
glasov

Priimek, ime, rojen Stalno prebivališče Predlagatelj

1 1 55 KITAK Dušan, roj. 1974 Celjska cesta 42, Rogatec Nova Slovenija – krščanski
demokrati

2 1 51 OSET Marjan, roj. 1940 Pot celjskih grofov 7,
Rogatec

Nova Slovenija – krščanski
demokrati

3 1 38 KITAK Melita, roj. 1968 Celjska cesta 11, Rogatec Slovenska demokratska stranka

4 2 51 KRIŽAN Bojan, roj. 1980 Trg 15, Rogatec Nova Slovenija – krščanski
demokrati

5 2 42 TUDJA Aleksandra, roj. 1975 Slomškova ulica 14,
Rogatec

Stranka Mira Cerarja – SMC

6 2 40 PODHRAŠKI Milan, roj. 1950 Trg 5, Rogatec Stranka Mira Cerarja – SMC

7 3 56 ZALEZINA Suzana, roj. 1975 Steklarska ulica 19,
Rogatec

Stranka Mira Cerarja – SMC

8 3 45 REBIĆ Julijan, roj. 1971 Ceste 91, Rogatec Nova Slovenija – krščanski 
demokrati

9 3 45 ARTIČ Iztok, roj. 1980 Rajska ulica 15, Rogatec Stranka Mira Cerarja – SMC

Svet Krajevne skupnosti Donačka Gora; svet šteje 7 članov

Zap. 
št.

Vol. 
enota

Št. 
glasov

Priimek, ime, rojen Stalno prebivališče Predlagatelj

1 1 37 KITAK Srečko, roj. 1949 Donačka Gora 5, Rogatec Slovenska demokratska stranka

2 1 30 KITAK Jakob, roj. 1956 Donačka Gora 13, Rogatec Nova Slovenija – krščanski 
demokrati

3 1 26 PODHRAŠKI Jože, roj. 1991 Sv. Jurij 8, Rogatec Stranka Mira Cerarja – SMC

4 2 35 PUŠAVER Vlado, roj. 1968 Tlake 38b, Rogatec Nova Slovenija – krščanski 
demokrati

5 2 30 ŠMIT Alojz, roj. 1963 Tlake 59, Rogatec Slovenska demokratska stranka

6 3 23 JERIČ Peter, roj. 1990 Žahenberc 41, Rogatec Stranka Mira Cerarja – SMC

7 3 19 HORVAT Brigita, roj. 1978 Žahenberc 40a, Rogatec Stranka Mira Cerarja – SMC

Svet Krajevne skupnosti Dobovec; svet šteje 5 članov

Zap. 
št.

Vol. 
enota

Št. 
glasov

Priimek, ime, rojen Stalno prebivališče Predlagatelj

1 1 31 ANTOLINC Vida, roj. 1956 Log 52a, Rogatec Nova Slovenija – krščanski
demokrati

2 1 23 PAVLOVIČ Bojan, roj. 1967 Log 54, Rogatec Nova Slovenija – krščanski
demokrati

3 2 34 ARTIČ Damjan, roj. 1982 Dobovec pri Rogatcu 28b, 
Rogatec

Nova Slovenija – krščanski
demokrati

4 2 30 OSVALDIČ Zvonka, roj. 1976 Dobovec pri Rogatcu 25a, 
Rogatec

Slovenska demokratska stranka

5 3 10 PILDEK Barbara, roj. 1975 Trlično 4b, Rogatec Slovenska demokratska stranka

Št. 041-0035/2014
Rogatec, dne 7. oktobra 2014

Predsednica
Občinske volilne komisije

Občine Rogatec
Mojca Jug l.r.
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SEŽANA

3052. Poročilo o izidu volitev župana in občinskega 
sveta v Občini Sežana na volitvah dne 5. 10. 
2014

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV- 
UPB3, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 45/08 in 
83/12) je Občinska volilna komisija Sežana na seji dne 8. 10. 
2014 sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana in občinskega sveta  
v Občini Sežana na volitvah dne 5. 10. 2014

1. Volitve župana in volitve članov v Občinski svet Občine 
Sežana so bile opravljene dne 5. 10. 2014. Pravico glasovanja 
je imelo 10.866 volivcev, glasovalo pa jih je 4817, kar znaša 
44,33%. Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku. Predčas-
no je glasovalo 225 volivcev, po pošti pa 12 volivcev.

2. Na volitvah župana je bilo oddanih 4816 glasovnic, od 
katerih je bilo 127 neveljavnih, 4689 pa veljavnih.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. DAVORIN TERČON 2268 glasov 48.37%

2. EDI FABJAN  425 glasov  9.06%

3. dr. MILKO NOVIČ  333 glasov 7.10%

4. RUDOLF PEČAR  96 glasov 2.05%

5. LJUBISLAVA ŠKIBIN  466 glasov 9.94%

6. DAVID ŠKABAR 1101 glasov 23.48%

Občinska volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 
107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list 
RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ugotovila, 
da noben kandidat ni dobil potrebne večine glasov, zato se 
opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ 
glasov. To sta Davorin Terčon in David Škabar.

3. Na volitvah članov v Občinski svet Občine Sežana je 
bila občina ena volilna enota. Oddanih je bilo 4817 glasovnic. 
Veljavnih glasovnic je bilo 4626, neveljavnih pa 191.

Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število 
glasov:

Zap. št. Ime liste Št. glasov % glasov

1 DAVID ŠKABAR – PRAVA POT 469  10.14

2 SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO 117  2.53

3 LISTA ALJOŠE JERIČA (ZaAB, ZARES) 16  0.35

4 MOŽE BRANKO 143  3.09

5 OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA 194  4.19

6 LISTA ANDREJ SILA 200  4.32

7 SOCIALNI DEMOKRATI 486  10.51

8 ŽIVOJ RACE 154  3.33

9 ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP 177  3.83

10 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 106  2.29

11 NEODVISNA LISTA ZARJA 198  4.28

12 SMC STRANKA MIRA CERARJA 445  9.62

13 INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM (IDS) 112  2.42

14 LISTA DAVORIN TERČON 614  13.27

15 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 25  0.54

16 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 285  6.16
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Zap. št. Ime liste Št. glasov % glasov

17 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 378  8.17

18 MITJA AMBROŽIČ 57  1.23

19 ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA OBČANOV 252  5.45

20 LISTA UPOKOJENCEV 134  2.90

21 LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 64  1.38

SKUPAJ 4626 VELJAVNIH GLASOV

Prvih 25. količnikov po 14. členu Zakona o lokalnih voli-
tvah je razdeljenih naslednjim listam:

Zap. št. Količnik Št. Ime liste

1  614.00 14 LISTA DAVORIN TERČON 

2  486.00 7 SOCIALNI DEMOKRATI 

3  469.00 1 DAVID ŠKABAR – PRAVA POT 

4  445.00 12 SMC STRANKA MIRA CERARJA 

5  378.00 17 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 

6  307.00 14 LISTA DAVORIN TERČON 

7  285.00 16 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

8  252.00 19 ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA OBČANOV 

9  243.00 7 SOCIALNI DEMOKRATI 

10  234.50 1 DAVID ŠKABAR – PRAVA POT 

11  222.50 12 SMC STRANKA MIRA CERARJA 

12  204.67 14 LISTA DAVORIN TERČON 

13  200.00 6 LISTA ANDREJ SILA 

14  198.00 11 NEODVISNA LISTA ZARJA 

15  194.00 5 OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA 

16  189.00 17 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 

17  177.00 9 ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP 

18  162.00 7 SOCIALNI DEMOKRATI 

19  156.33 1 DAVID ŠKABAR – PRAVA POT 

20  154.00 8 ŽIVOJ RACE 

21  153.50 14 LISTA DAVORIN TERČON 

22  148.33 12  SMC STRANKA MIRA CERARJA 

23  143.00 4  MOŽE BRANKO 

24  142.50 16  DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

25  134.00 20  LISTA UPOKOJENCEV 

Na podlagi drugega odstavka 14. člena Statuta Občine 
Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) šteje Občinski svet Občine 
Sežana 20 (dvajset) članov.

Mandati so bili razdeljeni takole:

ŠTEVILO 
MANDATOV ŠTEVILKA IN IME LISTE

3 1 DAVID ŠKABAR – PRAVA POT
1 5 OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA
1 6 LISTA ANDREJ SILA
3 7 SOCIALNI DEMOKRATI
1 8 ŽIVOJ RACE
1 9 ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
1 11 NEODVISNA LISTA ZARJA
2 12 SMC STRANKA MIRA CERARJA
3 14 LISTA DAVORIN TERČON
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ŠTEVILO 
MANDATOV ŠTEVILKA IN IME LISTE

1 16 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

2 17 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

1 19 ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA OBČANOV

SKUPAJ 20 MANDATOV

4. Vsota preferenčnih glasov pri kandidatih s posameznih 
list ni pri izvolitvi v nobenem primeru vplivala na drugačno raz-
vrstitev kandidatov kot so bili navedeni na posameznih listah. 
Z vseh list, katerim so bili dodeljeni mandati, so bili kandidati 
izvoljeni po vrstnem redu s teh list, in sicer:
1. DAVID ŠKABAR – PRAVA POT

– DAVID ŠKABAR
– MARTINA KODRIČ
– SEBASTJAN HREŠČAK

5. OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA
– MILAN ŠKAPIN

6. LISTA ANDREJ SILA
– ANDREJ SILA

7. SOCIALNI DEMOKRATI
– dr. LJUBICA JELUŠIČ
– MATEJ GLAVINA
– NEVA FILIPČIČ

8. ŽIVOJ RACE
– ŽIVOJ RACE

9. ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
– PETER ŠTOKA

11. NEODVISNA LISTA ZARJA
– IVICA PODGORŠEK

12. SMC STRANKA MIRA CERARJA
– mag RADO PIRJEVEC
– mag. SILVANA ŠONC

14. LISTA DAVORIN TERČON
– DAVORIN TERČON
– MATEJA KODRIČ
– ČRTOMIR PEČAR

16. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE
– LJUBISLAVA ŠKIBIN

17. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
– DRAGO PIREC
– SARA GOMIZELJ

19. ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA OBČANOV
– EDI FABJAN

V Občinski svet Občine Sežana so izvoljeni:

ŠT. PRIIMEK IN IME DATUM ROJSTVA NASLOV POŠTA

1. EDI FABJAN roj. 26. 5. 1961 Avber 19 6210 SEŽANA

2. NEVA FILIPČIČ roj.17. 8. 1952 Dutovlje 23 6221 DUTOVLJE

3. MATEJ GLAVINA roj. 11. 2. 1988 Sežana, Cesta v Ograde 11 6210 SEŽANA

4. SARA GOMIZELJ roj. 4. 6. 1987 Kazlje 13 a 6210 SEŽANA

5. SEBASTJAN HREŠČAK roj. 1. 9. 1983 Lokev 103 6219 LOKEV

6. dr. LJUBICA JELUŠIČ roj. 16. 6. 1960 Kazlje 56 6210 SEŽANA

7. MARTINA KODRIČ roj. 24. 3. 1981 Godnje 19 6221 DUTOVLJE

8. MATEJA KODRIČ roj. 12. 10. 1984 Godnje 19 6221 DUTOVLJE

9. ČRTOMIR PEČAR roj. 18. 3. 1953 Dobravlje 8 6210 SEŽANA

10. DRAGO PIREC roj. 29. 5. 1948 Križ 140 6210 SEŽANA

11. mag. RADO PIRJEVEC roj. 8. 3. 1963 Dane pri Sežani 36a 6210 SEŽANA

12. IVICA PODGORŠEK roj. 4. 11. 1948 Štorje 21 6210 SEŽANA
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ŠT. PRIIMEK IN IME DATUM ROJSTVA NASLOV POŠTA

13. ŽIVOJ RACE roj. 22. 8. 1948 Lokev 164b 6219 LOKEV

14. ANDREJ SILA roj. 1. 10. 1970 Sežana, Kettejeva 4 6210 SEŽANA

15. DAVID ŠKABAR roj. 22. 9. 1963 Voglje 19 6221 DUTOVLJE

16. MILAN ŠKAPIN roj. 1. 12. 1964 Jakovce 4 6210 SEŽANA

17. LJUBISLAVA ŠKIBIN roj. 13. 3. 1961 Lipica 21b 6210 SEŽANA

18. mag. SILVANA ŠONC roj. 22. 10. 1953 Tomaj 13 6221 DUTOVLJE

19. PETER ŠTOKA roj. 26. 2. 1971 Dutovlje 1 6221 DUTOVLJE

20. DAVORIN TERČON roj. 2. 1. 1961 Sežana, Cesta na Lenivec 6c 6210 SEŽANA

Št. 041-1/2014-234
Sežana, dne 8. oktobra 2014

Vesna Zobec l.r.
Predsednica

Člani:
Božidar Dragan l.r.
Petra Felicjan l.r.
Sebastjan Funa l.r.

3053. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih 
skupnosti na območju Občine Sežana dne 
5. oktobra 2014 

Občinska volilna komisija Sežana izdaja na podlagi 
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list 
RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)

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

na območju Občine Sežana dne 5. oktobra 2014

KRAJEVNA SKUPNOST AVBER
V Svet Krajevne skupnosti Avber so izvoljeni:
JERIČ BARBARA, roj. 22. 9. 1977, Avber, Avber 28
MIHALJ SVETLANA, roj. 2. 10. 1978, Ponikve, Poni-

kve 32
OREL MATJAŽ, roj. 30. 1. 1978, Avber, Avber 10
ŠKABAR TOMAŽ, roj. 10. 6. 1979, Ponikve, Ponikve 51
ŠKRK DENIS, roj. 5. 6. 1970, Gradnje, Gradnje 9
VREČKO DOMEN, roj. 30. 8. 1974, Dobravlje, Dobra-

vlje 2
ZLOBEC MARJO, roj. 22. 9. 1958, Ponikve, Ponikve 5

KRAJEVNA SKUPNOST DANE PRI SEŽANI
V Svet Krajevne skupnosti Dane pri Sežani so izvoljeni:
BRDNIK MAJDA, roj. 20. 3. 1958, Dane pri Sežani, Dane 

pri Sežani 110
FAJT MILICA, roj. 25. 12. 1959, Dane pri Sežani, Dane 

pri Sežani 91
MIKLAVEC MITJA, roj. 19. 4. 1978, Dane pri Sežani, 

Dane pri Sežani 106
mag. PIRJEVEC RADO, roj. 8. 3. 1963, Dane pri Sežani, 

Dane pri Sežani 36a
URŠIČ STANISLAV, roj. 26. 11. 1952, Dane pri Sežani, 

Dane pri Sežani 30c

KRAJEVNA SKUPNOST DUTOVLJE
V Svet Krajevne skupnosti Dutovlje so izvoljeni:
FIGEK DAMIJAN, roj. 24. 9. 1973, Kopriva, Kopriva 52
FILIPČIČ NEVA, roj. 17. 8. 1952, Dutovlje, Dutovlje 23
KRSTAN HINKO, roj. 21. 10. 1962, Skopo, Skopo 61
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LUVIN EMIL, roj. 14. 4. 1963, Krajna vas, Krajna vas 5
RUPNIK ALENKA, roj. 27. 10. 1975, Skopo, Skopo 10
TAVČAR ROK, roj. 25. 10. 1985, Kreplje, Kreplje 34
VRABEC ANDREJA, roj. 22. 3. 1985, Kopriva, Kopri-

va 24
VRABEC IGOR, roj. 21. 2. 1960, Godnje, Godnje 4
ŽERJAL MILAN, roj. 21. 5. 1957, Dutovlje, Dutovlje 122

KRAJEVNA SKUPNOST KAZLJE
V Svet Krajevne skupnosti Kazlje so izvoljeni:
CALLIN RICCARDO, roj. 11. 6. 1965, Kazlje, Kazlje 31
dr. JELUŠIČ LJUBICA, roj. 16. 6. 1960, Kazlje, Kazlje 56
JELUŠIČ MILOŠ, roj. 10. 2. 1964, Kazlje, Kazlje 55
TOZON GREGOR, roj. 15. 2. 1942, Kazlje, Kazlje 3
ZLOBEC BORUT, roj. 15. 7. 1968, Kazlje, Kazlje 7

KRAJEVNA SKUPNOST LOKEV
V Svet Krajevne skupnosti Lokev so izvoljeni:
BAN DUŠAN, roj. 8. 2. 1951, Lokev, Lokev 160
BAN LEO, roj. 31. 10. 1955, Prelože pri Lokvi, Prelože 

pri Lokvi 3c
HREŠČAK SEBASTJAN, roj. 1. 9. 1983, Lokev, Lokev 103
PRAPROTNIK SAŠA, roj. 13. 3. 1979, Lokev, Lokev 154
SILA GROZDANA, roj. 26. 1. 1959, Lokev, Lokev 7a
STOPAR VALTER, roj. 5. 11. 1958, Lokev, Lokev 15b
ŽELE LUCIJA, roj. 24. 9. 1977, Lokev, Lokev 65

KRAJEVNA SKUPNOST PLISKOVICA
V Svet Krajevne skupnosti Pliskovica so izvoljeni:
GABRIJELČIČ UROŠ, roj. 26. 1. 1949, Kregolišče, Kre-

golišče 3
HRIBAR IGNAC, roj. 15. 6. 1960, Tublje pri Komnu, 

Tublje pri Komnu 12
LUIN DUŠAN, roj. 2. 10. 1947, Kosovelje, Kosovelje 29
STEPANČIČ ZDRAVKO, roj. 7. 8. 1962, Veliki dol, Veliki 

dol 54b
ŠTEMBERGER MILIVOJ, roj. 22. 7. 1961, Pliskovica, 

Pliskovica 43
ŠVARA BORIS, roj. 7. 9. 1958, Pliskovica, Pliskovi-

ca 28d
TROBEC ESTER, roj. 25. 10. 1978, Veliki dol, Veliki 

dol 20

KRAJEVNA SKUPNOST POVIR
V Svet Krajevne skupnosti Povir so izvoljeni:
BRUNDULA MARČELO, roj. 27. 6. 1968, Žirje, Žirje 7a
FUNČIČ MASIČ TAMARA, roj. 21. 8. 1965, Povir, Po-

vir 20g
PRIMC BARBARA, roj. 23. 3. 1974, Žirje, Žirje 6
REBEC RAJKO, roj. 15. 3. 1954, Gorenje pri Divači, 

Gorenje pri Divači 36
SANABOR SLAVOLJUB, roj. 6. 4. 1949, Plešivica, Ple-

šivica 22
TAVČAR NEVA, roj. 18. 10. 1965, Gorenje pri Divači, 

Gorenje pri Divači 23
URŠIČ FRANKO, roj. 15. 9. 1956, Povir, Povir 53
ZADNIK NADJA, roj. 6. 1. 1956, Brestovica pri Povirju, 

Brestovica pri Povirju 15
ZORMAN BOŠTJAN, roj. 10. 9. 1978, Povir, Povir 66

KRAJEVNA SKUPNOST SEŽANA
V Svet Krajevne skupnosti Sežana so izvoljeni:
GORUP VLASTA, roj. 5. 2. 1955, Sežana, Cesta na 

Lenivec 18
GUŠTIN JORDAN, roj. 9. 5. 1965, Vrhovlje, Vrhovlje 30
HREŠČAK RAJKO, roj. 15. 2. 1959, Sežana, Ulica tal-

cev 18
JUREN SANDI, roj. 17. 9. 1961, Orlek, Orlek 23
KARIŽ DEAN, roj. 19. 2. 1971, Merče, Merče 26a
KOVAČIČ SAMSA VESNA, roj. 13. 11. 1966, Sežana, 

Kosovelova ulica 2

MAHNIČ DAVID, roj. 5. 1. 1968, Voglje, Voglje 25
MARUŠIČ BRANKO, roj. 8. 9. 1946, Dol pri Vogljah, Dol 

pri Vogljah 5b
NARDELLI SONJA, roj. 7. 3. 1948, Sežana, Ulica Ivana 

Turšiča 8
PEČAR RUDOLF, roj. 2. 10. 1957, Sežana, Lokavska 

cesta 25
SVETINA MARKO, roj. 26. 6. 1968, Šmarje pri Sežani, 

Šmarje pri Sežani 81a
URŠIČ GROZDANA, roj. 29. 8. 1950, Sežana, Pod 

Taborom 14

KRAJEVNA SKUPNOST ŠTJAK
V Svet Krajevne skupnosti Štjak so izvoljeni:
ČEHOVIN ALOJZ, roj. 22. 12. 1964, Ravnje, Ravnje 3a
JEŽ LIPANJE NATALIJA, roj. 4. 6. 1980, Ravnje, 

Ravnje 5
MISLEJ STOJAN, roj. 24. 9. 1957, Mahniči, Mahniči 10
PAVLIČ ANDREJAŠIČ BOGDAN, roj. 3. 5. 1970, Selo, 

Selo 2
SARAŽIN MATEJ, roj. 15. 10. 1979, Štjak, Štjak 33
SERAŽIN MATEJKA, roj. 14. 5. 1975, Dolenje, Dolenje 1
URŠIČ VALERIJA, roj. 19. 6. 1951, Štjak, Štjak 31

KRAJEVNA SKUPNOST ŠTORJE
V Svet Krajevne skupnosti Štorje so izvoljeni:
GRMEK MITJA, roj. 21. 10. 1965, Podbreže, Podbre-

že 9a
HREŠČAK MERI, roj. 18. 3. 1963, Štorje, Štorje 69
MAJCEN TATJANA, roj. 29. 10. 1966, Majcni, Majc-

ni 14a
OREL SEBASTIJAN, roj. 14. 8. 1975, Štorje, Štorje 60
PODGORŠEK IVICA, roj. 4. 11. 1948, Štorje, Štorje 21

KRAJEVNA SKUPNOST TOMAJ
V Svet Krajevne skupnosti Tomaj so izvoljeni:
ČAČ JANEZ, roj. 3. 2. 1958, Filipčje Brdo, Filipčje 

Brdo 10
KOMEL JANI, roj. 21. 7. 1987, Križ, Križ 168
MACAROL PAVEL, roj. 16. 6. 1950, Šepulje, Šepulje 27
MIKLAVEC MARTINA, roj. 13. 12. 1972, Utovlje, Uto-

vlje 25
MOŽE MATJAŽ, roj. 30. 3. 1982, Križ, Križ 280
PATAJAC KOSMAČ JULIJA, roj. 8. 10. 1972, Križ, 

Križ 14
SENČUR JASNA, roj. 15. 2. 1953, Šepulje, Šepulje 13
SERAŽIN NIKO, roj. 21. 10. 1960, Tomaj, Tomaj 61
ŠTOLFA TJAŠA, roj. 22. 5. 1970, Tomaj, Tomaj 34
TRAMPUŽ ANEJ, roj. 8. 7. 1987, Grahovo Brdo, Gra-

hovo Brdo 11
ŽERJAL MATJAŽ, roj. 30. 5. 1978, Tomaj, Tomaj 76

KRAJEVNA SKUPNOST VRABČE
V Svet Krajevne skupnosti Vrabče so izvoljeni:
BRATOŽ SIMON, roj. 11. 1. 1979, Jakovce, Jakovce 6
GEC ROK, roj. 9. 8. 1984, Sela, Sela 9a
HLAČA ANDREJ, roj. 1. 9. 1983, Stomaž, Stomaž 8a
LEKŠE IRMA, roj. 8. 12. 1965, Veliko polje, Veliko po-

lje 14
SANABOR TOMAŽ, roj. 1. 3. 1982, Razguri, Razguri 10
SERAŽIN RAJKO, roj. 23. 4. 1967, Veliko polje, Veliko 

polje 9
ŽERJAL DAVID, roj. 1. 4. 1982, Griže, Griže 26

Št. 041-1/2014
Sežana, dne 8. oktobra 2014

Vesna Zobec l.r.
Predsednica
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VLADA
3054. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi 

zneska trošarine za energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 
št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 in 32/14) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi zneska 

trošarine za energente

1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Urad-

ni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 
77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11, 
36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11, 
96/11, 101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 94/12, 
103/12, 15/13, 28/13, 31/13, 45/13, 62/13, 66/13, 72/13, 93/13, 
9/14, 19/14, 26/14, 31/14, 46/14, 51/14 in 70/14) se v 1. členu:

– v točki 1.3 število »514,0500« nadomesti s številom 
»521,6300«,

– v točki 1.4 število »514,0500« nadomesti s številom 
»521,6300«,

– v točki 2.1 število »420,5900« nadomesti s številom 
»428,4500«,

– v točki 2.2 število »108,3800« nadomesti s številom 
»119,3900«.

2. člen
Ta uredba začne veljati 14. oktobra 2014.

Št. 00712-28/2014
Ljubljana, dne 13. oktobra 2014
EVA 2014-1611-0064

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

VSEBINA

3013. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 
Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice 8077

DOBRNA
3014. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi 8079

KOZJE
3015. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju 

malih komunalnih čistilnih naprav na območju Ob-
čine Kozje 8079

3016. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni 
rabi 8080

3017. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Kozje 8080

LENDAVA
3018. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 

2014 8081

LJUBLJANA
3019. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne ob-

čine Ljubljana 8082
3020. Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana 8082

VLADA
3054. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska 

trošarine za energente 8155

MINISTRSTVA
3007. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev 8049

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3008. Zbir aktivnosti v lekarniški dejavnosti 8072

OBČINE
BISTRICA OB SOTLI

3009. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine 
Bistrica ob Sotli 8075

3010. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega 
sveta Občine Bistrica ob Sotli 8075

BREZOVICA
3011. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo 8076
3012. Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode 8076
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3021. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Bežigrad 8084

3022. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Center 8086

3023. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Črnuče 8087

3024. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Dravlje 8088

3025. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Golovec 8089

3026. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Jarše 8090

3027. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Moste 8091

3028. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Polje 8093

3029. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Posavje 8094

3030. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Rožnik 8095

3031. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Rudnik 8096

3032. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Sostro 8097

3033. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Šentvid 8099

3034. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Šiška 8100

3035. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Šmarna gora 8101

3036. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Trnovo 8103

3037. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne 
skupnosti Vič 8104

MIRNA PEČ
3038. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta Gospodarska cona Dolenja 
vas (GC-OPPN-2) – 1. faza 8106

PIVKA
3039. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Pivka 8107

ROGATEC
3051. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Ro-

gatec 8147

SEŽANA
3052. Poročilo o izidu volitev župana in občinskega sveta 

v Občini Sežana na volitvah dne 5. 10. 2014 8150
3053. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti 

na območju Občine Sežana dne 5. oktobra 2014 8153

SLOVENSKA BISTRICA
3040. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o zazidalnem načrtu individualne stano-
vanjske cone na Pragerskem 8111

ŠEMPETER - VRTOJBA
3041. Lokalni program za kulturo 2014–2017 v Občini 

Šempeter - Vrtojba 8112

ŠMARJE PRI JELŠAH
3042. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmarje pri Jelšah 8115

ŠTORE
3043. Odlok o prvem rebalansu proračuna Občine Štore 

za leto 2014 8119
3044. Sklep o imenovanju namestnice člana občinske 

volilne komisije 8121

VIPAVA
3045. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vipava 8121
3046. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vipava 8122
3047. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Vipava 8125
3048. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna 

agencija ROD Ajdovščina 8125
3049. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o na-

domestilu za uporabo stavbnega zemljišča 8129

VOJNIK
3050. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čišče-

nju komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju Občine Vojnik 8131

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 
1. 1. do 31. 12. 2014 je 386 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je 
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava 
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,  
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 42,  telefaks (01) 425 01 99, uredništvo  
(01) 425 73 08,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767
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