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- EPA 741 - II - skrajšani postopek

Branko TOMAŽIČ
Ljubljana, 16.3.1999

V skladu s prvim odstavkom 176.člena Poslovnika Državnega
zbora RS bo pri delu delovnih teles sodeloval prvopodpisani
poslanec.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/
92) ter 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS vlagajo
podpisani poslanci Državnemu zboru RS:

Branko TOMAŽIČ, l.r.
Jožef ŠPINDLER, l.r.
Štefan KLINC, l.r.
Janez KRAMBERGER, l.r.
Franc ČEBULJ, l.r.
Ivan BOŽIČ, l.r.
Alojz VESENJAK, l.r.
Andrej FABJAN, l.r.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O ZADRUGAH
Na podlagi 204 a. člena Poslovnika Državnega zbora RS
predlagajo, da Državni zbor predlog zakona obravnava po
skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno spremembo
zakona.

UVOD
1 ■) OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Ocenjujemo, daje potrebno zagotoviti, dodatno varstvo zakonitosti
pri delovanju zadrug in natančneje določiti delovanje poslovodnih
organov zadrug.

Državni zbor je 11.3.1992 sprejel Zakon o zadrugah, ki je stopil v
veljavo 20.3.1992, nato je državni zbor 26.3.1993 sprejel Zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah. Ta je stopil v
veljavo 4.2.1993.

2.) CILJI IN NAČELA ZAKONA
Predlagatelj dodaja 19a. člen Zakona o zadrugah in spreminja 30.
člen Zakona o zadrugah. Cilj zakona je zagotoviti dodatno varstvo
zakonitosti pri sprejetju odločitev občenega zbora. V ospredju
zakona je spoštovnje načela zakonitosti pri delovanju zadrug.

V praksi se je pokazalo, da zgoraj navedena zakona nista zaživela
v skladu z njunim namenom. Predvsem je kršen Zakon o zadrugah
v 15. členu ki govori o odločanju Občnega odbora. Občni odbor
velikokrat sprejema nezakonite odločitve; sprejema zadružna
pravila, letni proračun, statut, poslovnik.„Te odločitve so velikokrat
v neskladju z Zakonom o zadrugah. Zakon o zadrugah v 30.
členu
sicer pravi, da mora direktor skrbeti za to, da je delovanje
ln
odločanje zadruge skladno z zakonom in drugimi predpisi vendar
v praksi temu ni tako.
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3.) FINANČNE POSLEDICE
Predlagana sprememba in dopolnitev nima nobenih finančnih
posledic za proračun Republike Slovenije.
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odločitev občnega zbora so le te neveljavne.
Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se
uporabljajo za zadruge, ki štejejo več kot deset članov".

BESEDILO ČLENOV
1. člen

2.člen

V zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93, 22//94,
obvezna razlaga iz 35/96)) se doda nov 19a. člen in sicer se
glasi:
"Na vsakem občnem zboru je obvezno sodelovanje notarja, ki
skrbi za zakonitost odločitev občnega zbora določenih v 15. členu
zakona o zadrugah in za zakonitost delovanja pri sprejetju
revizijskega poročila".
"V primeru kršitev zakonitosti pri odločitvah iz 15. člena zakona
mora občni zbor obvezno upoštevati mnenje notarja.
V primeru neupoštevanja mnenja notarja v zvezi z zakonitostjo

V 30. členu se četrti odstavek spremeni tako da se glasi:
"Direktor zadruge se izvoli na podlagi javnega razpisa".
3.člen
Ta zakon začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

>
OBRAZLOŽITEV
Namen zakona je preprečiti številne kršitve zakona o zadrugah
in sprejetje kakršnihkoli nezakonitih aktov.

odločitvah občnega zbora povzroči neveljavnost sprejetih
odločitev.

S predlogom zakona naj bi se zagotovilo poleg poslovodnega
organa (direktorja) dodatnega varuha zakonitosti. Na zakonitost
naj bi po predlogu pazil notar.

S predlaganim zakonom se namesto prejšnje ureditve nameščanja
direktorja, ker se je direktorja lahko volilo brez javnega razpisa
uvede nov sistem imenovanja direktorja na podlagi javnega
razpisa.

Njegovo mnenje bi bilo v primeru kršitev Zakona o zadrugah v
odločitvah občnega zbora iz 15. člena Zakona o zadrugah obvezno.
Neupoštevanje mnenj notarja v primeru kršitve zakonitosti pri

To naj bi zagotovilo večjo profesionalnost pri delu poslovodnega
organa, povečala bi se zakonitost dela zadrug in nenazadnje bi
se zmanjšalo število zlorab pooblastil s strani direktorja zadruge.

ČLEN, KI SE SPREMINJA IN
DOPOLNJUJE

Direktor zastopa zadrugo v skladu s pooblastili, ki jih določajo
zadružna pravila ali jih je prenesel na direktorja predednik
zadruge.

DIREKTOR ZADRUGE
30.člen

Direktor sodeluje na sejah zadružnih organov, vendar brez
pravice glasovanja, razen če organ zadruge sklene, da bo o
posamezni zadevi odločal brez navzočnosti direktorja.

Če zadružna pravila tako določajo, direktor vodi poslovanje
zadruge v skladu z zakonom, zadružnimi pravili, sklepi občnega
zbora in upravnega odbora, če pa zadruga nima upravnega
odbora, pa v skladu s smernicami predsednika zadruge. Direktor
mora posebej skrbeti za to, da je poslovanje zadruge skladno z
zakonom in drugimi predpisi.

poročevalec, št. 20

Direktor zadruge je lahko izvoljen brez javnega razpisa, če
zadružna pravila ne določajo drugače.
Ista oseba ne more biti hkrati direktor zadruge in član upravnega
ali nadzornega odbora oziroma preglednik.
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Ljubljana, 10.3.1999

zbora RS bodo pri obravnavi predloga zakona v Državnem
zboru in pri delu njegovih organov sodelovali kot predlagatelji.

V skladu s 174. in s175. členom Poslovnika Državnega zbora
RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) podpisani poslanci kot
predlagatelji pošiljajo

PODPISI POSLANCEV:

-PREDLOG ZAKONA O DOLOČITVI VOLILNIH OKRAJEV
ZA VOLITVE POSLANK IN POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR,

Rudolf Petan, l.r.
Branko Kelemina, l.r.
Pavel Rupar, l.r.
Luci Miroslav, l.r.
Majda Kregelj Zbačnik, l.r.

ki naj bi ga Državni zbor RS obravnaval in sprejel.
V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega

UVOD

CILJI IN NAČELA ZAKONA
V skladu z referendumsko odločitvijo ljudstva se bo v vsakem
volilnem okraju izvolilo po enega poslanca. Volilni okraj bo torej
hkrati (iz)volilna enota. Da bi bilo dosledno spoštovano z ustavo
določeno načelo enakosti volilne pravice, mora biti razlika med
volilnimi okraji glede na število volivcev zmanjšana na kar
najmanjšo možno. V eni od svojih odločb je poleti 1996 na pomen
tega pravila posebej opozorilo tudi Ustavno sodišče Republike
Slovenije.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Sedaj veljavni zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev
v državni zbor je povsem neustrezen, saj je nastal še v času, ko
je bila Slovenija razdeljena na nekdanje komune v skladu s
predpisi, sprejetimi na osnovi ustave iz 1974 leta. V času po
sprejetju zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v
državni zbor je bila uveljavljena reforma lokalne samouprave in
nastalo je 192 novih občin. Dosedaj veljavni zakon bi bilo torej v
vsakem primeru nujno potrebno povsem spremeniti. Na
referendumu konec leta 1996 so volivke in volivci izglasovali
predlog za dvokrožni večinski volilni sistem. Sestavni del
referendumskega vprašanja je bilo tudi določilo, da se Slovenija
razdeli na 88 volilnih okrajev, ki bodo približno enako veliki glede
na število volivcev.
1. april 1999

Teoretično idealni volilni okraj bi dobili tako, da bi določili območje,
na katerem živi natančno ena oseminosemdesetina vseh
slovenskih volivk in volivcev. Praktično to ni mogoče, saj prihaja
vsak dan do določenih minirpalnih sprememb števila volivcev na
določenem območju. Zato je mogoče praktično oblikovati volilne
okraje samo tako, da se temu idealu čimbolj približamo, ob tem
pa je potrebno upoštevati tudi načelo, da morajo biti volilni okraji
5
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čimbolj med seboj (geografsko, gospodarsko...) povezana
območja, katerih prebivalstvo povezujejo tudi različni skupni
interesi (na primer skupni interesi prebivalcev večjih mest na eni
strani ter primestnih naselij oziroma podeželja na drugi strani).
Predlagani zakon je napisan tako, da izhaja iz načela, da število
volivcev v volilnem okraju ne sme odstopati od števila volilvcev v
idealnem volilnem okraju za več kot pet odstotkov v pozitivni
oziroma negativni smeri. Absolutna razlika med največjim in
najmanjšim volilnim okrajem glede na število volivcev torej v
nobenem primeru ne sme presegati deset odstotkov, računano
od velikosti po številu volivcev največjega volilnega okraja.

mogoče, da bi bilo celotno naselje znotraj meja enega volilnega
okraja. Tudi v teh primerih je členitev opravljena tako, da so iz
naselja v drug volilni okraj izločeni mejni deli naselja, pri čemer se
je zaokroženo jedro naselja ohranilo kot enoten volilni okraj.
Posebno težavo predstavlja dejstvo, da se je lani spremenil zakon
o lokalni samoupravi, zato se ponekod prav v teh dneh spreminja
notranja členitev posameznih občin. Takšen primer je Ljubljana. V
Ljubljani je zato opravljena delitev na volilne okraje na temelju
prostorskih okolišev, zaokroženih geografskih enot, na katere
navedene spremembe lokalne samouprave neposredno ne
vplivajo.

Zakon o določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev
v državni zbor je napisan tako, da čimbolj ohranja obstoječe meje
občin, kjer pa to zaradi načela enakosti volilne pravice ni mogoče,
pa so občine razdeljene po krajevnih skupnostih, njihovih delih
oziroma naseljih. Samo izjemoma so deljena tudi zaokrožena,
strnjena posamezna naselja, kadar zaradi njihove velikosti ni

FINANČNE POSLEDICE
Sprejem tega zakona ne bo povzročil nobenih novih obremenitev
za državni proračun.

6. člen

BESEDILO ČLENOV

UVODNE DOLOČBE

3. volilni okraj obsega: del mestne občine Koper, ki obsega območje
naslednjih krajevnih skupnosti: Ankaran, Bertoki, Dekani, Koper center, Sv. Anton, Semedela Škocjan (razen območja naselij
Bošamarin in Grinjan), Vanganel, Pobegi - Čežarji; (sedež: Koper).

1. člen

7. člen

Za volitve poslank oziroma poslancev (v nadaljevanju:
"poslancev") v državni zbor se določi 88 volilnih okrajev. V vsakem
volilnem okraju se izvoli po enega poslanca.

4. volilni okraj obsega: območje občine Brda, območje občine
Kanal in del mestne občine Nova Gorica, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Grgar, Grgarske ravne, Kronberk, Osek Vitovlje, Ozeljan, Ravnica, Solkan, Šempas, Trnovo (sedež:
Kanal).

2. člen
8. člen

Za območja občin, kjer živi italijanska oziroma madžarska
narodna skupnost, se ne glede na določila prvega člena tega
zakona določita dva posebna volilna okraja, v katerih se izvoli po
en poslanec italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.

5. volilni okraj obsega: območje občine Šempeter - Vrtojba in del
mestne občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Nova Gorica - Center in Rožna dolina (sedež: Nova
Gorica).

3. člen
9. člen

Za vsak volilni okraj se določi območje volilnega okraja in občino,
v kateri je sedež volilnega okraja.

6. volilni okraj obsega: območje občine občina Komen, območje
občine Miren - Kostanjevica; del mestne občine Nova Gorica, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Branik, Bukovica, Dornberk,
Gradišče nad Prvačino, Prvačina, Renče, Vogrsko; in del občine
Sežana, ki obsega območje krajevnih skupnosti Avber, Dane Pribežani, Kazlje, Štorje, Štjak, Vrabče in Povir (sedež: Komen).

OBMOČJA VOLILNIH OKRAJEV
4. člen
1. volilni okraj obsega: območje občine Piran; del občine Izola, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Jagodje in Korte ter del
mestne občine Koper, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Boršt in Šmarje (sedež: Piran).

10. člen
7. volilni okraj obsega: območje občine občina Divača, območje
občine Hrpelje Kozina; del občine Sežana, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Lokev, Sežana; in del mestne občine Koper,
ki obsega območje krajevnih skupnosti Boršt, Črni kal, Gračišče,
Gradin, Hrvatini, Marqzige, Podgorje, Rakitovec, Škofije ter Zazid
(sedež: Hrpelje - Kozina).

5. člen
2. volilni okraj obsega: del občine Izola, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Izola I. - stari del mesta, Izola II. - srednji del mesta te/
Livade; in del mestne občine Koper, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Olmo - Prisoje, Za gradom, Žusterna, ter območje
naselij Bošamarin in Grinjan (sedež: Izola).
poročevalec, št. 20
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11. člen

21. člen

8. volilni okraj obsega: območje občine Bovec, območje občine
Kobarid, območje občine Tolmin in del mestne občine Nova Gorica,
ki obsega območje krajevnih skupnosti Banjšice, Čepovan,
Lokovec in Lokve (sedež: Tolmin).

18. volilni okraj obsega: območje občine Brezovica, območje
občine Ig, območje občine Škofljica in območje občine Velike
Lašče (sedež: Ig).
22. člen

12. člen

19. volilni okraj obsega: območje občine Bloke, območje občine
Dobrepolje, območje občine Loška dolina, območje občine Loški
potok, območje občine Ribnica in območje občine Sodražica
(sedež: Ribnica).

9. volilni okraj obsega: območje občine Ajdovščina in območje
občine Vipava (sedež: Ajdovščina).
13. člen

23. člen

10. volilni okraj obsega: območje občine Idrija in območje občine
Logatec (sedež: Idrija).

20. volilni okraj obsega: območje občine Kočevje, območje občine
Kostel, območje občine Osilnica, območje občine Semič in del
občine Dolenjske Toplice, ki obsega območje naselij Cerovec,
Kočevske Poljane, Mali Rigelj, Nova Gora, Občice, Podstenice,
Podturn, Stare Žage in Veliki Rigelj (sedež: Kočevje).

14. člen
11. volilni okraj obsega: območje občine Cerknica in območje
občine Postojna, razen dela občine, ki obsega območje naselij
Koče, Matenja vas, Prestranek, Rakitnik, Slavina, Žeje (sedež:
Postojna).

24. člen
21. volilni okraj obsega: območje občine Črnomelj in območje
občine Metlika (sedež: Črnomelj).

15. člen
12. volilni okraj obsega: območje občine Ilirska Bistrica, območje
občine Pivka in del občine Postojna, ki obsega območje naselij
Koče, Matenja vas, Prestranek, Rakitnik, Slavina, Žeje (sedež:
Ilirska Bistrica).

22. volilni okraj obsega: območje občine Jesenice (sedež:
Jesenice).

16. člen

26. člen

13. volilni okraj obsega: območje občine Bled, območje občine
Bohinj in območje občine Kranjska Gora (sedež: Bled).

23. volilni okraj obsega: območje občine Radovljica in območje
občine Žirovnica (sedež: Radovljica).

17. člen

27. člen

14. volilni okraj obsega: območje občine Cerkno, območje občine
Gorenja vas - Poljane, območje občine Železniki, razen dela
občine, ki obsega območje naselja Dolenja vas; in območje občine
Žiri (sedež: Gorenja vas - Poljane).

24. volilni okraj obsega: območje občine Naklo, območje občine
Tržič in del mestne občine Kranj, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Golnik, Goriče, Tenetiše in Trstenik (sedež: Tržič).

25. člen

28. člen
18. člen

25. volilni okraj obsega: del mestne občine Kranj, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Bratov Smuk, Center, Huje, Planina,
Vodovodni stolp in Zlato polje (sedež: Kranj).

15. volilni okraj obsega: območje občine Škofja Loka; del občine
Medvode, ki obsega območje naselij Dol in Sora ter del občine
Železniki, ki obsega območje naselja Dolenja vas (sedež: Škofja
Loka).

29. člen
26. volilni okraj obsega: del mestne občine Kranj, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Besnica, Bitnje, Britof, Čirče, Gorenja
Sava, Jošt, Mavčiče, Orehek - Drulovka, Podblica, Predoslje,
Primskovo, Stražišče, Struževo in Žabnica (sedež: Kranj).

19. člen
16. volilni okraj obsega: območje občine Dobrova - Polhov Gradec,
območje občine Medvode, razen dela občine, ki obsega območje
naselij Dol, Spodnje Pirniče, Sora, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno
goro in Zgornje Pirniče; območje občine Vodice ter del občine
Komenda, ki obsega območje naselij Križ, Moste, Suhadole in
Žeje (sedež: Medvode).

30. člen
27. volilni okraj obsega: območje občine Cerklje, območje občine
Komenda, razen dela občine, ki obsega območje naselij Križ,
Moste, Suhadole in Žeje; območje občine Jezersko, območje
občine Preddvor, območje občine Šenčur in del mestne občine
Kranj, ki obsega območje krajevne skupnosti Kokrica (sedež:
Šenčur).

20. člen
17. volilni okraj obsega: območje občine Borovnica, območje
občine Horjul in območje občine Vrhnika (sedež: Vrhnika).
1. april 1999
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31. člen

39. člen

28. volilni okraj obsega: del občine Kamnik, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Črna pri Kamniku, Duplica, Godič, Kamnik center, Kamniška Bistrica, Mekinje, Nevlje, Novi Trg, Perovo,
Podgorje, Sela pri Kamniku, Srednja vas pri Kamniku, Šmarca,
Tunjice, Volčji Potok, Vranja Peč in Zaprice (sedež: Kamnik).

36. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 744 do 749, od 755
do 771, od 786 do 795, od 797 do 801, od 803 do 857, od 860 do
870, od 900 do 902, od 938 do 946, 1039 in 1228 (Ljubljana);
(sedež: Ljubljana).

32. člen

40. člen

29. volilni okraj obsega: območje občine Mengeš, območje občine
Trzin in del občine Domžale, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Simona Jenka, Slavka Šlandra in Venclja Perka (sedež:
Domžale).

37. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 454 do 499, od 512
do 521, od 614 do 622, od 722 do 743, od 858 do 859, od 874 do
893, 1413, 1417 in 1421 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

33. člen

41. člen

30. volilni okraj obsega: območje občine Dol pri Ljubljani, del občine
Domžale, ki obsega območje krajevnih skupnosti Dob, Dragomelj
- Pšata, Homec - Nožice, Ihan, Jarše - Rodica, Krtina, Preserje,
Radomlje, Rova in Vir ter del občine Moravče, ki obsega območje
naselij Češnjice pri Moravčah, Dole pod Sveto Trojico, Dole pri
Krašcah, Dvorje, Gorica, Goričica pri Moravčah, Imenje,
Kokošnje, Krašce, Podstran, Prikrnica, Rudnik pri Moravčah, Selo
pri Moravčah, Spodnja Javoršica, Spodnji Tuštanj, Stegne, Sveti
Andrej, Vrhpolje pri Moravčah, Zalog pod Sveto Trojico, Zgornja
Javoršica in Zgornji Tuštanj (sedež: Domžale).

38. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 500 do 511, od 522
do 543, od 570 do 613,1206, od 1246 do 1258, od 1285 do 1286,
1306, 1414, od 1419 do 1420 (Ljubljana); in 1347 (Toško čelo);
(sedež: Ljubljana).
42. člen
39. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 544 do 568, od 1207
do 1227, od 1229 do 1243, 1245, od 1259 do 1284 (Ljubljana);
1348 (Dvor), od 1350 do 1353 (Stanežiče) in od 1354 do 1355
(Medno); ter del občine Medvode, ki obsega območje naselij:
Spodnje Pirniče, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno Goro in Zgornje
Pirniče; (sedež: Ljubljana).

34. člen
31. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 1 do 41, od 117 do
118, od 136 do 173, od 179 do 189, od 396 do 405 in od 411 do
453 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

43. člen
40. volilni okraj obsega: del mestne občine1 Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 96 do 101, od 174 do
178, od 190 do 195, od 624 do 665, od 682 do 714, od 716 do 717,
od 720 do 721, od 1287 do 1288, od 1308 do 1316, od 1407 do
1412 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

35. člen
32. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 278 do 337, od 343
do 395, od 406 do 410, 449, od 1040 do 1047, 1069, 1113, od
1180 do 1186, od 1415 do 1416 in 1418 (Ljubljana); (sedež:
Ljubljana).

44. člen

33. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 1048 do 1068, od
1070 do 1112, od 1114 do 1131, od 1171 do 1173 in od 1175 do
1179 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

41. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: 26, od 56 do 60, 69, od
75 do 87, od 90 do 95, od 102 do 116, od 119 do 122, od 666 do
681,715, od 718 do 719, 1187, od 1289 do 1305, 1307, od 1317
do 1340, 1342, od 1344 do 1346, od 1422 do 1425 (Ljubljana);
(sedež: Ljubljana).

37. člen

45. člen

34. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 904 do 909, od 911
do 937, od 947 do 958, od 960 do 1009, od 1030 do 1038, od 1132
do 1137, 1193 ter 1204 (Ljubljana); od 1356 do 1357 (Zgornje
Gameljne); od 1358 do 1359 (Srednje Gameljne); 1360 (Rašica);
ter od 1361 do 1362 (Spodnje Gameljne); (sedež: Ljubljana).

42. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 42 do 55, od 61 do
68, od 71 do 74, od 88 do 89, od 123 do 135, od 1010 do 1029, od
1138 do 1170, od 1188 do 1192, od 1194 do 1203,1426 (Ljubljana);
od 1363 do 1365 (Podgrad); 1366 (Janče); 1367 (Gabrje pri
Jančah); 1368 (Zgornja Besnica); 1369 (Ravno Brdo); od 1370
do 1371 (Javor); od 1372 do 1377 (Besnica); 1378 (Vnajnarje);
1379 (Zagradišče); 1380 (Češnjica); od 1381 do 1383 (Sadinja
vas); od 1384 do 1385 (Dolgo Brdo); 1386 (Šentpavel); od 1387
do 1388 (Podlipoglav); 1389 (Brezje pri Podlipoglavu); 1390
(Repče); 1391 (Mali Lipoglav); 1392 (Veliki Lipoglav); 1393 (Selo
pri Pancah); 1394 (Pance); 1400 (Dolgo Brdo); 1401 (Tuji Grm);
od 1402 do 1403 (Črna vas); in 1404 (Lipe); (sedež: Ljubljana).

36. člen

38. člen
35. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 196 do 277, od 338
do 342,450, od 750 do 754, od 772 do 785, od 871 do 873, od 894
do 899 in 1406 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).
poročevalec, št. 20
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46. člen

53. člen

43. volilni okraj obsega: območje občine Grosuplje; del občine
Ivančna Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ambrus,
Ivančna Gorica, Krka, Muljava, Višnja Gora in Zagradec ter del
mestne občine Ljubljana, ki obsega območje naselij Malo
Trebeljevo, Mali vrh pri Prežganju, Prežganje, Veliko Trebeljevo in
Volavlje (sedež: Grosuplje).

50. volilni okraj obsega: območje občine Zagorje ob Savi in del
občine Trbovlje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Dobovec,
Klek, Trbovlje - Center in Zasavje (sedež: Trbovlje).
54. člen
51. volilni okraj obsega: območje občine Hrastnik in del občine
Trbovlje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Alojz Hohkraut,
Franc Fakin, Franc Salomon, Fric Keršič, Ivan Keše in Trbovlje Čeče (sedež: Trbovlje).

47. člen
44. volilni okraj obsega: območje občine Litija in del občine Ivančna
Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti Metnaj, Stična,
Sobrače, Šentvid ter Temenica (sedež: Litija).

55. člen
52. volilni okraj obsega: območje občine Radeče in območje občine
Sevnica (sedež: Sevnica).

48. člen
45. volilni okraj obsega: območje občine Trebnje in območje občine
Žužemberk (sedež: Trebnje).

56. člen
53. volilni okraj obsega: območje občine Šentjernej, območje občine
Škocjan in del občine Krško, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Gora, Kostanjevica na Krki, Krško Polje, Leskovec pri
Krškem, Podbočje, Raka, Senuše, Veliki Podlog in Veliki Trn (sedež:
Šentjernej).

49. člen
46. volilni okraj obsega: območje občine Dolenjske Toplice, razen
dela občine, ki obsega območje naselij Cerovec, Kočevske Poljane,
Mali Rigelj, Nova Gora, Občice, Podstenice, Podturn, Stare Žage
in Veliki Rigelj; območje občine Mirna peč ter del mestne občine
Novo Mesto, ki obsega območja krajevnih skupnosti Bela Cerkev,
Bršljin, Bučna vas, Ločna-Mačkovec, Mestne njive, Novo Mesto
- Center, Otočec, Prečna, Straža in Šmarjeta (sedež: Novo
Mesto).

57. člen
54. volilni okraj obsega: območje občine Mežica, območje občine
Prevalje in območje občine Ravne na Koroškem (sedež: Ravne
na Koroškem).

50. člen
58. člen

47. volilni okraj obsega: del mestne občine Novo Mesto, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Birčna vas, Brusnice, Dolž, Drska,
Gabrje, Gotna vas, Kandija-Grm, Majde Šile, Mali Slatnik, Podgrad,
Regrča vas, Stopiče, Šmihel, Uršna sela, Žabja vas (sedež: Novo
Mesto).

55. volilni okraj obsega: območje mestne občine Slovenj Gradec
in del občine Dravograd, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Črneče, Libeliče in Šentjanž ter območje naselja Dravograd (sedež:
Slovenj Gradec).

51. člen

59. člen

48. volilni okraj obsega: območje občine Črna na Koroškem,
območje občine Ljubno, območje občine Luče, območje občine
Gornji Grad, območje občine Mozirje, območje občine Nazarje,
območje občine Solčava in del občine Šoštanj, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Bele vode, Topolšica ter Zavodnje (sedež:
Mozirje).

56. volilni okraj obsega: območje občine Mislinja, območje občine
Vitanje, območje občine Vojnik, območje občine Zreče in del
mestne občine Velenje, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Cirkovce in Paka pri Velenju (sedež: Vojnik).
60. člen

52. člen

57. volilni okraj obsega: območje občine Polzela, območje občine
Šmartno ob Paki, območje občine Šoštanj, razen dela občine, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Bele vode, Topolšica ter
Zavodnje; in del mestne občine Velenje, ki obsega območje
naslednjih krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti: Bevče,
Plešivec, Podkraj - Kavče, Skale, Šentilj, Velenje - Konovo, Velenje
- Pesje, Velenje - Stara vas, Vinska gora (sedež: Šoštanj).

49. volilni okraj obsega: območje občine Braslovče, območje
občine Lukovica, območje občine Prebold, območje občine Tabor, območje občine Vransko; del občine Kamnik, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Motnik, Pšajnovica, Šmartno v
Tuhinju, Špitalič in Tuhinj; ter del občine Moravče, ki obsega
območje naselij Dešen, Drtija, Gabrje pod Limbarsko goro, Gora
pri Pečah, Hrastnik, Hrib nad Ribčami, Katarija, Križate, Limbarska
gora, Moravče, Mošenik, Negastrn, Peče, Ples, Podgorica pri
Pečah, Pogled, Pretrž, Selce pri Moravčah, Serjuče, Soteska pri
Moravčah, Spodnja Dobrava, Spodnji Prekar, Straža pri
Moravčah, Velika vas, Vinje pri Moravčah, Zalog pri Kresnicah,
Zalog pri Moravčah, Zgornja Dobrava, Zgornje Koseze in Zgornji
Prekar (sedež: Lukovica).

1. april 1999

61. člen
58. volilni okraj obsega: del mestne občine Velenje, ki obsega
območje naslednjih krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti:
Staro Velenje, Velenje - Desni Breg, Velenje - Gorica, Velenje - Levi
breg, Velenje - Šalek, Velenje - Šmartno (sedež: Velenje).
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62. člen

70. člen

59. volilni okraj obsega: območje občine Dobrna in območje občine
Žalec (sedež: Žalec).

67. volilni okraj obsega: območje občine Lovrenc na Pohorju,
območje občine Muta, območje občine Podvelka, območje občine
Radlje ob Dravi, območje občine Ribnica na Pohorju, območje
občine Vuzenica in del občine Dravograd, ki obsega območje
krajevne skupnosti Dravograd, razen območja naselja Dravograd,
ter območje krajevne skupnosti Trbonje (sedež: Radlje ob Dravi).

63. člen
60. volilni okraj obsega: območje občine Štore in del mestne občine
Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Gaberje, Hudinja,
Ljubečna, Ostrožno, Škofja vas, Šmartno v Rožni dolini, Teharje
inTrnovlje pri Celju (sedež: Celje).

71. člen
68. volilni okraj obsega: območje občine Ruše, območje občine
Selnica ob Dravi in del mestne občine Maribor, ki obsega območje
naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti: Limbuš,
Pekre in del krajevne skupnosti Radvanje, ki obsega območje
Zgornjega Radvanja (območje med mejo s krajevno skupnostjo
Pekre, Pohorjem, Pekrskim potokom in Engelsovo Cesto) ter del
spodnjega Radvanja med Pekrskim in Radvanjskim potokom ter
Engelsovo cesto, vključno z delom naselja ob Poti na okope
(sedež: Ruše).

64. člen
61. volilni okraj obsega: del mestne občine Celje, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Center, Dečkovo naselje, Dolgo polje,
Lava, Nova vas, Otok - Karel Destovnik Kajuh in Otok - Slavko
Šlander (sedež: Celje).
65. člen

72. člen

62. volilni okraj obsega: območje občine Laško in del mestne
občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Aljažev hrib,
Medlog, Otok - Savinja in Pod gradom (sedež: Laško).

69. volilni okraj obsega: območje občine Oplotnica, območje občine
Slovenske Konjice in del občine Slovenska Bistrica, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Poljčane ter Zgornja Ložnica. (sedež:
Slovenske Konjice).

66. člen
63. volilni okraj obsega: območje občine Dobje, območje občine
Šentjur pri Celju in del občine Šmaije pri Jelšah, ki obsega območje
naselij Babna gora, Boletina, Cerovec pri Šmarju, Dvor, Grobelce,
Grobelno - Šmarje, Jesovec pri Šmarju, Nova vas pri Šmarju,
Pijovci, Platinovec, Polžanska gorica, Polžanska vas, Pustike,
Senovica, Sladka gora, Spodnje Tinsko, Strtenica, Sveti Štefan,
Škofija, Šentvid pri Grobelnem in Zgornje Tinsko (sedež: Šentjur
pri Celju).

70. volilni okraj obsega: del občine Slovenska Bistrica, ki zajema
območje krajevnih skupnosti Alfonz Šarh, Črešnjevec, Dr.
Jagodiča, Impol, Kebelj, Laporje,Leskovec- Stari Log, Pohorski
odred, Pragersko, razen območja naselja Gaj; Spodnja Polskava,
Šmartno na Pohorju, Tinje, Vrhole - Preloge in Zgornja Polskava
(sedež: Slovenska Bistrica).

67. člen

74. člen

64. volilni okraj obsega: območje občine Podčetrtek, območje
občine Rogaška Slatina, območje občine Rogatec in območje
občine Šmarje pri Jelšah, razen dela občine, ki obsega območje
naselij Babna gora, Boletina, Cerovec pri Šmarju, Dvor, Grobelce,
Grobelno - Šmarje, Jesovec pri Šmarju, Nova vas pri Šmarju,
Pijovci, Platinovec, Polžanska gorica, Polžanska vas, Pustike,
Senovica, Sladka gora, Spodnje Tinsko, Strtenica, Sveti Štefan,
Škofija, Šentvid pri Grobelnem in Zgornje Tinsko (sedež: Šmarje
pri Jelšah).

71. volilni okraj obsega: območje občine Hoče - Slivnica, območje
občine Miklavž na Dravskem polju in območje občine Rače Fram (sedež: Hoče - Slivnica).

73. člen

75. člen
72. volilni okraj obsega: območje občine Kidričevo, območje občine
Majšperk, območje občine Podlehnik, območje občine Starše,
območje občine Žetale in del občine Slovenska Bistrica, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Makole in Studenice ter območja
naselja Gaj (sedež: Kidričevo).

68. člen
65. volilni okraj obsega: območje občine Bistrica ob Sotli, območje
občine Kozje; del občine Brežice, ki obsega območje krajevne
skupnosti Bizeljsko in del občine Krško, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Brestanica, Dolenja vas, Koprivnica pri
Brestanici, Krško, Rožno -Presladol, Senovo in Zdole (sedež:
Krško).

76. člen
73. volilni okraj obsega: območje občine Gorišnica, območje občine
Hajdina, območje občine Markovci, območje občine Videm,
območje občine Zavrč in del mestne občine Ptuj, ki obsega
območje naselja Spuhlja in Podvinci (sedež: Videm).

69. člen
77. člen

66. volilni okraj obsega: območje občine Brežice, razen dela občine,
ki obsega območje krajevne skupnosti Bizeljsko (sedež: Brežice).
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74. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Bresternica - Gaj, Kamnica, Koroška četrt in Studenci (sedež:
Maribor).
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78. člen

86. člen

75. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Ivan Cankar, Malečnik - Ruperče, Maribor - Center ter del krajevne
skupnosti Jože Lacko, ki obsega območje naselja Dogoše (sedež:
Maribor).

83. volilni okraj obsega: območje občine Benedikt, območje občine
Cerkvenjak, območje občine Gornja Radgona in območje občine
Radenci (sedež: Gornja Radgona).

79. člen

84. volilni okraj obsega: območje občine Križevci, območje občine
Ljutomer, območje občine Razkrižje, območje občine Sveti Jurij
in območje občine Veržej (sedež: Ljutomer).

87. člen

76. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Magdalena in Pobrežje (sedež: Maribor).

88. člen
85. volilni okraj obsega: območje občine Cankova, območje občine
Grad, območje občine Gornji Petrovci, območje občine Kuzma,
območje občine Puconci, območje občine Rogaševci in območje
občine Tišina, razen dela občine, ki obsega območje naselij
Gradišče, Murski Črnci in Tropovci (sedež: Puconci).

80. člen
77. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Nova vas in Tabor, razen dela mestne četrti Tabor, ki obsega
območje med mejo s krajevno skupnostjo Tezno, Radvanjskim
potokom, Betnavsko cesto (do križišča z Ertlovo ulico), Ertlovo
ulico, Betnavsko cesto do križišča s Cesto proletarskih brigad in
Cesto Proletarskih brigad do meje s krajevno skupnostjo Tezno
(sedež: Maribor).

89. člen
86. volilni okraj obsega: območje mestne občine Murska Sobota
in del občine Tišina, ki obsega območje naselij Gradišče, Murski
Črnci in Tropovci (sedež: Murska Sobota).

81. člen
90. člen

78. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Jože Lacko, razen dela, ki obsega območje naselja Dogoše;
Razvanje, Radvanje, razen dela, ki obsega območje Zgornjega
Radvanja (območje med mejo s krajevno skupnostjo Pekre,
pohorjem, Pekrskim potokom in Engelsovo Cesto) ter del
spodnjega Radvanja med Pekrskim in Radvanjskim potokom ter
Engelsovo cesto, vključno z delom naselja ob Poti na okope; del
mestne četrti Tabor, ki obsega območje med mejo s krajevno
skupnostjo Tezno, Radvanjskim potokom, Betnavsko cesto (do
križišča z Ertlovo ulico), Ertlovo ulico, Betnavsko cesto do križišča
s Cesto proletarskih brigad in Cesto Proletarskih brigad do meje
s krajevno skupnostjo Tezno; ter Tezno (sedež: Maribor).

87. volilni okraj obsega: območje občine Beltinci, območje občine
Dobrovnik, območje občine Hodoš, območje občine Kobilje,
območje občine Moravske Toplice, območje občine Odranci in
območje občine Šalovci (sedež: Moravske Toplice).
91. člen
88. volilni okraj obsega: območje občine Črenšovci, območje
občine Lendava, območje občine Turnišče in območje občine
Velika Polana (sedež: Lendava).
92. člen

82. člen

89. volilni okraj (za volitve poslanca italijanske narodne skupnosti)
obsega: območje občine Izola, območje mestne občine Koper in
območje občine Piran (sedež: Koper).

79. volilni okraj obsega: območje občine Kungota, območje občine
Pesnica, območje občine Sveta Ana in območje občine Šentilj
(sedež: Šentilj).

93. člen

83. člen

90. volilni okraj (za volitve poslanca madžarske narodne
skupnosti) obsega: območje občin Dobrovnik, Hodoš, Lendava,
Moravske Toplice in Šalovci (sedež: Lendava).

80. volilni okraj obsega: območje občine Destmik, območje občine
Duplek, območje občine Lenart, območje občine Sveti Andraž v
Slovenskih Goricah in območje občine Trnovska vas (sedež:
Lenart).

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
84. člen
94. člen

81. volilni okraj obsega: območje mestne občine Ptuj, razen dela
občine, ki obsega območje naselij Podvinci in Spuhlja (sedež:
Ptuj).

2 dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o določitvi
volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS,
Št. 46-2156/92).

85. člen
95. člen

82. volilni okraj obsega: območje občine Dornava, območje občine
Juršinci in območje občine Ormož (sedež: Ormož).

1. april 1999

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV ČLENOV
1. člen
Prvi člen določa, da se za volitve poslancev v državni zbor določi
88 volilnih okrajev, v vsakem volilnem okraju pa se izvoli po enega
poslanca.

občina Divača, območje občine Hrpelje Kozina; del občine Sežana,
ki obsega območje krajevnih skupnosti Lokev, Sežana; in del
mestne občine Koper, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Boršt, Črni kal, Gračišče, Gradin, Hrvatini, Marezige, Podgorje,
Rakitovec, Škofije ter Zazid. Člen določa tudi, da je sedež 7.
volilnega okraja v občini Hrpelje - Kozina.

2. člen .
Drugi člen določa, da se za območje občin, kjer živi italijanska
oziroma madžarska narodna skupnost, določita dva posebna
volilna okraja, v katerih se izvoli po en poslanec italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti.

11. člen
Enajsti člen določa, da 8. volilni okraj obsega območje občine
Bovec, območje občine Kobarid, območje občine Tolmin in del
mestne občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Banjšice, Čepovan, Lokovec in Lokve. Člen določa
tudi, da je sedež 8. volilnega okraja v občini Tolmin.

3. člen
Tretji člen določa, da se za vsak volilni okraj določi njegovo območje
in občino, v kateri je sedež tega volilnega okraja.

12. člen
Dvanajsti člen določa, da 9. volilni okraj obsega območje občine
Ajdovščina in območje občine Vipava, člen določa tudi, da je
sedež 9. volilnega okraja v občini Ajdovščina.

4. člen
Četrti člen določa, da 1. volilni okraj obsega območje občine Piran;
del občine Izola, ki obsega območje krajevnih skupnosti Jagodje
in Korte ter del mestne občine Koper, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Boršt in Šmarje. Člen določa tudi, da je sedež 1. volilnega
okraja v občini Piran.

13. člen
Trinajsti člen določa, da 10. volilni okraj obsega območje občine
Idrija in območje občine Logatec ter da je sedež tega volilnega
okraja v občini Idrija.

5. člen
Peti člen določa, da 2. volilni okraj obsega del občine Izola, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Izola I. - stari del mesta,
Izola II. - srednji del mesta ter Livade; in del mestne občine Koper,
ki obsega območje krajevnih skupnosti Olmo - Prisoje, Za gradom,
Žusterna, ter območje naselij Bošamarin in Grinjan. Člen določa
tudi, da je sedež 2. volilnega okraja v občini Izola.

14. člen
Štirinajsti člen določa, da 11. volilni okraj obsega: območje občine
Cerknica in območje občine Postojna, razen dela občine, ki obsega
območje naselij Koče, Matenja vas, Prestranek, Rakitnik, Slavina,
Žeje. Člen določa tudi, da je sedež 11. volilnega okraja v občini
Postojna.

6. člen
Šesti člen določa, da 3. volilni okraj obsega del mestne občine
Koper, ki obsega območje naslednjih krajevnih skupnosti:
Ankaran, Bertoki, Dekani, Koper - center, Sv. Anton, Semedela
Škocjan (razen območja naselij Bošamarin in Grinjan), Vanganel,
Pobegi - Čežarji. Člen določa tudi, da je sedež 3. volilnega okraja
v občini Koper.

15. člen
Petnajsti člen določa, da 12. volilni okraj obsega območje občine
Ilirska Bistrica, območje občine Pivka in del občine Postojna, ki
obsega območje naselij Koče, Matenja vas, Prestranek, Rakitnik,
Slavina, Žeje. Člen določa tudi, da je sedež 12. volilnega okraja v
občini Ilirska Bistrica.

7. člen
Sedmi člen določa, da 4. volilni okraj obsega območje občine
Brda, območje občine Kanal in del mestne občine Nova Gorica, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Grgar, Grgarske ravne,
Kronberk, Osek - Vitovlje, Ozeljan, Ravnica, Solkan, Šempas,
Trnovo. Člen določa tudi, da je sedež 4. volilnega okraja v občini
Kanal.

16. člen
Šestnajsti člen določa, da 13. volilni okraj obsega območje občine
Bled, območje občine Bohinj in območje občine Kranjska Gora ter
da je sedež tega volilnega okraja v občini Bled.
17. člen
Sedemnajsti člen določa, da 14. volilni okraj obsega območje
občine Cerkno, območje občine Gorenja vas - Poljane, območje
občine Železniki, razen dela občine, ki obsega območje naselja
Dolenja vas; in območje občine Žiri. Člen določa tudi, da je sedež
14. volilnega okraja v občini Gorenja vas - Poljane.

8. člen
Osmi člen določa, da 5. volilni okraj obsega območje občine
Šempeter - Vrtojba in del mestne občine Nova Gorica, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Nova Gorica - Center in Rožna
dolina. Člen določa tudi, da je sedež 5. volilnega okraja v mestni
občini Nova Gorica.

18. člen
Osemnajsti člen določa, da 15. volilni okraj obsega območje občine
Škofja Loka; del občine Medvode, ki obsega območje naselij Dol
in Sora ter del občine Železniki, ki obsega območje naselja Dolenja
vas. Člen določa tudi, da je sedež 15. volilnega okraja v občini
Škofja Loka.

9. člen
Deveti člen določa, da 6. volilni okraj obsega območje občine
občina Komen, območje občine Miren ■ Kostanjevica; del mestne
občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Branik, Bukovica, Dornberk, Gradišče nad Prvačino, Prvačina,
Renče, Vogrsko; in del občine Sežana, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Avber, Dane - Pribežani, Kazlje, Štorje, Štjak,
Vrabče in Povir. Člen določa tudi, da je sedež 6. volilnega okraja v
občini Komen.

19. člen
Devetnajsti člen določa, da 16. volilni okraj obsega območje občine
Dobrova ■ Polhov Gradec, območje občine Medvode, razen dela
občine, ki obsega območje naselij Dol, Spodnje Pirniče, Sora,
Ver je, Vikrče, Zavrh pod Šmarno goro in Zgornje Pirniče; območje
občine Vodice ter del občine Komenda, ki obsega območje naselij
Križ, Moste, Suhadole in Žeje. Člen določa tudi, da je sedež 16.
volilnega okraja v občini Medvode.

10. člen
Deseti člen določa, da 7. volilni okraj obsega območje občine
poročevalec, št. 20
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20. člen
Dvajseti člen določa, da 17. volilni okraj obsega območje občine
Borovnica, območje občine Horjul in območje občine Vrhnika ter
da je sedež tega volilnega okraja v občini Vrhnika.

31. člen
Enaintrideseti člen določa, da 28. volilni okraj obsega del občine
Kamnik, ki zajema območje krajevnih skupnosti Črna pri Kamniku,
Duplica, Godič, Kamnik - center, Kamniška Bistrica, Mekinje,
Nevlje, Novi Trg, Perovo, Podgorje, Sela pri Kamniku, Srednja vas
pri Kamniku, Šmarca, Tunjice, Volčji Potok, Vranja Peč in Zaprice.
Člen določa tudi, da ima 28. volilni okraj sedež v občini Kamnik.

21. člen
Enaindvajseti člen določa, da 18. volilni okraj obsega območje
občine Brezovica, območje občine Ig, območje občine Škofljica in
območje občine Velike Lašče ter da je sedež tega volilnega okraja
v občini Ig.

32. člen
Dvaintrideseti člen določa, da 29. volilni okraj obsega območje
občine Mengeš, območje občine Trzin in del občine Domžale, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Simona Jenka, Slavka
Šlandra in Venclja Perka. Člen določa tudi, da ima 29. volilni okraj
sedež v občini Domžale.

22. člen
Dvaindvajseti člen določa, da 19. volilni okraj obsega območje
občine Bloke, območje občine Dobrepolje, območje občine Loška
dolina, območje občine Loški potok, območje občine Ribnica in
območje občine Sodražica ter da ima ta volilni okraj sedež v
občini Ribnica.

33. člen
Triintrideseti člen določa, da 30. volilni okraj obsega območje občine
Dol pri Ljubljani, del občine Domžale, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Dob, Dragomelj - Pšata, Homec - Nožice, Ihan, Jarše
- Rodica, Krtina, Preserje, Radomlje, Rova in Vir ter del občine
Moravče, ki obsega območje naselij Češnjice pri Moravčah, Dole
pod Sveto Trojico, Dole pri Krašcah, Dvorje, Gorica, Goričica pri
Moravčah, Imenje, Kokošnje, Krašce, Podstran, Prikrnica, Rudnik
pri Moravčah, Selo pri Moravčah, Spodnja Javoršica, Spodnji
Tuštanj, Stegne, Sveti Andrej, Vrhpolje pri Moravčah, Zalog pod
Sveto Trojico, Zgornja Javoršica in Zgornji Tuštanj. Člen določa
tudi, da ima 30. volilni okraj sedež v občini Domžale.

23. člen
Triindvajseti člen določa, da 20. volilni okraj obsega območje občine
Kočevje, območje občine Kostel, območje občine Osilnica,
območje občine Semič in del občine Dolenjske Toplice, ki obsega
območje naselij Cerovec, Kočevske Poljane, Mali Rigelj, Nova
Gora, Občice, Podstenice, Podturn, Stare Žage in Veliki Rigelj.
Člen določa tudi, da ima 20. volilni okraj sedež v občini Kočevje.
24. člen
Štiriindvajseti člen določa, da 21. volilni okraj obsega območje
občine Črnomelj in območje občine Metlika ter da ima ta volilni
okraj sedež v občini Črnomelj.

34. člen
Štiriintrideseti člen določa, da 31. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki zajema območje naslednjih prostorskih
okolišev: od (vključno) 1 do (vključno) 41, od 117 do 118, od 136
do 173, od 179 do 189, od 396 do 405 in od 411 do 453, pri čemer
spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen
določa tudi, da ima 31. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

25. člen
Petindvajseti člen določa, da 22. volilni okraj obsega območje
občine Jesenice in da ima v tej občini tudi sedež.
26. člen
Šestindvajseti člen določa, da 23. volilni okraj obsega območje
občine Radovljica in območje občine Žirovnica ter da ima ta volilni
okraj sedež v občini Radovljica.

35. člen
Petintrideseti člen določa, da 32. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki zajema območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 278 do 337, od 343 do 395, od 406 do 410, 449, od
1040 do 1047, 1069, 1113, od 1180 do 1186, od 1415 do 1416 in
1418, pri čemer spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v naselje
Ljubljana. Člen določa tudi, da ima 32. volilni okraj sedež v mestni
občini Ljubljana.

27. člen
Sedemindvajseti člen določa, da 24. volilni okraj obsega območje
občine Naklo, območje občine Tržič in del mestne občine Kranj, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Golnik, Goriče, Tenetiše in
Trstenik. Člen določa tudi, da ima 24. volilni okraj sedež v občini
Tržič.

36. člen
Šestintrideseti člen določa, da 33. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki zajema območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 1048 do 1068, od 1070 do 1112, od 1114 do 1131, od
1171 do 1173 in od 1175 do 1179, pri čemer spadajo vsi navedeni
prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen določa tudi, da ima 33.
volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

28. člen
Osemindvajseti člen določa, da 25. volilni okraj obsega del mestne
občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti Bratov
Smuk, Center, Huje, Planina, Vodovodni stolp in Zlato polje. Člen
določa tudi, da ima 25. volilni okraj sedež v mestni občini-Kranj.

37. člen
Sedemintrideseti člen določa, da 34. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 904 do 909, od 911 do 937, od 947 do 958, od 960 do
1009, od 1030 do 1038, od 1132 do 1137, 1193 ter 1204 (vsi
naselje Ljubljana); od 1356 do 1357 (naselje Zgornje Gameljne);
od 1358 do 1359 (naselje Srednje Gameljne); 1360 (naselje
Rašica); ter od 1361 do 1362 (naselje Spodnje Gameljne). Člen
določa tudi, da ima 34. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

29. člen
Devetindvajseti člen določa, da 26. volilni okraj obsega del mestne
občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti Besnica,
Bitnje, Britof, Čirče, Gorenja Sava, Jošt, Mavčiče, Orehek Drulovka, Podblica, Predoslje, Primskovo, Stražišče, Struževo in
Žabnica. Člen določa tudi, da ima 26. volilni okraj sedež v mestni
občini Kranj.
30. člen
Trideseti člen določa, da 27. volilni okraj obsega območje občine
Cerklje, območje občine Komenda, razen dela občine, ki obsega
območje naselij Križ, Moste, Suhadole in Žeje; območje občine
Jezersko, območje občine Preddvor, območje občine Šenčur in
del mestne občine Kranj, ki obsega območje krajevne skupnosti
Kokrica. Člen določa tudi, da ima 27. volilni okraj sedež v občini
Šenčur.
1. april 1999

38. člen
Osemintrideseti volilni okraj določa, da 35. volilni okraj obsega del
mestne občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 196 do 277, od 338 do 342, 450, od 750 do 754, od
772 do 785, od 871 do 873, od 894 do 899 in 1406; pri čemer
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spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen
določa tudi, da ima 35. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

od 1384 do 1385 (naselje Dolgo Brdo); 1386 (naselje Šentpavel);
od 1387 do 1388 (naselje Podlipoglav); 1389 (naselje Brezje pri
Podlipoglavu); 1390 (naselje Repče); 1391 (naselje Mali Lipoglav);
1392 (naselje Veliki Lipoglav); 1393 (naselje Selo pri Pancah);
1394 (naselje Pance); 1400 (naselje Dolgo Brdo); 1401 (naselje
Tuji Grm); od 1402 do 1403 (naselje Črna vas); in 1404 (naselje
Lipe). Člen določa tudi, da ima 42. volilni okraj sedež v mestni
občini Ljubljana.

39. člen
Devetintrideseti člen določa, da 36. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 744 do 749, od 755 do 771, od 786 do 795, od 797 do
801, od 803 do 857, od 860 do 870, od 900 do 902, od 938 do 946,
1039 in 1228; pri čemer spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v
naselje Ljubljana. Člen določa tudi, da ima 36. volilni okraj sedež v
mestni občini Ljubljana.

46. člen
Šestinštirideseti člen določa, da 43. volilni okraj obsega območje
občine Grosuplje; del občine Ivančna Gorica, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Ambrus, Ivančna Gorica, Krka, Muljava,
Višnja Gora in Zagradec ter del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naselij Malo Trebeljevo, Mali vrh pri Prežganju, Prežganje,
Veliko Trebeljevo in Volavlje (območje prostorskih okolišev v mestni
občini Ljubljana od vključno 1395 do vključno 1399). Člen določa
tudi, da ima 43. volilni okraj sedež v občini Grosuplje.

40. člen
Štirideseti člen določa, da 37. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 454 do 499, od 512 do 521, od 614 do 622, od 722 do
743, od 858 do 859, od 874 do 893, 1413, 1417 in 1421; pri čemer
spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen
določa tudi, da ima 37. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

47. člen
Sedeminštirideseti člen določa, da 44. volilni okraj obsega območje
občine Litija in del občine Ivančna Gorica, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Metnaj, Stična, Sobrače, Šentvid ter Temenica.
Člen določa tudi, da ima 44. volilni okraj sedež v občini Litija.

41. člen
Enainštirideseti člen določa, da 38. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 500 do 511, od 522 do 543, od 570 do 613, 1206, od
1246 do 1258, od 1285 do 1286, 1306, 1414, od 1419 do 1420
(vsi naselje Ljubljana); in 1347 (naselje Toško čelo). Člen določa
tudi, da ima 38. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

48. člen
Oseminštirideseti člen določa, da 45. volilni okraj obsega območje
občine Trebnje in območje občine Žužemberk ter da je sedež
tega volilnega okraja v občini Trebnje.

42. člen
Dvainštirideseti člen določa, da 39. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 544 do 568, od 1207 do 1227, od 1229 do 1243,
1245, od 1259 do 1284 (vsi naselje Ljubljana); 1348 (naselje Dvor),
od 1350 do 1353 (naselje Stanežiče) in od 1354 do 1355 (naselje
Medno); ter del občine Medvode, ki obsega območje naselij:
Spodnje Pirniče, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno Goro in Zgornje
Pirniče. Člen določa tudi, da ima 39. volilni okraj sedež v mestni
občini Ljubljana.

49. člen
Devetinštirideseti člen določa, da 46. volilni okraj obsega območje
občine Dolenjske Toplice, razen dela občine, ki obsega območje
naselij Cerovec, Kočevske Poljane, Mali Rigelj, Nova Gora,
Občice, Podstenice, Podturn, Stare Žage in Veliki Rigelj; območje
občine Mirna peč ter del mestne občine Novo Mesto, ki obsega
območja krajevnih skupnosti Bela Cerkev, Bršljin, Bučna vas,
Ločna-Mačkovec, Mestne njive, Novo Mesto - Center, Otočec,
Prečna, Straža in Šmarjeta. Člen določa tudi, da ima 46. volilni
okraj sedež v mestni občini Novo Mesto.

43. člen
Triinštirideseti člen določa, da 40. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 96 do 101, od 174 do 178, od 190 do 195, od 624 do
665, od 682 do 714, od 716 do 717, od 720 do 721, od 1287 do
1288, od 1308 do 1316, od 1407 do 1412; pri čemer spadajo vsi
navedeni prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen določa tudi,
da ima 40. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

50. člen
Petdeseti člen določa, da 47. volilni okraj obsega del mestne občine
Novo Mesto, ki obsega območje krajevnih skupnosti Birčna vas,
Brusnice, Dolž, Drska, Gabrje, Gotna vas, Kandija-Grm, Majde
Šile, Mali Slatnik, Podgrad, Regrča vas, Stopiče, Šmihel, Uršna
sela, Žabja vas. Člen določa tudi, da ima 47. volilni okraj sedež v
mestni občini Novo Mesto.

44. člen
Štiriinštirideseti člen določa, da 41. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: 26, od 56 do 60, 69, od 75 do 87, od 90 do 95, od 102 do
116, od 119 do 122, od 666 do 681, 715, od 718 do 719, 1187, od
1289 do 1305, 1307, od 1317 do 1340, 1342, od 1344 do 1346, od
1422 do 1425; pri čemer spadajo vsi navedeni prostorski okoliši
v naselje Ljubljana. Člen določa tudi, da ima 41. volilni okraj sedež
v mestni občini Ljubljana.

51. člen
Enainpetdeseti člen določa, da 48. volilni okraj obsega območje
občine Črna na Koroškem, območje občine Ljubno, oobmočje
občine Luče, območje občine Gornji Grad, bmočje občine Mozirje,
območje občine Nazarje, območje občine Solčava in del občine
Šoštanj, ki obsega območje krajevnih skupnosti Bele vode,
Topolšica ter Zavodnje. Člen določa tudi, da ima 48. volilni okraj
sedež v občini Mozirje.

45. člen
Petinštirideseti člen določa, da 42. volilni okraj obsega: del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 42 do 55, od 61 do 68, od 71 do 74, od 88 do 89, od
123 do 135, od 1010 do 1029, od 1138 do 1170, od 1188 do 1192,
od 1194 do 1203, 1426 (vsi naselje Ljubljana); od 1363 do 1365
(naselje Podgrad); 1366 (naselje Janče); 1367 (naselje Gabrje pri
Jančah); 1368 (naselje Zgornja Besnica); 1369 (naselje Ravno
Brdo); od 1370 do 1371 (naselje Javor); od 1372 do 1377 (naselje
Besnica); 1378 (naselje Vnajnarje); 1379 (naselje Zagradišče);
1380 (naselje Češnjica); od 1381 do 1383 (naselje Sadinja vas);

52. člen
Dvainpetdeseti člen določa, da 49. volilni okraj obsega območje
občine Braslovče, območje občine Lukovica, območje občine
Prebold, območje občine Tabor, območje občine Vransko; del
občine Kamnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti Motnik,
Pšajnovica, Šmartno v Tuhinju, Špitalič in Tuhinj; ter del občine
Moravče, ki obsega območje naselij Dešen, Drtija, Gabrje pod
Limbarsko goro, Gora pri Pečah, Hrastnik, Hrib nad Ribčami,
Katarija, Križate, Limbarska gora, Moravče, Mošenik, Negastrn,
Peče, Ples, Podgorica pri Pečah, Pogled, Pretrž, Selce pri
Moravčah, Serjuče, Soteska pri Moravčah, Spodnja Dobrava,
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Spodnji Prekar, Straža pri Moravčah, Velika vas, Vinje pri
Moravčah, Zalog pri Kresnicah, Zalog pri Moravčah, Zgornja
Dobrava, Zgornje Koseze in Zgornji Prekar. Člen določa tudi, da
ima 49. volilni okraj sedež v občini Lukovica.

62. člen
Dvainšestdeseti člen določa, da 59. volilni okraj obsega območje
občine Dobrna in območje občine Žalec, ta volilni okraj pa ima
sedež v občini Žalec.

53. člen
Triinpetdeseti člen določa, da 50. volilni okraj obsega območje
občine Zagorje ob Savi in del občine Trbovlje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Dobovec, Klek, Trbovlje - Center in Zasavje.
Člen določa tudi, da ima 50. volilni okraj sedež v občini Trbovlje.

63. člen
Triinšestdeseti člen določa, da 60. volilni okraj obsega območje
občine Štore in del mestne občine Celje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Gabrje, Hudinja, Ljubečna, Ostrožno, Škofja
vas, Šmartno v Rožni dolini, Teharje in Trnovlje pri Celju. Člen
določa tudi, da ima 60. volilni okraj sedež v mestni občini Celje.

54. člen
Štiriinpetdeseti člen določa, da 51. volilni okraj obsega območje
občine Hrastnik in del občine Trbovlje, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Alojz Hohkraut, Franc Fakin, Franc Salomon, Fric
Keršič, Ivan Keše in Trbovlje - Čeče. Člen določa tudi, da ima 51.
volilni okraj sedež v občini Trbovlje.

64. člen
Štiriinšestdeseti člen določa, da 61. volilni okraj obsega del mestne
občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Center,
Dečkovo naselje, Dolgo polje, Lava, Nova vas, Otok - Karel
Destovnik Kajuh in Otok - Slavko Šiander. Člen določa tudi, da
ima 61. volilni okraj sedež v mestni občini Celje.

55. člen
Petinpetdeseti člen določa, da 52. volilni okraj obsega območje
občine Radeče in območje občine Sevnica ter da ima ta volilni
okraj sedež v občini Sevnica.

65. člen
Petinšestdeseti člen določa, da 62. volilni okraj obsega območje
občine Laško in del mestne občine Celje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Aljažev hrib, Medlog, Otok - Savinja in Pod
gradom. Člen določa tudi, da ima 62. volilni okraj sedež v občini
Laško.

56. člen
Šestinpetdeseti člen določa, da 53. volilni okraj obsega območje
občine Šentjernej, območje občine Škocjan in del občine Krško,
ki obsega območje krajevnih skupnosti: Gora, Kostanjevica na
Krki, Krško Polje, Leskovec pri Krškem, Podbočje, Raka, Senuše,
Veliki Podlog in Veliki Trn. Člen določa tudi, da ima 53. volilni okraj
sedež v občini Šentjernej.

66. člen
Šestinšestdeseti člen določa, da 63. volilni okraj obsega območje
občine Dobje, območje občine Šentjur pri Celju in del občine Šmarje
pri Jelšah, ki obsega območje naselij Babna gora, Boletina,
Cerovec pri Šmarju, Dvor, Grobelce, Grobelno - Šmarje, Jesovec
pri Šmarju, Nova vas pri Šmarju, Pijovci, Platinovec, Poižanska
gorica, Poižanska vas, Pustike, Senovica, Sladka gora, Spodnje
Tinsko, Strtenica, Sveti Štefan, Škofija, Šentvid pri Grobelnem in
Zgornje Tinsko. Člen določa tudi, da ima 63. volilni okraj sedež v
občini Šentjur pri Celju.

57. člen
Sedeminpetdeseti člen določa, da 54. volilni okraj obsega območje
občine Mežica, območje občine Prevalje in območje občine Ravne
na Koroškem ter da ima ta volilni okraj sedež v občini Ravne na
Koroškem.
58. člen
Oseminpetdeseti člen določa, da 55. volilni okraj obsega območje
mestne občine Slovenj Gradec in del občine Dravograd, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Črneče, Libeiiče in Šentjanž ter
območje naselja Dravograd. Člen določa tudi, da ima 55. volilni
okraj sedež v občini Slovenj Gradec.

67. člen
Sedeminšestdeseti člen določa, da 64. volilni okraj obsega območje
občine Podčetrtek, območje občine Rogaška Slatina, območje
občine Rogatec in območje občine Šmarje pri Jelšah, razen dela
občine, ki obsega območje naselij Babna gora, Boletina, Cerovec
pri Šmarju, Dvor, Grobelce, Grobelno - Šmarje, Jesovec pri
Šmarju, Nova vas pri Šmarju, Pijovci, Platinovec, Poižanska
gorica, Poižanska vas, Pustike, Senovica, Sladka gora, Spodnje
Tinsko, Strtenica, Sveti Štefan, Škofija, Šentvid pri Grobelnem in
Zgornje Tinsko ter da je sedež tega volilnega okraja v občini
Šmarje pri Jelšah.

59. člen
Devetinpetdeseti člen določa, da 56. volilni okraj obsega območje
občine Mislinja, območje občine Vitanje, območje občine Vojnik,
območje občine Zreče in del mestne občine Velenje, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Cirkovce in Paka pri Velenju. Člen
določa tudi, da ima 56. volilni okraj sedež v občini Vojnik.

68. člen
Oseminšestdeseti člen določa, da 65. volilni okraj obsega območje
občine Bistrica ob Sotli, območje občine Kozje; del občine Brežice,
ki obsega območje krajevne skupnosti Bizeljsko in del občine
Krško, ki obsega območje krajevnih skupnosti Brestanica, Dolenja
vas, Koprivnica pri Brestanici, Krško, Rožno -Presladol, Senovo
in Zdole. Člen določa tudi, da ima 65. volilni okraj sedež v občini
Krško.

60. člen
Šestdeseti člen določa, da 57. volilni okraj obsega območje občine
Polzela, območje občine Šmartno ob Paki, območje občine
Šoštanj, razen dela občine, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Bele vode, Topolšica ter Zavodnje; in del mestne občine Velenje,
ki obsega območje naslednjih krajevnih skupnosti oziroma mestnih
četrti: Bevče, Plešivec, Podkraj - Kavče, Skale, Šentilj, Velenje Konovo, Velenje ■ Pesje, Velenje ■ Stara vas, Vinska gora. Člen
določa tudi, da ima 57. volilni okraj sedež v občini Šoštanj.

69. člen
Devetinšestdeseti člen določa, da 66. volilni okraj obsega območje
občine Brežice, razen dela občine, ki obsega območje krajevne
skupnosti Bizeljsko. Člen določa tudi, da ima 66. volilni okraj sedež
v občini Brežice.

61. člen
Enainšestdeseti člen določa, da 58. volilni okraj obsega del mestne
občine Velenje, ki zajema območje naslednjih krajevnih skupnosti
oziroma mestnih četrti: Staro Velenje, Velenje - Desni Breg, Velenje
- Gorica, Velenje • Levi breg, Velenje - Šalek, Velenje ■ Šmartno.
Člen določa tudi, da ima 58. volilni okraj sedež v občini Velenje.
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70. člen
Sedemdeseti člen določa, da 67. volilni okraj obsega območje
občine Lovrenc na Pohorju, območje občine Muta, območje občine
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volilni okraj sedež v mestni občini Maribor.

Podvelka, območje občine Radlje ob Dravi, območje občine
Ribnica na Pohorju, območje občine Vuzenica in del občine
Dravograd, ki obsega območje krajevne skupnosti Dravograd,
razen območja naselja Dravograd, ter območje krajevne skupnosti
Trbonje. Člen določa tudi, da ima 67. volilni okraj sedež v občini
Radlje ob Dravi.

79. člen
Devetinsedemdeseti člen določa, da 76. volilni okraj obsega del
mestne občine Maribor, ki zajema območje naslednjih mestnih
četrti oziroma krajevnih skupnosti: Magdalena in Pobrežje. Člen
določa tudi, da ima 76. volilni okraj sedež v mestni občini Maribor.

71. člen
Enainsedemdeseti člen določa, da 68. volilni okraj obsega območje
občine Ruše, območje občine Selnica ob Dravi in del mestne
občine Maribor, ki obsega območje naslednjih mestnih četrti
oziroma krajevnih skupnosti: Limbuš, Pekre in del krajevne
skupnosti Radvanje, ki obsega območje Zgornjega Radvanja
(območje med mejo s krajevno skupnostjo Pekre, Pohorjem,
Pekrskim potokom in Engelsovo Cesto) ter del spodnjega
Radvanja med Pekrskim in Radvanjskim potokom ter Engelsovo
cesto, vključno z delom naselja ob Poti na okope. Člen določa
tudi, da ima 68. volilni okraj sedež v občini Ruše.

80. člen
Osemdeseti člen določa, da 77. volilni okraj obsega del mestne
občine Maribor, ki zajema območje naslednjih mestnih četrti
oziroma krajevnih skupnosti: Nova vas in Tabor, razen dela mestne
četrti Tabor, ki obsega območje med mejo s krajevno skupnostjo
Tezno, Radvanjskim potokom, Betnavsko cesto (do križišča z
Ertlovo ulico), Ertlovo ulico, Betnavsko cesto do križišča s Cesto
proletarskih brigad in Cesto Proletarskih brigad do meje s krajevno
skupnostjo Tezno. Člen določa tudi, da ima 77. volilni okraj sedež
v mestni občini Maribor.
81. člen
Enainosemdeseti člen določa, da 78. volilni okraj obsega del
mestne občine Maribor, ki obsega območje naslednjih mestnih
četrti oziroma krajevnih skupnosti: Jože Lacko, razen dela, ki
obsega območje naselja Dogoše; Razvanje, Radvanje, razen
dela, ki obsega območje Zgornjega Radvanja (območje med mejo
s krajevno skupnostjo Pekre, pohorjem, Pekrskim potokom in
Engelsovo cesto) ter del spodnjega Radvanja med Pekrskim in
Radvanjskim potokom ter Engelsovo cesto, vključno z delom
naselja ob Poti na okope; del mestne četrti Tabor, ki obsega
območje med mejo s krajevno skupnostjo Tezno, Radvanjskim
potokom, Betnavsko cesto (do križišča z Ertlovo ulico), Ertlovo
ulico, Betnavsko cesto do križišča s Cesto proletarskih brigad in
Cesto Proletarskih brigad do meje s krajevno skupnostjo Tezno;
ter Tezno. Člen določa tudi, da ima 78. volilni okraj sedež v mestni
občini Maribor.

72. člen
Dvainsedemdeseti člen določa, da 69. volilni okraj obsega območje
občine Oplotnica, območje občine Slovenske Konjice in del občine
Slovenska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Poljčane ter Zgornja Ložnica. Člen določa tudi, da ima 69. volilni
okraj sedež v občini Slovenske Konjice.
73. člen
Triinsedemdeseti člen določa, da 70. volilni okraj obsega del občine
Slovenska Bistrica, ki zajema območje krajevnih skupnosti Alfonz
Šarh, Črešnjevec, Dr.Jagodiča, Impol, Kebelj, Laporje,LeskovecStari Log, Pohorski odred, Pragersko, fazen območja naselja
Gaj; Spodnja Polskava, Šmartno na Pohorju, Tinje, Vrhole - Preloge
in Zgornja Polskava Člen določa tudi, da ima 70. volilni okraj sedež
v občini Slovenska Bistrica.
74. člen
Štiriinsedemdeseti člen določa, da 71. volilni okraj obsega območje
občine Hoče - Slivnica, območje občine Miklavž na Dravskem
polju in območje občine Rače - Fram ter da je sedež tega volilnega
okraja v občini Hoče - Slivnica.

82. člen
Dvainosemdeseti člen določa, da 79. volilni okraj obsega območje
občine Kungota, območje občine Pesnica, območje občine Sveta
Ana in območje občine Šentilj. Člen določa tudi, da ima 79. volilni
okraj sedež v občini Šentilj.

75. člen
Petinsedemdeseti člen določa, da 72. volilni okraj obsega območje
občine Kidričevo, območje občine Majšperk, območje občine
Podlehnik, območje občine Starše, območje občine Žetale in del
občine Slovenska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Makole in Studenice ter območje naselja Gaj. Člen določa tudi, da
ima 72. volilni okraj sedež v občini Kidričevo.

83. člen
Triinosemdeseti člen določa, da 80. volilni okraj obsega območje
občine Destrnik, območje občine Duplek, območje občine Lenart,
območje občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah in območje
občine Trnovska vas. člen določa tudi, da ima 80. volilni okraj
sedež v občini Lenart.
84. člen
Štiriinosemdeseti člen določa, da 81. volilni okraj obsega območje
mestne občine Ptuj, razen dela občine, ki obsega območje naselij
Podvinci in Spuhlja. Člen določa tudi, da ima 81. volilni okraj sedež
v mestni občini Ptuj.

76. člen
Šestinsedemdeseti člen določa, da 73. volilni okraj obsega območje
občine Gorišnica, območje občine Hajdina, območje občine
Markovci, območje občine Videm, območje občine Zavrč in del
mestne občine Ptuj, ki obsega območje naselja Spuhlja in Podvinci.
Člen določa tudi, da ima 73. volilni okraj sedež v občini Videm.

85. člen
Petinosemdeseti člen določa, da 82. volilni okraj obsega območje
občine Dornava, območje občine Juršinci in območje občine
Ormož ter da je sedež tega volilnega okraja v občini Ormož.

77. člen
Sedeminsedemdeseti člen določa, da 74. volilni okraj obsega del
mestne občine Maribor, ki zajema območje naslednjih mestnih
četrti oziroma krajevnih skupnosti: Bresternica - Gaj, Kamnica,
Koroška četrt in Studenci. Člen določa tudi, da ima 74. volilni okraj
sedež v mestni občini Maribor.

86. člen
Šestinosemdeseti člen določa, da 83. volilni okraj obsega območje
občine Benedikt, območje občine Cerkvenjak, območje občine
Gornja Radgona in območje občine Radenci. Člen določa tudi, da
ima 83. volilni okraj sedež v občini Gornja Radgona.

78. člen
Oseminsedemdeseti člen določa, da 75. volilni okraj obsega del
mestne občine Maribor, ki zajema območje naslednjih mestnih
četrti oziroma krajevnih skupnosti: Ivan Cankar, Malečnik ■
Ruperče, Maribor - Center ter del krajevne skupnosti Jože Lacko,
ki obsega območje naselja Dogoše. Člen določa tudi, da ima 75.
poročevalec, št. 20

87. člen
Sedeminosemdeseti člen določa, da 84. volilni okraj obsega
območje občine Križevci, območje občine Ljutomer, območje
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občine Razkrižje, območje občine Sveti Jurij in območje občine
Veržej. Člen določa tudi, da ima 84. volilni okraj sedež v občini
Ljutomer.

občine Črenšovci, območje občine Lendava, območje občine
Turnišče in območje občine Velika Polana. Člen določa tudi, da
ima 88. volilni okraj sedež v občini Lendava.

88. člen
Oseminosemdeseti člen določa, da 85. volilni okraj obsega
območje občine Cankova, območje občine Grad, območje občine
Gornji Petrovci, območje občine Kuzma, območje občine Puconci,
območje občine Rogaševci in območje občine Tišina, razen dela
občine, ki obsega območje naselij Gradišče, Murski Črnci in
Tropovci. Člen določa tudi, da ima 85. volilni okraj sedež v občini
Puconci.

92. člen
Dvaindevetdeseti člen določa, da 89. (posebni) volilni okraj obsega
območje občine Izola, območje mestne občine Koper in območje
občine Piran ter da ima ta posebni volilni okraj za volitve poslanca
italijanske narodne skupnosti sedež v mestni občini Koper.
93. člen
Triindevetdeseti člen določa, da 90. (posebni) volilni okraj obsega
območje občin Dobrovnik, Hodoš, Lendava, Moravske Toplice in
Šalovci ter da ima ta posebni volilni okraj za volitve poslanca
madžarske narodne skupnosti sedež v občini Lendava.

89. člen
Devetinosemdeseti člen določa, da 86. volilni okraj obsega območje
mestne občine Murska Sobota in del občine Tišina, ki obsega
območje naselij Gradišče, Murski Črnci in Tropovci. Člen določa
tudi, da ima 86. volilni okraj sedež v mestni občini Murska Sobota.

94. člen
Štiriindevetdeseti člen določa, da z dnem uveljavitve tega zakona
preneha veljati zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev
v državni zbor, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije
št. 46-2156/92.

90. člen
Devetdeseti člen določa, da 87. volilni okraj obsega območje občine
Beltinci, območje občine Dobrovnik, območje občine Hodoš,
območje občine Kobilje, območje občine Moravske Toplice,
območje občine Odranci in območje občine Šalovci. Člen določa
tudi, da ima 87. volilni okraj sedež v občini Moravske Toplice.

95. člen
Petindevetdeseti člen določa, da začne ta zakon veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

91. člen
Enaindevetdeseti člen določa, da 88. volilni okraj obsega območje

OKRAJ SEDEŽ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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PO. OZNAKA

Piran
Izola
Koper
Kanal
Nova Gorica
Komen
Hrpelje -Kozina
Tolmin
Ajdovščina
Idrija
Postojna
Ilirska Bistrica
Bled
Gorenja vas - Poljane
Škofja Loka
Medvode
Vrhnika
Brezovica
Ribnica
Kočevje
Črnomelj
Jesenice
Radovljica
Tržič
Kranj
center
Kranj
primestje
Šenčur
Kamnik
Domžale
center
okolica
Domžale
Ljubljana
center
Ljubljana
Moste
Fužine
Ljubljana
Črnuče
Ljubljana
Bežigrad
Ljubljana
17

VOLIVCI
18.565
18.323
18.497
17.381
18.076
17.374
18.371
17.224
17.652
17.465
17.520
17.691
17.509
17.229
17.234
17.628
17.750
18.474
17.091
17.324
17.722
17.113
17.712
17.361
18.336
18.416
18.536
17.924
17.207
17.174
17.805
17.654
17.829
17.777
18.024
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Grosuplje
Litija
Trebnje
Novo Mesto
Novo Mesto
Mozirje
Lukovica
Trbovlje
Trbovlje
Sevnica
Šentjernej
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec
Vojnik
Šoštanj
Velenje
Žalec
Celje
Celje
Laško
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Krško
Brežice
Radlje ob Dravi
Ruše
Slovenske Konjice
Slovenska Bistrica
Hoče - Slivnica
Kidričevo
Videm
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Šentilj
Lenart
Ptuj
Ormož
Gornja Radgona
Ljutomer
Puconci
Murska Sobota
Moravske Toplice
Lendava
Koper
Lendava

Tomačevo
Šiška
Koseze
Šentvid
Vič
Murgle
Rudnik

center
okolica
Zagorje
Hrastnik

okolica
center

Gaj
center
Magdalena
Tezno
Razvanje

Italijanska n.s.
Madžarska n.s.
1,567.597

Slovenija

poročevalec, št. 20

17.654
18.699
18.214
17.902
17.495
17.739
18.702
18.565
18.233
17.407
18.003
17.807
17.369
17.763
18.138
18.540
18.317
17.766
18.147
18.296
17.248
18.049
18.014
17.936
17.855
17.939
18.472
18.108
18.363
17.581
17.939
17.454
17.823
17.189
17.305
17.636
17.399
17.799
17.594
17.582
17.530
18.301
17.556
17.993
17.555
18.132
17.872
17.856
17.227
18.309
17.702
17.233
17.291
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Predlog zakona o

DOLOČITVI

VOLITVE

DRŽAVNI

VOLILNIH

POSLANK

ZBOR

OKRAJEV

IN

ZA

POSLANCEV

V

(ZDVODZ?)

- EPA 730 - II - prva obravnava

Skupina poslancev s prvopodpisanim Francem
Pukšičem je dne 10. marca 1999 predložila v obravnavo
predlog zakona o določitvi volilnih okrajev za volitve
poslank in poslancev v Državni zbor - prva obravnava EPA 730 - II.
Dne 10. marca 1999 je skupina poslancev s
prvopodpisanim Rudolfom Petanom predložila
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev
v Državni zbor - prva obravnava (EPA 729-II), ki ureja
enako, oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je
predložila skupina poslancev s prvopodpisanim
Rudolfom Petanom še ni končan, je predsednik
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona, ki ga je predložila skupina poslancev
s prvopodpisanim Francem Pukšičem

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bodo pri obravnavi predloga zakona v Državnem
zboru in pri delu njegovih organov sodelovali kot predlagatelji.

Ljubljana, 10.3.1999
V skladu s 174. in 175. členom Poslovnika Državnega zbora
RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) kot predlagatelji pošiljajo
podpisani poslanci

PODPISI POSLANCEV:
Franc PUKŠIČ, l.r.
Franc JAZBEC, l.r.
Janez MEŽAN, l.r.
Jože ZAGOŽEN, l.r.

- PREDLOG ZAKONA O DOLOČITVI VOLILNIH OKRAJEV
ZA VOLITVE POSLANK IN POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR,
•v
ki naj bi ga Državni zbor RS obravnaval in sprejel.
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območja, katerih prebivalstvo povezujejo tudi različni skupni
interesi (na primer skupni interesi prebivalcev večjih mest na eni
strani ter primestnih naselij oziroma podeželja na drugi strani).
Predlagani zakon je napisan tako, da izhaja iz načela, da število
volivcev v volilnem okraju ne sme odstopati od števila volilvcev v
idealnem volilnem okraju za več kot pet odstotkov v pozitivni
oziroma negativni smeri. Absolutna razlika med največjim in
najmanjšim volilnim okrajem glede na število volivcev torej v
nobenem primeru ne sme presegati deset odstotkov, računano
od velikosti po številu volivcev največjega volilnega okraja.

UVOD
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
V času po sprejetju zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor je bila uveljavljena reforma lokalne
samouprave in nastalo je 192 novih občin. Dosedaj veljavni zakon
bi bilo torej nujno potrebno spremeniti. Na referendumu so volivke
in volivci izglasovali predlog za dvokrožni večinski volilni sistem.
Sestavni del referendumskega vprašanja je bilo tudi določilo, da
se Slovenija razdeli na 88 volilnih okrajev, ki bodo približno enako
veliki glede na število volivcev.

Zakon o določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev
v državni zbor je napisan tako, da čimbolj ohranja obstoječe meje
občin, kjer pa to zaradi načela enakosti volilne pravice ni mogoče,
pa so občine razdeljene po krajevnih skupnostih, njihovih delih
oziroma naseljih. Samo izjemoma so deljena tudi zaokrožena,
strnjena posamezna naselja, kadar zaradi njihove velikosti ni
mogoče, da bi bilo celotno naselje znotraj meja enega volilnega
okraja. Tudi v teh primerih je členitev opravljena tako, da so iz
naselja v drug volilni okraj izločeni mejni deli naselja, pri čemer se
je zaokroženo jedro naselja ohranilo kot enoten volilni okraj.
Posebno težavo predstavlja dejstvo, da se je lani spremenil zakon
o lokalni samoupravi, zato se ponekod prav v teh dneh spreminja
notranja členitev posameznih občin. Takšen primer je Ljubljana. V
Ljubljani je zato opravljena delitev na volilne okraje na temelju
prostorskih okolišev, zaokroženih geografskih enot, na katere
navedene spremembe lokalne samouprave neposredno ne
vplivajo.

CILJI IN NAČELA ZAKONA
V skladu z referendumsko odločitvijo ljudstva se bo v vsakem
volilnem okraju izvolilo po enega poslanca. Volilni okraj bo torej
hkrati (iz)volilna enota. Da bi bilo dosledno spoštovano z ustavo
določeno načelo enakosti volilne pravice, mora biti razlika med
volilnimi okraji glede na število volivcev zmanjšana na kar
najmanjšo možno. V eni od svojih odločb je poleti 1996 na pomen
tega pravila posebej opozorilo tudi Ustavno sodišče Republike
Slovenije.
Teoretično idealni volilni okraj bi dobili tako, da bi določili območje,
na katerem živi natančno ena oseminosemdesetina vseh
slovenskih volivk in volivcev. Praktično to ni mogoče), saj prihaja
vsak dan do določenih minimalnih sprememb števila volivcev na
določenem območju. Zato je mogoče praktično oblikovati volilne
okraje samo tako, da se temu idealu čimbolj približamo, ob tem pa
je potrebno upoštevati tudi načelo, da morajo biti volilni okraji
čimbolj med seboj (geografsko, gospodarsko...) povezana

FINANČNE POSLEDICE
Sprejem tega zakona ne bo povzročil nobenih novih obremenitev
za državni proračun.

OBMOČJA VOLILNIH OKRAJEV

BESEDILO ČLENOV

4. člen
UVODNE DOLOČBE

1. volilni okraj obsega: del mestne občine Koper, ki obsega območje
naslednjih krajevnih skupnosti: Ankaran, Bertoki," Dekani, Koper center, Sv. Anton, Semedela Škocjan (razen območja naselij
Bošamarin in Grinjan), Vanganel, Pobegi - Čežarji; (sedež: Koper).

1. člen
Za volitve poslank oziroma poslancev (v nadaljevanju:
"poslancev") v državni zbor se določi 88 volilnih okrajev. V vsakem
volilnem okraju se izvoli po enega poslanca.

5. člen
2. volilni okraj obsega: del občine Izola, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Izola I. - stari del mesta, Izola II. - srednji del mesta ter
Livade; in del mestne občine Koper, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Olmo - Prisoje, Za gradom, Žusterna, ter območje
naselij Bošamarin in Grinjan (sedež: Izola).

2. člen
Za območja občin, kjer živi italijanska oziroma madžarska
narodna skupnost, se ne glede na določila prvega člena tega
zakona določita dva posebna volilna okraja, v katerih se izvoli po
en poslanec italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.

6. člen
3. člen

3. volilni okraj obsega: območje občine Piran; del občine Izola, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Jagodje in Korte ter del
mestne občine Koper, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Boršt in Šmarje (sedež: Piran).

Za vsak volilni okraj se določi območje volilnega okraja in občino,
v kateri je sedež volilnega okraja.
poročevalec, št. 20
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7. člen

16. člen

4. volilni okraj obsega: območje občine Brda, območje občine
Kanal in del mestne občine Nova Gorica, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Grgar, Grgarske ravne, Kronberk, Osek Vitovlje, Ozeljan, Ravnica, Solkan, Šempas, Trnovo (sedež:
Kanal).

13. volilni okraj obsega: območje občine Bled, območje občine
Bohinj in območje občine Kranjska Gora (sedež: Bled).
17. člen
14. volilni okraj obsega: območje občine Cerkno, območje občine
Gorenja vas - Poljane, območje občine Železniki, razen dela
občine, ki obsega območje naselja Dolenja vas; in območje občine
Žiri (sedež: Gorenja vas - Poljane).

8. člen
5. volilni okraj obsega: območje občine Šempeter - Vrtojba in del
mestne občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Nova Gorica - Center in Rožna dolina (sedež: Nova
Gorica).

18. člen
15. volilni okraj obsega: območje občine Škofja Loka; del občine
Medvode, ki obsega območje naselij Dol in Sora ter del občine
Železniki, ki obsega območje naselja Dolenja vas (sedež: Škofja
Loka).

9. člen
6. volilni okraj obsega: območje občine občina Komen, območje
občine Miren - Kostanjevica; del mestne občine Nova Gorica, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Branik, Bukovica, Dornberk,
Gradišče nad Prvačino, Prvačina, Renče, Vogrsko; in del občine
Sežana, ki obsega območje krajevnih skupnosti Avber, Dane Pribežani, Kazlje, Štorje, Štjak, Vrabče in Povir (sedež: Komen).

19. člen
16. volilni okraj obsega: območje občine Dobrova - Polhov Gradec,
območje občine Medvode, razen dela občine, ki obsega območje
naselij Dol, Spodnje Pirniče, Sora, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno
goro in Zgornje Pirniče; območje občine Vodice ter del občine
Komenda, ki obsega območje naselij Križ, Moste, Suhadole in
Žeje (sedež: Medvode).

10. člen
7. volilni okraj obsega: območje občine občina Divača, območje
občine Hrpelje Kozina; del občine Sežana, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Lokev, Sežana; in del mestne občine Koper,
ki obsega območje krajevnih skupnosti Boršt, Črni kal, Gračišče,
Gradin, Hrvatini, Marezige, Podgorje, Rakitovec, Škofije ter Zazid
(sedež: Hrpelje - Kozina).

20. člen
17. volilni okraj obsega: območje občine Borovnica, območje
občine Horjul in območje občine Vrhnika (sedež: Vrhnika).

11. člen

21. člen

8. volilni okraj obsega: območje občine Bovec, območje občine
Kobarid, območje občine Tolmin in del mestne občine Nova Gorica,
ki obsega območje krajevnih skupnosti Banjšice, Čepovan,
Lokovec in Lokve (sedež: Tolmin).

18. volilni okraj obsega: območje občine Brezovica, območje
občine Ig, območje občine Škofljica in območje občine Velike
Lašče (sedež: Škofljica).

12. člen

22. člen

9. volilni okraj obsega: območje občine Ajdovščina in območje
občine Vipava (sedež: Ajdovščina).

19. volilni okraj obsega: območje občine Bloke, območje občine
Dobrepolje, območje občine Loška dolina, območje občine Loški
potok, območje občine Ribnica in območje občine Sodražica
(sedež: Ribnica).

13. člen
23. člen

10. volilni okraj obsega: območje občine Idrija in območje občine
Logatec (sedež: Idrija).

20. volilni okraj obsega: območje občine Kočevje, območje občine
Kostel, območje občine Osilnica, območje občine Semič in del
občine Dolenjske Toplice, ki obsega območje naselij Cerovec,
Kočevske Poljane, Mali Rigelj, Nova Gora, Občice, Podstenice,
Podturn, Stare Žage in Veliki Rigelj (sedež: Kočevje).

14. člen
11. volilni okraj obsega: območje občine Cerknica in območje
občine Postojna, razen dela občine, ki obsega območje naselij
Koče, Matenja vas, Prestranek, Rakitnik, Slavina, Žeje (sedež:
Postojna).

24. člen
21. volilni okraj obsega: območje občine Črnomelj in območje
občine Metlika (sedež: Črnomelj).

15. člen
12. volilni okraj obsega: območje občine Ilirska Bistrica, območje
občine Pivka in del občine Postojna, ki obsega območje naselij
Koče, Matenja vas, Prestranek, Rakitnik, Slavina, Žeje (sedež:
Ilirska Bistrica).
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25. člen
22. volilni okraj obsega: območje občine Jesenice (sedež:
Jesenice).
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26. člen

34. člen

23. volilni okraj obsega: območje občine Radovljica in območje
občine Žirovnica (sedež: Radovljica).

31. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 1 do 41, od 117 do
118, od 136 do 173, od 179 do 189, od 396 do 405 in od 411 do
453 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

27. člen
24. volilni okraj obsega: območje občine Naklo, območje občine
Tržič in del mestne občine Kranj, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Golnik, Goriče, Tenetiše in Trstenik (sedež: Tržič).

35. člen
32. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 278 do 337, od 343
do 395, od 406 do 410, 449, od 1040 do 1047, 1069, 1113, od
1180 do 1186, od 1415 do 1416 in 1418 (Ljubljana); (sedež:
Ljubljana).

28. člen
25. volilni okraj obsega: del mestne občine Kranj, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Bratov Smuk, Center, Huje, Planina,
Vodovodni stolp in Zlato polje (sedež: Kranj).

36. člen
33. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 1048 do 1068, od
1070 do 1112, od 1114 do 1131, od 1171 do 1173 in od 1175 do
1179 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

29. člen
26. volilni okraj obsega: del mestne občine Kranj, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Besnica, Bitnje, Britof, Čirče, Gorenja
Sava, Jošt, Mavčiče, Orehek - Drulovka, Podblica, Predoslje,
Primskovo, Stražišče, Struževo in Žabnica (sedež: Kranj).

37. člen
34. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 904 do 909, od 911
do 937, od 947 do 958, od 960 do 1009, od 1030 do 1038, od 1132
do 1137, 1193 ter 1204 (Ljubljana); od 1356 do 1357 (Zgornje
Gameljne); od 1358 do 1359 (Srednje Gameljne); 1360 (Rašica);
ter od 1361 do 1362 (Spodnje Gameljne); (sedež: Ljubljana).

30. člen
27. volilni okraj obsega: območje občine Cerklje, območje občine
Komenda, razen dela občine, ki obsega območje naselij Križ,
Moste, Suhadole in Žeje; območje občine Jezersko, območje
občine Preddvor, območje občine Šenčur in del mestne občine
Kranj, ki obsega območje krajevne skupnosti Kokrica (sedež:
Šenčur).

38. člen
35. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 196 do 277, od 338
do 342,450, od 750 do 754, od 772 do 785, od 871 do 873, od 894
do 899 in 1406 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

31. člen
28. volilni okraj obsega: del občine Kamnik, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Črna pri Kamniku, Duplica, Godič, Kamnik center, Kamniška Bistrica, Mekinje, Nevlje, Novi Trg, Perovo,
Podgorje, Sela pri Kamniku, Srednja vas pri Kamniku, Šmarca,
Tunjice, Volčji Potok, Vranja Peč in Zaprice (sedež: Kamnik).

39. člen
36. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 744 do 749, od 755
do 771, od 786 do 795, od 797 do 801, od 803 do 857, od 860 do
870, od 900 do 902, od 938 do 946, 1039 in 1228 (Ljubljana);
(sedež: Ljubljana).

32. člen
29. volilni okraj obsega: območje občine Mengeš, območje občine
Trzin in del občine Domžale, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Simona Jenka, Slavka Šlandra in Venclja Perka (sedež:
Domžale).

40. člen
37. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 454 do 499, od 512
do 521, od 614 do 622, od 722 do 743, od 858 do 859, od 874 do
893, 1413, 1417 in 1421 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

33. člen
30. volilni okraj obsega: območje občine Dol pri Ljubljani, del občine
Domžale, ki obsega območje krajevnih skupnosti Dob, Dragomelj
- Pšata, Homec - Nožice, Ihan, Jarše - Rodica, Krtina, Preserje,
Radomlje, Rova in Vir ter del občine Moravče, ki obsega območje
naselij Češnjice pri Moravčah, Dole pod Sveto Trojico, Dole pri
Krašcah, Dvorje, Gorica, Goričica pri Moravčah, Imenje,
Kokošnje, Krašce, Podstran, Prikrnica, Rudnik pri Moravčah, Selo
pri Moravčah, Spodnja Javoršica, Spodnji Tuštanj, Stegne, Sveti
Andrej, Vrhpolje pri Moravčah, Zalog pod Sveto Trojico, Zgornja
Javoršica in Zgornji Tuštanj (sedež: Domžale).
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41. člen
38. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 500 do 511, od 522
do 543, od 570 do 613, 1206, od 1246 do 1258, od 1285 do 1286,
1306, 1414, od 1419 do 1420 (Ljubljana); in 1347 (Toško čelo);
(sedež: Ljubljana).
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42. člen

49. člen

39. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 544 do 568, od 1207
do 1227, od 1229 do 1243, 1245, od 1259 do 1284 (Ljubljana);
1348 (Dvor), od 1350 do 1353 (Stanežiče) in od 1354 do 1355
(Medno); ter del občine Medvode, ki obsega območje naselij:
Spodnje Pirniče, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno Goro in Zgornje
Pirniče; (sedež: Ljubljana).

46. volilni okraj obsega: območje občine Dolenjske Toplice, razen
dela občine, ki obsega območje naselij Cerovec, Kočevske Poljane,
Mali Rigelj, Nova Gora, Občice, Podstenice, Podturn, Stare Žage
in Veliki Rigelj; območje občine Mirna peč ter del mestne občine
Novo Mesto, ki obsega območja krajevnih skupnosti Bela Cerkev,
Bršljin, Bučna vas, Ločna-Mačkovec, Mestne njive, Novo Mesto
- Center, Otočec, Prečna, Straža in Šmarjeta (sedež: Novo
Mesto).

43. člen
50. člen

40. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 96 do 101, od 174 do
178, od 190 do 195, od 624 do 665, od 682 do 714, od 716 do 717,
od 720 do 721, od 1287 do 1288, od 1308 do 1316, od 1407 do
1412 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

47. volilni okraj obsega: del mestne občine Novo Mesto, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Birčna vas, Brusnice, Dolž, Drska,
Gabrje, Gotna vas, Kandija-Grm, Majde Šile, Mali Slatnik, Podgrad,
Regrča vas, Stopiče, Šmihel, Uršna sela, Žabja vas (sedež: Novo
Mesto).

44. člen
51. člen

41. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: 26, od 56 do 60, 69, od
75 do 87, od 90 do 95, od 102 do 116, od 119 do 122, od 666 do
681, 715, od 718 do 719, 1187, od 1289 do 1305, 1307, od 1317
do 1340, 1342, od 1344 do 1346, od 1422 do 1425 (Ljubljana);
(sedež: Ljubljana).

48. volilni okraj obsega: območje občine Črna na Koroškem,
območje občine Ljubno, območje občine Luče, območje občine
Gornji Grad, območje občine Mozirje, območje občine Nazarje,
območje občine Solčava in del občine Šoštanj, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Bele vode, Topolšica ter Zavodnje (sedež:
Mozirje).

45. člen
42. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 42 do 55, od 61 do
68, od 71 do 74, od 88 do 89, od 123 do 135, od 1010 do 1029, od
1138 do 1170, od 1188 do 1192, od 1194 do 1203,1426 (Ljubljana);
od 1363 do 1365 (Podgrad); 1366 (Janče); 1367 (Gabrje pri
Jančah); 1368 (Zgornja Besnica); 1369 (Ravno Brdo); od 1370
do 1371 (Javor); od 1372 do 1377 (Besnica); 1378 (Vnajnarje);
1379 (Zagradišče); 1380 (Češnjica); od 1381 do 1383 (Sadinja
vas); od 1384 do 1385 (Dolgo Brdo); 1386 (Šentpavel); od 1387 •
do 1388 (Podlipoglav); 1389 (Brezje pri Podlipoglavu); 1390
(Repče); 1391 (Mali Lipoglav); 1392 (Veliki Lipoglav); 1393 (Selo
pri Pancah); 1394 (Pance); 1400 (Dolgo Brdo); 1401 (Tuji Grm);
od 1402 do 1403 (Crna vas); in 1404 (Lipe); (sedež: Ljubljana).

52. člen
49. volilni okraj obsega: območje občine Braslovče, območje
občine Lukovica, območje občine Prebold, območje občine Tabor, območje občine Vransko; del občine Kamnik, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Motnik, Pšajnovica, Šmartno v
Tuhinju, Špitalič in Tuhinj; ter del občine Moravče, ki obsega
območje naselij Dešen, Drtija, Gabrje pod Limbarsko goro, Gora
pri Pečah, Hrastnik, Hrib nad Ribčami, Katarija, Križate, Limbarska
gora, Moravče, Mošenik, Negastrn, Peče, Ples, Podgorica pri
Pečah, Pogled, Pretrž, Selce pri Moravčah, Serjuče, Soteska pri
Moravčah, Spodnja Dobrava, Spodnji Prekar, Straža pri
Moravčah, Velika vas, Vinje pri Moravčah, Zalog pri Kresnicah,
Zalog pri Moravčah, Zgornja Dobrava, Zgornje Koseze in Zgornji
Prekar (sedež: Lukovica).

46. člen
53. člen

43. volilni okraj obsega: območje občine Grosuplje; del občine
Ivančna Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ambrus,
Ivančna Gorica, Krka, Muljava, Višnja Gora in Zagradec ter del
mestne občine Ljubljana, ki obsega območje naselij Malo
Trebeljevo, Mali vrh pri Prežganju, Prežganje, Veliko Trebeljevo in
Volavlje (sedež: Grosuplje).

50. volilni okraj obsega: območje občine Zagorje ob Savi in del
občine Trbovlje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Dobovec,
Klek, Trbovlje - Center in Zasavje (sedež: Trbovlje).
54. člen
51. volilni okraj obsega: območje občine Hrastnik in del občine
Trbovlje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Alojz Hohkraut,
Franc Fakin, Franc Salomon, Fric Keršič, Ivan Keše in Trbovlje Čeče (sedež: Trbovlje).

47. člen
44. volilni okraj obsega: območje občine Litija in del občine Ivančna
Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti Metnaj, Stična,
Sobrače, Šentvid ter Temenica (sedež: Litija).

55. člen
48. člen

52. volilni okraj obsega: območje občine Radeče in območje občine
Sevnica (sedež: Sevnica).

45. volilni okraj obsega: območje občine Trebnje in območje občine
Žužemberk (sedež: Trebnje).
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56. člen

65. člen

53. volilni okraj obsega: območje občine Šentjernej, območje občine
Škocjan in del občine Krško, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Gora, Kostanjevica na Krki, Krško Polje, Leskovec pri
Krškem, Podbočje, Raka, Senuše, Veliki Podlog in Veliki Trn (sedež:
Šentjernej).

62. volilni okraj obsega: območje občine Laško in del mestne
občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Aljažev hrib,
Medlog, Otok - Savinja in Pod gradom (sedež: Laško).

57. člen

63. volilni okraj obsega: območje občine Dobje, območje občine
Šentjur pri Celju in del občine Šmarje pri Jelšah, ki obsega območje
naselij Babna gora, Boletina, Cerovec pri Šmarju, Dvor, Grobelce,
Grobelno - Šmarje, Jesovec pri Šmarju, Nova vas pri Šmarju,
Pijovci, Platinovec, Polžanska gorica, Polžanska vas, Pustike,
Senovica, Sladka gora, Spodnje Tinsko, Strtenica, Sveti Štefan,
Škofija, Šentvid pri Grobelnem in Zgornje Tinsko (sedež: Šentjur
pri Celju).

66. člen

54. volilni okraj obsega: območje občine Mežica, območje občine
Prevalje in območje občine Ravne na Koroškem (sedež: Ravne
na Koroškem).
58. člen
55. volilni okraj obsega: območje mestne občine Slovenj Gradec
in del občine Dravograd, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Črneče, Libeliče in Šentjanž ter območje naselja Dravograd (sedež:
Slovenj Gradec).

67. člen

56. volilni okraj obsega: območje občine Mislinja, območje občine
Vitanje, območje občine Vojnik, območje občine Zreče in del
mestne občine Velenje, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Cirkovce in Paka pri Velenju (sedež: Vojnik).

64. volilni okraj obsega: območje občine Podčetrtek, območje
občine Rogaška Slatina, območje občine Rogatec in območje
občine Šmarje pri Jelšah, razen dela občine, ki obsega območje
naselij Babna gora, Boletina, Cerovec pri Šmarju, Dvor, Grobelce,
Grobelno - Šmarje, Jesovec pri Šmarju, Nova vas pri Šmarju,
Pijovci, Platinovec, Polžanska gorica, Polžanska vas, Pustike,
Senovica, Sladka gora, Spodnje Tinsko, Strtgnica, Sveti Štefan,
Škofija, Šentvid pri Grobelnem in Zgornje Tinsko (sedež: Šmarje
pri Jelšah).

60. člen

68. člen

57. volilni okraj obsega: območje občine Polzela, območje občine
Šmartno ob Paki, območje občine Šoštanj, razen dela občine, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Bele vode, Topolšica ter
Zavodnje; in del mestne občine Velenje, ki obsega območje
naslednjih krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti: Bevče,
Plešivec, Podkraj - Kavče, Skale, Šentilj, Velenje - Konovo, Velenje
- Pesje, Velenje - Stara vas, Vinska gora (sedež: Šoštanj).

65. volilni okraj obsega: območje občine Bistrica ob Sotli, območje
občine Kozje; del občine Brežice, ki obsega območje krajevne
skupnosti Bizeljsko in del občine Krško, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Brestanica, Dolenja vas, Koprivnica pri
Brestanici, Krško, Rožno -Presladol, Senovo in Zdole (sedež:
Krško).

59. člen

69. člen

61. člen

66. volilni okraj obsega: območje občine Brežice, razen dela občine,
ki obsega območje krajevne skupnosti Bizeljsko (sedež: Brežice).

58. volilni okraj obsega: del mestne občine Velenje, ki obsega
območje naslednjih krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti:
Staro Velenje, Velenje - Desni Breg, Velenje - Gorica, Velenje - Levi
breg, Velenje - Šalek, Velenje - Šmartno (sedež: Velenje).

70. člen
67. volilni okraj obsega: območje občine Lovrenc na Pohorju,
območje občine Muta, območje občine Podvelka, območje občine
Radlje ob Dravi, območje občine Ribnica na Pohorju, območje
občine Vuzenica in del občine Dravograd, ki obsega območje
krajevne skupnosti Dravograd, razen območja naselja Dravograd,
ter območje krajevne skupnosti Trbonje (sedež: Radlje ob Dravi).

62. člen
59. volilni okraj obsega: območje občine Dobrna in območje občine
Žalec (sedež: Žalec).
63. člen

71. člen

60. volilni okraj obsega: območje občine Štore in del mestne občine
Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Gaberje, Hudinja,
Ljubečna, Ostrožno, Škofja vas, Šmartno v Rožni dolini, Teharje
in Trnovlje pri Celju (sedež: Celje).

68. volilni okraj obsega: območje občine Ruše, območje občine
Selnica ob Dravi in del mestne občine Maribor, ki obsega območje
naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti: Limbuš,
Pekre in del krajevne skupnosti Radvanje, ki obsega območje
Zgornjega Radvanja (območje med mejo s krajevno skupnostjo
Pekre, Pohorjem, Pekrskim potokom in Engelsovo Cesto) ter del
spodnjega Radvanja med Pekrskim in Radvanjskim potokom ter
Engelsovo cesto, vključno z delom naselja ob Poti na okope
(sedež: Ruše).

64. člen
61. volilni okraj obsega: del mestne občine Celje, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Center, Dečkovo naselje, Dolgo polje,
Lava, Nova vas, Otok - Karel Destovnik Kajuh in Otok - Slavko
Šlander (sedež: Celje).
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potokom, Betnavsko cesto (do križišča z Ertlovo ulico), Ertlovo
ulico, Betnavsko cesto do križišča s Cesto proletarskih brigad in
Cesto Proletarskih brigad do meje s krajevno skupnostjo Tezno
(sedež: Maribor).

72. člen
69. volilni okraj obsega: območje občine Oplotnica, območje občine
Slovenske Konjice in del občine Slovenska Bistrica, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Poljčane ter Zgornja Ložnica (sedež:
Slovenske Konjice).

81. člen
78. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Jože Lacko, razen dela, ki obsega območje naselja Dogoše;
Razvanje, Radvanje, razen dela, ki obsega območje Zgornjega
Radvanja (območje med mejo s krajevno skupnostjo Pekre,
pohorjem, Pekrskim potokom in Engelsovo Cesto) ter del
spodnjega Radvanja med Pekrskim in Radvanjskim potokom ter
Engelsovo cesto, vključno z delom naselja ob Poti na okope; del
mestne čejrti Tabor, ki obsega območje med mejo s krajevno
skupnostjo Tezno, Radvanjskim potokom, Betnavsko cesto (do
križišča z Ertlovo ulico), Ertlovo ulico, Betnavsko cesto do križišča
s Cesto proletarskih brigad in Cesto Proletarskih brigad do meje
s krajevno skupnostjo Tezno; ter Tezno (sedež: Maribor).

73. člen
70. volilni okraj obsega: del občine Slovenska Bistrica, ki zajema
območje krajevnih skupnosti Alfonz Šarh, Črešnjevec, Dr.
Jagodiča, Impol, Kebelj, Laporje,Leskovec- Stari Log, Pohorski
odred, Pragersko, razen območja naselja Gaj; Spodnja Polskava,
Šmartno na Pohorju, Tinje, Vrhole - Preloge in Zgornja Polskava
(sedež: Slovenska Bistrica).
74. člen
71. volilni okraj obsega: območje občine Hoče - Slivnica, območje
občine Miklavž na Dravskem polju in območje občine Rače Fram (sedež: Hoče - Slivnica).

82. člen
75. člen

79. volilni okraj obsega: območje občine Kungota, območje občine
Pesnica, območje občine Sveta Ana in območje občine Šentilj
(sedež: Šentilj).

72. volilni okraj obsega: območje občine Kidričevo, območje občine
Majšperk, območje občine Podlehnik, območje občine Starše,
območje občine Žetale in del občine Slovenska Bistrica, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Makole in Studenice ter območje
naselja Gaj (sedež: Kidričevo).

83. člen
80. volilni okraj obsega: območje občine Destmik, območje občine
Duplek, območje občine Lenart, območje občine Sveti Andraž v
Slovenskih Goricah in območje občine Trnovska vas (sedež:
Lenart).

76. člen
73. volilni okraj obsega: območje občine Gorišnica, območje občine
Hajdina, območje občine Markovci, območje občine Videm,
območje občine Zavrč in del mestne občine Ptuj, ki obsega
območje naselja Spuhlja in Podvinci (sedež: Videm).

84. člen
81. volilni okraj obsega: območje mestne občine Ptuj, razen dela
občine, ki obsega območje naselij Podvinci in Spuhlja (sedež:
Ptuj).

77. člen
74. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Bresternica - Gaj, Kamnica, Koroška četrt in Studenci (sedež:
Maribor).

85. člen
82. volilni okraj obsega: območje občine Dornava, območje občine
Juršinci in območje občine Ormož (sedež: Ormož).

78. člen
86. člen

75. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Ivan Cankar, Malečnik - Ruperče, Maribor - Center ter del krajevne
skupnosti Jože Lacko, ki obsega območje naselja Dogoše (sedež:
Maribor).

83. volilni okraj obsega: območje občine Benedikt, območje občine
Cerkvenjak, območje občine Gornja Radgona in območje občine
Radenci (sedež: Gornja Radgona).
87. člen

79. člen

84. volilni okraj obsega: območje občine Križevci, območje občine
Ljutomer, območje občine Razkrižje, območje občine Sveti Jurij
in območje občine Veržej (sedež: Ljutomer).

76. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Magdalena in Pobrežje (sedež: Maribor).

88. člen
80. člen

85. volilni okraj obsega: območje občine Cankova, območje občine
Grad, območje občine Gornji Petrovci, območje občine Kuzma,
območje občine Puconci, območje občine Rogaševci in območje
občine Tišina, razen dela občine, ki obsega območje naselij
Gradišče, Murski Črnci in Tropovci (sedež: Puconci).

77. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Nova vas in Tabor, razen dela mestne četrti Tabor, ki obsega
območje med mejo s krajevno skupnostjo Tezno, Radvanjskim
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89. člen

obsega: območje občine Izola, območje mestne občine Koper in
območje občine Piran (sedež: Koper).

86. volilni okraj obsega: območje mestne občine Murska Sobota
in del občine Tišina, ki obsega območje naselij Gradišče, Murski
Črnci in Tropovci (sedež: Murska Sobota).

93. člen
90. volilni okraj (za volitve poslanca madžarske narodne
skupnosti) obsega: območje občin Dobrovnik, Hodoš, Lendava,
Moravske Toplice in Šalovci (sedež: Lendava).

90. člen
87. volilni okraj obsega: območje občine Beltinci, območje občine
Dobrovnik, območje občine Hodoš, območje občine Kobilje,
območje občine Moravske Toplice, območje občine Odranci in
območje občine Šalovci (sedež: Moravske Toplice).

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
94. člen

91. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o določitvi
volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS,
št. 46-2156/92).

88. volilni okraj obsega: območje občine Črenšovči, območje
občine Lendava, območje občine Turnišče in območje občine
Velika Polana (sedež: Lendava).

95. člen
92. člen

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

89. volilni okraj (za volitve poslanca italijanske narodne skupnosti)

OBRAZLOŽITEV ČLENOV
i
1. člen
Prvi člen določa, da se za volitve poslancev v državni zbor določi
88 volilnih okrajev, v vsakem volilnem okraju pa se izvoli po enega
poslanca.

del občine Izola, ki obsega območje krajevnih skupnosti Jagodje
in Korte ter del mestne občine Koper, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Boršt in Šmarje. Člen določa tudi, da je sedež 3. volilnega
okraja v občini Piran.

2. člen
Drugi člen določa, da se za območje občin, kjer živi italijanska
oziroma madžarska narodna skupnost, določita dva posebna
volilna okraja, v katerih se izvoli po en poslanec italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti.

7. člen
Sedmi člen določa, da 4. volilni okraj obsega območje občine
Brda, območje občine Kanal in del mestne občine Nova Gorica, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Grgar, Grgarske ravne,
Kronberk, Osek - Vitovlje, Ozeljan, Ravnica, Solkan, Šempas,
Trnovo. Člen določa tudi, da je sedež 4. volilnega okraja v občini
Kanal.

3. člen
Tretji člen določa, da se za vsak volilni okraj določi njegovo območje
in občino, v kateri je sedež tega volilnega okraja.

8. člen
Osmi člen določa, da 5. volilni okraj obsega območje občine
Šempeter ■ Vrtojba in del mestne občine Nova Gorica, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Nova Gorica - Center in Rožna
dolina. Člen določa tudi, da je sedež 5. volilnega okraja v mestni
občini Nova Gorica.

4. člen
Četrti člen določa, da 1. volilni okraj obsega del mestne občine
Koper, ki obsega območje naslednjih krajevnih skupnosti:
Ankaran, Bertoki, Dekani, Koper - center, Sv. Anton, Semedela
Škocjan (razen območja naselij Bošamarin in Grinjan), Vanganel,
Pobegi - Čežarji. Člen določa tudi, da je sedež 1. volilnega okraja
v občini Koper.

9. člen
Deveti člen določa, da 6. volilni okraj obsega območje občine
občina Komen, območje občine Miren - Kostanjevica; del mestne
občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Branik, Bukovica, Dornberk, Gradišče nad Prvačino, Prvačina,
Renče, Vogrsko; in del občine Sežana, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Avber, Dane - Pribežani, Kazlje, Štorje, Štjak,
Vrabče in Povir. Člen določa tudi, da je sedež 6. volilnega okraja v
občini Komen.

5. člen
Peti člen določa, da 2. volilni okraj obsega del občine Izola, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Izola I. - stari del mesta,
Izola II. - srednji del mesta ter Livade; in del mestne občine Koper,
ki obsega območje krajevnih skupnosti Olmo - Prisoje, Za gradom,
Žusterna, ter območje naselij Bošamarin in Grinjan. Člen določa
tudi, da je sedež 2. volilnega okraja v občini Izola.

10. člen
Deseti člen določa, da 7. volilni okraj obsega območje občine
občina Divača, območje občine Hrpelje Kozina; del občine Sežana,

6. člen
Šesti člen določa, da 3. volilni okraj obsega območje občine Piran;
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ki obsega območje krajevnih skupnosti Lokev, Sežana; in del
mestne občine Koper, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Boršt, Črni kal, Gračišče, Gradin, Hrvatini, Marezige, Podgorje,
Rakitovec, Škofije ter Zazid. Člen določa tudi, da je sedež 7.
volilnega okraja v občini Hrpelje - Kozina.

21. člen
Enaindvajseti člen določa, da 18. volilni okraj obsega območje
občine Brezovica, območje občine Ig, območje občine Škofljica in
območje občine Velike Lašče ter da je sedež tega volilnega okraja
v občini Škofljica.

11. člen
Enajsti člen določa, da 8. volilni okraj obsega območje občine
Bovec, območje občine Kobarid, območje občine Tolmin in del
mestne občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Banjšice, Čepovan, Lokovec in Lokve. Člen določa
tudi, da je sedež 8. volilnega okraja v občini Tolmin.

22. člen
Dvaindvajseti člen določa, da 19. volilni okraj obsega območje
občine Bloke, območje občine Dobrepolje, območje občine Loška
dolina, območje občine Loški potok, območje občine Ribnica in
območje občine Sodražica ter da ima ta volilni okraj sedež v
občini Ribnica.

12. člen
Dvanajsti člen določa, da 9. volilni okraj obsega območje občine
Ajdovščina in območje občine Vipava. Člen določa tudi, da je
sedež 9. volilnega okraja v občini Ajdovščina.

23. člen
Triindvajseti člen določa, da 20. volilni okraj obsega območje občine
Kočevje, območje občine Kostel, območje občine Osilnica,
območje občine Semič in del občine Dolenjske Toplice, ki obsega
območje naselij Cerovec, Kočevske Poljane, Mali Rigelj, Nova
Gora, Občice, Podstenice, Podturn, Stare Žage in Veliki Rigelj.
Člen določa tudi, da ima 20. volilni okraj sedež v občini Kočevje.

13. člen
Trinajsti člen določa, da 10. volilni okraj obsega območje občine
Idrija in območje občine Logatec ter da je sedež tega volilnega
okraja v občini Idrija.

24. člen
Štiriindvajseti člen določa, da 21. volilni okraj obsega območje
občine Črnomelj in območje občine Metlika ter da ima ta volilni
okraj sedež v občini Črnomelj.

14. člen
Štirinajsti člen določa, da 11. volilni okraj obsega: območje občine
Cerknica in območje občine Postojna, razen dala občine, ki obsega
območje naselij Koče, Matenja vas, Prestranek, Rakitnik, Slavina,
Žeje. Člen določa tudi, da je sedež 11. volilnega okraja v občini
Postojna.

25. člen
Petindvajseti člen določa, da 22. volilni okraj obsega območje
občine Jesenice in da ima v tej občini tudi sedež.

15. člen
Petnajsti člen določa, da 12. volilni okraj obsega območje občine
Ilirska Bistrica, območje občine Pivka in del občine Postojna, ki
obsega območje naselij Koče, Matenja vas, Prestranek, Rakitnik,
Slavina, Žeje. Člen določa tudi, da je sedež 12. volilnega okraja v
občini Ilirska Bistrica.

26. člen
Šestindvajseti člen določa, da 23. volilni okraj obsega območje
občine Radovljica in območje občine Žirovnica ter da ima ta volilni
okraj sedež v občini Radovljica.
27. člen
Sedemindvajseti člen določa, da 24. volilni okraj obsega območje
občine Naklo, območje občine Tržič in del mestne občine Kranj, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Golnik, Goriče, Tenetiše in
Trstenik. Člen določa tudi, da ima 24. volilni okraj sedež v občini
Tržič.

16. člen
Šestnajsti člen določa, da 13. volilni okraj obsega območje občine
Bled, območje občine Bohinj in območje občine Kranjska Gora ter
da je sedež tega volilnega okraja v občini Bled.
17. člen
»
Sedemnajsti člen določa, da 14. volilni okraj obsega območje
občine Cerkno, območje občine Gorenja vas ■ Poljane, območje
občine Železniki, razen dela občine, ki obsega območje naselja
Dolenja vas; in območje občine Žiri. Člen določa tudi, da je sedež
14. volilnega okraja v občini Gorenja vas - Poljane.

28. člen
Osemindvajseti člen določa, da 25. volilni okraj obsega del mestne
občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti Bratov
Smuk, Center, Huje, Planina, Vodovodni stolp in Zlato polje. Člen
določa tudi, da ima 25. volilni okraj sedež v mestni občini Kranj.

18. člen
Osemnajsti člen določa, da 15. volilni okraj obsega območje občine
Škofja Loka; del občine Medvode, ki obsega območje naselij Dol
in Sora ter del občine Železniki, ki obsega območje naselja Dolenja
vas. Člen določa tudi, da je sedež 15. volilnega okraja v občini
Škofja Loka.

29. člen
Devetindvajseti člen določa, da 26. volilni okraj obsega del mestne
občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti Besnica,
Bitnje, Britof, Čirče, Gorenja Sava, Jošt, Mavčiče, Orehek Drulovka, Podblica, Predoslje, Primskovo, Stražišče, Struževo in
Žabnica. Člen določa tudi, da ima 26. volilni okraj sedež v mestni
občini Kranj.
,
/

19. člen
Devetnajsti člen določa, da 16. volilni okraj obsega območje občine
Dobrova - Polhov Gradec, območje občine Medvode, razen dela
občine, ki obsega območje naselij Dol, Spodnje Pirniče, Sora,
Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno goro in Zgornje Pirniče; območje
občine Vodice ter del občine Komenda, ki obsega območje naselij
Križ, Moste, Suhadole in Žeje. Člen določa tudi, da je sedež 16.
volilnega okraja v občini Medvode.

30. člen
Trideseti člen določa, da 27. volilni okraj obsega območje občine
Cerklje, območje občine Komenda, razen dela občine, ki obsega
območje naselij Križ, Moste, Suhadole in Žeje; območje občine
Jezersko, območje občine Preddvor, območje občine Šenčur in
del mestne občine Kranj, ki obsega območje krajevne skupnosti
Kokrica. Člen določa tudi, da ima 27. volilni okraj sedež v občini
Šenčur.

20. člen
Dvajseti člen določa, da 17. volilni okraj obsega območje občine
Borovnica, območje občine Horjul in območje občine Vrhnika ter
da je sedež tega volilnega okraja v občini Vrhnika.

31. člen
Enaintrideseti člen določa, da 28. volilni okraj obsega del občine
Kamnik, ki zajema območje krajevnih skupnosti Črna pri Kamniku,
Duplica, Godič, Kamnik ■ center, Kamniška Bistrica, Mekinje,
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Nevlje, Novi Trg, Perovo, Podgorje, Sela pri Kamniku, Srednja vas
pri Kamniku, Šmarca, Tunjice, Volčji Potok, Vranja Peč in Zaprice.
Člen določa tudi, da ima 28. volilni okraj sedež v občini Kamnik.

Devetintrideseti člen določa, da 36. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 744 do 749, od 755 do 771, od 786 do 795, od 797 do
801, od 803 do 857, od 860 do 870, od 900 do 902, od 938 do 946,
1039 in 1228; pri čemer spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v
naselje Ljubljana. Člen določa tudi, da ima 36. volilni okraj sedež v
mestni občini Ljubljana.

32. člen
Dvaintrideseti člen določa, da 29. volilni okraj obsega območje
občine Mengeš, območje občine Trzin in del občine Domžale, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Simona Jenka, Slavka
Šlandra in Venclja Perka. Člen določa tudi, da ima 29. volilni okraj
sedež v občini Domžale.

40. člen
Štirideseti člen določa, da 37. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 454 do 499, od 512 do 521, od 614 do622, od722do
743, od 858 do 859, od 874 do 893, 1413, 1417 in 1421; pri čemer
spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen
določa tudi, da ima 37. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

33. člen
Triintrideseti člen določa, da 30. volilni okraj obsega območje občine
Dol pri Ljubljani, del občine Domžale, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Dob, Dragomelj - Pšata, Homec - Nožice, Ihan, Jarše
- Rodica, Krtina, Preserje, Radomlje, Rova in Vir ter del občine
Moravče, ki obsega območje naselij Češnjice pri Moravčah, Dole
pod Sveto Trojico, Dole pri Krašcah, Dvorje, Gorica, Goričica pri
Moravčah, Imenje, Kokošnje, Krašce, Podstran, Prikrnica, Rudnik
pri Moravčah, Selo pri Moravčah, Spodnja Javoršica, Spodnji
Tuštanj, Stegne, Sveti Andrej, Vrhpolje pri Moravčah, Zalog pod
Sveto Trojico, Zgornja Javoršica in Zgornji Tuštanj. Člen določa
tudi, da ima 30. volilni okraj sedež v občini Domžale.

41. člen
Enainštirideseti člen določa, da 38. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 500 do 511, od 522 do 543, od 570 do 613, 1206, od
1246 do 1258, od 1285 do 1286, 1306, 1414, od 1419 do 1420
(vsi naselje Ljubljana); in 1347 (naselje Toško čelo). Člen določa
tudi, da ima 38. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

34. člen
Štiriintrideseti člen določa, da 31. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki zajema območje naslednjih prostorskih
okolišev: od (vključno) 1 do (vključno) 41, od 117 do 118, od 136
do 173, od 179 do 189, od 396 do 405 in od 411 do 453, pri čemer
spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen
določa tudi, da ima 31. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

42. člen
Dvainštirideseti člen določa, da 39. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 544 do 568, od 1207 do 1227, od 1229 do 1243,
1245, od 1259 do 1284 (vsi naselje Ljubljana); 1348 (naselje Dvor),
od 1350 do 1353 (naselje Stanežiče) in od 1354 do 1355 (naselje
Medno); ter del občine Medvode, ki obsega območje naselij:
Spodnje Pirniče, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno Goro in Zgornje
Pirniče. Člen določa tudi, da ima 39. volilni okraj sedež v mestni
občini Ljubljana.

35. člen
Petintrideseti člen določa, da 32. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki zajema območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 278 do 337, od 343 do 395, od 406 do 410, 449, od
1040 do 1047, 1069, 1113, od 1180 do 1186, od 1415 do 1416 in
1418, pri čemer spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v naselje
Ljubljana. Člen določa tudi, da ima 32. volilni okraj sedež v mestni
občini Ljubljana.

43. člen
Triinštirideseti člen določa, da 40. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 96 do 101, od 174 do 178, od 190 do 195, od 624 do
665, od 682 do 714, od 716 do 717, od 720 do 721, od 1287 do
1288, od 1308 do 1316, od 1407 do 1412; pri čemer spadajo vsi
navedeni prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen določa tudi,
da ima 40. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

36. člen
Šestintrideseti člen določa, da 33. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki zajema območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 1048 do 1068, od 1070 do 1112, od 1114 do 1131, od
1171 do 1173inod 1175do 1179, pri čemer spadajo vsi navedeni
prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen določa tudi, da ima 33.
volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

44. člen
Štiriinštirideseti člen določa, da 41. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: 26, od 56 do 60, 69, od 75 do 87, od 90 do 95, od 102 do
116, od 119 do 122, od 666 do 681, 715, od 718 do 719, 1187, od
1289 do 1305, 1307, od 1317 do 1340, 1342, od 1344 do 1346, od
1422 do 1425; pri čemer spadajo vsi navedeni prostorski okoliši
v naselje Ljubljana. Člen določa tudi, da ima 41. volilni okraj sedež
v mestni občini Ljubljana.

37. člen
Sedemintrideseti člen določa, da 34. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od904 do 909, od911 do 937, od 947 do 958, od960 do
1009, od 1030 do 1038, od 1132 do 1137, 1193 ter 1204 (vsi
naselje Ljubljana); od 1356 do 1357 (naselje Zgornje Gameljne);
od 1358 do 1359 (naselje Srednje Gameljne); 1360 (naselje
Rašica); ter od 1361 do 1362 (naselje Spodnje Gameljne). Člen
določa tudi, da ima 34. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

45. člen
Petinštirideseti člen določa, da 42. volilni okraj obsega: del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 42 do 55, od 61 do 68, od 71 do 74, od 88 do 89, od
123 do 135, od 1010 do 1029, od 1138 do 1170, od 1188 do 1192,
od 1194 do 1203, 1426 (vsi naselje Ljubljana); od 1363 do 1365
(naselje Podgrad); 1366 (naselje Janče); 1367 (naselje Gabrje pri
Jančah); 1368 (naselje Zgornja Besnica); 1369 (naselje Ravno
Brdo); od 1370 do 1371 (naselje Javor); od 1372 do 1377 (naselje
Besnica); 1378 (naselje Vnajnarje); 1379 (naselje Zagradišče);
1380 (naselje Češnjica); od 1381 do 1383 (naselje Sadinja vas);
od 1384 do 1385 (naselje Dolgo Brdo); 1386 (naselje Šentpavel);
od 1387 do 1388 (naselje Podlipoglav); 1389 (naselje Brezje pri

38. člen
Osemintrideseti volilni okraj določa, da 35. volilni okraj obsega del
mestne občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 196 do 277, od 338 do 342, 450, od 750 do 754, od
772 do 785, od 871 do 873, od 894 do 899 in 1406; pri čemer
spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen
določa tudi, da ima 35. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.
39. člen
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Podlipoglavu); 1390 (naselje Repče); 1391 (naselje Mali Lipoglav);
1392 (naselje Veliki Lipoglav); 1393 (naselje Selo pri Pancah);
1394 (naselje Pance); 1400 (naselje Dolgo Brdo); 1401 (naselje
Tuji Grm); od 1402 do 1403 (naselje Črna vas); in 1404 (naselje
Lipe). Člen določa tudi, da ima 42. volilni okraj sedež v mestni
občini Ljubljana.

Spodnji Prekar, Straža pri Moravčah, Velika vas, Vinje pri
Moravčah, Zalog pri Kresnicah, Zalog pri Moravčah, Zgornja
Dobrava, Zgornje Koseze in Zgornji Prekar. Člen določa tudi, da
ima 49. volilni okraj sedež v občini Lukovica.
53. člen
Triinpetdeseti člen določa, da. 50. volilni okraj obsega območje
občine Zagorje ob Savi in del občine Trbovlje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Dobovec, Klek, Trbovlje - Center in Zasavje,
člen določa tudi, da ima 50. volilni okraj sedež v občini Trbovlje.

46. člen
Sestinštirideseti člen določa, da 43. volilni okraj obsega območje
občine Grosuplje; del občine Ivančna Gorica, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Ambrus, Ivančna Gorica, Krka, Muljava,
Višnja Gora in Zagradec ter del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naselij Malo Trebeljevo, Mali vrh pri Prežganju, Prežganje,
Veliko Trebeljevo in Volavlje (območje prostorskih okolišev v mestni
občini Ljubljana od vključno 1395 do vključno 1399). Člen določa
tudi, da ima 43. volilni okraj sedež v občini Grosuplje.

54. člen
Štiriinpetdeseti člen določa, da 51. volilni okraj obsega območje
občine Hrastnik in del občine Trbovlje, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Alojz Hohkraut, Franc Fakin, Franc Salomon, Fric
Keršič, Ivan Keše in Trbovlje • Čeče. člen določa tudi, da ima 51.
volilni okraj sedež v občini Trbovlje.

47. člen
Sedeminštirideseti člen določa, da 44. volilni okraj obsega območje
občine Litija in del občine Ivančna Gorica, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Metnaj, Stična, Sobrače, Šentvid ter Temenica.
Člen določa tudi, da ima 44. volilni okraj sedež v občini Litija.

55. člen
Petinpetdeseti člen določa, da 52. volilni okraj obsega območje
občine Radeče in območje občine Sevnica ter da ima ta volilni
okraj sedež v občini Sevnica.

48. člen
Oseminštirideseti člen določa, da 45. volilni okraj obsega območje
občine Trebnje in območje občine Žužemberk ter da je sedež
tega volilnega okraja v občini Trebnje.

56. člen
Šestinpetdeseti člen določa, da 53. volilni okraj obsega območje
občine Šentjernej, območje občine Škocjan in del občine Krško,
ki obsega območje krajevnih skupnosti: Gora, Kostanjevica na
Krki, Krško Polje, Leskovec pri Krškem, Podbočje, Raka, Senuše,
Veliki Podlog in Veliki Trn. Člen določa tudi, da ima 53. volilni okraj
sedež v občini Šentjernej.

49. člen
Devetinštirideseti člen določa, da 46. volilni okraj obsega območje
občine Dolenjske Toplice, razen dela občine, ki obsega območje
naselij Cerovec, Kočevske Poljane, Mali Rigelj, Nova Gora,
Občice, Podstenice, Podturn, Stare Žage in Veliki Rigelj; območje
občine Mirna peč ter del mestne občine Novo Mesto, ki obsega
območja krajevnih skupnosti Bela Cerkev, Bršljin, Bučna vas,
Ločna-Mačkovec, Mestne njive, Novo Mesto - Center, Otočec,
Prečna, Straža in Šmarjeta. Člen določa tudi, da ima 46. volilni
okraj sedež v mestni občini Novo Mesto.

57. člen
Sedeminpetdeseti člen določa, da 54. volilni okraj obsega območje
občine Mežica, območje občine Prevalje in območje občine Ravne
na Koroškem ter da ima ta volilni okraj sedež v občini Ravne na
Koroškem.
58. člen
Oseminpetdeseti člen določa, da 55. volilni okraj obsega območje
mestne občine Slovenj Gradec in del občine Dravograd, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Črneče, Libeliče in Šentjanž ter
območje naselja Dravograd. Člen določa tudi, da ima 55. volilni
okraj sedež v občini Slovenj Gradec.

50. člen
Petdeseti člen določa, da 47. volilni okraj obsega del mestne občine
Novo Mesto, ki obsega območje krajevnih skupnosti Birčna vas,
Brusnice, Dolž, Drska, Gabrje, Gotna vas, Kandija-Grm, Majde
Šile, Mali Slatnik, Podgrad, Regrča vas, Stopiče, Šmihel, Uršna
sela, Žabja vas. Člen določa tudi, da ima 47. volilni okraj sedež v
mestni občini Novo Mesto.

59. člen
Devetinpetdeseti člen določa, da 56. volilni okraj obsega območje
občine Mislinja, območje občine Vitanje, območje občine Vojnik,
območje občine Zreče in del mestne občine Velenje, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Cirkovce in Paka pri Velenju. Člen
določa tudi, da ima 56. volilni okraj sedež v občini Vojnik.

51. člen
Enainpetdeseti člen določa, da 48. volilni okraj obsega območje
občine Črna na Koroškem, območje občine Ljubno, oobmočje
občine Luče, območje občine Gornji Grad, bmočje občine Mozirje,
območje občine Nazarje, območje občine Solčava in del občine
Šoštanj, ki obsega območje krajevnih skupnosti Bele vode,
Topolšica ter Zavodnje. Člen določa tudi, da ima 48. volilni okraj
sedež v občini Mozirje.

60. člen
Šestdeseti člen določa, da 57. volilni okraj obsega območje občine
Polzela, območje občine Šmartno ob Paki, območje občine
Šoštanj, razen dela občine, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Bele vode, Topolšica ter Zavodnje; in del mestne občine Velenje,
ki obsega območje naslednjih krajevnih skupnosti oziroma mestnih
četrti: Bevče, Plešivec, Podkraj - Kavče, Skale, Šentilj, Velenje ■
Konovo, Velenje - Pesje, Velenje - Stara vas, Vinska gora. Člen
določa tudi, da ima 57. volilni okraj sedež v občini Šoštanj.

52. člen
Dvainpetdeseti člen določa, da 49. volilni okraj obsega območje
občine Braslovče, območje občine Lukovica, območje občine
Prebold, območje občine Tabor, območje občine Vransko; del
občine Kamnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti Motnik,
Pšajnovica, Šmartno v Tuhinju, Špitalič in Tuhinj; ter del občine
Moravče, ki obsega območje naselij Dešen, Drtija, Gabrje pod
Limbarsko goro, Gora pri Pečah, Hrastnik, Hrib nad Ribčami,
Katarija, Križate, Lim barska gora, Moravče, Mošenik, Negastrn,
Peče, Ples, Podgorica pri Pečah, Pogled, Pretrž, Selce pri
Moravčah, Serjuče, Soteska pri Moravčah, Spodnja Dobrava,
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61. člen
Enainšestdeseti člen določa, da 58. volilni okraj obsega del mestne
občine Velenje, ki zajema območje naslednjih krajevnih skupnosti
oziroma mestnih četrti: Staro Velenje, Velenje - Desni Breg, Velenje
- Gorica, Velenje - Levi breg, Velenje - Šalek, Velenje - Šmartno,
člen določa tudi, da ima 58. volilni okraj sedež v občini Velenje.
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62. člen
Dvainšestdeseti člen določa, da 59. volilni okraj obsega območje
občine Dobrna in območje občine Žalec, ta volilni okraj pa ima
sedež v občini Žalec.

Dravograd, ki obsega območje krajevne skupnosti Dravograd,
razen območja naselja Dravograd, ter območje krajevne skupnosti
Trbonje. Člen določa tudi, da ima 67. volilni okraj sedež v občini
Radlje ob Dravi.

63. člen
Triinšestdeseti člen določa, da 60. volilni okraj obsega območje
občine Štore in del mestne občine Celje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Gabrje, Hudinja, Ljubečna, Ostrožno, Škofja
vas, Šmartno v Rožni dolini, Teharje in Trnovlje pri Celju. Člen
določa tudi, da ima 60. volilni okraj sedež v mestni občini Celje.

71. člen
Enainsedemdeseti člen določa, da 68. volilni okraj obsega območje
občine Ruše, območje občine Selnica ob Dravi in del mestne
občine Maribor, ki obsega območje naslednjih mestnih četrti
oziroma krajevnih skupnosti: Limbuš, Pekre in del krajevne
skupnosti Radvanje, ki obsega območje Zgornjega Radvanja
(območje med mejo s krajevno skupnostjo Pekre, Pohorjem,
Pekrskim potokom in Engelsovo Cesto) ter del spodnjega
Radvanja med Pekrskim in Radvanjskim potokom ter Engelsovo
cesto, vključno z delom naselja ob Poti na okope. Člen določa
tudi, da ima 68. volilni okraj sedež v občini Ruše.

64. člen
Štiriinšestdeseti člen določa, da 61. volilni okraj obsega del mestne
občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Center,
Dečkovo naselje, Dolgo polje, Lava, Nova vas, Otok - Karel
Destovnik Kajuh in Otok - Slavko Šlander. Člen določa tudi, da
ima 61. volilni okraj sedež v mestni občini Celje.

72. člen
Dvainsedemdeseti člen določa, da 69. volilni okraj obsega območje
občine Optotnica, območje občine Slovenske Konjice in del občine
Slovenska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Poljčane ter Zgornja Ložnica. Člen določa tudi, da ima 69. volilni
okraj sedež v občini Slovenske Konjice.

65. člen
Petinšestdeseti člen določa, da 62. volilni okraj obsega območje
občine Laško in del mestne občine Celje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Aljažev hrib, Medlog, Otok - Savinja in Pod
gradom. Člen določa tudi, da ima 62. volilni okraj sedež v občini
Laško.

73. člen
Triinsedemdeseti člen določa, da 70. volilni okraj obsega del občine
Slovenska Bistrica, ki zajema območje krajevnih skupnosti Alfonz
Šarh, Črešnjevec, Dr. Jagodiča, Impol, Kebelj, Laporje,LeskovecStari Log, Pohorski odred, Pragersko, razen območja naselja
Gaj; Spodnja Polskava, Šmartno na Pohorju, Tinje, Vrhole - Preloge
in Zgornja Polskava Člen določa tudi, da ima 70. volilni okraj sedež
v občini Slovenska Bistrica.

66. člen
Šestinšestdeseti člen določa, da 63. volilni okraj obsega območje
občine Dobje, območje občine Šentjur pri Celju in del občine Šmarje
pri Jelšah, ki obsega območje naselij Babna gora, Boletina,
Cerovec pri Šmarju, Dvor, Grobelce, Grobelno - Šmarje, Jesovec
pri Šmarju, Nova vas pri Šmarju, Pijovci, Platinovec, Polžanska
gorica, Polžanska vas, Pustike, Senovica, Sladka gora, Spodnje
Tinsko, Strtenica, Sveti Štefan, Škofija, Šentvid pri Grobelnem in
Zgornje Tinsko. Člen določa tudi, da ima 63. volilni okraj sedež v
občini Šentjur pri Celju.

74. člen
Štiriinsedemdeseti člen določa, da 71. volilni okraj obsega območje
občine Hoče - Slivnica, območje občine Miklavž na Dravskem
polju in območje občine Rače - Fram ter da je sedež tega volilnega
okraja v občini Hoče - Slivnica.

67. člen
Sedeminšestdeseti člen določa, da 64. volilni okraj obsega območje
občine Podčetrtek, območje občine Rogaška Slatina, območje
občine Rogatec in območje občine Šmarje pri Jelšah, razen dela
občine, ki obsega območje naselij Babna gora, Boletina, Cerovec
pri Šmarju, Dvor, Grobelce, Grobelno - Šmarje, Jesovec pri
Šmarju, Nova vas pri Šmarju, Pijovci, Platinovec, Polžanska
gorica, Polžanska vas, Pustike, Senovica, Sladka gora, Spodnje
Tinsko, Strtenica, Sveti Štefan, Škofija, Šentvid pri Grobelnem in
Zgornje Tinsko ter da je sedež tega volilnega okraja v občini
Šmarje pri Jelšah.

75. člen
Petinsedemdeseti člen določa, da 72. volilni okraj obsega območje
občine Kidričevo, območje občine Majšperk, območje občine
Podlehnik, območje občine Starše, območje občine Žetale in del
občine Slovenska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Makole in Studenice ter območje naselja Gaj. Člen določa tudi, da
ima 72. volilni okraj sedež v občini Kidričevo.
76. člen
Šestinsedemdeseti člen določa, da 73. volilni okraj obsega območje
občine Gorišnica, območje občine Hajdina, območje občine
Markovci, območje občine Videm, območje občine Zavrč in del
mestne občine Ptuj, ki obsega območje naselja Spuhlja in Podvinci.
Člen določa tudi, da ima 73. volilni okraj sedež v občini Videm.

68. člen
Oseminšestdeseti člen določa, da 65. volilni okraj obsega območje
občine Bistrica ob Sotli, območje občine Kozje; del občine Brežice,
ki obsega območje krajevne skupnosti Bizeljsko in del občine
Krško, ki obsega območje krajevnih skupnosti Brestanica, Dolenja
vas, Koprivnica pri Brestanici, Krško, Rožno -Presladol, Senovo
in Zdole. Člen določa tudi, da ima 65. volilni okraj sedež v občini
Krško.

77. člen
Sedeminsedemdeseti člen določa, da 74. volilni okraj obsega del
mestne občine Maribor, ki zajema območje naslednjih mestnih
četrti oziroma krajevnih skupnosti: Bresternica ■ Gaj, Kamnica,
Koroška četrtin Studenci. Člen določa tudi, da ima 74. volilni okraj
sedež v mestni občini Maribor.

69. člen
Devetinšestdeseti člen določa, da 66. volilni okraj obsega območje
občine Brežice, razen dela občine, ki obsega območje krajevne
skupnosti Bizeljsko. Člen določa tudi, da ima 66. volilni okraj sedež
v občini Brežice.

78. člen
Oseminsedemdeseti člen določa, da 75. volilni okraj obsega del
mestne občine Maribor, ki zajema območje naslednjih mestnih
četrti oziroma krajevnih skupnosti: Ivan Cankar, Malečnik Ruperče, Maribor - Center ter del krajevne skupnosti Jože Lacko,
ki obsega območje naselja Dogoše. Člen določa tudi, da ima 75.
volilni okraj sedež v mestni občini Maribor.

70. člen
Sedemdeseti člen določa, da 67. volilni okraj obsega območje
občine Lovrenc na Pohorju, območje občine Muta, območje občine
Podvelka, območje občine Radlje ob Dravi, območje občine
Ribnica na Pohorju, območje občine Vuzenica in del občine
poročevalec, št. 20
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79. člen
Devetinsedemdeseti člen določa, da 76. volilni okraj obsega del
mestne občine Maribor, ki zajema območje naslednjih mestnih
četrti oziroma krajevnih skupnosti: Magdalena in Pobrežje. Člen
določa tudi, da ima 76. volilni okraj sedež v mestni občini Maribor.

občine Benedikt, območje občine Cerkvenjak, območje občine
Gornja Radgona in območje občine Radenci. Čien določa tudi, da
ima 83. volilni okraj sedež v občini Gornja Radgona.
87. člen
Sedeminosemdeseti člen določa, da 84. volilni okraj obsega
območje občine Križevci, območje občine Ljutomer, območje
občine Razkrižje, območje občine Sveti Jurij in območje občine
Veržej. Člen določa tudi, da ima 84. volilni okraj sedež v občini
Ljutomer.

80. člen
Osemdeseti člen določa, da 77. volilni okraj obsega del mestne
občine Maribor, ki zajema območje naslednjih mestnih četrti
oziroma krajevnih skupnosti: Nova vas in Tabor, razen dela mestne
četrti Tabor, ki obsega območje med mejo s krajevno skupnostjo
Tezno, Radvanjskim potokom, Betnavsko cesto (do križišča z
Ertlovo ulico), Ertlovo ulico, Betnavsko cesto do križišča s Cesto
proletarskih brigad in Cesto Proletarskih brigad do meje s krajevno
skupnostjo Tezno. Člen določa tudi, da ima 77. volilni okraj sedež
v mestni občini Maribor.

88. člen
Oseminosemdeseti člen določa, da 85. volilni okraj obsega
območje občine Cankova, območje občine Grad, območje občine
Gornji Petrovci, območje občine Kuzma, območje občine Puconci,
območje občine Rogaševci in območje občine Tišina, razen dela
občine, ki obsega območje naselij Gradišče, Murski Črnci in
Tropovci. Člen določa tudi, da ima 85. volilni okraj sedež v občini
Puconci.

81. člen
Enainosemdeseti člen določa, da 78. volilni okraj obsega del
mestne občine Maribor, ki obsega območje naslednjih mestnih
četrti oziroma krajevnih skupnosti: Jože Lacko, razen dela, ki
obsega območje naselja Dogoše; Razvanje, Radvanje, razen
dela, ki obsega območje Zgornjega Radvanja (območje med mejo
s krajevno skupnostjo Pekre, pohorjem, Pekrskim potokom in
Engelsovo cesto) ter del spodnjega Radvanja med Pekrskim in
Radvanjskim potokom ter Engelsovo cesto, vključno z delom
naselja ob Poti na okope; del mestne četrti Tabor, ki obsega
območje med mejo s krajevno skupnostjo Tezno, Radvanjskim
potokom, Betnavsko cesto (do križišča z Ertlovo ulico), Ertlovo
ulico, Betnavsko cesto do križišča s Cesto proletarskih brigad in
Cesto Proletarskih brigad do meje s krajevno skupnostjo Tezno;
ter Tezno. Člen določa tudi, da ima 78. volilni okraj sedež v mestni
občini Maribor.

89. člen
Devetinosemdeseti člen določa, da 86. volilni okraj obsega območje
mestne občine Murska Sobota in del občine Tišina, ki obsega
območje naselij Gradišče, Murski Črnci in Tropovci. Člen določa
tudi, da ima 86. volilni okraj sedež v mestni občini Murska Sobota.
90. člen
Devetdeseti člen določa, da 87. volilni okraj obsega območje občine
Beltinci, območje občine Dobrovnik, območje občine Hodoš,
območje občine Kobilje, območje občine Moravske Toplice,
območje občine Odranci in območje občine Šalovci. Člen določa
tudi, da ima 87. volilni okraj sedež v občini Moravske Toplice.
91. člen
Enaindevetdeseti člen določa, da 88. volilni okraj obsega območje
občine Črenšovci, območje občine Lendava, območje občine
Turnišče in območje občine Velika Polana. Člen določa tudi, da
ima 88. volilni okraj sedež v občini Lendava.

82. člen
Dvainosemdeseti člen določa, da 79. volilni okraj obsega območje
občine Kungota, območje občine Pesnica, območje občine Sveta
Ana in območje občine Šentilj. Člen določa tudi, da ima 79. volilni
okraj sedež v občini Šentilj.

92. člen
Dvaindevetdeseti člen določa, da 89. (posebni) volilni okraj obsega
območje občine Izola, območje mestne občine Koper in območje
občine Piran ter da ima ta posebni volilni okraj za volitve poslanca
italijanske narodne skupnosti sedež v mestni občini Koper.

83. člen
Triinosemdeseti člen določa, da 80. volilni okraj obsega območje
občine Destmik, območje občine Duplek, območje občine Lenart,
območje občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah in območje
občine Trnovska vas. Člen določa tudi, da ima 80. volilni okraj
sedež v občini Lenart.

93. člen
Triindevetdeseti člen določa, da 90. (posebni) volilni okraj obsega
območje občin Dobrovnik, Hodoš, Lendava, Moravske Toplice in
Šalovci ter da ima ta posebni volilni okraj za volitve poslanca
madžarske narodne skupnosti sedež v občini Lendava.

84. člen
Štiriinosemdeseti člen določa, da 81. volilni okraj obsega območje
mestne občine Ptuj, razen dela občine, ki obsega območje naselij
Podvinci in Spuhlja. Člen določa tudi, da ima 81. volilni okraj sedež
v mestni občini Ptuj.

94. člen
Štiriindevetdeseti člen določa, da z dnem uveljavitve tega zakona
preneha veljati zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev
v državni zbor, kije bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije
št. 46-2156/92.

85. člen
Petinosemdeseti člen določa, da 82. volilni okraj obsega območje
občine Dornava, območje občine Juršinci in območje občine
Ormož ter da je sedež tega volilnega okraja v občini Ormož.

95. člen
Petindevetdeseti člen določa, da začne ta zakon veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

86. člen
Šestinosemdeseti člen določa, da 83. volilni okraj obsega območje
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PO. OZNAKA

OKRAJ SEDEŽ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
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Piran
Izola
Koper
Kanal
Nova Gorica
Komen
Hrpelje -Kozina
Tolmin
Ajdovščina
Idrija
Postojna
Ilirska Bistrica
Bled
Gorenja vas - Poljane
Škofja Loka
Medvode
Vrhnika
Brezovica
Ribnica
Kočevje
Črnomelj
Jesenice
Radovljica
Tržič
center
Kranj
Kranj
primestje
Šenčur
Kamnik
center
Domžale
okolica
Domžale
center
Ljubljana
Ljubljana
Moste
Ljubljana
Fužine
Črnuče
Ljubljana
Ljubljana
Bežigrad
Tomačevo
Ljubljana
Ljubljana
Šiška
Koseze
Ljubljana
Šentvid
Ljubljana
Ljubljana
Vič
Ljubljana
Murgle
Rudnik
Ljubljana
Grosuplje
Litija
Trebnje
center
Novo Mesto
okolica
Novo Mesto
Mozirje
Lukovica
Zagorje
Trbovlje
Hrastnik
Trbovlje
Sevnica
Šentjernej
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec
Vojnik
Šoštanj
Velenje
Žalec
Celje
okolica
Celje
center
Laško
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Krško
Brežice
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VOLIVCI
18.565
18.323
18.497
17.381
18.076
17.374
18.371
17.224
17.652
17.465
17.520
17.691
17.509
17.229
17.234
17.628
17.750
18.474
17.091
17.324
17.722
17.113
17.712
17.361
18.336
18.416
18.536
17.924
17.207
17.174
17.805
17.654
17.829
17.777
18.024
17.654
18.699
18.214
17.902
17.495
17.739
18.702
18.565
18.233
17.407
18.003
17.807
17.369
17.763
18.138
18.540
18.317
17.766
18.147
18.296
17.248
18.049
18.014
17.936
17.855
17.939
18.472
18.108
18.363
17.581
17.939
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Radlje ob Dravi
Ruše
Slovenske Konjice
Slovenska Bistrica
Hoče - Slivnica
Kidričevo
Videm
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Šentilj
Lenart
Ptuj
Ormož
Gornja Radgona
Ljutomer
Puconci
Murska Sobota
Moravske Toplice
Lendava
Koper
Lendava
Slovenija
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Gaj
center
Magdalena
Tezno
Razvanje

17.454
17.823
17.189
17.305
17.636
17.399
17.799
17.594
17.582
17.530
18.301
17.556
17.993
17.555
18.132
17.872
17.856
17.227
18.309
17.702
17.233
17.291

Italijanska n.s.
Madžarska n.s.
1,567.597
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Predlog zakona o

DOLOČITVI

VOLITVE

DRŽAVNI

VOLILNIH

POSLANK

ZOOR

OKRAJEV

IN

ZA

POSLANCEV

V

(ZDV0DZ72)

- EPA 734 - II - prva obravnava

Poslanca Mirko Zamernik in Franc Čebulj sta dne 11.
marca 1999 predložila v obravnavo predlog zakona o
določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev
v Državni zbor - prva obravnava - EPA 734 -II.
Dne 10. marca 1999 je skupina poslancev s
prvopodpisanim Rudolfom Petanom predložila
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev
v Državni zbor - prva obravnava - EPA 729 - II, istega
dne še skupina poslancev s prvopodpisanim Francem
Pukšlčem predlog zakona o določitvi volilnih okrajev
za volitve poslank in poslancev v Državni zbor - prva
obravnava - EPA 730 - II, ki urejata enako, oziroma
podobno vsebino kot predloženi zakon. Ker zakonodaja
postopka o predlogih zakonov, ki sta ju predložili
skupini poslancev s prvopodpisanlma Rudolfom
Petanom In Francem Pukšičem še nista končana, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal
dodelitev predloga zakona, ki sta ga predložila
poslanca Mirko Zamernik In Franc Čebulj.

Ljubljana, 11.3.1999

ki naj bi ga Državni zbor RS obravnaval in sprejel.

V skladu s 174. in 175. členom Poslovnika Državnega zbora
RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) kot predlagatelji pošiljajo
podpisani poslanci

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bodo pri obravnavi predloga zakona v Državnem
zboru in pri delu njegovih organov sodelovali kot predlagatelji.

- PREDLOG ZAKONA O DOLOČITVI VOLILNIH OKRAJEV
ZA VOLITVE POSLANK POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR,

PODPISI POSLANCEV:
Mirko ZAMERNIK, l.r.
Franc ČEBULJ, l.r.

1. april 1999
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območja, katerih prebivalstvo povezujejo tudi različni skupni
interesi (na primer skupni interesi prebivalcev večjih mest na eni
strani ter primestnih naselij oziroma podeželja na drugi strani).
Predlagani zakon je napisan tako, da izhaja iz načela, da število
volivcev v volilnem okraju ne sme odstopati od števila volilvcev v
idealnem volilnem okraju za več kot pet odstotkov v pozitivni
oziroma negativni smeri. Absolutna razlika med največjim in
najmanjšim volilnim okrajem glede na število volivcev torej v
nobenem primeru ne sme presegati deset odstotkov, računano
od velikosti po številu volivcev največjega volilnega okraja.

UVOD
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
V času po sprejetju zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor je bila uveljavljena reforma lokalne
samouprave in nastalo je 192 novih občin. Dosedaj veljavni zakon
bi bilo torej nujno potrebno spremeniti. Na referendumu so volivke
in volivci izglasovali predlog za dvokrožni večinski volilni sistem.
Sestavni del referendumskega vprašanja je bilo tudi določilo, da
se Slovenija razdeli na 88 volilnih okrajev, ki bodo približno enako
veliki glede na število volivcev.

Zakon o določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev
v državni zbor je napisan tako, da čimbolj ohranja obstoječe meje
občin, kjer pa to zaradi načela enakosti volilne pravice ni mogoče,
pa so občine razdeljene po krajevnih skupnostih, njihovih delih
oziroma naseljih. Samo izjemoma so deljena tudi zaokrožena,
strnjena posamezna naselja, kadar zaradi njihove velikosti ni
mogoče, da bi bilo celotno naselje znotraj meja enega volilnega
okraja. Tudi v teh primerih je členitev opravljena tako, da so iz
naselja v drug volilni okraj izločeni mejni deli naselja, pri čemer se
je zaokroženo jedro naselja ohranilo kot enoten volilni okraj.
Posebno težavo predstavlja dejstvo, da se je lani spremenil zakon
o lokalni samoupravi, zato se ponekod prav v teh dneh spreminja
notranja členitev posameznih občin. Takšen primer je Ljubljana. V
Ljubljani je zato opravljena delitev na volilne okraje na temelju
prostorskih okolišev, zaokroženih geografskih enot, na katere
navedene spremembe lokalne samouprave neposredno ne
vplivajo.

CILJI IN NAČELA ZAKONA
V skladu z referendumsko odločitvijo ljudstva se bo v vsakem
volilnem okraju izvolilo po enega poslanca. Volilni okraj bo torej
hkrati (iz)volilna enota. Da bi bilo dosledno spoštovano z ustavo
določeno načelo enakosti volilne pravice, mora biti razlika med
volilnimi okraji glede na število volivcev zmanjšana na kar
najmanjšo možno. V eni od svojih odločb je poleti 1996 na pomen
tega pravila posebej opozorilo tudi Ustavno sodišče Republike
Slovenije.
Teoretično idealni volilni okraj bi dobili tako, da bi določili območje,
na katerem živi natančno ena oseminosemdesetina vseh
slovenskih volivk in volivcev. Praktično to ni mogoče, saj prihaja
vsak dan do določenih minimalnih sprememb števila volivcev na
določenem območju. Zato je mogoče praktično oblikovati volilne
okraje samo tako, da se temu idealu čimbolj približamo, ob tem pa
je potrebno upoštevati tudi načelo, da morajo biti volilni okraji
čimbolj med seboj (geografsko, gospodarsko...) povezana

FINANČNE POSLEDICE
Sprejem tega zakona ne bo povzročil nobenih novih obremenitev
za državni proračun.

OBMOČJA VOLILNIH OKRAJEV

BESEDILO ČLENOV

4. člen

UVODNE DOLOČBE
,

1. volilni okraj obsega: del mestne občine Koper, ki obsega območje
naslednjih krajevnih skupnosti: Ankaran, Bertoki, Dekani, Koper center, Sv. Anton, Semedela Škocjan (razen območja naselij
Bošamarin in Grinjan), Vanganel, Pobegi - Čežarji; (sedež: Koper).

l.člen

Za volitve poslank oziroma poslancev (v nadaljevanju:
"poslancev") v državni zbor se določi 88 volilnih okrajev. V vsakem
volilnem okraju se izvoli po enega poslanca.

5. člen
2. volilni okraj obsega: del občine Izola, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Izola I. - stari del mesta, Izola II. - srednji del mesta ter
Livade; in del mestne občine Koper, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Olmo - Prisoje, Za gradom, Žusterna, ter območje
naselij Bošamarin in Grinjan (sedež: Izola).

2. člen
Za območja občin, kjer živi italijanska oziroma madžarska
narodna skupnost, se ne glede na določila prvega člena tega
zakona določita dva posebna volilna okraja, v katerih se izvoli po
en poslanec italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.

6. člen
3. člen

3. volilni okraj obsega: območje občine Piran; del občine Izola, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Jagodje in Korte ter del
mestne občine Koper, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Boršt in Šmarje (sedež: Piran).

Za vsak volilni okraj se določi območje volilnega okraja in občino,
v kateri je sedež volilnega okraja.

poročevalec, št. 20
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7. člen

16. člen

4. volilni okraj obsega: območje občine Brda, območje občine
Kanal in del mestne občine Nova Gorica, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Grgar, Grgarske ravne, Kronberk, Osek Vitovlje, Ozeljan, Ravnica, Solkan, Šempas, Trnovo (sedež:
Kanal).

13. volilni okraj obsega: območje občine Bled, območje občine
Bohinj in območje občine Kranjska Gora (sedež: Bled).
17. člen
14. volilni okraj obsega: območje občine Cerkno, območje občine
Gorenja vas - Poljane, območje občine Železniki, razen dela
občine, ki obsega območje naselja Dolenja vas; in območje občine
Žiri (sedež: Gorenja vas - Poljane).

8. člen
5. volilni okraj obsega: območje občine Šempeter - Vrtojba in del
mestne občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Nova Gorica - Center in Rožna dolina (sedež: Nova
Gorica).
•

18. člen
15. volilni okraj obsega: območje občine Škofja Loka; del občine
Medvode, ki obsega območje naselij Dol in Sora ter del občine
Železniki, ki obsega območje naselja Dolenja vas (sedež: Škofja
Loka).

9. člen
6. volilni okraj obsega: območje občine občina Komen, območje
občine Miren - Kostanjevica; del mestne občine Nova Gorica, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Branik, Bukovica, Domberk,
Gradišče nad Prvačino, Prvačina, Renče, Vogrsko; in del občine
Sežana, ki obsega območje krajevnih skupnosti Avber, Dane Pribežani, Kazlje, Štorje, Štjak, Vrabče in Povir (sedež: Komen).

19. člen
16. volilni okraj obsega: območje občine Dobrova - Polhov Gradec,
območje občine Medvode, razen dela občine, ki obsega območje
naselij Dol, Spodnje Pirniče, Sora, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno
goro in Zgornje Pirniče; območje občine Vodice ter del občine
Komenda, ki obsega območje naselij Križ, Moste, Suhadole in
Žeje (sedež: Medvode).
,

10. člen
7. volilni okraj obsega: območje občine občina Divača, območje
občine Hrpelje Kozina; del občine Sežana, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Lokev, Sežana; in del mestne občine Koper,
ki obsega območje krajevnih skupnosti Boršt, Črni kal, Gračišče,
Gradin, Hrvatini, Marezige, Podgorje, Rakitovec, Škofije ter Zazid
(sedež: Hrpelje - Kozina).

20. člen
17. volilni okraj obsega: območje občine Borovnica, območje
občine Horjul in območje občine Vrhnika (sedež: Vrhnika).

11. člen

21. člen

8. volilni okraj obsega: območje občine Bovec, območje občine
Kobarid, območje občine Tolmin in del mestne občine Nova Gorica,
ki obsega območje krajevnih skupnosti Banjšice, Čepovan,
Lokovec in Lokve (sedež: Tolmin).

18. volilni okraj obsega: območje občine Brezovica, območje
občine Ig, območje občine Škofljica in območje občine Velike
Lašče (sedež: Škofljica).

12. člen

22. člen

9. volilni okraj obsega: območje občine Ajdovščina in območje
občine Vipava (sedež: Ajdovščina).

19. volilni okraj obsega: območje občine Bloke, območje občine
Dobrepolje, območje občine Loška dolina, območje občine Loški
potok, območje občine Ribnica in območje občine Sodražica
(sedež: Ribnica).

13. člen
23. člen

10. volilni okraj obsega: območje občine Idrija in območje občine
Logatec (sedež: Idrija).

20. volilni okraj obsega: območje občine Kočevje, območje občine
Kostel, območje občine Osilnica, območje občine Semič in del
občine Dolenjske Toplice, ki obsega območje naselij Cerovec,
Kočevske Poljane, Mali Rigelj, Nova Gora, Občice, Podstenice,
Podturn, Stare Žage in Veliki Rigelj (sedež: Kočevje).

14. člen
11. volilni okraj obsega: območje občine Cerknica in območje
občine Postojna, razen dela občine, ki obsega območje naselij
Koče, Matenja vas, Prestranek, Rakitnik, Slavina, Žeje (sedež:
Postojna).

24. člen
21. volilni okraj obsega: območje občine Črnomelj in območje
občine Metlika (sedež: Metlika).

15. člen
12. volilni okraj obsega: območje občine Ilirska Bistrica, območje
občine Pivka in del občine Postojna, ki obsega območje naselij
Koče, Matenja vas, Prestranek, Rakitnik, Slavina, Žeje (sedež:
Ilirska Bistrica).
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25. člen
22. volilni okraj obsega: območje občine Jesenice (sedež:
Jesenice).
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26. člen

34. člen

23. volilni okraj obsega: območje občine Radovljica in območje
občine Žirovnica (sedež: Radovljica).

31. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 1 do 41, od 117 do
118, od 136 do 173, od 179 do 189, od 396 do 405 in od 411 do
453 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

27. člen
24. volilni okraj obsega: območje občine Naklo, območje občine
Tržič in del mestne občine Kranj, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Golnik, Gorice, Tenetiše in Trstenik (sedež: Tržič).

35. člen
32. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 278 do 337, od 343
do 395, od 406 do 410, 449, od 1040 do 1047, 1069, 1113, od
1180 do 1186, od 1415 do 1416 in 1418 (Ljubljana); (sedež:
Ljubljana).

28. člen
25. volilni okraj obsega: del mestne občine Kranj, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Bratov Smuk, Center, Huje, Planina,
Vodovodni stolp in Zlato polje (sedež: Kranj).

36. člen
33. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 1048 do 1068, od
1070 do 1112, od 1114 do 1131, od 1171 do 1173 in od 1175 do
1179 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

29. člen
26. volilni okraj obsega: del mestne občine Kranj, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Besnica, Bitnje, Britof, Čirče, Gorenja
Sava, Jošt, Mavčiče, Orehek - Drulovka, Podblica, Predoslje,
Primskovo, Stražišče, Struževo in Žabnica (sedež: Kranj).

37. člen
34. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 904 do 909, od 911
do 937, od 947 do 958, od 960 do 1009, od 1030 do 1038, od 1132
do 1137, 1193 ter 1204 (Ljubljana); od 1356 do 1357 (Zgornje
Gameljne); od 1358 do 1359 (Srednje Gameljne); 1360 (Rašica);
ter od 1361 do 1362 (Spodnje Gameljne); (sedež: Ljubljana).

30. člen
27. volilni okraj obsega: območje občine Cerklje, območje občine
Komenda, razen dela občine, ki obsega območje naselij Križ,
Moste, Suhadole in Žeje; območje občine Jezersko, območje
občine Preddvor, območje občine Šenčur in del mestne občine
Kranj, ki obsega območje krajevne skupnosti Kokrica (sedež:
Šenčur).

38. člen
35. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 196 do 277, od 338
do 342,450, od 750 do 754, od 772 do 785, od 871 do 873, od 894
do 899 in 1406 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

31. člen
28. volilni okraj obsega: del občine Kamnik, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Črna pri Kamniku, Duplica, Godič, Kamnik center, Kamniška Bistrica, Mekinje, Nevlje, Novi Trg, Perovo,
Podgorje, Sela pri Kamniku, Srednja vas pri Kamniku, Šmarca,
Tunjice, Volčji Potok, Vranja Peč in Zaprice (sedež: Kamnik).

39. člen
36. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 744 do 749, od 755
do 771, od 786 do 795, od 797 do 801, od 803 do 857, od 860 do
870, od 900 do 902, od 938 do 946, 1039 in 1228 (Ljubljana);
(sedež: Ljubljana).

32. člen
29. volilni okraj obsega: območje občine Mengeš, območje občine
Trzin in del občine Domžale, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Simona Jenka, Slavka Šlandra in Venclja Perka (sedež:
Domžale).

40. člen
37. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 454 do 499, od 512
do 521, od 614 do 622, od 722 do 743, od 858 do 859, od 874 do
893, 1413, 1417 in 1421 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

33. člen

t
30. volilni okraj obsega: območje občine Dol pri Ljubljani, del občine
Domžale, ki obsega območje krajevnih skupnosti Dob, Dragomelj
- Pšata, Homec - Nožice, Ihan, Jarše - Rodica, Krtina, Preserje,
Radomlje, Rova in Vir ter del občine Moravče, ki obsega območje
naselij Češnjice pri Moravčah, Dole pod Sveto Trojico, Dole pri
Krašcah, Dvorje, Gorica, Goričica pri Moravčah, Imenje,
Kokošnje, Krašce, Podstran, Prikrnica, Rudnik pri Moravčah, Selo
pri Moravčah, Spodnja Javoršica, Spodnji Tuštanj, Stegne, Sveti
Andrej, Vrhpolje pri Moravčah, Zalog pod Sveto Trojico, Zgornja
Javoršica in Zgornji Tuštanj (sedež: Domžale).
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41. člen
38. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 500 do 511, od 522
do 543, od 570 do 613,1206, od 1246 do 1258, od 1285 do 1286,
1306, 1414, od 1419 do 1420 (Ljubljana); in 1347 (Toško čelo);
(sedež: Ljubljana).
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42. člen

49. člen

39. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 544 do 568, od 1207
do 1227, od 1229 do 1243, 1245, od 1259 do 1284 (Ljubljana);
1348 (Dvor), od 1350 do 1353 (Stanežiče) in od 1354 do 1355
(Medno); ter del občine Medvode, ki obsega območje naselij:
Spodnje Pirniče, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno Goro in Zgornje
Pirniče; (sedež: Ljubljana).

46. volilni okraj obsega: območje občine Dolenjske Toplice, razen
dela občine, ki obsega območje naselij Cerovec, Kočevske Poljane,
Mali Rigelj, Nova Gora, Občice, Podstenice, Podturn, Stare Žage
in Veliki Rigelj; območje občine Mirna peč ter del mestne občine
Novo Mesto, ki obsega območja krajevnih skupnosti Bela Cerkev,
Bršljin, Bučna vas, Ločna-Mačkovec, Mestne njive, Novo Mesto
- Center, Otočec, Prečna, Straža in Šmarjeta (sedež: Novo
Mesto).

43. člen

50. člen

40. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 96 do 101, od 174 do
178, od 190 do 195, od 624 do 665, od 682 do 714, od 716 do 717,
od 720 do 721, od 1287 do 1288, od 1308 do 1316, od 1407 do
1412 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

47. volilni okraj obsega: del mestne občine Novo Mesto, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Birčna vas, Brusnice, Dolž, Drska,
Gabrje, Gotna vas, Kandija-Grm, Majde Šile, Mali Slatnik, Podgrad,
Regrča vas, Stopiče, Šmihel, Uršna sela, Žabja vas (sedež: Novo
Mesto).

44. člen
51. člen

41. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: 26, od 56 do 60, 69, od
75 do 87, od 90 do 95, od 102 do 116, od 119 do 122, od 666 do
681, 715, od 718 do 719, 1187, od 1289 do 1305, 1307, od 1317
do 1340, 1342, od 1344 do 1346, od 1422 do 1425 (Ljubljana);
(sedež: Ljubljana).

48. volilni okraj obsega: območje občine Črna na Koroškem,
območje občine Ljubno, območje občine Luče, območje občine
Gornji Grad, območje občine Mozirje, območje občine Nazarje,
območje občine Solčava in del občine Šoštanj, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Bele vode, Topolšica ter Zavodnje (sedež:
Mozirje).

45. člen

52. člen

42. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 42 do 55, od 61 do
68, od 71 do 74, od 88 do 89, od 123 do 135, od 1010 do 1029, od
1138 do 1170, od 1188 do 1192, od 1194 do 1203,1426 (Ljubljana);
od 1363 do 1365 (Podgrad); 1366 (Janče); 1367 (Gabrje pri
Jančah); 1368 (Zgornja Besnica); 1369 (Ravno Brdo); od 1370
do 1371 (Javor); od 1372 do 1377 (Besnica); 1378 (Vnajnarje);
1379 (Zagradišče); 1380 (Češnjica); od 1381 do 1383 (Sadinja
vas); od 1384 do 1385 (Dolgo Brdo); 1386 (Šentpavel); od 1387
do 1388 (Podlipoglav); 1389 (Brezje pri Podlipoglavu); 1390
(Repče); 1391 (Mali Lipoglav); 1392 (Veliki Lipoglav); 1393 (Selo
pri Pancah); 1394 (Pance); 1400 (Dolgo Brdo); 1401 (Tuji Grm);
od 1402 do 1403 (Črna vas); in 1404 (Lipe); (sedež: Ljubljana).

49. volilni okraj obsega: območje občine Braslovče, območje
občine Lukovica, območje občine Prebold, območje občine Tabor, območje občine Vransko; del občine Kamnik, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Motnik, Pšajnovica, Šmartno v
Tuhinju, Špitalič in Tuhinj; ter del občine Moravče, ki obsega
območje naselij Dešen, Drtija, Gabrje pod Limbarsko goro, Gora
pri Pečah, Hrastnik, Hrib nad Ribčami, Katarija, Križate, Limbarska
gora, Moravče, Mošenik, Negastrn, Peče, Ples, Podgorica pri
Pečah, Pogled, Pretrž, Selce pri Moravčah, Serjuče, Soteska pri
Moravčah, Spodnja Dobrava, Spodnji Prekar, Straža pri
Moravčah, Velika vas, Vinje pri Moravčah, Zalog pri Kresnicah,
Zalog pri Moravčah, Zgornja Dobrava, Zgornje Koseze in Zgornji
Prekar (sedež: Lukovica).

46. člen
53. člen

43. volilni okraj obsega: območje občine Grosuplje; del občine
Ivančna Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ambrus,
Ivančna Gorica, Krka, Muljava, Višnja Gora in Zagradec ter del
mestne občine Ljubljana, ki obsega območje naselij Malo
Trebeljevo, Mali vrh pri Prežganju, Prežganje, Veliko Trebeljevo in
Volavlje (sedež: Grosuplje).

50. volilni okraj obsega: območje občine Zagorje ob Savi in del
občine Trbovlje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Dobovec,
Klek, Trbovlje - Center in Zasavje (sedež: Trbovlje).
54. člen
51. volilni okraj obsega: območje občine Hrastnik in del občine
Trbovlje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Alojz Hohkraut,
Franc Fakin, Franc Salomon, Fric Keršič, Ivan Keše in Trbovlje Čeče (sedež: Trbovlje).

47. člen
44. volilni okraj obsega: območje občine Litija in del občine Ivančna
Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti Metnaj, Stična,
Sobrače, Šentvid ter Temenica (sedež: Litija).

55. člen
48. člen

52. volilni okraj obsega: območje občine Radeče in območje občine
Sevnica (sedež: Sevnica).

45. volilni okraj obsega: območje občine Trebnje in območje občine
Žužemberk (sedež: Trebnje).
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56. člen

65. člen

53. volilni okraj obsega: območje občine Šentjernej, območje občine
Škocjan in del občine Krško, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Gora, Kostanjevica na Krki, Krško Polje, Leskovec pri
Krškem, Podbočje, Raka, Senuše, Veliki Podlog in Veliki Trn (sedež:
Šentjernej).

62. volilni okraj obsega: območje občine Laško in del mestne
občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Aljažev hrib,
Medlog, Otok - Savinja in Pod gradom (sedež: Laško).

57. člen

63. volilni okraj obsega: območje občine Dobje, območje občine
Šentjur pri Celju in del občine Šmarje pri Jelšah, ki obsega območje
naselij Babna gora, Boletina, Cerovec pri Šmarju, Dvor, Grobelce,
Grobelno - Šmarje, Jesovec pri Šmarju, Nova vas pri Šmarju,
Pijovci, Platinovec, Polžanska gorica, Polžanska vas, Pustike,
Senovica, Sladka gora, Spodnje Tinsko, Strtenica, Sveti Štefan,
Škofija, Šentvid pri Grobelnem in Zgornje Tinsko (sedež: Šentjur
pri Celju).

66. člen

54. volilni okraj obsega: območje občine Mežica, območje občine
Prevalje in območje občine Ravne na Koroškem (sedež: Ravne
na Koroškem).
58. člen
55. volilni okraj obsega: območje mestne občine Slovenj Gradec
in del občine Dravograd, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Črneče, Libeliče in Šentjanž ter območje naselja Dravograd (sedež:
Slovenj Gradec).

67. člen
64. volilni okraj obsega: območje občine Podčetrtek, območje
občine Rogaška Slatina, območje občine Rogatec in območje
občine Šmarje pri Jelšah, razen dela občine, ki obsega območje
naselij Babna gora, Boletina, Cerovec pri Šmarju, Dvor, Grobelce,
Grobelno - Šmarje, Jesovec pri Šmarju, Nova vas pri Šmarju,
Pijovci, Platinovec, Polžanska gorica, Polžanska vas, Pustike,
Senovica, Sladka gora, Spodnje Tinsko, Strtenica, Sveti Štefan,
Škofija, Šentvid pri Grobelnem in Zgornje Tinsko (sedež: Šmarje
pri Jelšah).
*
68. člen

59. člen
56. volilni okraj obsega: območje občine Mislinja, območje občine
Vitanje, območje občine Vojnik, območje občine Zreče in del
mestne občine Velenje, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Cirkovce in Paka pri Velenju (sedež: Vojnik).
60. člen
57. volilni okraj obsega: območje občine Polzela, območje občine
Šmartno ob Paki, območje občine Šoštanj, razen dela občine, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Bele vode, Topolšica ter
Zavodnje; in del mestne občine Velenje, ki obsega območje
naslednjih krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti: Bevče,
Plešivec, Podkraj - Kavče, Skale, Šentilj, Velenje - Konovo, Velenje
- Pesje, Velenje - Stara vas, Vinska gora (sedež: Šoštanj).

65. volilni okraj obsega: območje občine Bistrica ob Sotli, območje
občine Kozje; del občine Brežice, ki obsega območje krajevne
skupnosti Bizeljsko in del občine Krško, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Brestanica, Dolenja vas, Koprivnica pri
Brestanici, Krško, Rožno -Presladol, Senovo in Zdole (sedež:
Krško).
69. člen

61. člen

66. volilni okraj obsega: območje občine Brežice, razen dela občine,
ki obsega območje krajevne skupnosti Bizeljsko (sedež: Brežice).

58. volilni okraj obsega: del mestne občine Velenje, ki obsega
območje naslednjih krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti:
Staro Velenje, Velenje - Desni Breg, Velenje - Gorica, Velenje - Levi
breg, Velenje - Šalek, Velenje - Šmartno (sedež: Velenje).

70. člen
67. volilni okraj obsega: območje občine Lovrenc na Pohorju,
območje občine Muta, območje občine Podvelka, območje občine
Radlje ob Dravi, območje občine Ribnica na Pohorju, območje
občine Vuzenica in del občine Dravograd, ki obsega območje
krajevne skupnosti Dravograd, razen območja naselja Dravograd,
ter območje krajevne skupnosti Trbonje (sedež: Radlje ob Dravi).

62. člen
59. volilni okraj obsega: območje občine Dobrna in območje občine
Žalec (sedež: Žalec).
/
63. člen

71. člen

60. volilni okraj obsega: območje občine Štore in del mestne občine
Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Gaberje, Hudinja,
Ljubečna, Ostrožno, Škofja vas, Šmartno v Rožni dolini, Teharje
in Trnovlje pri Celju (sedež: Celje).

68. volilni okraj obsega: območje občine Ruše, območje občine
Selnica ob Dravi in del mestne občine Maribor, ki obsega območje
naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti: Limbuš,
Pekre in del krajevne skupnosti Radvanje, ki obsega območje
Zgornjega Radvanja (območje med mejo s krajevno skupnostjo
Pekre, Pohorjem, Pekrskim potokom in Engelsovo Cesto) ter del
spodnjega Radvanja med Pekrskim in Radvanjskim potokom ter
Engelsovo cesto, vključno z delom naselja ob Poti na okope
(sedež: Ruše).

64. člen
61. volilni okraj obsega: del mestne občine Celje, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Center, Dečkovo naselje, Dolgo polje,
Lava, Nova vas, Otok - Karel Destovnik Kajuh in Otok - Slavko
Šlander (sedež: Celje).
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potokom, Betnavsko cesto (do križišča z Ertlovo ulico), Ertlovo
ulico, Betnavsko cesto do križišča s Cesto proletarskih brigad in
Cesto Proletarskih brigad do meje s krajevno skupnostjo Tezno
(sedež: Maribor).
i

72. člen
69. volilni okraj obsega: območje občine Oplotnica, območje občine
Slovenske Konjice in del občine Slovenska Bistrica, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Poljčane ter Zgornja Ložnica (sedež:
Slovenske Konjice).

81. člen
78. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Jože Lacko, razen dela, ki obsega območje naselja Dogoše;
Razvanje, Radvanje, razen dela, ki obsega območje Zgornjega
Radvanja (območje med mejo s krajevno skupnostjo Pekre,
pohorjem, Pekrskim potokom in Engelsovo Cesto) ter del
spodnjega Radvanja med Pekrskim in Radvanjskim potokom ter
Engelsovo cesto, vključno z delom naselja ob Poti na okope; del
mestne četrti Tabor, ki obsega območje med mejo s krajevno
skupnostjo Tezno, Radvanjskim potokom, Betnavsko cesto (do
križišča z Ertlovo ulico), Ertlovo ulico, Betnavsko cesto do križišča
s Cesto proletarskih brigad in Cesto Proletarskih brigad do meje
s krajevno skupnostjo Tezno; ter Tezno (sedež: Maribor).

73. člen
70. volilni okraj obsega: del občine Slovenska Bistrica, ki zajema
območje krajevnih skupnosti Alfonz Šarh, Črešnjevec, Dr.
Jagodiča, Impol, Kebelj, Laporje, Leskovec- Stari Log, Pohorski
odred, Pragersko, razen območja naselja Gaj; Spodnja Polskava,
Šmartno na Pohorju, Tinje, Vrhole - Preloge in Zgornja Polskava
(sedež: Slovenska Bistrica).
74. člen
71. volilni okraj obsega: območje občine Hoče - Slivnica, območje
občine Miklavž na Dravskem polju in območje občine Rače Fram (sedež: Hoče - Slivnica).

82. člen
75. člen

79. volilni okraj obsega: območje občine Kungota, območje občine
Pesnica, območje občine Sveta Ana in območje občine Šentilj
(sedež: Šentilj).

72. volilni okraj obsega: območje občine Kidričevo, območje občine
Majšperk, območje občine Podlehnik, območje občine Starše,
območje občine Žetale in del občine Slovenska Bistrica, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Makole in Studenice ter območje
naselja Gaj (sedež: Kidričevo).

83. člen
80. volilni okraj obsega: območje občine Destrnik, območje občine
Duplek, območje občine Lenart, območje občine Sveti Andraž v
Slovenskih Goricah in območje občine Trnovska vas (sedež:
Lenart).

76. člen
73. volilni okraj obsega: območje občine Gorišnica, območje občine
Hajdina, območje občine Markovci, območje občine Videm,
območje občine Zavrč in del mestne občine Ptuj, ki obsega
območje naselja Spuhlja in Podvinci (sedež: Videm).

84. člen
81. volilni okraj obsega: območje mestne občine Ptuj, razen dela
občine, ki obsega območje naselij Podvinci in Spuhlja (sedež:
Ptuj).

77. člen
74. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Bresternica - Gaj, Kamnica, Koroška četrt in Studenci (sedež:
Maribor).

85. člen
82. volilni okraj obsega: območje občine Dornava, območje občine
Juršinci in območje občine Ormož (sedež: Ormož).

78. člen
86. člen

75. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Ivan Cankar, Malečnik - Ruperče, Maribor - Center ter del krajevne
skupnosti Jože Lacko, ki obsega območje naselja Dogoše (sedež:
Maribor).

83. volilni okraj obsega: območje občine Benedikt, območje občine
Cerkvenjak, območje občine Gornja Radgona in območje občine
Radenci (sedež: Gornja Radgona).
87. člen

79. člen

84. volilni okraj obsega: območje občine Križevci, območje občine
Ljutomer, območje občine Razkrižje, območje občine Sveti Jurij
in območje občine Veržej (sedež: Ljutomer).

76. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Magdalena in Pobrežje (sedež: Maribor).

88. člen
80. člen
85. volilni okraj obsega: območje občine Cankova, območje občine
Grad, območje občine Gornji Petrovci, območje občine Kuzma,
območje občine Puconci, območje občine Rogaševci in območje
občine Tišina, razen dela občine, ki obsega območje naselij
Gradišče, Murski Črnci in Tropovci (sedež: Puconci).

77. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Nova vas in Tabor, razen dela mestne četrti Tabor, ki obsega
območje med mejo s krajevno skupnostjo Tezno, Radvanjskim
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89. člen

93. člen

86. volilni okraj obsega: območje mestne občine Murska Sobota
in del občine Tišina, ki obsega območje naselij Gradišče, Murski
Črnci in Tropovci (sedež: Murska Sobota).

90. volilni okraj (za volitve poslanca madžarske narodne
skupnosti) obsega: območje občin Dobrovnik, Hodoš, Lendava,
Moravske Toplice in Šalovci (sedež: Lendava).

90. člen

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

87. volilni okraj obsega: območje občine Beltinci, območje občine
Dobrovnik, območje občine Hodoš, območje občine Kobilje,
območje občine Moravske Toplice, območje občine Odranci in
območje občine Šalovci (sedež: Moravske Toplice).

94. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o določitvi
volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS,
št. 46-2156/92).

91. člen
95. člen

88. volilni okraj obsega: območje občine Črenšovci, območje
občine Lendava, območje občine Turnišče in območje občine
Velika Polana (sedež: Lendava).

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

92. člen
89. volilni okraj (za volitve poslanca italijanske narodne skupnosti)
obsega: območje občine Izola, območje mestne občine Koper in
območje občine Piran (sedež: Koper).

OBRAZLOŽITEV ČLENOV
skupnosti Boršt in Šmarje. Člen določa tudi, da je sedež 3. volilnega
okraja v občini Piran.

1. člen
Prvi člen določa, da se za volitve poslancev v državni zbor določi
88 volilnih okrajev, v vsakem volilnem okraju pa se izvoli po enega
poslanca.

7. člen
Sedmi člen določa, da 4. volilni okraj obsega območje občine
Brda, območje občine Kanal in del mestne občine Nova Gorica, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Grgar, Grgarske ravne,
Kronberk, Osek ■ Vi to vije, Ozeljan, Ravnica, Solkan, Šempas,
Trnovo. Člen določa tudi, da je sedež 4. volilnega okraja v občini
Kanal.

2. člen
Drugi člen določa, da se za območje občin, kjer živi italijanska
oziroma madžarska narodna skupnost, določita dva posebna
volilna okraja, v katerih se izvoli poen poslanec italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti.

8. člen
Osmi člen določa, da 5. volilni okraj obsega območje občine
Šempeter ■ Vrtojba in del mestne občine Nova Gorica, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Nova Gorica - Center in Rožna
dolina. Člen določa tudi, da je sedež 5. volilnega okraja v mestni
občini Nova Gorica.

3. člen
Tretji člen določa, da se za vsak volilni okraj določi njegovo območje
in občino, v kateri je sedež tega volilnega okraja.
4. člen
Četrti člen določa, da 1. volilni okraj obsega del mestne občine
Koper, ki obsega območje naslednjih krajevnih skupnosti:
Ankaran, Bertoki, Dekani, Koper ■ center, Sv. Anton, Semedela
Škocjan (razen območja naselij Bošamarin in Grinjan), Vanganel,
Pobegi ■ Čežarji. Člen določa tudi, da je sedež 1. volilnega okraja
v občini Koper.

9. člen
Deveti člen določa, da 6. volilni okraj obsega območje občine
občina Komen, območje občine Miren - Kostanjevica; del mestne
občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Branik, Bukovica, Dornberk, Gradišče nad Prvačino, Prvačina,
Renče, Vogrsko; in del občine Sežana, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Avber, Dane - Pribežani, Kazlje, Štorje, Štjak,
Vrabče in Povir. Člen določa tudi, da je sedež 6. volilnega okraja v
občini Komen.

5. člen
Peti člen določa, da 2. volilni okraj obsega del občine Izola, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Izola I. - stari del mesta,
Izola II. - srednji del mesta ter Livade; in del mestne občine Koper,
ki obsega območje krajevnih skupnosti Olmo - Prisoje, Za gradom,
Žusterna, ter območje naselij Bošamarin in Grinjan. Člen določa
tudi, da je sedež 2. volilnega okraja v občini Izola.

10. člen
Deseti člen določa, da 7. volilni okraj obsega območje občine
občina Divača, območje občine Hrpelje Kozina; del občine Sežana,
ki obsega območje krajevnih skupnosti Lokev, Sežana; in del
mestne občine Koper, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Boršt, Črni kal, Gračišče, Gradin, Hrvatini, Marezige, Podgorje,
Rakitovec, Škofije ter Zazid. Člen določa tudi, da je sedež 7.

6. člen
Šesti člen določa, da 3. volilni okraj obsega območje občine Piran;
del občine Izola, ki obsega območje krajevnih skupnosti Jagodje
in Korte ter del mestne občine Koper, ki obsega območje krajevnih
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volilnega okraja v občini Hrpelje ■ Kozina.

območje občine Velike Lašče ter da je sedež tega volilnega okraja
v občini Škofljica.

11. člen
Enajsti člen določa, da 8. volilni okraj obsega območje občine
Bovec, območje občine Kobarid, območje občine Tolmin in del
mestne občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Banjšice, Čepovan, Lokovec in Lokve. Člen določa
tudi, da je sedež 8. volilnega okraja v občini Tolmin.

22. člen
Dvaindvajseti člen določa, da 19. volilni okraj obsega območje
občine Bloke, območje občine Dobrepolje, območje občine Loška
dolina, območje občine Loški potok, območje občine Ribnica in
območje občine Sodražica ter da ima ta volilni okraj sedež v
občini Ribnica.

12. člen
Dvanajsti člen določa, da 9. volilni okraj obsega območje občine
Ajdovščina in območje občine Vipava. Člen določa tudi, da je
sedež 9. volilnega okraja v občini Ajdovščina.

23. člen
Triindvajseti člen določa, da 20. volilni okraj obsega območje občine
Kočevje, območje občine Kostel, območje občine Osilnica,
območje občine Semič in del občine Dolenjske Toplice, ki obsega
območje naselij Cerovec, Kočevske Poljane, Mali Rigelj, Nova
Gora, Občice, Podstenice, Podturn, Stare Žage in Veliki Rigelj.
Člen določa tudi, da ima 20. volilni okraj sedež v občini Kočevje.

13. člen
Trinajsti člen določa, da 10. volilni okraj obsega območje občine
Idrija in območje občine Logatec ter da je sedež tega volilnega
okraja v občini Idrija.

24. člen
Štiriindvajseti člen določa, da 21. volilni okraj obsega območje
občine Črnomelj in območje občine Metlika ter da ima ta volilni
okraj sedež v občini Metlika.

14. člen
Štirinajsti člen določa, da 11. volilni okraj obsega: območje občine
Cerknica in območje občine Postojna, razen dela občine, ki obsega
območje naselij Koče, Matenja vas, Prestranek, Ftakitnik, Slavina,
Žeje. Člen določa tudi, da je sedež 11. volilnega okraja v občini
Postojna.

25. člen
Petindvajseti člen določa, da 22. volilni okraj obsega območje
občine Jesenice in da ima v tej občini tudi sedež.

15. člen
Petnajsti člen določa, da 12. volilni okraj obsega območje občine
Ilirska Bistrica, območje občine Pivka in del občine Postojna, ki
obsega območje naselij Koče, Matenja vas, Prestranek, Rakitnik,
Slavina, Žeje. Člen določa tudi, da je sedež 12. volilnega okraja v
občini Ilirska Bistrica.

26. člen
Šestindvajseti člen določa, da 23. volilni okraj obsega območje
občine Radovljica in območje občine Žirovnica ter da ima ta volilni
okraj sedež v občini Radovljica.

16. člen
Šestnajsti člen določa, da 13. volilni okraj obsega območje občine
Bled, območje občine Bohinj in območje občine Kranjska Gora ter
da je sedež tega volilnega okraja v občini Bled.

27. člen
Sedemindvajseti člen določa, da 24. volilni okraj obsega območje
občine Naklo, območje občine Tržič in del mestne občine Kranj, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Golnik, Goriče, Tenetiše in
Trstenik. Člen določa tudi, da ima 24. volilni okraj sedež v občini
Tržič.

17. člen
Sedemnajsti člen določa, da 14. volilni okraj obsega območje
občine Cerkno, območje občine Gorenja vas - Poljane, območje
občine Železniki, razen dela občine, ki obsega območje naselja
Dolenja vas; in območje občine Žiri. Člen določa tudi, da je sedež
14. volilnega okraja v občini Gorenja vas - Poljane.

28. člen
Osemindvajseti člen določa, da 25. volilni okraj obsega del mestne
občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti Bratov
Smuk, Center, Huje, Planina, Vodovodni stolp in Zlato polje. Člen
določa tudi, da ima 25. volilni okraj sedež v mestni občini Kranj.

18. člen
Osemnajsti člen določa, da 15. volilni okraj obsega območje občine
Škofja Loka; del občine Medvode, ki obsega območje naselij Dol
in Sora ter del občine Železniki, ki obsega območje naselja Dolenja
■vas. Člen določa tudi, da je sedež 15. volilnega okraja v občini
Škofja Loka.

29. člen
Devetindvajseti člen določa, da 26. volilni okraj obsega del mestne
občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti Besnica,
Bitnje, Britof, Čirče, Gorenja Sava, Jošt, Mavčiče, Orehek ■
Drulovka, Podblica, Predoslje, Primskovo, Stražišče, Struževo in
Žabnica. Člen določa tudi, da ima 26. volilni okraj sedež v mestni
občini Kranj.

19. člen
Devetnajsti člen določa, da 16. volilni okraj obsega območje občine
Dobrova - Polhov Gradec, območje občine Medvode, razen dela
občine, ki obsega območje naselij Dol, Spodnje Pirniče, Sora,
Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno goro in Zgornje Pirniče; območje
občine Vodice ter del občine Komenda, ki obsega območje naselij
Križ, Moste, Suhadole in Žeje. Člen določa tudi, da je sedež 16.
volilnega okraja v občini Medvode.

30. člen
Trideseti člen določa, da 27. volilni okraj obsega območje občine
Cerklje, območje občine Komenda, razen dela občine, ki obsega
območje naselij Križ, Moste, Suhadole in Žeje; območje občine
Jezersko, območje občine Preddvor, območje občine Šenčur in
del mestne občine Kranj, ki obsega območje krajevne skupnosti
Kokrica. Člen določa tudi, da ima 27. volilni okraj sedež v občini
Šenčur.

20. člen
Dvajseti člen določa, da 17. volilni okraj obsega območje občine
Borovnica, območje občine Horjul in območje občine Vrhnika ter
da je sedež tega volilnega okraja v občini Vrhnika.

31. člen
Enaintrideseti člen določa, da 28. volilni okraj obsega del občine
Kamnik, ki zajema območje krajevnih skupnosti Črna pri Kamniku,
Duplica, Godič, Kamnik - center, Kamniška Bistrica, Mekinje,
Nevlje, Novi Trg, Perovo, Podgorje, Sela pri Kamniku, Srednja vas
pri Kamniku, Šmarca, Tunjice, Volčji Potok, Vranja Peč in Zaprice.
Člen določa tudi, da ima 28. volilni okraj sedež v občini Kamnik.

21. člen
Enaindvajseti člen določa, da 18. volilni okraj obsega območje
občine Brezovica, območje občine Ig, območje občine Škofljica in
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naselje Ljubljana. Člen določa tudi, da ima 36. volilni okraj sedež v
mestni občini Ljubljana.

32. člen
Dvaintrideseti člen določa, da 29. volilni okraj obsega območje
občine Mengeš, območje občine Trzin in del občine Domžale, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Simona Jenka, Slavka
Šiandra in Venclja Perka. Člen določa tudi, da ima 29. volilni okraj
sedež v občini Domžale.

40. člen
Štirideseti člen določa, da 37. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 454 do 499, od 512 do 521, od 614 do 622, od 722 do
743, od 858 do 859, od 874 do 893, 1413, 1417 in 1421: pri čemer
spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen
določa tudi, da ima 37. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

33. člen
Triintrideseti člen določa, da 30. volilni okraj obsega območje občine
Dol pri Ljubljani, del občine Domžale, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Dob, Dragomelj - Pšata, Homec - Nožice, Ihan, Jarše
■ Rodica, Krtina, Preserje, Radomlje, Rova in Vir ter del občine
Moravče, ki obsega območje naselij Češnjice pri Moravčah, Dole
pod Sveto Trojico, Dole pri Krašcah, Dvorje, Gorica, Goričica pri
Moravčah, Imenje, Kokošnje, Krašce, Podstran, Prikrnica, Rudnik
pri Moravčah, Selo pri Moravčah, Spodnja Javoršica, Spodnji
Tuštanj, Stegne, Sveti Andrej, Vrhpolje pri Moravčah, Zalog pod
Sveto Trojico, Zgornja Javoršica in Zgornji Tuštanj. Člen določa
tudi, da ima 30. volilni okraj sedež v občini Domžale.

41. člen
Enainštirideseti člen določa, da 38. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 500 do 511, od 522 do 543, od 570 do 613, 1206, od
1246 do 1258, od 1285 do 1286, 1306, 1414, od 1419 do 1420
(vsi naselje Ljubljana): in 1347 (naselje Toško čelo). Člen določa
tudi, da ima 38. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.
42. člen
Dvainštirideseti člen določa, da 39. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 544 do 568, od 1207 do 1227, od 1229 do 1243,
1245, od 1259 do 1284 (vsi naselje Ljubljana); 1348 (naselje Dvor),
od 1350 do 1353 (naselje Stanežiče) in od 1354 do 1355 (naselje
Medno); ter del občine Medvode, ki obsega območje naselij:
Spodnje Pirniče, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno Goro in Zgornje
Pirniče. Člen določa tudi, da ima 39. volilni okraj sedež v mestni
občini Ljubljana.

34. člen
Štiriintrideseti člen določa, da 31. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki zajema območje naslednjih prostorskih
okolišev: od (vključno) 1 do (vključno) 41, od 117 do 118, od 136
do 173, od 179 do 189, od 396 do 405 in od 411 do 453, pri čemer
spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen
določa tudi, da ima 31. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.
35. člen
Petintrideseti člen določa, da 32. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki zajema območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 278 do 337, od 343 do 395, od 406 do 410, 449, od
1040 do 1047, 1069, 1113, od 1180 do 1186, od 1415 do 1416 in
1418, pri čemer spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v naselje
Ljubljana. Člen določa tudi, da ima 32. volilni okraj sedež v mestni
občini Ljubljana.

43. člen
Triinštirideseti člen določa, da 40. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 96 do 101, od 174 do 178, od 190 do 195, od 624 do
665, od 682 do 714, od 716 do 717, od 720 do 721, od 1287 do
1288, od 1308 do 1316, od 1407 do 1412; pri čemer spadajo vsi
navedeni prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen določa tudi,
da ima 40. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

36. člen
Šestintrideseti člen določa, da 33. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki zajema območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 1048 do 1068, od 1070 do 1112, od 1114 do 1131, od
1171 do 1173 in od 1175 do 1179, pri čemer spadajo vsi navedeni
prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen določa tudi, da ima 33.
volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

44. člen
Štiriinštirideseti člen določa, da 41. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: 26, od 56 do 60, 69, od 75 do 87, od 90 do 95, od 102 do
116, od 119 do 122, od 666 do 681, 715, od 718 do 719, 1187, od
1289 do 1305, 1307, od 1317 do 1340, 1342, od 1344 do 1346, od
1422 do 1425; pri čemer spadajo vsi navedeni prostorski okoliši
v naselje Ljubljana. Člen določa tudi, da ima 41. volilni okraj sedež
v mestni občini Ljubljana.

37. člen
Sedemintrideseti člen določa, da 34. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 904 do 909, od911 do 937, od 947 do 958, od 960 do
1009, od 1030 do 1038, od 1132 do 1137, 1193 ter 1204 (vsi
naselje Ljubljana); od 1356 do 1357 (naselje Zgornje Gameljne);
od 1358 do 1359 (naselje Srednje Gameljne); 1360 (naselje
Rašica); ter od 1361 do 1362 (naselje Spodnje Gameljne). Člen
določa tudi, da ima 34. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

45. člen
Petinštirideseti člen določa, da 42. volilni okraj obsega: del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 42 do 55, od 61 do 68, od 71 do 74, od 88 do 89, od
123 do 135, od 1010 do 1029, od 1138 do 1170, od 1188 do 1192,
od 1194 do 1203, 1426 (vsi naselje Ljubljana); od 1363 do 1365
(naselje Podgrad); 1366 (naselje Janče); 1367 (naselje Gabrje pri
Jančah); 1368 (naselje Zgornja Besnica); 1369 (naselje Ravno
Brdo); od 1370 do 1371 (naselje Javor); od 1372 do 1377 (naselje
Besnica); 1378 (naselje Vnajnarje); 1379 (naselje Zagradišče);
1380 (naselje Češnjica); od 1381 do 1383 (naselje Sadinja vas);
od 1384 do 1385 (naselje Dolgo Brdo); 1386 (naselje Šentpavel);
od 1387 do 1388 (naselje Podiipoglav); 1389 (naselje Brezje pri
Podlipoglavu); 1390 (naselje Repče); 1391 (naselje Mali Lipoglav);
1392 (naselje Veliki Lipoglav); 1393 (naselje Selo pri Pancah);
1394 (naselje Pance); 1400 (naselje Dolgo Brdo); 1401 (naselje
Tuji Grm); od 1402 do 1403 (naselje Črna vas); in 1404 (naselje
Lipe). Člen določa tudi, da ima 42. volilni okraj sedež v mestni
občini Ljubljana.

38. člen
Osemintrideseti volilni okraj določa, da 35. volilni okraj obsega del
mestne občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 196 do 277, od 338 do 342, 450, od 750 do 754, od
772 do 785, od 871 do 873, od 894 do 899 in 1406; pri čemer
spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen
določa tudi, da ima 35. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.
39. člen
Devetintrideseti člen določa, da 36. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 744 do 749, od 755 do 771, od 786 do 795, od 797 do
801, od 803 do 857, od 860 do 870, od 900 do 902, od 938 do 946,
1039 in 1228; pri čemer spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v
poročevalec, št. 20
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46. člen
Šestinštirideseti člen določa, da 43. volilni okraj obsega območje
občine Grosuplje; del občine Ivančna Gorica, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Ambrus, Ivančna Gorica, Krka, Muljava,
Višnja Gora in Zagradec ter del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naselij Malo Trebeljevo, Mali vrh pri Prežganju, Prežganje,
Veliko Trebeljevo in Volavlje (območje prostorskih okolišev v mestni
občini Ljubljana od vključno 1395 do vključno 1399). Člen določa
tudi, da ima 43. volilni okraj sedež v občini Grosuplje.

Člen določa tudi, da ima 50. volilni okraj sedež v občini Trbovlje.
54. člen
Štiriinpetdeseti člen določa, da 51. volilni okraj obsega območje
občine Hrastnik in del občine Trbovlje, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Alojz Hohkraut, Franc Fakin, Franc Salomon, Fric
Keršič, Ivan Keše in Trbovlje - Čeče. Člen določa tudi, da ima 51.
volilni okraj sedež v občini Trbovlje.
55. člen
Petinpetdeseti člen določa, da 52. volilni okraj obsega območje
občine Radeče in območje občine Sevnica ter da ima ta volilni
okraj sedež v občini Sevnica.

47. člen
Sedeminštirideseti člen določa, da 44. volilni okraj obsega območje
občine Litija in del občine Ivančna Gorica, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Metnaj, Stična, Sobrače, Šentvid ter Temenica,
člen določa tudi, da ima 44. volilni okraj sedež v občini Litija.

56. člen
Šestinpetdeseti člen določa, da 53. volilni okraj obsega območje
občine Šentjernej, območje občine Škocjan in del občine Krško,
ki obsega območje krajevnih skupnosti: Gora, Kostanjevica na
Krki, Krško Polje, Leskovec pri Krškem, Podbočje, Raka, Senuše,
Veliki Podlog in Veliki Trn. Člen določa tudi, da ima 53. volilni okraj
sedež v občini Šentjernej.

48. člen
Oseminštirideseti člen določa, da 45. volilni okraj obsega območje
občine Trebnje in območje občine Žužemberk ter da je sedež
tega volilnega okraja v občini Trebnje.
49. člen
Devetinštirideseti člen določa, da 46. volilni okraj obsega območje
občine Dolenjske Toplice, razen dela občine, ki obsega območje
naselij Cerovec, Kočevske Poljane, Mali Rigelj, Nova Gora,
Občice, Podstenice, Podturn, Stare Žage in Veliki Rigelj; območje
občine Mirna peč ter del mestne občine Novo Mesto, ki obsega
območja krajevnih skupnosti Bela Cerkev, Bršljin, Bučna vas,
Ločna-Mačkovec, Mestne njive, Novo Mesto - Center, Otočec,
Prečna, Straža in Šmarjeta. Člen določa tudi, da ima 46. volilni
okraj sedež v mestni občini Novo Mesto.

57. člen
Sedeminpetdeseti člen določa, da 54. volilni okraj obsega območje
občine Mežica, območje občine Prevalje in območje občine Ravne
na Koroškem ter da ima ta volilni okraj sedež v občini Ravne na
Koroškem.
58. člen
Oseminpetdeseti člen določa, da 55. volilni okraj obsega območje
mestne občine Slovenj Gradec in del občine Dravograd, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Črneče, Libeliče in Šentjanž ter
območje naselja Dravograd. Člen določa tudi, da ima 55. volilni
okraj sedež v občini Slovenj Gradec.

50. člen
Petdeseti člen določa, da 4 7. volilni okraj obsega del mestne občine
Novo Mesto, ki obsega območje krajevnih skupnosti Birčna vas,
Brusnice, Dolž, Drska, Gabrje, Gotna vas, Kandija-Grm, Majde
Šile, Mali Slatnik, Podgrad, Regrča vas, Stopiče, Šmihel, Uršna
sela, Žabja vas. člen določa tudi, da ima 47. volilni okraj sedež v
mestni občini Novo Mesto.

59. člen
Devetinpetdeseti člen določa, da 56. volilni okraj obsega območje
občine Mislinja, območje občine Vitanje, območje občine Vojnik,
območje občine Zreče in del mestne občine Velenje, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Cirkovce in Paka pri Velenju, člen
določa tudi, da ima 56. volilni okraj sedež v občini Vojnik.

51. člen
Enainpetdeseti člen določa, da 48. volilni okraj obsega območje
občine Črna na Koroškem, območje občine Ljubno, oobmočje
občine Luče, območje občine Gornji Grad, bmočje občine Mozirje,
območje občine Nazarje, območje občine Solčava in del občine
Šoštanj, ki obsega območje krajevnih skupnosti Bele vode,
Topolšica ter Zavodnje. Člen določa tudi, da ima 48. volilni okraj
sedež v občini Mozirje.

60. člen
Šestdeseti člen določa, da 57. volilni okraj obsega območje občine
Polzela, območje občine Šmartno ob Paki, območje občine
Šoštanj, razen dela občine, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Bele vode, Topolšica ter Zavodnje; in del mestne občine Velenje,
ki obsega območje naslednjih krajevnih skupnosti oziroma mestnih
četrti: Bevče, Piešivec, Podkraj - Kavče, Skale, Šentilj, Velenje Konovo, Velenje - Pesje, Velenje - Stara vas, Vinska gora. Člen
določa tudi, da ima 57. volilni okraj sedež v občini Šoštanj.

52. člen
Dvainpetdeseti člen določa, da 49. volilni okraj obsega območje
občine Braslovče, območje občine Lukovica, območje občine
Prebold, območje občine Tabor, območje občine Vransko; del
občine Kamnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti Motnik,
Pšajnovica, Šmartno v Tuhinju, Špitalič in Tuhinj; ter del občine
Moravče, ki obsega območje naselij Dešen, Drtija, Gabrje pod
Limbarsko goro, Gora pri Pečah, Hrastnik, Hrib nad Ribčami,
Katarija, Križate, Limbarska gora, Moravče, Mošenik, Negastrn,
Peče, Ples, Podgorica pri Pečah, Pogled, Pretrž, Selce pri
Moravčah, Serjuče, Soteska pri Moravčah, Spodnja Dobrava,
Spodnji Prekar, Straža pri Moravčah, Velika vas, Vin je pri
Moravčah, Zalog pri Kresnicah, Zalog pri Moravčah, Zgornja
Dobrava, Zgornje Koseze in Zgornji Prekar. Člen določa tudi, da
ima 49. volilni okraj sedež v občini Lukovica.

61. člen
Enainšestdeseti člen določa, da 58. volilni okraj obsega del mestne
občine Velenje, ki zajema območje naslednjih krajevnih skupnosti
oziroma mestnih četrti: Staro Velenje, Velenje ■ Desni Breg, Velenje
- Gorica, Velenje - Levi breg, Velenje - Šaiek, Velenje - Šmartno.
Člen določa tudi, da ima 58. volilni okraj sedež v občini Velenje.
62. člen
Dvainšestdeseti člen določa, da 59. volilni okraj obsega območje
občine Dobrna in območje občine Žalec, ta volilni okraj pa ima
sedež v občini Žalec.
63. člen
Triinšestdeseti člen določa, da 60. volilni okraj obsega območje
občine Štore in del mestne občine Celje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Gabrje, Hudinja, Ljubečna, Ostrožno, Škofja
vas, Šmartno v Rožni dolini, Teharje in Trnovlje pri Celju. Člen

53. člen
Triinpetdeseti člen določa, da 50. volilni okraj obsega območje
občine Zagorje ob Savi in del občine Trbovlje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Dobovec, Klek, Trbovlje - Center in Zasavje.
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določa tudi, da ima 60. volilni okraj sedež v mestni občini Celje.

skupnosti Radvanje, ki obsega območje Zgornjega Radvanja
(območje med mejo s krajevno skupnostjo Pekre, Pohorjem,
Pekrskim potokom in Engeisovo Cesto) ter del spodnjega
Radvanja med Pekrskim in Radvanjskim potokom ter Engeisovo
cesto, vključno z delom naselja ob Poti na okope. Člen določa
tudi, da ima 68. volilni okraj sedež v občini Ruše.

64. člen
Štiriinšestdeseti člen določa, da 61. volilni okraj obsega del mestne
občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Center,
Dečkovo naselje, Dolgo polje, Lava, Nova vas, Otok ■ Karel
Destovnik Kajuh in Otok - Slavko Šlander. Člen določa tudi, da
ima 61. volilni okraj sedež v mestni občini Celje.

72. člen
Dvainsedemdeseti člen določa, da 69. volilni okraj obsega območje
občine Oplotnica, območje občine Slovenske Konjice in del občine
Slovenska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Poljčane ter Zgornja Ložnica. Člen določa tudi, da ima 69. volilni
okraj sedež v občini Slovenske Konjice.

65. člen
Petinšestdeseti člen določa, da 62. volilni okraj obsega območje
občine Laško in del mestne občine Celje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Aljažev hrib, Medlog, Otok - Savinja in Pod
gradom. Člen določa tudi, da ima 62. volilni okraj sedež v občini
Laško.

73. člen
Triinsedemdeseti člen določa, da 70. volilni okraj obsega del občine
Slovenska Bistrica, ki zajema območje krajevnih skupnosti Alfonz
Šarh, Črešnjevec, Dr. Jagodiča, Impol, Kebelj, Laporje, LeskovecStari Log, Pohorski odred, Pragersko, razen območja naselja
Gaj; Spodnja Polskava, Šmartno na Pohorju, Tinje, Vrhole ■ Preloge
in Zgornja Polskava Člen določa tudi, da ima 70. volilni okraj sedež
v občini Slovenska Bistrica.

66. člen
Šestinšestdeseti člen določa, da 63. volilni okraj obsega območje
občine Dobje, območje občine Šentjur pri Celju in del občine Šmarje
pri Jelšah, ki obsega območje naselij Babna pora, Boletina,
Cerovec pri Šmarju, Dvor, Grobelce, Grobelno ■ Šmarje, Jesovec
pri Šmarju, Nova vas pri Šmarju, Pijovci, Platinovec, Polžanska
gorica, Polžanska vas, Pustike, Senovica, Sladka gora, Spodnje
Tinsko, Strtenica, Sveti Štefan, Škofija, Šentvid pri Grobelnem in
Zgornje Tinsko. Člen določa tudi, da ima 63. volilni okraj sedež v
občini Šentjur pri Celju.

74. člen
Štiriinsedemdeseti člen določa, da 71. volilni okraj obsega območje
občine Hoče - Slivnica, območje občine Miklavž na Dravskem
polju in območje občine Rače - Fram ter da je sedež tega volilnega
okraja v občini Hoče - Slivnica.

67. člen
Sedeminšestdeseti člen določa, da 64. volilni okraj obsega območje
občine Podčetrtek, območje občine Rogaška Slatina, območje
občine Rogatec in območje občine Šmarje pri Jelšah, razen dela
občine, ki obsega območje naselij Babna gora, Boletina, Cerovec
pri Šmarju, Dvor, Grobelce, Grobelno - Šmarje, Jesovec pri
Šmarju, Nova vas pri Šmarju, Pijovci, Platinovec, Polžanska
gorica, Polžanska vas, Pustike, Senovica, Sladka gora, Spodnje
Tinsko, Strtenica, Sveti Štefan, Škofija, Šentvid pri Grobelnem in
Zgornje Tinsko ter da je sedež tega volilnega okraja v občini
Šmarje pri Jelšah.

75. člen
Petinsedemdeseti člen določa, da 72. volilni okraj obsega območje
občine Kidričevo, območje občine Majšperk, območje občine
Podlehnik, območje občine Starše, območje občine Žetale in del
občine Slovenska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Makole in Studenice ter območje naselja Gaj. Člen določa tudi, da
ima 72. volilni okraj sedež v občini Kidričevo.
76. člen
Šestinsedemdeseti člen določa, da 73. volilni okraj obsega območje
občine Gorišnica, območje občine Hajdina, območje občine
Markovci, območje občine Videm, območje občine Zavrč in del
mestne občine Ptuj, ki obsega območje naselja Spuhlja in Podvinci.
Člen določa tudi, da ima 73. volilni okraj sedež v občini Videm.

68. člen
Oseminšestdeseti člen določa, da 65. volilni okraj obsega območje
občine Bistrica ob Sotli, območje občine Kozje; del občine Brežice,
ki obsega območje krajevne skupnosti Bizeljsko in del občine
Krško, ki obsega območje krajevnih skupnosti Brestanica, Dolenja
vas, Koprivnica pri Brestanici, Krško, Rožno -Presladol, Senovo
in Zdole. Člen določa tudi, da ima 65. volilni okraj sedež v občini
Krško.

77. člen
Sedeminsedemdeseti člen določa, da 74. volilni okraj obsega del
mestne občine Maribor, ki zajema območje naslednjih mestnih
četrti oziroma krajevnih skupnosti: Bresternica - Gaj, Kamnica,
Koroška četrtin Studenci. Člen določa tudi, da ima 74. volilni okraj
sedež v mestni občini Maribor.

69. člen
Devetinšestdeseti člen določa, da 66. volilni okraj obsega območje
občine Brežice, razen dela občine, ki obsega območje krajevne
skupnosti Bizeljsko. Člen določa tudi, da ima 66. volilni okraj sedež
v občini Brežice.

78. člen
Oseminsedemdeseti člen določa, da 75. volilni okraj obsega del
mestne občine Maribor, ki zajema območje naslednjih mestnih
četrti oziroma krajevnih skupnosti: Ivan Cankar, Malečnik ■
Ruperče, Maribor - Center ter del krajevne skupnosti Jože Lacko,
ki obsega območje naselja Dogoše. Člen določa tudi, da ima 75.
volilni okraj sedež v mestni občini Maribor.

70. člen
Sedemdeseti člen določa, da 67. volilni okraj obsega območje
občine Lovrenc na Pohorju, območje občine Muta, območje občine
Podvelka, območje občine Radlje ob Dravi, območje občine
Ribnica na Pohorju, območje občine Vuzenica in del občine
Dravograd, ki obsega območje krajevne skupnosti Dravograd,
razen območja naselja Dravograd, ter območje krajevne skupnosti
Trbonje. Člen določa tudi, da ima 67. volilni okraj sedež v občini
Radlje ob Dravi.

79. člen
Devetinsedemdeseti člen določa, da 76. volilni okraj obsega del
mestne občine Maribor, ki zajema območje naslednjih mestnih
četrti oziroma krajevnih skupnosti: Magdalena in Pobrežje. Člen
določa tudi, da ima 76. volilni okraj sedež v mestni občini Maribor.

71. člen
Enainsedemdeseti člen določa, da 68. volilni okraj obsega območje
občine Ruše, območje občine Selnica ob Dravi in del mestne
občine Maribor, ki obsega območje naslednjih mestnih četrti
oziroma krajevnih skupnosti: Limbuš, Pekre in del krajevne
poročevalec, št. 20

80. člen
Osemdeseti člen določa, da 77. volilni okraj obsega del mestne
občine Maribor, ki zajema območje naslednjih mestnih četrti
oziroma krajevnih skupnosti: Nova vas in Tabor, razen dela mestne
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četrti Tabor, ki obsega območje med mejo s krajevno skupnostjo
Tezno, Radvanjskim potokom, Betnavsko cesto (do križišča z
Ertlovo ulico), Ertlovo ulico, Betnavsko cesto do križišča s Cesto
proletarskih brigad in Cesto Proletarskih brigad do meje s krajevno
skupnostjo Tezno. Člen določa tudi, da ima 77. volilni okraj sedež
v mestni občini Maribor.

območje občine Križevci, območje občine Ljutomer, območje
občine Razkrižje, območje občine Sveti Jurij in območje občine
Veržej. Člen določa tudi, da ima 84. volilni okraj sedež v občini
Ljutomer.
88. člen
Oseminosemdeseti člen določa, da 85. volilni okraj obsega
območje občine Cankova, območje občine Grad, območje občine
Gornji Petrovci, območje občine Kuzma, območje občine Puconci,
območje občine Rogaševci in območje občine Tišina, razen dela
občine, ki obsega območje naselij Gradišče, Murski Črnci in
Tropovci. Člen določa tudi, da ima 85. volilni okraj sedež v občini
Puconci.

81. člen
Enainosemdeseti člen določa, da 78. volilni okraj obsega del
mestne občine Maribor, ki obsega območje naslednjih mestnih
četrti oziroma krajevnih skupnosti: Jože Lacko, razen dela, ki
obsega območje naselja Dogoše; Razvanje, Radvanje, razen
dela, ki obsega območje Zgornjega Radvanja (območje med mejo
s krajevno skupnostjo Pekre, pohorjem, Pekrskim potokom in
Engelsovo cesto) ter del spodnjega Radvanja med Pekrskim in
Radvanjskim potokom ter Engelsovo cesto, vključno z delom
naselja ob Poti na okope; del mestne četrti Tabor, ki obsega
območje med mejo s krajevno skupnostjo Tezno, Radvanjskim
potokom, Betnavsko cesto (do križišča z Ertlovo ulico), Ertlovo
ulico, Betnavsko cesto do križišča s Cesto proletarskih brigad in
Cesto Proletarskih brigad do meje s krajevno skupnostjo Tezno;
ter Tezno. Člen določa tudi, da ima 78. volilni okraj sedež v mestni
občini Maribor.

89. člen
Devetinosemdeseti člen določa, da 86. volilni okraj obsega območje
mestne občine Murska Sobota in del občine Tišina, ki obsega
območje naselij Gradišče, Murski Črnci in Tropovci. Člen določa
tudi, da ima 86. volilni okraj sedež v mestni občini Murska Sobota.
90. člen
Devetdeseti člen določa, da 87. volilni okraj obsega območje občine
Beltinci, območje občine Dobrovnik, območje občine Hodoš,
območje občine Kobilje, območje občine Moravske Toplice,
območje občine Odranci in območje občine Šalovci. Člen določa
tudi, da ima 87. volilni okraj sedež v občini Moravske Toplice.

82. člen
Dvainosemdeseti člen določa, da 79. volilni okraj obsega območje
občine Kungota, območje občine Pesnica, območje občine Sveta
Ana in območje občine Šentilj. Člen določa tudi, da ima 79. volilni
okraj sedež v občini Šentilj.

91. člen
Enaindevetdeseti člen določa, da 88. volilni okraj obsega območje
občine Črenšovci, območje občine Lendava, območje občine
Turnišče in območje občine Velika Polana. Člen določa tudi, da
ima 88. volilni okraj sedež v občini Lendava.

83. člen
Triinosemdeseti člen določa, da 80. volilni okraj obsega območje
občine Destrnik, območje občine Duplek, območje občine Lenart,
območje občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah in območje
občine Trnovska vas. Člen določa tudi, da ima 80. volilni okraj
sedež v občini Lenart.

92. člen
Dvaindevetdeseti člen določa, da 89. (posebni) volilni okraj obsega
območje občine Izola, območje mestne občine Koper in območje
občine Piran ter da ima ta posebni volilni okraj za volitve poslanca
italijanske narodne skupnosti sedež v mestni občini Koper.

84. člen
Štiriinosemdeseti člen določa, da 81. volilni okraj obsega območje
mestne občine Ptuj, razen dela občine, ki obsega območje naselij
Podvinci in Spuhlja. Člen določa tudi, da ima 81. volilni okraj sedež
v mestni občini Ptuj.

93. člen
Triindevetdeseti člen določa, da 90. (posebni) volilni okraj obsega
območje občin Dobrovnik, Hodoš, Lendava, Moravske Toplice in
Šalovci ter da ima ta posebni volilni okraj za volitve poslanca
madžarske narodne skupnosti sedež v občini Lendava.

85. člen
Petinosemdeseti člen določa, da 82. volilni okraj obsega območje
občine Dornava, območje občine Juršinci in območje občine
Ormož ter da je sedež tega volilnega okraja v občini Ormož.

94. člen
Štiriindevetdeseti člen določa, da z dnem uveljavitve tega zakona
preneha veljati zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev
v državni zbor, kije bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije
št. 46-2156/92.

86. člen
Šestinosemdeseti člen določa, da 83. volilni okraj obsega območje
občine Benedikt, območje občine Cerkvenjak, območje občine
Gornja Radgona in območje občine Radenci. Člen določa tudi, da
ima 83. volilni okraj sedež v občini Gornja Radgona.

95. člen
Petindevetdeseti člen določa, da začne ta zakon veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

87. člen
Sedeminosemdeseti člen določa, da 84. volilni okraj obsega
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PO. OZNAKA

Piran
Izola
Koper
Kanal
Nova Gorica
Komen
Hrpelje -Kozina
Tolmin
Ajdovščina
Idrija
Postojna
Ilirska Bistrica
Bled
Gorenja vas - Poljane
Škofja Loka
Medvode
Vrhnika
Brezovica
Ribnica
Kočev|e
Črnomelj
Jesenice
Radovljica
Tržič
center
Kranj
primestje
Kranj
Šenčur
Kamnik
center
Domžale
okolica
Domžale
center
Ljubljana
Moste
Ljubljana
Fužine
Ljubljana
Črnuče
Ljubljana
Bežigrad
Ljubljana
Tomačevo
Ljubljana
Šiška
Ljubljana
Koseze
Ljubljana
Šentvid
Ljubljana
Vič
Ljubljana
Murgle
Ljubljana
Rudnik
Ljubljana
Grosuplje
Litija
Trebnje
center
Novo Mesto
okolica
Novo Mesto
Mozirje
Lukovica
Zagorje
Trbovlje
Hrastnik
Trbovlje
Sevnica
Šentjernej
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec
Vojnik
Šoštanj
Velenje
Žalec
okolica
Celje
center
Celje
Laško
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Krško
Brežice
Radlje ob Dravi
48

VOLIVCI
18.565
18.323
18.497
17.381
18.076
17.374
18.371
17.224
17.652
17.465
17.520
17.691
17.509
17.229
17.234
17.628
17.750
18.474
17.091
17.324
17.722
17.113
17.712
17.361
18.336
18.416
18.536
17.924
17.207
17.174
17.805
17.654
17.829
17.777
18.024
17.654
18.699
18.214
17.902
17.495
17.739
18.702
18.565
18.233
17.407
18.003
17.807
17.369
17.763
18.138
18.540
18.317
17.766
18.147
18.296
17.248
18.049
18.014
17.936
17.855
17.939
18.472
18.108
18.363
17.581
17.939
17.454
1. april 1999

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Ruše
Slovenske Konjice
Slovenska Bistrica
Hoče - Slivnica
Kidričevo
Videm
Maribor
Ga)
Maribor
center
Maribor
Magdalena
Maribor
Tezno
Maribor
Razvanje
Šentilj
Lenart
Ptuj
Ormož
Gornja Radgona
Ljutomer
Puconci
Murska Sobota
<
Moravske Toplice
Lendava
Koper
Italijanska n.s.
Lendava
Madžarska n.s.
Slovenija

1. april 1999

17.823
17.189
17.305
17.636
17.399
17.799
17.594
17.582
17.530
18.301
17.556
17.993
17.555
18.132
17.872
17.856
17.227
18.309
17.702
17.233
17.291

1,567.597
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Predlog zakona o

DOLOČITVI

VOLITVE

DRŽAVNI

VOLILNIH

POSLANK

ZBOR

OKRAJEV

IN

ZA

POSLANCEV

V

(ZDV0DZ?3)

- EPA 735 - II - prva obravnava
Poslanec Janez Janša Je dne 11. marca 1999 predložil
v obravnavo predlog zakona o določitvi volilnih okrajev
za volitve poslank in poslancev v Državni zbor - prva
obravnava - EPA 735 - III.
Dne 10. marca 1999 je skupina poslancev s
prvopodpisanim Rudolfom Petanom predložila
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
določitvi volilnih okrajev za volitve poslank In
poslancev v Državni zbor - prva obravnava - EPA 729 II, istega dne še skupina poslancev s prvopodpisanim
Francem Pukšičem predlog zakona o določitvi volilnih
okrajev za volitve poslank in poslancev v Državni zbor
- prva obravnava EPA 730 - II, dne 11. marca 1999 pa še
poslanca Mirko Zamernik in Franc Čebulj predlog
zakona o določitvi volilnih okrajev za volitve poslank
In poslancev v Državni zbor - prva obravnava - EPA 734 - II, ki urejajo enako, oziroma podobno vsebino
kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopka o predlogih zakonov, ki sta
jih predložili skupini poslancev s prvopodpisanima
Rudolfom Petanom in Francem Pukšičem ter poslanca
Mirko Zamernik in Franc Čebulj še niso končani, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je predložil
poslanec Janez Janša.

Ljubljana, 11.3.1999

ki naj bi ga Državni zbor RS obravnaval in sprejel.

V skladu s 174. in 175. členom poslovnika Državnega zbora
RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) kol predlagatelji pošiljajo
podpisani poslanci

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bodo pri obravnavi predloga zakona v Državnem
zboru in pri delu njegovih organov sodelovali kot predlagatelji.

• PREDLOG ZAKONA O DOLOČITVI VOLILNIH OKRAJEV
ZA VOLITVE POSLANK IN POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR,

PODPISI POSLANCEV:
Janez JANŠA, l.r.
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območja, katerih prebivalstvo povezujejo tudi različni skupni
interesi (na primer skupni interesi prebivalcev večjih mest na eni
strani ter primestnih naselij oziroma podeželja na drugi strani).
Predlagani zakon je napisan tako, da izhaja iz načela, da število
volivcev v volilnem okraju ne sme odstopati od števila volilvcev v
idealnem volilnem okraju za več kot pet odstotkov v pozitivni
oziroma negativni smeri. Absolutna razlika med največjim in
najmanjšim volilnim okrajem glede na število volivcev torej v
nobenem primeru ne sme presegati deset odstotkov, računano
od velikosti po številu volivcev največjega volilnega okraja.

UVOD
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
V času po sprejetju zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v državni zbor je bila uveljavljena reforma lokalne
samouprave in nastalo je 192 novih občin. Dosedaj veljavni zakon
bi bilo torej nujno potrebno spremeniti. Na referendumu so volivke
in volivci izglasovali predlog za dvokrožni večinski volilni sistem.
Sestavni del referendumskega vprašanja je bilo tudi določilo, da
se Slovenija razdeli na 88 volilnih okrajev, ki bodo približno enako
veliki glede na število volivcev.

Zakon o določitvi volilnih okrajev za volitve poslank in poslancev
v državni zbor je napisan tako, da čimbolj ohranja obstoječe meje
občin, kjer pa to zaradi načela enakosti volilne pravice ni mogoče,
pa so občine razdeljene po krajevnih skupnostih, njihovih delih
oziroma naseljih. Samo izjemoma so deljena tudi zaokrožena,
strnjena posamezna naselja, kadar zaradi njihove velikosti ni
mogoče, da bi bilo celotno naselje znotraj meja enega volilnega
okraja. Tudi v teh primerih je členitev opravljena tako, da so iz
naselja v drug volilni okraj izločeni mejni deli naselja, pri čemer se
je zaokroženo jedro naselja ohranilo kot enoten volilni okraj.
Posebno težavo predstavlja dejstvo, da se je lani spremenil zakon
o lokalni samoupravi, zato se ponekod prav v teh dneh spreminja
notranja členitev posameznih občin. Takšen primer je Ljubljana. V
Ljubljani je zato opravljena delitev na volilne okraje na temelju
prostorskih okolišev, zaokroženih geografskih enot, na katere
navedene spremembe lokalne samouprave neposredno ne
vplivajo.

CILJI IN NAČELA ZAKONA
V skladu z referendumsko odločitvijo ljudstva se bo v vsakem
volilnem okraju izvolilo po enega poslanca. Volilni okraj bo torej
hkrati (iz)volilna enota. Da bi bilo dosledno spoštovano z ustavo
določeno načelo enakosti volilne pravice, mora biti razlika med
volilnimi okraji glede na število volivcev zmanjšana na kar
najmanjšo možno. V eni od svojih odločb je poleti 1996 na pomen
tega pravila posebej opozorilo tudi Ustavno sodišče Republike
Slovenije.
Teoretično idealni volilni okraj bi dobili tako, da bi določili območje,
na katerem živi natančno ena oseminosemdesetina vseh
slovenskih volivk in volivcev. Praktično to ni mogoče, saj prihaja
vsak dan do določenih minimalnih sprememb števila volivcev na
določenem območju. Zato je mogoče praktično oblikovati volilne
okraje samo tako, da se temu idealu čimbolj približamo, ob tem
pa je potrebno upoštevati tudi načelo, da morajo biti volilni okraji
čimbolj med seboj (geografsko, gospodarsko...) povezana

FINANČNE POSLEDICE
Sprejem tega zakona ne bo povzročil nobenih novih obremenitev
za državni proračun.

OBMOČJA VOLILNIH OKRAJEV

BESEDILO ČLENOV
UVODNE DOLOČBE

4. člen

1. člen

1. volilni okraj obsega: del mestne občine Koper, ki obsega območje
naslednjih krajevnih skupnosti: Ankaran, Bertoki, Dekani, Koper center, Sv. Anton, Semedela Škocjan (razen območja naselij
Bošamarin in Grinjan), Vanganel, Pobegi - Čežarji; (sedež: Koper).

Za volitve poslank oziroma poslancev (v nadaljevanju:
"poslancev") v državni zbor se določi 88 volilnih okrajev. V vsakem
volilnem okraju se izvoli po enega poslanca.

5. člen
2. volilni okraj obsega: del občine Izola, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Izola I. - stari del mesta, Izola II. - srednji del mesta ter
Livade; in del mestne občine Koper, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Olmo - Prisoje, Za gradom, Žusterna, ter območje
naselij Bošamarin in Grinjan (sedež: Izola).

2. člen
Za območja občin, kjer živi italijanska oziroma madžarska
narodna skupnost, se ne glede na določila prvega člena tega
zakona določita dva posebna volilna okraja, v katerih se izvoli po
en poslanec italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.

6. člen
3. člen

3. volilni okraj obsega: območje občine Piran; del občine Izola, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Jagodje in Korte ter del
mestne občine Koper, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Boršt in Šmarje (sedež: Piran).

Za vsak volilni okraj se določi območje volilnega okraja in občino,
v kateri je sedež volilnega okraja.
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7. člen

16. člen

4. volilni okraj obsega: območje občine Brda, območje občine
Kanal in del mestne občine Nova Gorica, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Grgar, Grgarske ravne, Kronberk, Osek Vitovlje, Ozeljan, Ravnica, Solkan, Šempas, Trnovo (sedež:
Kanal).

13. volilni okraj obsega: območje občine Bled, območje občine
Bohinj in območje občine Kranjska Gora (sedež: Bled).
17. člen
14. volilni okraj obsega: območje občine Cerkno, območje občine
Gorenja vas - Poljane, območje občine Železniki, razen dela
občine, ki obsega območje naselja Dolenja vas; in območje občine
Žiri (sedež: Gorenja vas - Poljane).

8. člen
5. volilni okraj obsega: območje občine Šempeter - Vrtojba in del
mestne občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Nova Gorica - Center in Rožna dolina (sedež: Nova
Gorica).

18. člen
15. volilni okraj obsega: območje občine Škofja Loka; del občine
Medvode, ki obsega območje naselij Dol in Sora ter del občine
Železniki, ki obsega območje naselja Dolenja vas (sedež: Škofja
Loka).

9. člen
6. volilni okraj obsega: območje občine občina Komen, območje
občine Miren - Kostanjevica; del mestne občine Nova Gorica, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Branik, Bukovica, Dornberk,
Gradišče nad Prvačino, Prvačina, Renče, Vogrsko; in del občine
Sežana, ki obsega območje krajevnih skupnosti Avber, Dane Pribežani, Kazlje, Štorje, Štjak, Vrabče in Povir (sedež: Komen).

19. člen
16. volilni okraj obsega: območje občine Dobrova - Polhov Gradec,
območje občine Medvode, razen dela občine, ki obsega območje
naselij Dol, Spodnje Pirniče, Sora, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno
goro in Zgornje Pirniče; območje občine Vodice ter del občine
Komenda, ki obsega območje naselij Križ, Moste, Suhadole in
Žeje (sedež: Medvode).

10. člen
7. volilni okraj obsega: območje občine občina Divača, območje
občine Hrpelje Kozina; det občine Sežana, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Lokev, Sežana; in del mestne občine Koper,
ki obsega območje krajevnih skupnosti Boršt, Črni kal, Gračišče,
Gradin, Hrvatini, Marezige, Podgorje, Rakitovec, Škofije ter Zazid
(sedež: Hrpelje - Kozina).

20. člen
17. volilni okraj obsega: območje občine Borovnica, območje
občine Horjul in območje občine Vrhnika (sedež: Vrhnika).

11. člen

21. člen

8. volilni okraj obsega: območje občine Bovec, območje občine
Kobarid, območje občine Tolmin in del mestne občine Nova Gorica,
ki obsega območje krajevnih skupnosti Banjšice, Čepovan,
Lokovec in Lokve (sedež: Tolmin).
i

18. volilni okraj obsega: območje občine Brezovica, območje
občine Ig, območje občine Škofljica in območje občine Velike
Lašče (sedež: Škofljica).

12. člen

22. člen

9. volilni okraj obsega: območje občine Ajdovščina in območje
občine Vipava (sedež: Ajdovščina).

19. volilni okraj obsega: območje občine Bloke, območje občine
Dobrepolje, območje občine Loška dolina, območje občine Loški
potok, območje občine Ribnica in območje občine Sodražica
(sedež: Ribnica).

13. člen
23. člen

10. volilni okraj obsega: območje občine Idrija in območje občine
Logatec (sedež: Idrija).

20. volilni okraj obsega: območje občine Kočevje, območje občine
Kostel, območje občine Osilnica, območje občine Semič in del
občine Dolenjske Toplice, ki obsega območje naselij Cerovec,
Kočevske Poljane, Mali Rigelj, Nova Gora, Občice, Podstenice,
Podturn, Stare Žage in Veliki Rigelj (sedež: Kočevje).

14. člen
11. volilni okraj obsega: območje občine Cerknica in območje
občine Postojna, razen dela občine, ki obsega območje naselij
Koče, Matenja vas, Prestranek, Rakitnik, Slavina, Žeje (sedež:
Postojna).

24. člen
21. volilni okraj obsega: območje občine Črnomelj in območje
občine Metlika (sedež: Črnomelj).

15. člen
12. volilni okraj obsega: območje občine Ilirska Bistrica, območje
občine Pivka in del občine Postojna, ki obsega območje naselij
Koče, Matenja vas, Prestranek, Rakitnik, Slavina, Žeje (sedež:
Ilirska Bistrica).
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25. člen
22. volilni okraj obsega: območje občine Jesenice (sedež:
Jesenice).
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26. člen

34. člen

23. volilni okraj obsega: območje občine Radovljica in območje
občine Žirovnica (sedež: Radovljica).

31. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 1 do 41, od 117 do
118, od 136 do 173, od 179 do 189, od 396 do 405 in od 411 do
453 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

27. člen
24. volilni okraj obsega: območje občine Naklo, območje občine
Tržič in del mestne občine Kranj, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Golnik, Goriče, Tenetiše in Trstenik (sedež: Tržič).

35. člen
32. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 278 do 337, od 343
do 395, od 406 do 410, 449, od 1040 do 1047, 1069, 1113, od
1180 do 1186, od 1415 do 1416 in 1418 (Ljubljana); (sedež:
Ljubljana).

28. člen
25. volilni okraj obsega: del mestne občine Kranj, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Bratov Smuk, Center, Huje, Planina,
Vodovodni stolp in Zlato polje (sedež: Kranj).

36. člen
33. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 1048 do 1068, od
1070 do 1112, od 1114 do 1131, od 1171 do 1173 in od 1175 do
1179 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

29. člen
26. volilni okraj obsega: del mestne občine Kranj, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Besnica, Bitnje, Britof, Čirče, Gorenja
Sava, Jošt, Mavčiče, Orehek - Drulovka, Podblica, Predoslje,
Primskovo, Stražišče, Struževo in Žabnica (sedež: Kranj).

37. člen
34. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 904 do 909, od 911
do 937, od 947 do 958, od 960 do 1009, od 1030 do 1038, od 1132
do 1137, 1193 ter 1204 (Ljubljana); od 1356 do 1357 (Zgornje
Gameljne); od 1358 do 1359 (Srednje Gameljne); 1360 (Rašica);
ter od 1361 do 1362 (Spodnje Gameljne); (sedež: Ljubljana).

30. člen
27. volilni okraj obsega: območje občine Cerklje, območje občine
Komenda, razen dela občine, ki obsega območje naselij Križ,
Moste, Suhadole in Žeje; območje občine Jezersko, območje
občine Preddvor, območje občine Šenčur in del mestne občine
Kranj, ki obsega območje krajevne skupnosti Kokrica (sedež:
Preddvor).

38. člen
35. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 196 do 277, od 338
do 342,450, od 750 do 754, od 772 do 785; od 871 do 873, od 894
do 899 in 1406 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

31. člen
28. volilni okraj obsega: del občine Kamnik, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Črna pri Kamniku, Duplica, Godič, Kamnik center, Kamniška Bistrica, Mekinje, Nevlje, Novi Trg, Perovo,
Podgorje, Sela pri Kamniku, Srednja vas pri Kamniku, Šmarca,
Tunjice, Volčji Potok, Vranja Peč in Zaprice (sedež: Kamnik).

39. člen
36. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 744 do 749, od 755
do 771, od 786 do 795, od 797 do 801, od 803 do 857, od 860 do
870, od 900 do 902, od 938 do 946, 1039 in 1228 (Ljubljana);
(sedež: Ljubljana).

32. člen
29. volilni okraj obsega: območje občine Mengeš, območje občine
Trzin in del občine Domžale, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Simona Jenka, Slavka Šlandra in Venclja Perka (sedež:
Domžale).

40. člen
37. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 454 do 499, od 512
do 521, od 614 do 622, od 722 do 743, od 858 do 859, od 874 do
893, 1413, 1417 in 1421 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

33. člen
30. volilni okraj obsega: območje občine Dol pri Ljubljani, del občine
Domžale, ki obsega območje krajevnih skupnosti Dob, Dragomelj
- Pšata, Homec - Nožice, Ihan, Jarše - Rodica, Krtina, Preserje,
Radomlje, Rova in Vir ter del občine Moravče, ki obsega območje
naselij Češnjice pri Moravčah, Dole pod Sveto Trojico, Dole pri
Krašcah, Dvorje, Gorica, Goričica pri Moravčah, Imenje,
Kokošnje, Krašce, Podstran, Prikrnica, Rudnik pri Moravčah, Selo
pri Moravčah, Spodnja Javoršica, Spodnji Tuštanj, Stegne, Sveti
Andrej, Vrhpolje pri Moravčah, Zalog pod Sveto Trojico, Zgornja
Javoršica in Zgornji Tuštanj (sedež: Domžale).
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41. člen
38. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 500 do 511, od 522
do 543, od 570 do 613,1206, od 1246 do 1258, od 1285 do 1286,
1306, 1414, od 1419 do 1420 (Ljubljana); in 1347 (Toško čelo);
(sedež: Ljubljana).
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42. člen

49. člen

39. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 544 do 568, od 1207
do 1227, od 1229 do 1243, 1245, od 1259 do 1284 (Ljubljana);
1348 (Dvor), od 1350 do 1353 (Stanežiče) in od ,1354 do 1355
(Medno); ter del občine Medvode, ki obsega območje naselij:
Spodnje Pirniče, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno Goro in Zgornje
Pirniče; (sedež: Ljubljana).

46. volilni okraj obsega: območje občine Dolenjske Toplice, razen
dela občine, ki obsega območje naselij Cerovec, Kočevske Poljane,
Mali Rigelj, Nova Gora, Občice, Podstenice, Podturn, Stare Žage
in Veliki Rigelj; območje občine Mirna peč ter del mestne občine
Novo Mesto, ki obsega območja krajevnih skupnosti Bela Cerkev,
Bršljin, Bučna vas, Ločna-Mačkovec, Mestne njive, Novo Mesto
- Center, Otočec, Prečna, Straža in Šmarjeta (sedež: Novo
Mesto).

43. člen
50. člen

40. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 96 do 101, od 174 do
178, od 190 do 195, od 624 do 665, od 682 do 714, od 716 do 717,
od 720 do 721, od 1287 do 1288, od 1308 do 1316, od 1407 do
1412 (Ljubljana); (sedež: Ljubljana).

47. volilni okraj obsega: del mestne občine Novo Mesto, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Birčna vas, Brusnice, Dolž, Drska,
Gabrje, Gotna vas, Kandija-Grm, Majde Šile, Mali Slatnik, Podgrad,
Regrča vas, Stopiče, Šmihel, Uršna sela, Žabja vas (sedež: Novo
Mesto).

44. člen
51. člen

41. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: 26, od 56 do 60, 69, od
75 do 87, od 90 do 95, od 102 do 116, od 119 do 122, od 666 do
681, 715, od 718 do 719, 1187, od 1289 do 1305, 1307, od 1317
do 1340, 1342, od 1344 do 1346, od 1422 do 1425 (Ljubljana);
(sedež: Ljubljana).

48. volilni okraj obsega: območje občine Črna na Koroškem,
območje občine Ljubno, območje občine Luče, območje občine
Gornji Grad, območje občine Mozirje, območje občine Nazarje,
območje občine Solčava in del občine Šoštanj, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Bele vode, Topolšica ter Zavodnje (sedež:
Mozirje).

45. člen
52. člen

42. volilni okraj obsega: del mestne občine Ljubljane, ki obsega
območje naslednjih prostorskih okolišev: od 42 do 55, od 61 do
68, od 71 do 74, od 88 do 89, od 123 do 135, od 1010 do 1029, od
1138 do 1170, od 1188 do 1192, od 1194 do 1203,1426 (Ljubljana);
od 1363 do 1365 (Podgrad); 1366 (Janče); 1367 (Gabrje pri
Jančah); 1368 (Zgornja Besnica); 1369 (Ravno Brdo); od 1370
do 1371 (Javor); od 1372 do 1377 (Besnica); 1378 (Vnajnarje);
1379 (Zagradišče); 1380 (Češnjica); od 1381 do 1383 (Sadinja
vas); od 1384 do 1385 (Dolgo Brdo); 1386 (Šentpavel); od 1387
do 1388 (Podlipoglav); 1389 (Brezje pri Podlipoglavu); 1390
(Repče); 1391 (Mali Lipoglav); 1392 (Veliki Lipoglav); 1393 (Selo
pri Pancah); 1394 (Pance); 1400 (Dolgo Brdo); 1401 (Tuji Grm);
od 1402 do 1403 (Črna vas); in 1404 (Lipe); (sedež: Ljubljana).

49. volilni okraj obsega: območje občine Braslovče, območje
občine Lukovica, območje občine Prebold, območje občine Tabor, območje občine Vransko; del občine Kamnik, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Motnik, Pšajnovica, Šmartno v
Tuhinju, Špitalič in Tuhinj; ter del občine Moravče, ki obsega
območje naselij Dešen, Drtija, Gabrje pod Limbarsko goro, Gora
pri Pečah, Hrastnik, Hrib nad Ribčami, Katarija, Križate, Limbarska
gora, Moravče, Mošenik, Negastrn, Peče, Ples, Podgorica pri
Pečah, Pogled, Pretrž, Selce pri Moravčah, Serjuče, Soteska pri
Moravčah, Spodnja Dobrava, Spodnji Prekar, Straža pri
Moravčah, Velika vas, Vinje pri Moravčah, Zalog pri Kresnicah,
Zalog pri Moravčah, Zgornja Dobrava, Zgornje Koseze in Zgornji
Prekar (sedež: Lukovica).

46. člen
53. člen

43. volilni okraj obsega: območje občine Grosuplje; del občine
Ivančna Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ambrus,
Ivančna Gorica, Krka, Muljava, Višnja Gora in Zagradec ter del
mestne občine Ljubljana, ki obsega območje naselij Malo
Trebeljevo, Mali vrh pri Prežganju, Prežganje, Veliko Trebeljevo in
Volavlje (sedež: Grosuplje).

50. volilni okraj obsega: območje občine Zagorje ob Savi in dei
občine Trbovlje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Dobovec,
Klek, Trbovlje - Center in Zasavje (sedež: Trbovlje).
54. člen
51. volilni okraj obsega: območje občine Hrastnik in del občine
Trbovlje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Alojz Hohkraut,
Franc Fakin, Franc Salomon, Fric Keršič, Ivan Keše in Trbovlje Čeče (sedež: Trbovlje).

47. člen
44. volilni okraj obsega: območje občine Litija in del občine Ivančna
Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti Metnaj, Stična,
Sobrače, Šentvid ter Temenica (sedež: Litija).

55. člen
48. člen

52. volilni okraj obsega: območje občine Radeče in območje občine
Sevnica (sedež: Sevnica).

45. volilni okraj obsega: območje občine Trebnje in območje občine
Žužemberk (sedež: Trebnje).
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56. člen

65. člen

53. volilni okraj obsega: območje občine Šentjernej, območje občine
Škocjan in del občine Krško, ki obsega območje krajevnih
skupnosti: Gora, Kostanjevica na Krki, Krško Polje, Leskovec pri
Krškem, Podbočje, Raka, Senuše, Veliki Podlog in Veliki Trn (sedež:
Šentjernej).

62. volilni okraj obsega: območje občine Laško in del mestne
občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Aljažev hrib,
Medlog, Otok - Savinja in Pod gradom (sedež: Laško).

57. člen

63. volilni okraj obsega: območje občine Dobje, območje občine
Šentjur pri Celju in del občine Šmarje pri Jelšah, ki obsega območje
naselij Babna gora, Boletina, Cerovec pri Šmarju, Dvor, Grobelce,
Grobelno - Šmarje, Jesovec pri Šmarju, Nova vas pri Šmarju,
Pijovci, Platinovec, Polžanska gorica, Polžanska vas, Pustike,
Senovica, Sladka gora, Spodnje Tinsko, Strtenica, Sveti Štefan,
Škofija, Šentvid pri Grobelnem in Zgornje Tinsko (sedež: Šentjur
pri Celju).

66. člen

54. volilni okraj obsega: območje občine Mežica, območje občine
Prevalje in območje občine Ravne na Koroškem (sedež: Ravne
na Koroškem).
58. člen
55. volilni okraj obsega: območje mestne občine Slovenj Gradec
in del občine Dravograd, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Črneče, Libeliče in Šentjanž ter območje naselja Dravograd (sedež:
Slovenj Gradec).

67. člen
64. volilni okraj obsega: območje občine Podčetrtek, območje
občine Rogaška Slatina, območje občine Rogatec in območje
občine Šmarje pri Jelšah, razen dela občine, ki obsega območje
naselij Babna gora, Boletina, Cerovec pri Šmarju, Dvor, Grobelce,
Grobelno - Šmarje, Jesovec pri Šmarju, Nova vas pri Šmarju,
Pijovci, Platinovec, Polžanska gorica, Polžanska vas, Pustike,
Senovica, Sladka gora, Spodnje Tinsko, Strtenica, Sveti Štefan,
Škofija, Šentvid pri Grobelnem in Zgornje Tinsko (sedež: Šmarje
pri Jelšah).

59. člen
56. volilni okraj obsega: območje občine Mislinja, območje občine
Vitanje, območje občine Vojnik, območje občine Zreče in del
mestne občine Velenje, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Cirkovce in Paka pri Velenju (sedež: Vojnik).
60. člen

*

57. volilni okraj obsega: območje občine Polzela, območje občine
Šmartno ob Paki, območje občine Šoštanj, razen dela občine, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Bele vode, Topolšica ter
Zavodnje; in del mestne občine Velenje, ki obsega območje
naslednjih krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti: Bevče,
Plešivec, Podkraj - Kavče, Skale, Šentilj, Velenje - Konovo, Velenje
- Pesje, Velenje - Stara vas, Vinska gora (sedež: Šoštanj).

68. člen

65. volilni okraj obsega: območje občine Bistrica ob Sotli, območje
občine Kozje; del občine Brežice, ki obsega območje krajevne
skupnosti Bizeljsko in del občine Krško, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Brestanica, Dolenja vas, Koprivnica pri
Brestanici, Krško, Rožno -Presladol, Senovo in Zdole (sedež:
Krško).
69. člen

61. člen

66. volilni okraj obsega: območje občine Brežice, razen dela občine,
ki obsega območje krajevne skupnosti Bizeljsko (sedež: Brežice).

58. volilni okraj obsega: del mestne občine Velenje, ki obsega
območje naslednjih krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti:
Staro Velenje, Velenje - Desni Breg, Velenje - Gorica, Velenje - Levi
breg, Velenje - Šalek, Velenje - Šmartno (sedež: Velenje).

70. člen
67. volilni okraj obsega: območje občine Lovrenc na Pohorju,
območje občine Muta, območje občine Podvelka, območje občine
Radlje ob Dravi, območje občine Ribnica na Pohorju, območje
občine Vuzenica in del občine Dravograd, ki obsega območje
krajevne skupnosti Dravograd, razen območja naselja Dravograd,
ter območje krajevne skupnosti Trbonje (sedež: Radlje ob Dravi).

62. člen
59. volilni okraj obsega: območje občine Dobrna in območje občine
Žalec (sedež: Žalec).
63. člen

71. člen

60. volilni okraj obsega: območje občine Štore in del mestne občine
Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Gaberje, Hudinja,
Ljubečna, Ostrožno, Škotja vas, Šmartno v Rožni dolini, Teharje
in Trnovlje pri Celju (sedež: Celje).

68. volilni okraj obsega: območje občine Ruše, območje občine
Selnica ob Dravi in del mestne občine Maribor, ki obsega območje
naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti: Limbuš,
Pekre in del krajevne skupnosti Radvanje, ki obsega območje
Zgornjega Radvanja (območje med mejo s krajevno skupnostjo
Pekre, Pohorjem, Pekrskim potokom in Engelsovo Cesto) ter del
spodnjega Radvanja med Pekrskim in Radvanjskim potokom ter
Engelsovo cesto, vključno z delom naselja ob Poti na okope
(sedež: Ruše).

64. člen
61. volilni okraj obsega: del mestne občine Celje, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Center, Dečkovo naselje, Dolgo polje,
Lava, Nova vas, Otok - Karel Destovnik Kajuh in Otok - Slavko
Šlander (sedež: Celje).
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potokom, Betnavsko cesto (do križišča z Ertlovo ulico), Ertlovo
ulico, Betnavsko cesto do križišča s Cesto proletarskih brigad in
Cesto Proletarskih brigad do meje s krajevno skupnostjo Tezno
(sedež: Maribor).

72. člen
69. volilni okraj obsega: območje občine Oplotnica, območje občine
Slovenske Konjice in del občine Slovenska Bistrica, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Poljčane ter Zgornja Ložnica (sedež:
Slovenske Konjice).

81. člen
78. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Jože Lacko, razen dela, ki obsega območje naselja Dogoše;
Razvanje, Radvanje, razen dela, ki obsega območje Zgornjega
Radvanja (območje med mejo s krajevno skupnostjo Pekre,
pohorjem, Pekrskim potokom in Engelsovo Cesto) ter del
spodnjega Radvanja med Pekrskim in Radvanjskim potokom ter
Engelsovo cesto, vključno z delom naselja ob Poti na okope; del
mestne četrti Tabor, ki obsega območje med mejo s krajevno
skupnostjo Tezno, Radvanjskim potokom, Betnavsko cesto (do
križišča z Ertlovo ulico), Ertlovo ulico, Betnavsko cesto do križišča
s Cesto proletarskih brigad in Cesto Proletarskih brigad do meje
s krajevno skupnostjo Tezno; ter Tezno (sedež: Maribor).

73. člen
70. volilni okraj obsega: del občine Slovenska Bistrica, ki zajema
območje krajevnih skupnosti Alfonz Šarh, Črešnjevec, Dr.
Jagodiča, Impol, Kebelj, Laporje,Leskovec- Stari Log, Pohorski
odred, Pragersko, razen območja naselja Gaj; Spodnja Polskava,
Šmartno na Pohorju, Tinje, Vrhole - Preloge in Zgornja Polskava
(sedež: Slovenska Bistrica).
74. člen
71. volilni okraj obsega: območje občine Hoče - Slivnica, območje
občine Miklavž na Dravskem polju in območje občine Rače Fram (sedež: Hoče - Slivnica).

82. člen
75. člen

79. volilni okraj obsega: območje občine Kungota, območje občine
Pesnica, območje občine Sveta Ana in območje občine Šentilj
(sedež: Šentilj).

72. volilni okraj obsega: območje občine Kidričevo, območje občine
Majšperk, območje občine Podlehnik, območje občine Starše,
območje občine Žetale in del občine Slovenska Bistrica, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Makole in Studenice ter območje
naselja Gaj (sedež: Kidričevo).

83. člen
80. volilni okraj obsega: območje občine Destmik, območje občine
Duplek, območje občine Lenart, območje občine Sveti Andraž v
Slovenskih Goricah in območje občine Trnovska vas (sedež:
Lenart).

76. člen
73. volilni okraj obsega: območje občine Gorišnica, območje občine
Hajdina, območje občine Markovci, območje občine Videm,
območje občine Zavrč in del mestne občine Ptuj, ki obsega
območje naselja Spuhlja in Podvinci (sedež: Videm).

84. člen
81. volilni okraj obsega: območje mestne občine Ptuj, razen dela
občine, ki obsega območje naselij Podvinci in Spuhlja (sedež:
Ptuj).

77. člen
74. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Bresternica - Gaj, Kamnica, Koroška četrt in Studenci (sedež:
Maribor).

85. člen
82. volilni okraj obsega: območje občine Dornava, območje občine
Juršinci in območje občine Ormož (sedež: Ormož).

78. člen
86. člen

75. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Ivan Cankar, Malečnik- Ruperče, Maribor - Center ter del krajevne
skupnosti Jože Lacko, ki obsega območje naselja Dogoše (sedež:
Maribor),

83. volilni okraj obsega: območje občine Benedikt, območje občine
Cerkvenjak, območje občine Gornja Radgona in območje občine
Radenci (sedež: Gornja Radgona).
87. člen

79. člen

84. volilni okraj obsega: območje občine Križevci, območje občine
Ljutomer, območje občine Razkrižje, območje občine Sveti Jurij
in območje občine Veržej (sedež: Ljutomer).

76. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Magdalena in Pobrežje (sedež: Maribor).

88. člen

80. člen

85. volilni okraj obsega: območje občine Cankova, območje občine
Grad, območje občine Gornji Petrovci, območje občine Kuzma,
območje občine Puconci, območje občine Rogaševci in območje
občine Tišina, razen dela občine, ki obsega območje naselij
Gradišče, Murski Črnci in Tropovci (sedež: Puconci).

77. volilni okraj obsega: del mestne občine Maribor, ki obsega
območje naslednjih mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti:
Nova vas in Tabor, razen dela mestne četrti Tabor, ki obsega
območje med mejo s krajevno skupnostjo Tezno, Radvanjskim
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obsega: območje občine Izola, območje mestne občine Koper in
območje občine Piran (sedež: Koper).

89. člen
86. volilni okraj obsega: območje mestne občine Murska Sobota
in del občine Tišina, ki obsega območje naselij Gradišče, Murski
Črnci in Tropovci (sedež: Murska Sobota).

93. člen
90. volilni okraj (za volitve poslanca madžarske narodne
skupnosti) obsega: območje občin Dobrovnik, Hodoš, Lendava,
Moravske Toplice in Šalovci (sedež: Lendava).

90. člen
87. volilni okraj obsega: območje občine Beltinci, območje občine
Dobrovnik, območje občine Hodoš, območje občine Kobilje,
območje občine Moravske Toplice, območje občine Odranci in
območje občine Šalovci (sedež: Moravske Toplice).

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
94. člen

91. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o določitvi
volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS,
št. 46-2156/92).

88. volilni okraj obsega: območje občine Črenšovci, območje
občine Lendava, območje občine Turnišče in območje občine
Velika Polana (sedež: Lendava).

*
95. člen

92. člen

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

89. volilni okraj (za volitve poslanca italijanske narodne skupnosti)

OBRAZLOŽITEV ČLENOV

1. člen
Prvi člen določa, da se za volitve poslancev v državni zbor določi
88 volilnih okrajev, v vsakem volilnem okraju pa se izvoli po enega
poslanca.

in Korte ter del mestne občine Koper, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Boršt in Šmarje. Člen določa tudi, da je sedež 3. volilnega
okraja v občini Piran.

2. člen
Drugi člen določa, da se za območje občin, kjer živi italijanska
oziroma madžarska narodna skupnost, določita dva posebna
volilna okraja, v katerih se izvoli po en poslanec italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti.

7. člen
Sedmi člen določa, da 4. volilni okraj obsega območje občine
Brda, območje občine Kanal in del mestne občine Nova Gorica, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Grgar, Grgarske ravne,
Kronberk, Osek - Vitovlje, Ozeljan, Ravnica, Solkan, Šempas,
Trnovo. Člen določa tudi, da je sedež 4. volilnega okraja v občini
Kanal.

3. člen
Tretji člen določa, da se za vsak volilni okraj določi njegovo območje
in občino, v kateri je sedež tega volilnega okraja.

8. člen
Osmi člen določa, da 5. volilni okraj obsega območje občine
Šempeter - Vrtojba in del mestne občine Nova Gorica, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Nova Gorica - Center in Rožna
dolina. Člen določa tudi, da je sedež 5. volilnega okraja v mestni
občini Nova Gorica.

4. člen
Četrti člen določa, da 1. volilni okraj obsega del mestne občine
Koper, ki obsega območje naslednjih krajevnih skupnosti:
Ankaran, Bertoki, Dekani, Koper - center, Sv. Anton, Semedela
Škocjan (razen območja naselij Bošamarin in Grinjan), Vanganel,
Pobegi - Čežarji. Člen določa tudi, da je sedež 1. volilnega okraja
v občini Koper.

9. člen
Deveti člen določa, da 6. volilni okraj obsega območje občine
občina Komen, območje občine Miren - Kostanjevica; del mestne
občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Branik, Bukovica, Dornberk, Gradišče nad Prvačino, Prvačina,
Renče, Vogrsko; in del občine Sežana, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Avber, Dane - Pribežani, Kazlje, Štorje, Štjak,
Vrabče in Povir. Člen določa tudi, da je sedež 6. volilnega okraja v
občini Komen.

5. člen
Peti člen določa, da 2. volilni okraj obsega del občine Izola, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Izola I. - stari del mesta,
Izola II. - srednji del mesta ter Livade; in del mestne občine Koper,
ki obsega območje krajevnih skupnosti Olmo - Prisoje, Za gradom,
Žusterna, ter območje naselij Bošamarin in Grinjan. Člen določa
tudi, da je sedež 2. volilnega okraja v občini Izola.

10. člen
Deseti člen določa, da 7. volilni okraj obsega območje občine
občina Divača, območje občine Hrpelje Kozina; del občine Sežana,
ki obsega območje krajevnih skupnosti Lokev, Sežana; in del
mestne občine Koper, ki obsega območje krajevnih skupnosti

6. člen
Šesti člen določa, da 3. volilni okraj obsega območje občine Piran;
del občine Izola, ki obsega območje krajevnih skupnosti Jagodje
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Bor št. Črni kal, Gradišče, Gradin, Hrvatini, Marezige, Podgorje,
Rakitovec, Škofije ter Zazid. Člen določa tudi, da je sedež 7.
volilnega okraja v občini Hrpelje - Kozina.

21. člen
Enaindvajseti člen določa, da 18. volilni okraj obsega območje
občine Brezovica, območje občine Ig, območje občine Škofljica in
območje občine Velike Lašče ter da je sedež tega volilnega okraja
v občini Škofljica.

11. člen
Enajsti člen določa, da 8. volilni okraj obsega območje občine
Bovec, območje občine Kobarid, območje občine Tolmin in del
mestne občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Banjšice, Čepovan, Lokovec in Lokve. Člen določa
tudi, da je sedež 8. volilnega okraja v občini Tolmin.

22. člen
Dvaindvajseti člen določa, da 19. volilni okraj obsega območje
občine Bloke, območje občine Dobrepolje, območje občine Loška
dolina, območje občine Loški potok, območje občine Ribnica in
območje občine Sodražica ter da ima ta volilni okraj sedež v
občini Ribnica.

12. člen
Dvanajsti člen določa, da 9. volilni okraj obsega območje občine
Ajdovščina in območje občine Vipava. Člen določa tudi, da je
sedež 9. volilnega okraja v občini Ajdovščina.

23. člen
Triindvajseti člen določa, da 20. volilni okraj obsega območje občine
Kočevje, območje občine Kostel, območje občine Osilnica,
območje občine Semič in del občine Dolenjske Toplice, ki obsega
območje naselij Cerovec, Kočevske Poljane, Mali Rigelj, Nova
Gora, Občice, Podstenice, Podturn, Stare Žage in Veliki Rigelj.
Člen določa tudi, da ima 20. volilni okraj sedež v občini Kočevje.

13. člen
Trinajsti člen določa, da 10. volilni okraj obsega območje občine
Idrija in območje občine Logatec ter da je sedež tega volilnega
okraja v občini Idrija.
14. člen
Štirinajsti člen določa, da 11. volilni okraj obsega: območje občine
Cerknica in območje občine Postojna, razen dela občine, ki obsega
območje naselij Koče, Matenja vas, Prestranek, Rakitnik, Slavina,
Žeje. Člen določa tudi, da je sedež 11. volilnega okraja v občini
Postojna.

24. člen
Štiriindvajseti člen določa, da 21. volilni okraj obsega območje
občine Črnomelj in območje občine Metlika ter da ima ta volilni
okraj sedež v občini Črnomelj.
25. člen
Petindvajseti člen določa, da 22. volilni okraj obsega območje
občine Jesenice in da ima v tej občini tudi sedež.

15. člen
Petnajsti člen določa, da 12. volilni okraj obsega območje občine
Ilirska Bistrica, območje občine Pivka in del občine Postojna, ki
obsega območje naselij Koče, Matenja vas, Prestranek, Rakitnik,
Slavina, Žeje. Člen določa tudi, da je sedež 12. volilnega okraja v
občini Ilirska Bistrica.

26. člen
Šestindvajseti člen določa, da 23. volilni okraj obsega območje
občine Radovljica in območje občine Žirovnica ter da ima ta volilni
okraj sedež v občini Radovljica.
27. člen
Sedemindvajseti člen določa, da 24. volilni okraj obsega območje
občine Naklo, območje občine Tržič in del mestne občine Kranj, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Golnik, Goriče, Tenetiše in
Trstenik. Člen določa tudi, da ima 24. volilni okraj sedež v občini
Tržič.

16. člen
Šestnajsti člen določa, da 13. volilni okraj obsega območje občine
Bled, območje občine Bohinj in območje občine Kranjska Gora ter
da je sedež tega volilnega okraja v občini Bled.
17. člen
Sedemnajsti člen določa, da 14. volilni okraj obsega območje
občine Cerkno, območje občine Gorenja vas - Poljane, območje
občine Železniki, razen dela občine, ki obsega območje naselja
Dolenja vas; in območje občine Žiri. Člen določa tudi, da je sedež
14. volilnega okraja v občini Gorenja vas - Poljane.

28. člen
Osemindvajseti člen določa, da 25. volilni okraj obsega del mestne
občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti Bratov
Smuk, Center, Huje, Planina, Vodovodni stolp in Zlato polje. Člen
določa tudi, da ima 25. volilni okraj sedež v mestni občini Kranj.

18. člen
Osemnajsti člen določa, da 15. volilni okraj obsega območje občine
Školja Loka; del občine Medvode, ki obsega območje naselij Dol
in Sora ter del občine Železniki, ki obsega območje naselja Dolenja
vas. Člen določa tudi, da je sedež 15. volilnega okraja v občini
Škofja Loka.

29. člen
Devetindvajseti člen določa, da 26. volilni okraj obsega del mestne
občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti Besnica,
Bitnje, Britof, Čirče, Gorenja Sava, Jošt, Mavčiče, Orehek Drulovka, Podblica, Predoslje, Primskovo, Stražišče, Struževo in
Žabnica. Člen določa tudi, da ima 26. volilni okraj sedež v mestni
občini Kranj.

19. člen
Devetnajsti člen določa, da 16. volilni okraj obsega območje občine
Dobrova - Polhov Gradec, območje občine Medvode, razen dela
občine, ki obsega območje naselij Dol, Spodnje Pirniče, Sora,
Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno goro in Zgornje Pirniče; območje
občine Vodice ter del občine Komenda, ki obsega območje naselij
Križ, Moste, Suhadole in Žeje. Člen določa tudi, da je sedež 16.
volilnega okraja v občini Medvode.

30. člen
Trideseti člen določa, da 27. volilni okraj obsega območje občine
Cerklje, območje občine Komenda, razen dela občine, ki obsega
območje naselij Križ, Moste, Suhadole in Žeje; območje občine
Jezersko, območje občine Preddvor, območje občine Šenčur in
del mestne občine Kranj, ki obsega območje krajevne skupnosti
Kokrica. Člen določa tudi, da ima 27. volilni okraj sedež v občini
Preddvor.

20. člen
Dvajseti člen določa, da 17. volilni okraj obsega območje občine
Borovnica, območje občine Horjul in območje občine Vrhnika ter
da je sedež tega volilnega okraja v občini Vrhnika.
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določa tudi, da ima 35. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

31. člen
Enaintrideseti člen določa, da 28. volilni okraj obsega del občine
Kamnik, ki zajema območje krajevnih skupnosti Črna pri Kamniku,
Duplica, Godič, Kamnik - center, Kamniška Bistrica, Mekinje,
Nevlje, Novi Trg, Perovo, Podgorje, Sela pri Kamniku, Srednja vas
pri Kamniku, Šmarca, Tunjice, Volčji Potok, Vranja Peč in Zaprice.
Člen določa tudi, da ima 28. volilni okraj sedež v občini Kamnik.

39. člen
Devetintrideseti člen določa, da 36. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 744 do 749, od 755 do 771, od 786 do 795, od 797 do
801, od803 do 857, od860do870, od900do902, od938do946,
1039 in 1228; pri čemer spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v
naselje Ljubljana. Člen določa tudi, da ima 36. volilni okraj sedež v
mestni občini Ljubljana.

32. člen
Dvaintrideseti člen določa, da 29. volilni okraj obsega območje
občine Mengeš, območje občine Trzin in del občine Domžale, ki
obsega območje krajevnih skupnosti Simona Jenka, Slavka
Šlandra in Venclja Perka. Člen določa tudi, da ima 29. volilni okraj
sedež v občini Domžale.

40. člen
Štirideseti člen določa, da 37. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 454 do 499, od 512 do 521, od 614 do 622, od 722 do
743, od 858 do 859, od 874 do 893, 1413, 1417in 1421; pri čemer
spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen
določa tudi, da ima 37. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

33. člen
Triintrideseti člen določa, da 30. volilni okraj obsega območje občine
Dol pri Ljubljani, del občine Domžale, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Dob, Dragomelj - Pšata, Homec - Nožice, Ihan, Jarše
- Rodica, Krtina, Preserje, Radomlje, Rova in Vir ter del občine
Moravče, ki obsega območje naselij Češnjice pri Moravčah, Dole
pod Sveto Trojico, Dole pri Krašcah, Dvorje, Gorica, Goričica pri
Moravčah, Imenje, Kokošnje, Krašce, Podstran, Prikrnica, Rudnik
pri Moravčah, Selo pri Moravčah, Spodnja Javoršica, Spodnji
Tuštanj, Stegne, Sveti Andrej, Vrhpolje pri Moravčah, Zalog pod
Sveto Trojico, Zgornja Javoršica in Zgornji Tuštanj. Člen določa
tudi, da ima 30. volilni okraj sedež v občini Domžale.

41. člen
Enainštirideseti člen določa, da 38. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 500 do 511, od 522 do 543, od 570 do 613, 1206, od
1246 do 1258, od 1285 do 1286, 1306, 1414, od 1419 do 1420
(vsi naselje Ljubljana); in 1347 (naselje Toško čelo), člen določa
tudi, da ima 38. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.
42. člen
Dvainštirideseti člen določa, da 39. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 544 do 568, od 1207 do 1227, od 1229 do 1243,
1245, od 1259 do 1284 (vsi naselje Ljubljana); 1348 (naselje Dvor),
od 1350 do 1353 (naselje Stanežiče) in od 1354 do 1355 (naselje
Medno); ter del občine Medvode, ki obsega območje naselij:
Spodnje Pirniče, Verje, Vikrče, Zavrh pod Šmarno Goro in Zgornje
Pimiče. Člen določa tudi, da ima 39. volilni okraj sedež v mestni
občini Ljubljana.

34. člen
Štiriintrideseti člen določa, da 31. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki zajema območje naslednjih prostorskih
okolišev: od (vključno) 1 do (vključno) 41, od 117 do 118, od 136
do 173, od 179 do 189, od 396 do 405 in od 411 do 453, pri čemer
spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen
določa tudi, da ima 31. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.
35. člen
Petintrideseti člen določa, da 32. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki zajema območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 278 do 337, od 343 do 395, od 406 do 410, 449, od
1040 do 1047, 1069, 1113, od 1180 do 1186, od 1415 do 1416 in
1418, pri čemer spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v naselje
Ljubljana. Člen določa tudi, da ima 32. volilni okraj sedež v mestni
občini Ljubljana.

43. člen
Triinštirideseti člen določa, da 40. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 96 do 101, od 174 do 178, od 190 do 195, od 624 do
665, od 682 do 714, od 716 do 717, od 720 do 721, od 1287 do
1288, od 1308 do 1316, od 1407 do 1412; pri čemer spadajo vsi
navedeni prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen določa tudi,
da ima 40. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

36. člen
Šestintrideseti člen določa, da 33. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki zajema območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 1048 do 1068, od 1070 do 1112, od 1114 do 1131, od
1171 do 1173 in od 1175 do 1179, pri čemer spadajo vsi navedeni
prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen določa tudi, da ima 33.
volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

44. člen
Štiriinštirideseti člen določa, da 41. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: 26, od 56 do 60, 69, od 75 do 87, od 90 do 95, od 102 do
116, od 119 do 122, od 666 do 681, 715, od 718 do 719, 1187, od
1289 do 1305, 1307, od 1317 do 1340, 1342, od 1344 do 1346, od
1422 do 1425; pri čemer spadajo vsi navedeni prostorski okoliši
v naselje Ljubljana. Člen določa tudi, da ima 41. volilni okraj sedež
v mestni občini Ljubljana.

37. člen
Sedemintrideseti člen določa, da 34. volilni okraj obsega del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od904 do 909, od911 do 937, od947 do 958, od 960 do
1009, od 1030 do 1038, od 1132 do 1137, 1193 ter 1204 (vsi
naselje Ljubljana): od 1356 do 1357 (naselje Zgornje Gameljne);
od 1358 do 1359 (naselje Srednje Gameljne); 1360 (naselje
Rašica): ter od 1361 do 1362 (naselje Spodnje Gameljne). Člen
določa tudi, da ima 34. volilni okraj sedež v mestni občini Ljubljana.

45. člen
Petinštirideseti člen določa, da 42. volilni okraj obsega: del mestne
občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 42 do 55, od 61 do 68, od 71 do 74, od 88 do 89, od
123 do 135, od 1010 do 1029, od 1138 do 1170, od 1188 do 1192,
od 1194 do 1203, 1426 (vsi naselje Ljubljana); od 1363 do 1365
(naselje Podgrad); 1366 (naselje Janče); 1367 (naselje Gabrje pri
Jančah); 1368 (naselje Zgornja Besnica); 1369 (naselje Ravno
Brdo); od 1370 do 1371 (naselje Javor); od 1372 do 1377 (naselje
Besnica); 1378 (naselje Vnajnarje); 1379 (naselje Zagradišče);
1380 (naselje Češnjica); od 1381 do 1383 (naselje Sadinja vas);
od 1384 do 1385 (naselje Dolgo Brdo); 1386 (naselje Šentpavel);

38. člen
Osemintrideseti volilni okraj določa, da 35. volilni okraj obsega del
mestne občine Ljubljana, ki obsega območje naslednjih prostorskih
okolišev: od 196 do 277, od 338 do 342, 450, od 750 do 754, od
772 do 785, od 871 do 873, od 894 do 899 in 1406; pri čemer
spadajo vsi navedeni prostorski okoliši v naselje Ljubljana. Člen
poročevalec, št. 20
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Spodnji Prekar, Straža pri Moravčah, Velika vas, Vinje pri
Moravčah, Zalog pri Kresnicah, Zalog pri Moravčah, Zgornja
Dobrava, Zgornje Koseze in Zgornji Prekar. Člen določa tudi, da
ima 49. volilni okraj sedež v občini Lukovica.

od 1387 do 1388 (naselje Podlipoglav); 1389 (naselje Brezje pri
Podlipoglavu); 1390 (naselje Repče); 1391 (naselje Mali Lipoglav);
1392 (naselje Veliki Lipoglav); 1393 (naselje Selo pri Pancah);
1394 (naselje Pance); 1400 (naselje Dolgo Brdo); 1401 (naselje
Tuji Grm); od 1402 do 1403 (naselje Črna vas); in 1404 (naselje
Lipe). Člen določa tudi, da ima 42. volilni okraj sedež v mestni
občini Ljubljana.

53. člen
Triinpetdeseti člen določa, da 50. volilni okraj obsega območje
občine Zagorje ob Savi in del občine Trbovlje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Dobovec, Klek, Trbovlje - Center in Zasavje.
Člen določa tudi, da ima 50. volilni okraj sedež v občini Trbovlje.

46. člen
Šestinštirideseti člen določa, da 43. volilni okraj obsega območje
občine Grosuplje; del občine Ivančna Gorica, ki obsega območje
krajevnih skupnosti: Ambrus, Ivančna Gorica, Krka, Muljava,
Višnja Gora in Zagradec ter del mestne občine Ljubljana, ki obsega
območje naselij Malo Trebeljevo, Mali vrh pri Prežganju, Prežganje,
Veliko Trebeljevo in Volavlje (območje prostorskih okolišev v mestni
občini Ljubljana od vključno 1395 do vključno 1399). Člen določa
tudi, da ima 43. volilni okraj sedež v občini Grosuplje.

54. člen
Štiriinpetdeseti člen določa, da 51. volilni okraj obsega območje
občine Hrastnik in del občine Trbovlje, ki obsega območje krajevnih
skupnosti Alojz Hohkraut, Franc Fakin, Franc Salomon, Fric
Keršič, Ivan Keše in Trbovlje - Čeče. Člen določa tudi, da ima 51.
volilni okraj sedež v občini Trbovlje.

47. člen
Sedeminštirideseti člen določa, da 44. volilni okraj obsega območje
občine Litija in del občine Ivančna Gorica, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Metnaj, Stična, Sobrače, Šentvid terTemenica.
Člen določa tudi, da ima 44. volilni okraj sedež v občini Litija.

55. člen
Petinpetdeseti člen določa, da 52. volilni okraj obsega območje
občine Radeče in območje občine Sevnica ter da ima ta volilni
okraj sedež v občini Sevnica.

48. člen
Oseminštirideseti člen določa, da 45. volilni okraj obsega območje
občine Trebnje in območje občine Žužemberk ter da je sedež
tega volilnega okraja v občini Trebnje.

56. člen
Šestinpetdeseti člen določa, da 53. volilni okraj obsega območje
občine Šentjernej, območje občine Škocjan in del občine Krško,
ki obsega območje krajevnih skupnosti: Gora, Kostanjevica na
Krki, Krško Polje, Leskovec pri Krškem, Podbočje, Raka, Senuše,
Veliki Podlog in Veliki Trn. Člen določa tudi, da ima 53. volilni okraj
sedež v občini Šentjernej.

49. člen
Devetinštirideseti člen določa, da 46. volilni okraj obsega območje
občine Dolenjske Toplice, razen dela občine, ki obsega območje
naselij Cerovec, Kočevske Poljane, Mali Rigelj, Nova Gora,
Občice, Podstenice, Podturn, Stare Žage in Veliki Rigelj; območje
občine Mirna peč ter del mestne občine Novo Mesto, ki obsega
območja krajevnih skupnosti Bela Cerkev, Bršljln, Bučna vas,
Ločna-Mačkovec, Mestne njive, Novo Mesto - Center, Otočec,
Prečna, Straža in Šmarjeta. Člen določa tudi, da ima 46. volilni
okraj sedež v mestni občini Novo Mesto.

57. člen
Sedeminpetdeseti člen določa, da 54. volilni okraj obsega območje
občine Mežica, območje občine Prevalje in območje občine Ravne
na Koroškem ter da ima ta volilni okraj sedež v občini Ravne na
Koroškem.
58. člen
Oseminpetdeseti člen določa, da 55. volilni okraj obsega območje
mestne občine Slovenj Gradec in del občine Dravograd, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Črneče, Libeliče in Šentjanž ter
območje naselja Dravograd. Člen določa tudi, da ima 55. volilni
okraj sedež v občini Slovenj Gradec.

50. člen
Petdeseti člen določa, da 4 7. volilni okraj obsega del mestne občine
Novo Mesto, ki obsega območje krajevnih skupnosti Birčna vas,
Brusnice, Dolž, Drska, Gabrje, Gotna vas, Kandija-Grm, Majde
Šile, Mali Slatnik, Podgrad, Regrča vas, Stopiče, Šmihel, Uršna
sela, Žabja vas. Člen določa tudi, da ima 47. volilni okraj sedež v
mestni občini Novo Mesto.

59. člen
Devetinpetdeseti člen določa, da 56. volilni okraj obsega območje
občine Mislinja, območje občine Vitanje, območje občine Vojnik,
območje občine Zreče in del mestne občine Velenje, ki obsega
območje krajevnih skupnosti Cirkovce in Paka pri Velenju. Člen
določa tudi, da ima 56. volilni okraj sedež v občini Vojnik.

51. člen
Enainpetdeseti člen določa, da 48. volilni okraj obsega območje
občine Črna na Koroškem, območje občine Ljubno, oobmočje
občine Luče, območje občine Gornji Grad, bmočje občine Mozirje,
območje občine Nazarje, območje občine Solčava in del občine
Šoštanj, ki obsega območje krajevnih skupnosti Bele vode,
Topolšica ter Zavodnje. Člen določa tudi, da ima 48. volilni okraj
sedež v občini Mozirje.

60. člen
Šestdeseti člen določa, da 57. volilni okraj obsega območje občine
Polzela, območje občine Šmartno ob Paki, območje občine
Šoštanj, razen dela občine, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Bele vode, Topolšica ter Zavodnje; in del mestne občine Velenje,
ki obsega območje naslednjih krajevnih skupnosti oziroma mestnih
četrti: Bevče, Plešivec, Podkraj - Kavče, Skale, Šentilj, Velenje Konovo, Velenje - Pesje, Velenje - Stara vas, Vinska gora. Člen
določa tudi, da ima 57. volilni okraj sedež v občini Šoštanj.

52. člen
Dvainpetdeseti člen določa, da 49. volilni okraj obsega območje
občine Brastovče, območje občine Lukovica, območje občine
Prebold, območje občine Tabor, območje občine Vransko; del
občine Kamnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti Motnik,
Pšajnovica, Šmartno v Tuhinju, Špitalič in Tuhinj; ter del občine
Moravče, ki obsega območje naselij Dešen, Drtija, Gabrje pod
Limbarsko goro,'Gora pri Pečah, Hrastnik, Hrib nad Ribčami,
Katarija, Križate, Limbarska gora, Moravče, Mošenik, Negastrn,
Peče, Ples, Podgorica pri Pečah, Pogled, Pretrž, Selce pri
Moravčah, Serjuče, Soteska pri Moravčah, Spodnja Dobrava,
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61. člen
Enainšestdeseti člen določa, da 58. volilni okraj obsega del mestne
občine Velenje, ki zajema območje naslednjih krajevnih skupnosti
oziroma mestnih četrti: Staro Velenje, Velenje - Desni Breg, Velenje
- Gorica, Velenje - Levi breg, Velenje - Šalek, Velenje - Šmartno.
Člen določa tudi, da ima 58. volilni okraj sedež v občini Velenje.
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62. člen
Dvamšestdeseti člen določa, da 59. volilni okraj obsega območje
občine Dobrna in območje občine Žalec, ta volilni okraj pa ima
sedež v občini Žalec.

Dravograd, ki obsega območje krajevne skupnosti Dravograd,
razen območja naselja Dravograd, ter območje krajevne skupnosti
Trbonje. Člen določa tudi, da ima 67. volilni okraj sedež v občini
Radlje ob Dravi.

63. člen
Triinšestdeseti člen določa, da 60. volilni okraj obsega območje
občine Štore in del mestne občine Celje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Gabrje, Hudinja, Ljubečna, Ostrožno, Škofja
vas, Šmartno v Rožni dolini, Teharje in Trnovlje pri Celju. Člen
določa tudi. da ima 60. volilni okraj sedež v mestni občini Celje.

71. člen
Enainsedemdeseti člen določa, da 68. volilni okraj obsega območje
občine Ruše, območje občine Selnica ob Dravi in del mestne
občine Maribor, ki obsega območje naslednjih mestnih četrti
oziroma krajevnih skupnosti: Limbuš, Pekre in del krajevne
skupnosti Radvanje, ki obsega območje Zgornjega Radvanja
(območje med mejo s krajevno skupnostjo Pekre, Pohorjem,
Pekrskim potokom in Engelsovo Cesto) ter del spodnjega
Radvanja med Pekrskim in Radvanjskim potokom ter Engelsovo
cesto, vključno z delom naselja ob Poti na okope. Člen določa
tudi, da ima 68. volilni okraj sedež v občini Ruše.

64. člen
Štiriinšestdeseti člen določa, da 61. volilni okraj obsega del mestne
občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti Center,
Dečkovo naselje, Dolgo polje. Lava, Nova vas, Otok - Karel
Destovnik Kajuh in Otok - Slavko Šlander. Člen določa tudi, da
ima 61. volilni okraj sedež v mestni občini Celje.

72. člen
Dvainsedemdeseti člen določa, da 69. volilni okraj obsega območje
občine Oplotnica, območje občine Slovenske Konjice in del občine
Slovenska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Poljčane ter Zgornja Ložnica. Člen določa tudi, da ima 69. volilni
okraj sedež v občini Slovenske Konjice.

65. člen
Petinšestdeseti člen določa, da 62. volilni okraj obsega območje
občine Laško in del mestne občine Celje, ki obsega območje
krajevnih skupnosti Aljažev hrib, Medlog, Otok - Savinja in Pod
gradom. Člen določa tudi, da ima 62. volilni okraj sedež v občini
Laško.

73. člen
Triinsedemdeseti člen določa, da 70. volilni okraj obsega del občine
Slovenska Bistrica, ki zajema območje krajevnih skupnosti Alfonz
Šarh, Črešnjevec, Dr. Jagodiča, Impol, Kebelj, Laporje, LeskovecStari Log, Pohorski odred, Pragersko, razen območja naselja
Gaj; Spodnja Polskava, Šmartno na Pohorju, Tinje, Vrhole ■ Preloge
in Zgornja Polskava Člen določa tudi, da ima 70. volilni okraj sedež
v občini Slovenska Bistrica.

66. člen
Šestinšestdeseti člen določa, da 63. volilni okraj obsega območje
občine Dobje, območje občine Šentjur pri Celju in del občine Šmarje
pri Jelšah, ki obsega območje naselij Babna pora, Boletina,
Cerovec pri Šmarju, Dvor, Grobelce, Grobelno - Šmarje, Jesovec
pri Šmarju, Nova vas pri Šmarju, Pijovci, Platinovec, Polžanska
gorica, Polžanska vas, Pustike, Senovica, Sladka gora, Spodnje
Tinsko, Strtenica, Sveti Štefan, Škofija, Šentvid pri Grobelnem in
Zgornje Tinsko. Člen določa tudi, da ima 63. volilni okraj sedež v
občini Šentjur pri Celju.

74. člen
Štiriinsedemdeseti člen določa, da 71. volilni okraj obsega območje
občine Hoče ■ Slivnica, območje občine Miklavž na Dravskem
polju in območje občine Rače - Fram ter da je sedež tega volilnega
okraja v občini Hoče - Slivnica.

67. člen
Sedeminšestdeseti člen določa, da 64. volilni okraj obsega območje
občine Podčetrtek, območje občine Rogaška Slatina, območje
občine Rogatec in območje občine Šmarje pri Jelšah, razen dela
občine, ki obsega območje naselij Babna gora, Boletina, Cerovec
pri Šmarju, Dvor, Grobelce, Grobelno - Šmarje, Jesovec pri
Šmarju, Nova vas pri Šmarju, Pijovci, Platinovec, Polžanska
gorica, Polžanska vas, Pustike, Senovica, Sladka gora, Spodnje
Tinsko, Strtenica, Sveti Štefan, Škofija, Šentvid pri Grobelnem in
Zgornje Tinsko ter da je sedež tega volilnega okraja v občini
Šmarje pri Jelšah.

75. člen
Petinsedemdeseti člen določa, da 72. volilni okraj obsega območje
občine Kidričevo, območje občine Majšperk, območje občine
Podlehnik, območje občine Starše, območje občine Žetale in del
občine Slovenska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti
Makole in Studenice ter območje naselja Gaj. Člen določa tudi, da
ima 72. volilni okraj sedež v občini Kidričevo.
76. člen
Šestinsedemdeseti člen določa, da 73. volilni okraj obsega območje
občine Gorišnica, območje občine Hajdina, območje občine
Markovci, območje občine Videm, območje občine Zavrč in del
mestne občine Ptuj, ki obsega območje naselja Spuhlja in Podvinci.
Člen določa tudi, da ima 73. volilni okraj sedež v občini Videm.

68. člen
Oseminšestdeseti člen določa, da 65. volilni okraj obsega območje
občine Bistrica ob Sotli, območje občine Kozje; del občine Brežice,
ki obsega območje krajevne skupnosti Bizeljsko in del občine
Krško, ki obsega območje krajevnih skupnosti Brestanica, Dolenja
vas, Koprivnica pri Brestanici, Krško, Rožno -Presladol, Senovo
in Zdole. Člen določa tudi, da ima 65. volilni okraj sedež v občini
Krško.

77. člen
Sedeminsedemdeseti člen določa, da 74. volilni okraj obsega del
mestne občine Maribor, ki zajema območje naslednjih mestnih
četrti oziroma krajevnih skupnosti: Bresternica - Gaj, Kamnica,
Koroška četrt in Studenci. Člen določa tudi, da ima 74. volilni okraj
sedež v mestni občini Maribor.

69. člen
Devetinšestdeseti člen določa, da 66. volilni okraj obsega območje
občine Brežice, razen dela občine, ki obsega območje krajevne
skupnosti Bizeljsko. Člen določa tudi, da ima 66. volilni okraj sedež
v občini Brežice.

78. člen
Oseminsedemdeseti člen določa, da 75. volilni okraj obsega del
mestne občine Maribor, ki zajema območje naslednjih mestnih
četrti oziroma krajevnih skupnosti: Ivan Cankar, Malečnik •
Ruperče, Maribor - Center ter del krajevne skupnosti Jože Lacko,
ki obsega območje naselja Dogoše. Člen določa tudi, da ima 75.
volilni okraj sedež v mestni občini Maribor.

70. člen
Sedemdeseti člen določa, da 67. volilni okraj obsega območje
občine Lovrenc na Pohorju, območje občine Muta, območje občine
Podvelka, območje občine Radlje ob Dravi, območje občine
Ribnica na Pohorju, območje občine Vuzenica in del občine
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občine Benedikt, območje občine Cerkvenjak, območje občine
Gornja Radgona in območje občine Radenci. Člen določa tudi, da
ima 83. volilni okraj sedež v občini Gornja Radgona.

79. člen
Devetinsedemdeseti člen določa, da 76. volilni okraj obsega del
mestne občine Maribor, ki zajema območje naslednjih mestnih
četrti oziroma krajevnih skupnosti: Magdalena in Pobrežje. Člen
določa tudi, da ima 76. volilni okraj sedež v mestni občini Maribor.

87. člen
Sedeminosemdeseti člen določa, da 84. volilni okraj obsega
območje občine Križevci, območje občine Ljutomer, območje
občine Razkrižje, območje občine Sveti Jurij in območje občine
Veržej. Člen določa tudi, da ima 84. volilni okraj sedež v občini
Ljutomer.

80. člen
Osemdeseti člen določa, da 77. volilni okraj obsega del mestne
občine Maribor, ki zajema območje naslednjih mestnih četrti
oziroma krajevnih skupnosti: Nova vas in Tabor, razen dela mestne
četrti Tabor, ki obsega območje med mejo s krajevno skupnostjo
Tezno, Radvanjskim potokom, Betnavsko cesto (do križišča z
Ertlovo ulico), Ertlovo ulico, Betnavsko cesto do križišča s Cesto
proietarskih brigad in Cesto Proletarskih brigad do meje s krajevno
skupnostjo Tezno. Člen določa tudi, da ima 77. volilni okraj sedež
v mestni občini Maribor.

88. člen
Oseminosemdeseti člen določa, da 85. volilni okraj obsega
območje občine Cankova, območje občine Grad. območje občine
Gornji Petrovci, območje občine Kuzma, območje občine Puconci,
območje občine Rogaševci in območje občine Tišina, razen dela
občine, ki obsega območje naselij Gradišče, Murski Črnci in
Tropovci. Člen določa tudi, da ima 85. volilni okraj sedež v občini
Puconci.

81. člen
Enainosemdeseti člen določa, da 78. volilni okraj obsega del
mestne občine Maribor, ki obsega območje naslednjih mestnih
četrti oziroma krajevnih skupnosti: Jože Lacko, razen dela, ki
obsega območje naselja Dogoše; Razvanje, Radvanje, razen
dela, ki obsega območje Zgornjega Radvanja (območje med mejo
s krajevno skupnostjo Pekre, pohorjem, Pekrskim potokom in
Engelsovo cesto) ter del spodnjega Radvanja med Pekrskim in
Radvanjskim potokom ter Engelsovo cesto, vključno z delom
naselja ob Poti na okope; del mestne četrti Tabor, ki obsega
območje med mejo s krajevno skupnostjo Tezno, Radvanjskim
potokom, Betnavsko cesto (do križišča z Ertlovo ulico), Ertlovo
ulico, Betnavsko cesto do križišča s Cesto proletarskih brigad in
Cesto Proletarskih brigad do meje s krajevno skupnostjo Tezno;
ter Tezno. Člen določa tudi, da ima 78. volilni okraj sedež v mestni
občini Maribor.

89. člen
Devetinosemdeseti člen določa, da 86. volilni okraj obsega območje
mestne občine Murska Sobota in del občine Tišina, ki obsega
območje naselij Gradišče, Murski Črnci in Tropovci. Člen določa
tudi, da ima 86. volilni okraj sedež v mestni občini Murska Sobota.
90. člen
Devetdeseti člen določa, da 87. volilni okraj obsega območje občine
Beltinci, območje občine Dobrovnik, območje občine Hodoš,
območje občine Kobilje, območje občine Moravske Toplice,
območje občine Odranci in območje občine Šalovci. Člen določa
tudi, da ima 87. volilni okraj sedež v občini Moravske Toplice.
91. člen
Enaindevetdeseti člen določa, da 88. volilni okraj obsega območje
občine Črenšovci, območje občine Lendava, območje občine
Turnišče in območje občine Velika Polana. Člen določa tudi, da
ima 88. volilni okraj sedež v občini Lendava.

82. člen
Dvainosemdeseti člen določa, da 79. volilni okraj obsega območje
občine Kungota, območje občine Pesnica, območje občine Sveta
Ana in območje občine Šentilj. Člen določa tudi, da ima 79. volilni
okraj sedež v občini Šentilj.

92. člen
Dvaindevetdeseti člen določa, da 89. (posebni) volilni okraj obsega
območje občine Izola, območje mestne občine Koper in območje
občine Piran ter da ima ta posebni volilni okraj za volitve poslanca
italijanske narodne skupnosti sedež v mestni občini Koper.

83. člen
Triinosemdeseti člen določa, da 80. volilni okraj obsega območje
občine Destrnik, območje občine Duplek, območje občine Lenart,
območje občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah in območje
občine Trnovska vas. Člen določa tudi, da ima 80. volilni okraj
sedež v občini Lenart.

93. člen
Triindevetdeseti člen določa, da 90. (posebni) volilni okraj obsega
območje občin Dobrovnik, Hodoš, Lendava, Moravske Toplice in
Šalovci ter da ima ta posebni volilni okraj za volitve poslanca
madžarske narodne skupnosti sedež v občini Lendava.

84. člen
Štiriinosemdeseti člen določa, da 81. volilni okraj obsega območje
mestne občine Ptuj, razen dela občine, ki obsega območje naselij
Podvinci in Spuhlja. Člen določa tudi, da ima 81. volilni okraj sedež
v mestni občini Ptuj.

94. člen
Štiriindevetdeseti člen določa, da z dnem uveljavitve tega zakona
preneha veljati zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev
v državni zbor, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije
št. 46-2156/92.

85. člen
Petinosemdeseti člen določa, da 82. volilni okraj obsega območje
občine Dornava, območje občine Juršinci in območje občine
Ormož ter da je sedež tega volilnega okraja v občini Ormož.

95. člen
Petindevetdeseti člen določa, da začne ta zakon veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

86. člen
Šestinosemdeseti člen določa, da 83. volilni okraj obsega območje
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PO. OZNAKA

Piran
Izola
Koper
Kanal
Nova Gorica
Komen
Hrpelje -Kozina
Tolmin
Ajdovščina
Idrija
Postojna
Ilirska Bistrica
Bled
Gorenja vas - Poljane
Škofja Loka
Medvode
Vrhnika
Brezovica
Ribnica
Kočevje
Črnomelj
Jesenice
Radovljica
Tržič
center
Kranj
prlmestje
Kranj
Šenčur
Kamnik
center
Domžale
okolica
Domžale
center
Ljubljana
Moste
Ljubljana
Fužine
Ljubljana
Črnuče
Ljubljana
Bežigrad
Ljubljana
Tomačevo
Ljubljana
Šiška
Ljubljana
Koseze
Ljubljana
Šentvid
Ljubljana
Vič
Ljubljana
Murgle
Ljubljana
Rudnik
Ljubljana
Grosuplje
Litija
Trebnje
center
Novo Mesto
okolica
Novo Mesto
Mozirje
Lukovica
Zagorje
Trbovlje
Hrastnik
Trbovlje
Sevnica
Šentjernej
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec
Vojnik
Šoštanj
Velenje
Žalec
okolica
Celje
center
Celje
Laško
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Krško
Brežice
Radlje ob Dravi
64

VOLIVCI
18.565
18.323
18.497
17.381
18.076
17.374
18.371
17.224
17.652
17.465
17.520
17.691
17.509
17.229
17.234
17.628
17.750
18.474
17.091
17.324
17.722
17.113
17.712
17.361
18.336
18.416
18.536
17.924
17.207
17.174
17.805
17.654
17.829
17.777
18.024
17.654
18.699
18.214
17.902
17.495
17.739
18.702
18.565
18.233
17.407
18.003
17.807
17.369
17.763
18.138
18.540
18.317
17.766
18.147
18.296
17.248
18.049
18.014
17.936
17.855
17.939
18.472
18.108
18.363
17.581
17.939
17.454
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Ruše
Slovenske Konjice
Slovenska Bistrica
Hoče - Slivnica
Kidričevo
Videm
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Šentilj
Lenart
Ptuj
Ormož
Gornja Radgona
Ljutomer
Puconci
Murska Sobota
Moravske Toplice
Lendava
Koper
Lendava
Slovenija
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Gaj
center
Magdalena
Tezno
Razvanje

17.823
17.189
17.305
17.636
17,399
17.799
17.594
17.582
17.530
18.301
17.556
17.993
17.555
18.132
17.872
17.856
17.227
18.309
17.702
17.233
17.291

Italijanska n.s.
Madžarska n.s.
1,567.597
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Predlog

DEKLARACIJE

SLOVENSKE

Z

V

ZVEZI

S

MANJŠINE

UVELJAVLJANJEM

POLOŽAJEM

V

ITALIJI

NJENE

TER

ZAŠČITE

(DePSMI)
- EPA 753 ■ II -

Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu v
skladu s sklepom, sprejetim na svoji 27. seji v petek, 19. marca
1999, predlaga, da se razširi predlagani dnevni 12, seje
Državnega zbora Republike Slovenije z naslednjo točko, ki
naj bo zaradi aktualnosti uvrščena za začetek seje:

bo v primeru, da se to ne bo zgodilo zelo hitro, sprejem zakona
pomaknjen daleč v prihodnost. Zato je potrebno napeti vse
sile, da se postopek obravnave zakona nadaljuje in zaključi z
njegovim sprejemom.

- DEKLARACIJA V ZVEZI S POLOŽAJEM SLOVENSKE
MANJŠINE V ITALIJI TER Z UVELJAVLJANJEM NJENE
ZAŠČITE

Komisija za odnos s Slovenci v zamejstvu in po svetu predlaga
državnemu zboru, naj sprejme deklaracijo, s katero bi izrazil
pričakovanje, da bo Republika Italija uzakonila zaščito
slovenske manjšine.
Predlog razširitve dnevnega reda je z zgoraj navedenim
utemeljen, saj so razlogi za širitev nastali po sklicu 12. seje
državnega zbora.

Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je na
svoji 27. seji v petek, 19. marca 1999, v okviru točke "Vloga
Republike Slovenije pri podpori slovenske manjšine v Italiji pri
uveljavljanju globalnega zaščitnega zakona" obravnavala
problematiko v zvezi s sprejemanjem tega zakona ter s tem
povezanim položajem slovenske manjšine v Italiji.

V prilogi pošilja gradivo k predlagani točki dnevnega reda, kot
to določa 64. člen poslovnika državnega zbora.
Obenem predlaga tudi, da se v skladu s 326. členom poslovnika
državnega zbora na sejo državnega zbora ob obravnavi
omenjene točke povabi predstavnike slovenske manjšine.

Seje komisije so se udeležili tudi predstavniki slovenske
manjšine, ki so opisali trenuten postopek obravnave predloga
"Zakona za zaščito slovenske jezikovne manjšine v Avtonomni
deželi Furlaniji Julijski krajini" v poslanski zbornici italijanskega
parlamenta ter zelo jasno poudarili, da v tem trenutku obstajajo
določene možnosti, da bo zakon končno sprejet, vendar pa
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GRADIVO K PREDLAGANI TOČKI DNEVNEGA REDA:
•

DEKLARACIJA V ZVEZI S POLOŽAJEM SLOVENSKE MANJŠINE V ITALIJI TER
Z UVELJAVLJANJEM NJENE ZAŠČITE

RAZLOGI IN OCENA STANJA
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je na svoji 27. seji v petek, i 9.
marca 1999, v okviru točke "Vloga Republike Slovenije pri podpori slovenske manjšine
v Italiji pri uveljavljanju globalnega zaščitnega zakona" obravnavala problematike v
zvezi s sprejemanjem tega zakona ter s tem povezanim položajem slovenske manjšine
v Italiji.
Na vabilo predsednika komisije so se seje udeležili tudi naslednji predstavniki
slovenske manjšine: predsednika obeh krovnih organizacij Slovenske kulturno
gospodarske zveze (SKGZ) Rudi Pavšič in Sveta slovenskih organizacij (SSO) Sergij
Pahor, predstavnika Slovenskih organizacij Videmske pokrajine Viljem Černo in
Giorgio Banchig, predstavniki političnih strank: deželni tajnik Stranke Slovenska
skupnost (SSk) Andrej Berdon, podtajnik Damijan Terpin in podpredsednik Marjan
Terpin, predstavnik Stranke italijanskih in slovenskih komunistov Sergij Lipovec ter
predstavnik Stranke komunistične prenove Adriano Ferfolja. Na seji so bili prisotni tudi
državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Mihaela Logar, Peter Kasteiic,
Anton Novak in Nataša Zupančič z Ministrstva za zunanje zadeve ter Zorko Pelikan z
Generalnega konzulata RS v Trstu.
Komisija se je seznanila z Informacijo Ministrstva za zunanje zadeve o pospešenem
postopku obravnave predloga "Zakona za zaščito slovenske jezikovne manjšine v AD
FJK" z dne 18. marca 1999.
Vprašanje zakonske zaščite slovenske manjšine v Italiji je odprto že vse povojno
obdobje. Prvi osnutek t.i. zaščitnega zakona je bil v italijanskem parlamentu vložen že
leta 1970, v naslednjih zakonodajnih dobah pa je bila vložena in v poslanski zbornici ali
v senatu predstavljena vrsta različnih predlogov. Kljub temu je to vprašanje še vedno
nerešeno.
Sedaj je v poslanski zbornici v obravnavi osnutek, ki ga je na osnovi več vloženih
predlogov (med njimi tudi skupnega predloga slovenske manjšine) pripravil
poročevalec Domenico Maselii, poslanec Demokratične stranke levice. Ta osnutek ima
poleg več za manjšino izredno pomembnih določb tudi pomanjkljivost, saj ne
opredeljuje ozemlja, na katerem naj bi zakon veljal.
Pred kratkim je v poslanski zbornici prišlo do odločitve za pospešeni postopek
sprejemanja tega zakona - dokončno besedilo naj bi pripravila Komisija za ustavna
vprašanja, ki naj bi obravnavala tudi vložene amandmaje (vloženih je več kot 1500
amandmajev). Ko bo predlog zakona pripravljen, bo uvrščen na zasedanje poslanske
zbornice, kjer pa ne bo več mogoče vlagati amandmajev oziroma razpravljati o
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predlogu zakona. S tem se je obravnava osnutka premaknila z mrtve točke, vendar ja
pomembno, da se nadaljuje ter da bo zakon tudi vsebinsko ustrezen.
V prihodnjih mesecih bodo na delo italijanskega parlamenta vplivali tudi referendum o
volilnem sistemu, volitve v evropski parlament ter volitve predsednika republike. Zato
je pomembno, da je t.i. zaščitni zakon sprejet pred temi dogodki. Poleg poslanske
zbornice ga mora obravnavati tudi senat.

* * *
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je po' razpravi soglasno
sprejela naslednji
sklep:

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po
svetu ugotavlja, da se položaj slovenske manjšine v Italiji zaradi zapletov pri
sprejemanju globalnega zaščitnega zakona še nadalje poslabšuje.
Zato komisija predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem naslednjo

DEKLARACIJO:

1.

Republika Slovenija pričakuje, da bo Republika Italija še v tej zakonodajni
dobi sprejela globalni zaščitni zakon za slovensko manjšino, ki že desetletja
čaka na izpolnitev obveznosti, ki jih je Italija sprejela z Osimskimi
sporazumi.

2.

Sprejetje tega zakona temelji tudi na mednarodno veljavnih načelih o zaščiti
narodnih manjšin v evropskem prostoru in širši mednarodni skupnosti, ki jih
sprejema tudi Italija.

3.

S sprejetjem zaščitnega zakona bi zaprli pomembno nerešeno vprašanje, ki
ni brez vpliva na medsebojne sicer zgledne odnose in sodelovanje na vseh
ravneh in številnih področjih.

4.

Republika Slovenija pričakuje, da bo določeno ozemlje, kjer bo zakon veljal,
s čimer bi se v predvidenem postopku izognili špekulacijam in političnim
spopadom za njegovo dosledno uveljavitev.

5.

Republika Slovenija pričakuje uvedbo zajamčenega zastopstva za
predstavnike slovenske manjšine v upravnih telesih, od krajevne ravni do
parlamenta v Italiji, kot je to že uveljavljeno v Sloveniji.
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ter dodatni sklep:

V primeru prekinitve postopka obravnave zakona ali sprejetja zakona v obliki, ki ne bi
bila skladna z mednarodno veljavnimi načeli o zaščiti narodnih manjšin v evropskem
prostoru in širši mednarodni skupnosti, ki jih sprejema tudi Italija, ter v skladu z
obveznostmi iz Osimskih sporazumov, bo potrebna internacionalizacija v okviru Sveta
Evrope, OVSE, Evropskega parlamenta in drugih mednarodnih organizacij.
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DRŽAVNE
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PLAN

OBNOVI

POPOTRESNE

POMOČI

PRI

OBJEKTOV

IN

OBNOVE

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 101. seji dne 16. marca 1999
sprejela:
- POROČILO O IZVAJANJU DRŽAVNE POMOČI PRI
POPOTRESNI OBNOVI OBJEKTOV IN PLAN POPOTRESNE
OBNOVE,

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor;
- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor;
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor;
- univ. dipl. ing. Stanislav BEGUŠ, vodja Državno tehnične
pisarne Bovec-Kobarid.

ki ga pošilja na podlagi sklepa 24. izredne seje Državnega
zbora Republike Slovenije z dne 16. in 17. septembra 1998.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena

1. UVOD

2. POPOTRESNA OBNOVA OBJEKTOV

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 24. izredni seji 16. in
17. septembra 1998 obravnaval točko dnevnega reda z naslovom
"Ukrepi za odpravo zamude pri popotresni obnovi objektov in pri
spodbujanju razvoja v Posočju" in sprejel sklep, naj Vlada Republike
Slovenije pripravi poročilo in poroča Državnemu zboru o opravljeni
popotresni obnovi Pocočja v letu 1998 najkasneje do 31. decembra
1998.

Popotresna obnova objektov, ki jih je v 15 občinah Zgornjega
Posočja, Idrijsko-Cerkljanskega, Gorenjske in Notranjske
poškodoval potres 12. Aprila 1998, obsega dodeljevanje sredstev
državnega proračuna Republike Slovenije za popotresno obnovo
objektov, dodeljevanje ugodnih stanovanjskih posojil iz sredstev
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, namenjenih
popotresni obnovi poškodovanih objektov ter izgradnji varovanih
stanovanj, državno tehnično pomoč vključno z vsemi
organizacijskimi nalogami popotresne obnove ter razvojno pomoč
za spodbujanje gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja
posoških občin. Objekti, ki so predmet popotresne obnove so
objekti visoke gradnje (stavbe), objekti nizke gradnje (ceste) ter
lokalna infrastruktura.

V nadaljevanju je Državni zbor sprejel tudi sklepe, da morajo biti
načrti sanacij, rekonstrukcij in novogradenj objektov v Posočju
pripravljeni do 31. marca 1999. leta, da mora Državna tehnična
pisarna do 31. marca 1999 pripraviti finančno konstrukcijo pogodb
za sanacije, rekonstrukcije in novogradnje ter da morajo biti
pogodbe z izvajalci sklenjene do 31. marca 1999. leta, razen v
primerih, ko lastnik dokumentirano noče podpisati pogodbe.

Popotresna obnova in spodbujanje razvoja v posočju potekata
na podlagi zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja v Posočju (Uradni list RS št. 45/98 in 67/98)

Pričujoče poročilo o izvajanju državne pomoči pri popotresni
obnovi objektov z načrtom popotresne obnove v letu 1999
predstavlja uresničevanje navedenih sklepov in upošteva ter
predstavlja dejstva iz celotnega dosedanjega poteka priprave in
izvajanje popotresne obnove, na katerih je utemeljen tudi načrt
popotresne obnove za leto 1999.
1. april 1999

Objekti visoke gradnje, ki so vključeni v program popotresne
obnove, so stavbe, ki so bile poškodovane v potresu in so bile
naseljene ali se je v njih izvajala dejavnost. Višina državne pomoči
se določi glede na lastništvo objekta, vrsto dejavnosti ter glede
71

poročevalec, št. 20

na to, ali v njem prebiva oziroma izvaja dejavnost lastnik ali pa je
objekt oddan v najem.

izvajalcem v delu, ki ga morajo zagotoviti z lastnimi sredstvi oziroma
posojilom stanovanjskega sklada. Zato je Vlada Republike
Slovenije sprejela sklep, da lahko Stanovanjski sklad Republike
Slovenije izda poroštva izvajalcem v primeru, ko upravičenci do
posojila pravočasno ne sklenejo stanovanjskih pogodb. Na ta
način je bila zagotovljena garancija plačil izvajalcem, ki bi v
nasprotnem primeru prenehali sklepati pogodbe za izvajanje del
vsaj do ureditve tega problema.

Pri dodeljevanju državne pomoči so posebnega varstva deležni:
- kmetijski gospodarski objekti, za katere se pomoč izračuna po
enakih kriterijih, kot to velja za kmetijske stanovanjske objekte,
- objekti planin, za katere je delež državne pomoči pri obnovi
90%,
- objekti, ki so varovani kot kulturni spomeniki in za katere
državna pomoč krije vse stroške popotresne obnove.

Popotresna obnova lokalne cestne infrastrukture obsega obnovo
cest in mostov, ki so bili poškodovani v potresu, ter izgradnjo
oziroma rekonstrukcijo tiste lokalne cestne infrastrukture, ki jo je
treba urediti zaradi dostopa do v potresu poškodovanih objektov
visoke gradnje, za katere so lastniki upravičeni do sredstev
državne pomoči.

Lastnik stanovanjskega objekta, ki so mu bila dodeljena sredstva
državne pomoči, lahko za preostala sredstva, ki jih potrebuje za
popotresno obnovo objekta, pridobi tudi ugodno stanovanjsko
posojilo Stanovanjskega sklada RS. Za sanacijo objektov so
namreč predvidena nepovratna sredstva državne pomoči in lastna
sredstva, med katere zakon uvršča tudi posojila Stanovanjskega
sklada.

3. SREDSTVA, NAMENJENA ZA
IZVAJANJE POPOTRESNE OBNOVE
OBJEKTOV

V tej zvezi pa je potrebno že uvodoma opozoriti na naslednje v
zvezi z uresničevanjem popotresne obnove ilustrativno vprašanje.
Zaradi nujnosti čimprejšnjega pričetka obnove objektov so se
izvajalske pogodbe sprva podpisovale tudi še pred zagotovitvijo
lastnih sredstev, oziroma še pred podpisom stanovanjskih
posojilnih pogodb. V nekaterih takšnih primerih pa je pozneje prišlo
do zavlačevanja lastnikov obnovljenih objektov pri plačilih
3.

Vlada republike Slovenije je na 86. seji dne 4. decembra 1998
obravnavala in sprejela naslednja izhodišča za izvajanje programa
popotresne obnove objektov, ki jih je 12. aprila 1998 prizadel
potres:

SREDSTVA, NAMENJENA ZA IZVAJANJE POPOTRESNE OBNOVE OBJEKTOV

Vlada republike Slovenije je na 86. seji dne 4. decembra 1998 obravnavala in sprejela
naslednja izhodišča za izvajanje programa popotresne obnove objektov, ki jih je 12. aprila
1998 prizadel potres:
za sanacijo objektov v zasebni lasti
za sanacijo objektov nizke gradnje
za objekte lokalne infrastrukture
za profane kulturne spomenike
za sakralne kulturne spomenike
za izvedbo nalog popotresne obnove (drž. tehnično pomoč)
za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada RS
za dokapitalizacijo Slovenske razvojne družbe
za dokapitalizacijo Sklada za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti Slovenskega podeželja
za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada RS za
izvedbo programa varovanih stanovanj
za realizacijo programa javnih del
za realizacijo programa Logističnega centra
■ za povrnitev stroškov prezimovania
skupaj
Vlada Republike Slovenije je na isti seji izdala tudi soglasje
Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, da izda poroštva
izvajalcem, ki jih lahko vnovčijo v primeru, ko upravičenec do
posojila v 30 dneh po končanju sanacije objekta in podpisu
primopredajnega zapisnika ne sklene posojilne pogodbe in s tem
zagotovi plačila izvajalcu. Ob vnovčenju poroštva izvajalec na
Stanovanjski sklad Republike Slovenije cedira svojo terjatev iz
izvajalske pogodbe do upravičenca posojila, poroštva pa se
vnovčijo v breme rednih tekočih prilivov Stanovanjskega Sklada
Republike Slovenije.

210.000.000,00 SIT
211.525.000,00 SIT
300 000.000,00 SIT
14.000.000,00 SIT
27.000.000.00 SIT
9.000.000.000.00 SIT

ter za plačilo projektne dokumentacije za zahtevnejše
rekonstrukcije in gradnje nadomestnih objektov.
4. ZASNOVA DRŽAVNE TEHNIČNE
POMOČI
Državna tehnična pomoč oziroma organizacijski ukrepi za
popotresno obnovo objektov je zasnovana tako, da zagotavlja
namensko in smotrno rabo javnih sredstev, namenjenih popotresni
obnovi objektov. Pri tem je temeljni cilj zagotoviti polno strokovno
neoporečnost izvedbe popotresne obnove. To pomeni, da je s
tehnično pravilnim določanjem, nalčrtovanjem in izvajanjem vseh
obnovitvenih del potrebno zagotoviti ustrezno potresno varnost

Istočasno je Vlada republike Slovenije zagotovila tudi del sredstev
za plačilc storitev državne tehnične pomoči oziroma Državne
tehnične pisarne in storitev, ki so potrebne za njeno delovanje, za
plačilo ureditvenih načrtov obnove (prostorskih izvedbenih aktov)
poročevalec, št. 20

3.835 .000.000 ,00 SIT
1.031. 459.957 00 SIT
262. 938.130 00 SIT
405. 000.000 ,00 SIT
356. 500.000 00 SIT
1.246 .576.913 ,00 SIT
1.030. 000.000 ,00 SIT
70 000.000 ,00 SIT
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zaradi potrebnih obrazložitev in usklajevanj terja nepričakovano
veliko časa. Podobno je tudi z obrazložitvami in usklajevanji v
zvezi s sklepanjem pogodb, ki jih sklepajo upravičenci do državne
pomoči.

obnovljenih objektov ob uporabi predpisov o urejanju naselij in
graditvi objektov v delu, ki zagotavlja varovanje javne koristi v
zvezi z:
- posegi v prostor v skladu z namensko rabo prostora in cilji
njegovega urejanja,
- zagotavljanjem bistvenih zahtev za objekte, zlasti pa njihove
trdnosti in stabilnosti,
- namensko in smotrno rabo povratnih in nepovratnih javnih
sredstev za popotresno obnovo,
- zakonitostjo razpolaganja z nepremičninami,
- ohranjanjem zaposlenosti, poseljenosti in krajine,
- omogočanjem gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja
potresnega območja,
- ohranjanjem kulturne dediščine.

Za zagotovitev popotresne obnove je bilo v okviru državne
tehnične pomoči potrebno zagotoviti tudi geodetske, geološke in
geotehnične podatke in podatke iz zemljiškega katastra in
zemljiške knjige, ki so pogoj za pravilno izvajanje popotresne
obnove v skladu z uvodoma navedenimi javnimi koristmi in jih v
obstoječih bazah podatkov za obravnavano področje ni na voljo
v primernem obsegu in kakovosti.
Poleg navedenih nalog pa je v okviru državne tehnične pomoči
potrebno skrbeti tudi za splošno in posamično obveščanje
oškodovancev, drugega prebivalstva na potresnem območju in
zainteresiranih javnosti preko različnih oblik organiziranega
informiranja, ki prav tako presega normalne aktivnosti ustreznih
državnih služb.

Strokovna zasnova ukrepov popotresne obnove objektov je
nastala s sodelovanjem vodilnih slovenskih strokovnjakov
oziroma institucij s področja graditeljstva, ki so pripravili in izvedli
tudi vsa opravljena dodatna strokovna usposabljanja udeležencev
pri popotresni obnovi objektov - projektantov, izvajalcev in osebja
Državne tehnične pisarne ter med potekom popotresne obnove
opravili tudi vrsto terenskih raziskav in na njihovi podlagi tekoče
svetovali Državni tehnični pisarni. Med njimi kaže posebej omeniti
strokovnjake Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v
Ljubljani, Zavoda za gradbeništvo, Inštituta za geologijo, geotehniko
in geofiziko, Fakultete za arhitekturo, Kmetijsko veterinarskega
zavoda iz Nove Gorice in Urada za prostorsko planiranje Republike
Slovenije. Že v zasnovi je bil pomemben tudi prispevek organov
lokalnih skupnosti.

5. ODDAJA JAVNEGA NAROČILA ZA
VZPOSTAVITEV IN DELOVANJE
DRŽAVNE TEHNIČNE PISARNE
Zasnova Državne tehnične pisarne, sprva izključno kot tehnične
službe z značilnostmi inženirskega biroja za tehnično svetovanje,
projektiranje sanacij, izdelavo projektnih nalog in oddajo del pri
projektiranju ter za gradbeni supernadzor in nadzor nad smotrno
in namensko rabo sredstev je bila pripravljena v MOP že v prvih
pripravah na popotresno obnovo. Ob nadaljnjem razvoju zasnove
državne tehnične pomoči kot organizacijske oblike za izvajanje
popotresne obnove, vključno s postopki dodeljevanja in
nadzorstva nad porabo dodeljenih nepovratnih sredstev državne
pomoči in posojil za popotresno obnovo objektov, pa se je seznam
del in opravil Državne tehnične pisarne še razširil.

Popotresna obnova fizično obsega sanacije in rekonstrukcije
poškodovanih objektov ter nadomestne gradnje. Tudi razvojna
pomoč Zgornjemu Posočju je prav tako pretežno investicijska in
namenjena graditvi objektov, zato tudi zanjo veljajo gornja načela.
Njihova uresničitev je povezana z ustanovitvijo in delovanjem
posebnega tehničnega biroja - Državne tehnične pisarne. Državna
tehnična pisarna opravlja različno obsežne naloge projektiranja
in z njim povezanega tehničnega svetovanja za vse upravičence
do državne pomoči (za fizične in pravne osebe, državne organe
in občine), poleg tehničnih nalog pa opravlja tudi naloge finančnega
in pravnega svetovanja v okviru upravnega postopka dodeljevanja
državne pomoči ter sklepanja pogodb o stanovanjskih posojilih, s
čimer pomeni tudi nadomestilo za delavce javne uprave, ki bi
sicer zaradi varovanja javne koristi in smotrne porabe javnih
sredstev morali opravljali take naloge, če bi javna uprava z za to
ustreznimi kadri seveda sploh razpolagala.

Organi Republike Slovenije in lokalnih skupnosti za opravljanje
takih poslov niso usposobljeni, zato jih je bilo potrebno oddati z
javnim naročilom, pri čemer je bilo izpolnjenih več izmed pogojev,
ki že vsak posamič omogočajo neposredno oddajo naročila. Pri
izbiri izvajalcev so bili upoštevani kriteriji: ustrezna dejavnost
organizacije, njena velikost in reference na področju obnove.
Take reference na področju obnove poškodovanih objektov je
imel nekdanji Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij ZRMK,
ki pa se je razdelil na dva javna zavoda in sicer na javni
raziskovalni zavod - Zavod za gradbeništvo z dejavnostjo
raziskovanja, ugotavljanja in preskušanja skladnosti na področju
graditve objektov ter na Gradbeni inštitut ZRMK z dejavnostjo
projektiranja in tehničnega svetovanja na prodročju graditve
objektov. Slednji ima tudi specializiran tehnološki park in svetovalno
organizacijo Gradbeni center.

Država in občine, ki so na eni strani sicer ustrezno organizirane
za naloge zaščite in reševanja, na drugi strani namreč nimajo
stalnih inženirsko-svetovalnih služb oziroma lastnih organizacij
za vodenje projektov takšne vrste, ki bi lahko organizirale celovito
obnovo oziroma trajno sanacijo po naravnih nesrečah večjih
razsežnosti, ki prizadenejo večje število posameznih objektov. V
Sloveniji tudi ni veliko prostih kapacitet v inženirskih birojih, ki so
zaradi sorazmerno dobre gradbene konjunkture zelo zasedeni.
Prav tako v pogojih tržnega gospodarstva in zasebne lastnine
država nima inštrumentov, s katerimi bi lahko kogarkoli v
zasebnem sektorju primorala, da podredi svoje tekoče
gospodarske dejavnosti prioritetam odpravljanja elementarnih
nesreč. V takih okoliščinah je ustanovitev posebne vladne službe,
utemeljene na javnem naročilu, najsmotrnejši, najverjetneje pa
sploh edino možen način organiziranja obnove.

Poleg strokovnih referenc Gradbeni inštitut ZRMK imel tudi
ustrezno registracijo dejavnosti in je tudi zato ustrezal vsem
kriterijem. Poleg tega pa je bil v času izbire Gl ZRMK javni zavod,
kar je v skladu s 6. točko prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročili dodatni - ne pa edini - razlog za oddajo javnega
naročila brez javnega razpisa. (Pozneje se je GI-ZRMK s sklepom
vlade RS zaradi načrtovanega lastninjenja spremenil v družbeno
podjetje in se nato lastninil po ZLPP kot delniška družba.). Vendar
pa tudi GI-ZRMK ni imel niti dovolj prostih kapacitet, niti vseh
potrebnih strokovnjakov, kar bi omogočalo, da bi posle Državne
tehnične pisarne opravil samostojno.

Zagotoviti je bilo potrebno tudi pravno svetovanje in pomoč
prizadetim v potresu, predvsem v zvezi z zemljiškoknjižnimi
evidencami oziroma premoženjsko pravnimi zadevami. Ta del
dejavnosti Državne tehnične pisarne je še posebej zahteven in
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Pogajanja o sklenitvi pogodbe so potekala intenzivno več kot dva
tedna. Pred sklenitvijo pogodbe je naročnik preveril boniteto
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- pripravlja projektne naloge oziroma smernice za izdelavo
projektne dokumentacije, in pridobiva projektno dokumentacijo
za rekonstrukcije in gradnje nadomestnih objektov,
- sama pripravlja projektno dokumentacijo za zahtevne sanacije,
za katere po ZPOOSRP-B zadošča priglasitev del,
- izdela posnetke obstoječega stanja objektov, katerih lastniki
(investitorji) so upravičeni do državne pomoči,
- opravlja pravno in finančno svetovanje investitorjem glede
popotresne obnove,
- zastopa investitorje v nekaterih postopkih,
- informira prebivalstvo o zadevah popotresne obnove,
- sodeluje z investitorji pri izbiri projektivnih in gradbenih podjetij in
sklepanju pogodb z njimi,
- nadzoruje izdelavo projektne dokumentacije za popotresno
obnovo in zlasti skrbi za to, da jo izdelujejo samo projektivna
podjetja, ki jim je bila priznana usposobljenost in da v teh podjetjih
nobena od projektantskih skupin ni zaposlena bolj, kot je določeno
z javnim razpisom, ki je podlaga za ugotavljanje njihove
sposobnosti,
- skrbi za to, da gradbena dela pri popotresni obnovi izvajajo
samo gradbena podjetja, ki jim je bila priznana usposobljenost
in da v teh podjetjih noben odgovorni vodja del ni zaposlen bolj,
kot je določeno z javnim razpisom, ki je podlaga za ugotavljanje
njihove sposobnosti,
- nadzoruje projektivna podjetja in opravlja strokovno nadzorstvo
pri popotresni obnovi,
- poroča naročniku o poteku popotresne obnove,
- sodeluje z organi in pooblaščenci občin in krajevnih skupnostih
v vseh zadevah popotresne obnove objektov.

ponudnika, še posebej pa realnost in tržno primernost cenovnih
postavk. V ta namen je Ministrstvo za okolje in prostor v pogajanja
vključilo tudi ekonomsko in finančno svetovalno podjetje Start
d.o.o. iz Ljubljane, ki je na podlagi revizije bilanc in vpogleda v
drugo dokumentacijo ponudnika Gradbenega inštituta ZRMK
prispevalo k znižanju ponudbenih cen na realno tržno raven.
Posle Državne tehnične pisarne na podlagi pogodbe opravljajo
poleg glavnega izvajalca Gradbenega inštituta ZRMK še
podizvajalci, od katerih so že v sklenjeni pogodbi izrecno imenovani
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Projekt Nova Gorica,
Podjetje za inženiring, urbanizem in geodezijo, Inštitut za geologijo,
geotehniko in geofiziko Ljubljana in Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno
inženirstvo in računalništvo, izvajalec pa ima na podlagi pogodbe
mandat, za izvedbo del po potrebi vključiti tudi druge podizvajalce.
Prvotna pogodba je bila sklenjena na podlagi zakona o Vladi in
zakona o delovnem področju in organizaciji ministrstev, po katerem
je MOP pristojen za odpravljanje posledic naravnih nesreč, po
uveljavitvi zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja v Posočju pa je bila prvotna pogodba nadomeščena z
novo, ki je temeljila na tem zakonu.
6. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE
DRŽAVNE TEHNIČNE PISARNE
Državno tehnično pomoč pri popotresni obnovi objektov izvaja
Državna tehnična pisarna kot posebna služba Vlade RS, ki je
pričela z delom 26. maja 1998. Z zakonom o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju je Državni tehnični
pisarni naložena zlasti naloga, da:

Državna tehnična pisarna ima sedež oziroma izpostavi v Bovcu
in v Kobaridu, pri čemer izpostava Kobarid pokriva tudi vse ostale
občine, razen bovške. Obe izpostavi sta nameščeni v najetih,
začasno preurejenih prostorih kjer poslujeta tudi s .strankami.
Občini Bovec in Kobarid namreč nista mogli ustreči želji Ministrstva
za okolje in prostor, da bi za delo Državne tehnične pisarne
zagotovile kakršnekoli prostore. V drugih občinah, ki jih je prizadel
potres, so nekatere izmed njih po dogovoru z vodstvom Državne
tehnične pisarne zagotovile brezplačno začasno rabo potrebnih
prostorov, tako da je organizacija terenskega dela mogoča iz njih.

- svetuje pri odločitvah glede načina obnove in nudi strokovno
pomoč v zvezi s popotresno obnovo objektov,
- pripravlja dokumente, potrebne za izdelavo občinskih programov
popotresne obnove objektov,
- pripravlja dokumentacijo osebam zasebnega prava za izdelavo
vlog za pridobitev'sredstev državne pomoči,
- sodeluje pri pripravi ureditvenih načrtov za urejanje prostora na
območju popotresne obnove,
- nudi pomoč lastnikom in upravljalcem nepremičnin na območju
popotresne obnove pri pridobivanju projektne dokumentacije,
dovoljenj in drugih listin potrebnih za izvedbo gradbenih del v
zvezi z odpravo posledic potresa,
- potrjuje skladnost projektne dokumentacije glede upoštevanja
krajinskih značilnosti, naravne in kulturne dediščine, tipologije
regionalne arhitekture ter drugih naravnih in ustvarjenih vrednot
okolja, ki jih je treba upoštevati pri urbanističnem načrtovanju in
projektiranju, ter s smernicami za popotresno obnovo iz poročila
o škodi,
- strokovno nadzoruje dela, za katera zadošča odločba o dovolitvi
priglašenih del,
- pridobiva lokacijsko dokumentacijo,
- koordinira izdelavo projektne dokumentacije za nadomestne
gradnje oziroma rekonstrukcije,
- sodeluje pri nadzoru smotrne in namenske rabe sredstev
državne pomoči in stanovanjskih posojil in organizira strokovno
nadzorstvo nad gradnjo.

Vodstvo državne tehnične pisarne je bilo izbrano na podlagi
naročnikovih poizvedovanj in dogovorov s pogodbenimi izvajalci.
Vlada republike Slovenije je za vodjo Državne tehnične pisarne
imenovala Stanislava Beguša, univ. dipl. inž. gradbeništva (Projekt
Nova Gorica), ki je bil z več strani predlagan za to delo kot
strokovnjak z izkušnjami pri vodenju investicijskih projektov, ki
uživa tudi zaupanje predstavnikov lokalnih skupnosti v Posočju.
Namestnik vodje Državne tehnične pisarne in odgovorni vodja
statične obnove je Igor Janežič, univ. dipl. inž. gradbeništva, ki je
strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami na področju projektiranja
gradbenih konstrukcij in rekonstrukcij objektov. Vodja arhitekturne
obnove je bil najprej red. prof. dr. Peter Fister, univ. dipl. inž. arh.,
predstojnik katedre na Fakulteti za arhitekturo in ekspert
mednarodnega ugleda na področju ohranjanja in obnove stavbne
dediščine, v nadaljnjem izvajanju pa je zaradi njegovih mednardnih
in drugih obveznosti to mesto prevzel asistent mag. Ljubo Lah,
univ. dipl. inž. arh.
V DTP je poleg drugega osebja do sedaj ob manjšem stalnem
jedru delalo več kot dvesto ljudi, do tega več kot sto arhitektov,
statikov in tehnikov ter več kot sto študentov arhitekture, ki so
svoje delo v okviru rednih študijskih obveznosti na Fakulteti za
arhitekturo opravili brezplačno, zgolj ob povrnitivi potnih stroškov.
Povprečno dela v Državni tehnični pisarni dela 67 ljudi, kar jo kljub
začasnemu in posebnemu značaju uvršča med največje
inženirske biroje v Sloveniji. Fluktuacija kadrov, s katero se sooča
Državna tehnična pisarna, je v glavnem posledica sorazmerno
ugodne konjunkture v domačem gradbeništvu in precejšnje

V okviru (oziroma razen) navedenih prednostnih nalog pa opravlja
Državna tehnična pisarna zlasti (še) naslednje naloge:
- pripravlja tehnična navodila in skice za vzdrževalna dela na
objektih, s katerimi se odpravljajo poškodbe, ki jih je povzročil
potres in ki ne pomenijo rekonstrukcije objektov ter zanje
zadošča pridobitev odločbe o dovolitvi priglašenih del,
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angažiranosti projektivnih in inženirskih podjetij, ki zaradi tega
niso pripravljena za daljši čas premeščati svojega osebja k poslom
v Državni tehnični pisarni.

Ob zasnovi sistema popotresne obnove so bile določene
predpostavke glede izvajanja Zakona o popotresni obnovi in
spodbujanju razvoja v Posočju še nejasne. To je namreč prva
trajna sanacija naravne nesreče s tako velikimi razsežnostmi v
samostojni Sloveniji in poteka ob uporabi drugačnega
instrumentarija, kot je bil na voljo pri podobnih dejavnostih v
nekdanji zvezni državi z drugačno ureditvijo.

7. DOSEDANJE DELO DRŽAVNE
TEHNIČNE PISARNE IN POTEK
POPOTRESNE OBNOVE OBJEKTOV

V obravnavani zvezi je najpomembnejša razlika od prejšnje
ureditve v tem, da državni organi nimajo na voljo kakih izrednih
pooblastil ali drugih vzvodov, s katermi bi lahko nenadoma
preusmerili aktivnosti poslovnih in drugih samostojnih subjektov
v popotresno obnovo, tudi če bi bilo njihovo angažiranje še tako
potrebno in koristno, če tega izrecno ne želijo sami oziroma če za
to nimajo tržnih motivov. Druga značilnost je v tem, da zaradi
reforme javne uprave in lokalne samouprave tudi današnje občine
niso več hkrati tudi organi države, ki bi jim bilo mogoče naložiti
opravljanje zadev, ki niso nesporna stvar lokalne samouprave,
hkrati pa so zaradi delitve iz prejšnjih večjih občin tudi njihovi
potenciali ustrezno šibkejši.

a) Izvajanje državne tehnične pomoči in popotresna
obnova objektov
Od 1. 6. do 31.12. 1998 je Državna tehnična pisarna izdelala 933
elaboratov za priglasitev del, sestavila 805 vlog za priglasitev del
in prejela 680 odločb o dovolitvi priglašenih del. V istem času je
izdelala tudi 499 elaboratov za projektno nalogo za izdelavo
projektne dokumentacije za zahtevnejše rekonstrukcije in
nadomestne gradnje objektov, sestavila 384 vlog za pridobitev
enotnega dovoljenja za gradnjo, sodelovala pri 289 izvedenih
lokacijskih obravnavah, sklenila 321 pogodb za izdelavo projektne
dokumentacije in prevzela 78 izdelanih projektnih dokumentacij
za zahtevnejše rekonstrukcije in nadomestne gradnje objektov
ter 33 gradbenih dovoljenj.

Zato ni bilo znano, kakšen bo odziv ključnih javnosti do popotresne
obnove, ki v slovenskem prostoru predstavlja nov pristop k
reševanju naravnih nesreč. Temeljna naloga na področju
komunikacijskih aktivnosti Državne tehnične pisarne (DTP) je
bila tako usmerjena na ugotavljanje odzivov na aktivnosti
organizirane in strokovno vodene popotresne obnove z namenom
hitrega in v mejah predpisov možnega prilagajanja elementov
popotresne obnove ugotovljenemu stanju.

Državna tehnična pisarna je do konca 1998 sestavila 355 pogodb
o izvajanju gradbenih, zaključnih in inštalacijskih del pri popotresni
obnovi objektov, od katerih jih je bil z vseh strani, t.j. tudi s strani
lastnikov objektov podpisanih in s tem sklenjenih 281.
Na 190 objektih je bila v tem obdobju popotresna obnova
dokončana. Osebje Državne tehnične pisarne je na objektih, ki
so bili že obnovljeni opravljalo, na objektih, ki se obnavljajo pa
opravlja strokovno nadzorstvo v skladu s predpisi o graditvi
objektov in predpisi o obligacijskih razmerjih.

Komunikacijske aktivnosti so tako prispevale upoštevan delež
podatkov za izvršene spremembe in dopolnitve zakona o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju.
Ne glede na nekatere nejasnosti (predvsem v delu, ki zadeva
odnos oškodovancev do organizirane obnove) je bilo treba izbrati
določena komunikacijska orodja, ki so bila usmerjena na področja
ugotavljanja dejanskega stanja, informiranja lokalnih javnosti in v
tem okviru še informiranja in izobraževanja uslužbencev DTP-ja
ter izvajalcev, informiranja splošne javnosti in preprečevanja že
nastalih kriznih situacij.

135 lastnikov poškodovanih objektov pa kljub temu, da je bilo za
pričetek oziroma dokončanje popotresne obnove v Državni
tehnični pisarni opravljeno vse potrebno, vključno s pridobitvijo
predpisanega upravnega dovoljenja in sestavitvijo pogodbe o
izvajanju del, ni želelo pričeti s popotresno obnovo v letu 1998 ter
so bodisi odklonili sklenitev pogodbe, bodisi zahtevajo izvajanje
popotresne obnove v letu 1999, ali pa se kljub pozivom Državne
tehnične pisarne ne udeležijo podpisa izvajalske pogodbe.

V ta namen so bila uporabljena naslednja komunikacijska orodja:
- Bilten namenjen lokalni javnosti (oškodovancem), iz njega pa
so podatke pridobivali tudi mediji, ki so obveščali širšo slovensko
javnost.
- Elektronski mediji (TV BC 222 in Alpski val) za obveščanje
oškodovancev v primerih, ko je bilo bistveno, da so informacije
posredovane v relativno kratkem času.
- Dežurni telefon - izkazal se je za pomembno dvosmerno
komunikacijsko orodje. S takojšnjimi odgovori na sporna
vprašanja je bilo mogoče preprečevali morebitne krize, hkrati
pa so bila zastavljena vprašanja dragocen vir za spoznavanje
problemov pri popotresni obnovi. Telefon je bil namenjen
predvsem lokalnim javnostim, pogosto pa so po informacijah
posegali tudi novinarji.
- Sporočila za medije, novinarske konference so omogočala
predstavljanje problematike in poteka popotresne obnove tudi
širši - splošni slovenski javnosti. To je bilo potrebno zaradi
negativnih izjav številnih posameznikov in skupin v zvezi s
popotresno obnovo, ki zaradi novega pristopa ni vedno doživljala
odobravanja.

Skupaj je torej v obdobju od 1.6. do 31.12.1999 Državna tehnična
pisarna izdelala 1432 elaboratov za priglasitev del in projektnih
nalog, od tega 933 elaboratov in 499 projektnih nalog. Sestavila
542 vlog za državno pomoč, od Upravne enote Tolmin pridobila
713 odločb o dovolitvi priglašenih del in enotnih dovoljenjih za
gradnjo, izponila vse pogoje oziroma opravila, potrebne za izvedbo
popotresne obnove 325 objektov in prevzela dokončano
popotresno obnovo 190 objektov.
Poleg navedenega pa je Državna tehnična pisarna z namenom
omogočitve predčasne sanacije poškodovanih dimnikov in streh
na tistih objektih, na katerih ni bila mogoča izvedba popotresne
obnove v letu 1998, (kar je bilo v javnosti znano pod pojmom
"male sanacije") pregledala še 1019 objektov, ugovila, da jih je od
tega 659 upravičenih za predčasno sanacijo in zanje pripravila
potrebne tehnične specifikacije za izvedbo predčasne sanacije
ter sklenila 455 pogodb za takšrfe sanacije. 118 predčasnih
sanacij je bilo zaključenih, 149 lastnikov objektov pa je odklonilo
predčasno popravilo objekta.
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- Prisotnost službe za informiranje na terenu: za uspešen potek
obnove je nujno sodelovanje oškodovancev in vseh, ki
sodelujejo v postopku obnove. Vsi strokovnjaki pa lahko v tako
občutljivem položaju, kot je popotresna obnova, uspešno delujejo
le pod pogojem, da poznajo probleme ljudi in pri reševanju
strokovnih problemov upoštevajo tudi njihovo razumevanje
obnove in načiel, ki jih je zakon uvedel. Prisotnost službe za
informiranje na terenu je omogočala spoznavanje in odzivanje
na reakcije in probleme oškodovancev ter njihovo videnje
popotresne obnove.
- Dopolnilno usposabljanje: vsi udeleženci v postopku popotresne
obnove (cenilci, projektanti, gradbeniki in nenazadnje vsi
uslužbenci DTP) so bili seznanjeni s pomenom in cilji
komuniciranja na tem projektu, tako da bi vsak, ki ima dnevno
stike s strankami, že sam lahko odločilno pripomogel h
kvalitetnemu komuniciranju.
- Izdelava navodil in predlogov: izdelana so bila številna navodila,
ki so vsem udeležencem v popotresni obnovi omogočala
razumevanje sistema popotresne obnove, pridobivanja sredstev
državne pomoči in posredovala oškodovancem številne
tehnične detajle, ki so slednjim omogočali, da izberejo optimalen
način popotresne obnove.

Za izdelavo plana popotresne obnove za so bili revidirani podatki
o obsegu popotresne obnove. V postopku revizije so bili na podlagi
individualnih razgovorov z lastniki v potresu poškodovanih
objektov, ponovnega pregleda cenitev za posamezne objekte,
podatkov iz izvedenih elaboratov sanacije objektov, ki jih je izdelala
Državna tehnična pisarna ter terenskih ogledov strokovnjakov iz
Državne tehnične pisarne za posamezna naselja na območju
popotresne obnove ponovno preverjeni in ustrezno urejeni podatki
o:

c) ovrednotenje komunikacijskih aktivnosti

V Tabeli 1 je prikazano število vseh objektov, ki jih je zajela revizija,
število objektov, ki niso upravičeni do državnih sredstev, ter število
objektov, katerih lažja sanacija bo izvedena na podlagi dovolitve
priglašenih del oziroma objektov, za katere je treba zaradi
zahtevnejše rekonstrukcije ali nadomestne gradnje pridobiti enotno
dovoljenje za gradnjo.

- številu objektov, za katere so lastniki upravičeni pridobiti državno
pomoč,
- zahtevnosti obnove,
- vrsti objekta ter o dejavnosti, ki se je izvajala pred potresom v
objektih,
- višini stroškov popotresne obnove,
- deležu nepovratne pomoči in sredstvih ugodnega
stanovanjskega kredita za posamezno obnovo objekta, ter
- predvidenem časovnem poteku popotresne obnove za objekte
znotraj posameznega naselja.
Zbirni podatki revizije obsega popotresne obnove so prikazani v
dveh tabelah.

Aktivnosti na komunikacijskem področjuso se odvijale v vseh
obdobjih popotresne obnove. Številni pomisleki glede načina
izvajanja obnove, ki so se pojavljali tako pri oškodovancih kot pri
širši slovenski javnosti, so zahtevali intenzivno komuniciranje.
Davek (ki se ga je prijelo ime posočnina), ki so ga morali vsi
davčni zavezanci plačati za popotresno obnovo je predstavljal
najbolj krizno točko v celotni obnovi. V mesecu oktobru pa se je
javno mnenje, precej spremenilo in doseženo je bilo razumevanje
organiziranega in strokovno nadzorovanega načina obnove, kot
je potekal v Posočju, tako pri veliki večini oškodovancev, kot pri
splošni javnosti, ki je spremljala proces popotresne obnove.

Zaradi preglednosti so objekti razvrščeni v dve skupini, označeni
s črkama A in B. V skupini objektov z oznako A so:
- naseljeni stanovanjski objekti,
- poslovni in drugi objekti, v katerih se je pred potresom dokazljivo
izvajala gospodarska ali druga dejavnost,
- javni objekti socialne infrastrukture in
- planine ter hlevi oziroma drugi kmetijski gospodarski objekti
kmetij z več kot 12 glavami velike živine.

8. STROŠKI IZVAJANJA DRŽAVNE
TEHNIČNE POMOČI V LETU 1998

V skupino B so razvrščeni vsi preostali kmetijski gospodarski
objekti manjših kmetij ter nenaseljeni stanovanjski objekti, katerih
lastniki prebivajo na območju popotresne obnove.

Od pričetka dela do 31. 12. 1998 je osebje Državne tehnične
pisarne z 48 urnim delovnim tednom in enakim uradovalnim časom
Državne tehnične pisarne opravilo skupaj 416 mož-mesecev
dela v skupni vrednosti 401.278.585,00 SIT, od česar odpade
312.997.296,00 SIT na delo, 88.281.289,00 SIT na potne in bivalne
stroške. Poleg navedenega je bilo v tem obdobju za obveščanje
javnosti namenjenih 19.170.000,00 SIT, za geološke,
geomehanske, geotehnične in druge strokovne podlage
25.729.295,00 SIT in za dodatna strokovna usposabljanja
izvajalcev 5.719.522,00 SIT.

Oznaka "A/N" v Tabeli 1 pomeni, da je za popotresno obnovo
objekta iz skupine A predvidena nadomestna gradnja ali
zahtevnejša rekonstrukcija, oznaka "A/R" pa, da je za popotresno
obnovo treba pridobiti enotno dovoljenje za gradnjo, vendar ne
gre za zahtevnejšo rekonstrukcijo.
V Tabeli 1 na strani 12 je za posamezno naselje oziroma občino
navedeno število objektov, ki glede na določbe zakona niso
upravičeni do sredstev državne pomoči. V veliki večini gre za
objekte, katerih sanacija popotresne škode ne presega 300.000
SIT. K tem objektom so prišteti tudi objekti, v katerih se pred
potresom ni izvajala nobena dejavnost ali niso bili naseljeni, njihovi
lastniki pa ne prebivajo na popotresnem območju. V to rubriko
objektov pa se šteje tudi nekaj deset objektov, za katere je Državna
tehnična pisarna izdelala elaborat sanacije, za lastnika ocenila
delež državnih sredstev in ugodnega stanovanjskega kredita,
lastnik pa se je kljub temu odrekel sanaciji objekta v okviru
državnaga programa popotresne obnove.

9. PLAN DELA DTP OD 1.1.1999 DALJE
a) Revidiran obseg popotresne obnove objektov
Načrtovanje obsega in trajanja popotresne obnove temelji na
dejanskem vpogledu v število škodnih primerov oziroma na
individualni obravnavi primerov, zato so se podatki od prvih ocen
neposredno po potresu dalje z napredovanjem popotresne
obnove oziroma dela Državne tehnične pisarne izpopolnjevali
oziroma spreminjali.
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V Tabeli 2 na strani 13 so prikazani stroški popotresne obnove
objektov, ki so upravičeni do sredstev državne pomoči.
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TABELA 1

BOVEC

ŠTEV. PREGLEDANIH
OBJEKTOV
brez
vsi
pregledani
državne
objekti
pomoči
B
B
202
49
92
24
Soča,

Trenta,
Lepena
Čezsoča
Mala vas
Dvor
Kal Koritnica
Trg
Golobarskih
žrtev
Kot
Brdo
Klane
Bovec 1
Bovec 2
KOBARID Drežniške Ravne
Magozd, Jezerca
Drežnica
Koseč
Krn.Vrsn
o
Ljibušne, •
Smast.Sužid
Idrsko, Ladra
Trnovo, Svino,
Mlinsko
Kobarid in ostalo
TOLMIN: Čadrg, Žabče
Zadlaz-Čadrg, Zadlaz-2abče
Zatolmin
Kamno
Volarje
Selišče, Selce
Tolmin 1
Tolmin 2
Tolmin 3
JESENICE, KRANJSKA GORA
BOHINJ, BLED, RADOVLJICA
CERKNO, IDRIJA, LOGATEC
ŠK.LOKA, ŽELEZNIKI, ŽIRI,
POLJANE

ZAHTEVNOST OBNOVE
priglasitev

enotno dovoljenje
za gradnjo

B
14

A/N

85

A/R
16

107
164
60
58
116

20
6
2
10
5

37
57
34
14
64

6
3
1
3
2

56
42
23
32
28

8
3
1
3
2

5
29
1
6
2

9
36
2
6
22

104
72
51
93
150
64
29
75
20
30

3
3
2
20
13
42
45
32
25
43

44
33
31
45
94
14
2
16
3
5

1
2
1
6
4
21
8
6
4
19

39
33
10
28
43
21
16
43
16
19

I
0
0
II
8
13
28
20
16
20

1
1
0
3
2
19
7
13
1
6

20
5
10
17
11
10
4
3
0
0

37

36

21

16

15

17

48
49

46
23

15
18

11
6

29
28

26
15

4
3

0
o

308
20
17
50
28
28
8
98
355
250
180
84
110
68

40
18
9
12
20
12
4
29
45
7
4
2
44
15

136
6
4
20
20
10
2
39
165
160
131
55
36
19

37
6
1
1
4
3
0
7
0
0
3
1
12
7

162
11
11
18
8
17
6
56
190
90
43
26
68
44

3
11
6
3
13
4
4
18
45
7
1
1
27
7

5
3
2
12
0
1
0
3
0
0
6
3
6
5

5
0
0
0
0
0
0
0
0
o
o
o
o
o

B

SKUPAJ:
2.997 822 1.306 362 1.356
356
105
159
176
Bovec 1:
Ledina, Podklopca, Ravni Laz, Rupa Vodenca, Zavrzelno, Ind. cona
Bovec 2:
Plužna, Log pod Mangartom, Žaga, Srpenica, Bavščica, Log Čezsoški
Kobarid in
Staro selo, Potoki, Avša, Borjana, Breginj, Logje, Livek, Kred, Jevšiek, Robič, BrodiSče, Sedlo, Perati in
ostalo:
center Kobarida
Tolmin 1:
Dolje, Gabrje, Ljubinj, Podljubinj
Tolmin 2: Modrej, Bača pri Podbrdu, Čiginj, Dolenja TrebuSa, Drobočnik, Gorenja Trebuša, Grahovo ob Baii, Grant, Klavže
Hudajužna, Tolmin 3: Trtnik, Vulčanski ruti, Volte, Znojile in center Tolmina
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TABELA 2
STROŠKI POPOTRESNE OBNOVE OBJEKTOV UPRAVIČENIH DO
DRŽAVNE POMOČI
nenaseljena
stanovanjski,
kmetijsko
stanovanja
poslovni In
skupaj
objekti socialne gospodarski v lasti preb. na
območju
Infrastr.
popotresne
objekti
ter hlevi z več
obnove
kot 10 GVŽ
BOVEC
Trenta,
Soča,
393,32
11,17
56,40
467,94
Lepena
Čezsoča
304,98
7,93
25,86
338,29
Mala vas
848,33
1,60
4,35
854,28
Dvor
88,01
0,00
6,14
94,15
Kal Koritnica
198,06
1,36
13,20
212,64
Trg
Golobarskih
366,65
0,00
11,80
378,45
žrtev
Kot
281,17
1,00
7,12
293,53
Brdo
101,55
3,00
0,00
104,55
Klane
101,03
0,00
0,00
101,03
Bovec 1
253,90
20,08
13,40
287,39
Bovec 2
175,03
6,35
0,95
182,32
KOBARID Drežniške Ravne
373,43
57,01
0,00
430,45
Magozd, Jezerca
158,81
60,34
42,40
261,60
Drežnica
209,33
20,55
20,55
252,51
Koseč
61,21
23,13
0,70
85,04
Krn,
88,18
30,70
17,30
139,20
Vrsno
Ljibušne, Smast, Sužid
53,14
18,17
20,10
91,43
Idrsko, Ladra
91,11
37,21
24,18
152,50
Trnovo, Svino, Mlinsko
123,70
19,30
5,50
148,50
Kobarid in ostalo
456,60
73,40
0,00
560,04
TOLMIN
Čadrg.Žabče
42,65
7,85
13,99
64,51
Zadlaz-Čadrg, Zadlaz-Žabče
45,90
4,95
13,71
64,60
■Zatolmin
88.75
53,90
19,00
161,69
Kamno
43,20
19,30
0,00
62,50
Volarje
71,35
10,40
15,00
98,12
Selišče, Selce
22,54
6,50
0,00
29,04
Tolmin 1
192,53
28,18
23,07
243,75
Tolmin 2
581,90
70,50
11,60
693,80
Tolmin 3
280,80
0,00
0,00
280,80
JESENICE,KRANJSKA GORA
201,19
0,70
0,00
201,89
BOHINJ, BLED, RADOVUICA
205,71
0,00
11,66
217,38
CERKNO, IDRIJA, LOGATEC
293,00
20,30
38,70
352,00
ŠK.LOKA, ŽELEZNIKI, ŽIRI, POLJ.
232,30
18,90
6,70
257,90
8.163,82
7.029,36
633,78
423,38
ISKUPAJ:
Bovec 1:
Bovec 2:

Ledina, Podklopca, Ravni Laz, Rupa Vodenca, Zavrzelno, Ind. cona
Plužna, Log pod Mangartom, Žaga, Srpenica,
Bavščica, Log Čezsoški
Kobarid in ostalo: Staro selo, Potoki, Avša, Borjana, Breginj, Logje, Livek, Kred, Jevšček, Robič, Brodišče, Sedlo, Perati in
center Kobarida
Tolmin 1: Dolje, Gabrje, Ljubinj,
Poljubinj
Tolmin 2: Modrej, Bata pri Podbrdu, čiginj, Dolenja Trebuša, Drobočnik, Gorenja Trebuša, Grahovo ob Bači, Grant, Huda
Južna, Klavže....
Tolmin 3: Trtnik, Vulčanski ruti, Volče, Znojile in center Tolmina
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Spričo navedenih vzrokov se je to število povečalo na 2152
objektov, predvidenih za popotresno obnovo, od tega 1691
naseljenih stanovanjskih, aktivnih gospodarskih in drugih objektov,
pri katerih je popotresna obnova prednostna. To glede na prvotno
načrtovano število omeni povečanje obsega popotresne obnove
za 532 objektov ali 33%, kar skupaj z nekaterimi drugimi opisanimi
vzroki zahteva ustrezno podaljšanje časa popotresne obnove.

Iz navedenih podatkov sledi glede na predhodne načrte in ocene
povečan obseg oziroma povečana zahtevnost popotresne
obnove, zaradi tega pa je neogibno podaljšanje trajanja in
posledično tudi povečanje stroškov popotresne obnove. Glede
podaljšanja trajanja popotresne obnove je bilo na podlagi
dosedanjega poteka in zbranih podatkov že mogoče pripraviti
usklajen terminski plan popotresne obnove, ki je v prilogi št. 2
tega poročila. Glede dejanskih stroškov popotresne obnove
oziroma njihovega posledičnega povečanja zaradi povečanega
obsega in zahtevnosti pa bo mogoče pripraviti nove ocene in s
tem ustrezne sklepe Vlade RS, s katerimi bo ta dopolnila svoje
sklepe s 86. seje dne 4. decembra 1998 šele ko bodo dokončani
vsi elaborati Državne tehnične pisarne za izvedbo popotresne
obnove, t.j. v skladu z omenjenim terminskim planom do 30. 6.
1999.

b) Subjektivni vzroki - odlaganje popotresne obnove
V spremljanju izvajanja popotresne obnove oziroma državne
tehnične pomoči izstopa kot stalnica precejšen razkorak med
številom poškodovanih objektov, za katere je pripravljena vsa
dokumentacija, vključno z dovoljenjem za gradnjo in odobritvijo
državne pomoči in tistimi, ki se tudi fizično že obnavljajo oziroma
so že obnovljeni. Prvih, torej objektov, pri katerih je država opravila
vse potrebno za obnovo je stalno znatno več kot slednjih, kjer je
pričetek obnove odvisen samo še od volje lastnikov.-

Vzroki za povečanje obsega oziroma zahtevnosti popotresne
obnove so zlasti naslednji:

Ta pojav ni bil pričakovan še zlasti ne v razmerah, ko so bili
izvajalci državne tehnične pomoči in popotresne obnove nenehno
izpostavljeni ostrim kritikam zaradi domnevno prepočasnega
obnavljanja. Omenjena razlika v številu obeh vrst objektov nastaja
zaradi tega, ker lastniki slednjih odlašajo s pričetkom obnove. To
pomeni, da se bodisi izmikajo njeni sklenitvi, bodisi izrecno
zavračajo sklenitev pogodbe o izvajanju gradbenih in drugih del
za popotresno obnovo svojih objektov in zahtevajo pričetek
obnove ne takrat, ko je zanj vse pripravljeno, temveč takrat, ko
bo to ustrezalo njim oziroma v letu 1999.

a) Objektivni vzrok: slabo grajen stavbni fond
Individualna obravnava objektov zlasti na Tolminskem je pokazala,
da je stanje stavbnega tonda oziroma gradbene substance
bistveno slabše od pričakovanega. Glede na to, da v večini
tolminskih naselij potresni sunki niso bili tako močni kot v večji
bližini potresnega epicentra, je bilo mogoče računati s sorazmerno
manjšim obsegom in zahtevnostjo poškodb. Vendar pa so
natančnejši pregledi posameznih objektov, ki jih je na podlagi
škodnih listov cenilnih komisij opravila Državna tehnična pisarna
v zvezi s pripravo projektne dokumentacije za popotresno obnovo
pokazale, da je stanje drugačno.

Podobna je izkušnja Državne tehnične pisarne v zvezi s
predčasnimi sanacijami dimnikov in streh pri poškodovanih
objektih, ki so v uporabi, njihova popotresna obnova pa zaradi
ndeokončane priprave projektne in druge dokumentacije ter
dodelitve sredstev državne pomoči še ni mogoča. Ob odločnih
zahtevah nekaterih lokalnih dejavnikov, javnih kritikah in
komentarjih v občilih, ki so vzpostavili čvrst in splošen vtis o
prioritetnosti teh t.im. »malih« sanacij, je Državna tehnična pisarna
preusmerila znaten del svojih zmogljivosti na pripravo podatkov,
tehničnih navodil, oddajo naročil in nadzorstvo nad njihovim
izvajanjem. Rezultati te akcije, ki je ne nazadnje potekala tudi na
račun redne popotresne obnove, pa so zaradi drugačne volje
večine lastnikov poškodovanih objektov ostali daleč pod
načrtovanimi in s tem močno omajali splošno prepričanje o
domnevni prioritetnosti »malih sanacij«.

Kot so potrdile tudi dosedanje raziskave Zavoda za gradbeništvo,
je namreč kakovost kamnitega in mešanega zidovja v Posočju
bistveno slabša, kot drugod po Sloveniji. Zato je potrebno prav
vsak poškodovan objekt protipotresno utrditi, tako kot to tudi
zahteva veljavni pravilnik o rekonstrukciji objektov visoke gradnje,
ki jih je poškodoval potres.
Objekti, poškodovani v potresu so nastajali v izredno skromnih in
drugače kakovostni in trajni gradnji nenaklonjenih razmerah prve
in druge svetovne vojne ter obdobja med njima, ko je bil slovenski
živelj na obravnavanem področju ne le narodnostno, ampak tudi
gospodarsko ogrožen. V takih okoliščinah se zasebne stavbe
niso gradile iz gradbenih proizvodov, temveč iz najdenih
(neobdelano okroglo rečno kamenje, nesegregiran pesek, železje
iz vojnih ostankov) oziroma slabo izdelanih (doma žgano in
gašeno apno, še to v skromnih količinah) materialov. Za razliko
od solidno grajenih javnih stavb (n.pr. opuščena bovška telefonska
centrala), ki so ostali skoraj ali docela nepoškodovani, so takšne
hiše in gospodarska poslopja utrpela hujše poškodbe.

Kljub temu, da na to niso opozorili ali kako drugače dvomili v
času, ko so strokovne ekipe Državne tehnične pisarne na terenu
snemale stanje in načrtovale predčasno obnovo dimnikov in streh,
so ji namreč številni lastniki nasprotovali v trenutku, ko so se
soočili z gradbenimi izvajalci, ki naj bi na podlagi predhodno
pripravljene dokumentacije pričeli z deli na objektih. Bodisi niso
dovolili pričetka del, ker bi jih ta motila pri mirnem uživanju posesti,
ker dimnikov, ki naj bi jih obnovili dejansko ne uporabljajo, ker so
ugotovili, da tudi predčasna sanacija dimnikov in streh pomeni
samo del popotresne obnove, ne pa dodatek k njej, ker niso videli
potrebe po predčasni obnovi dimnika in strehe ob sicer načrtovani
poznejši celoviti popotresni obnovi objekta, ali pa se iz nepojasnjenih
razlogov niso strinjali s strokovno in tehnično pravilno, t.j. celovito
in solidno predčasno sanacijo dimnikov ali streh

Kot so pokazale terenske raziskave, več objektov, ki so bili
poškodovani že v potresu leta 1976 tekrat tudi ni bilo ustrezno
obnovljenih, demografski odlivi pa so slabšali tudi siceršnje pogoje
za solidno vzdrževanje objektov. Eden od zgovornih dokazov za
slabšo kakovost stavbnega fonda je bistveno večja količina
vtisnjene injekcijske mase v primerjavi z količinami v drugih krajih
v Sloveniji.
Posledica navedenih vzrokov je bistveno povečanje števila
objektov, ki so upravičeni do državne pomoči oziroma do državne
tehnične pomoči pri popotresni obnovi. Na podlagi začasnih
podatkov o številu škodnih listov in številu upravičencev do pomoči,
je Državna tehnična pisarna poleti 1998 pripravila terminski plan
popotresne obnove, v katerem je na podlagi navedenih podatkov
računala, do bo skupaj potrebno popotresno obnoviti 1630
objektov.

1. april 1999

Razlogov za tako ravnanje lastnikov objektov je več in so
individualno pogojeni. Za nekatera pogostejša ravnanja pa
obstajajo tudi nekateri skupni vzroki. Med njimi velja zlasti omeniti
individualna kalkuliranja glede višine državne pomoči in lastnih
sredstev, prevelika ali prehitra pričakovanja v zvezi z razvojno
pomočjo kot nečim, kar naj bi bilo splošno in brezpogojno
zagotovljeno in posledično prevelike, nerealne želje po spremenjeni
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obnove, t.j. na samo dveh tretjinah pozneje ugotovljenega obsega,
bi za pripravo projektne dokumentacije v tem času potrebovali
znotraj Državne tehnične pisarne ter v pogodbeno angažiranih
projektivnih podjetjih 180 projektantskih ekip oziroma 600
diplomiranih inženirjev, inženirjev in tehnikov. Na razpolago za
delo v Državni tehnični pisarni je 10 projektantskih ekip, v vseh
usposobljenih projektivnih birojih pa še približno 60 projektantskih
ekip.

oziroma prilagojeni namembnosti velikosti objektov v odnosu do
državne pomoči v programu popotresne obnove
Končno pa je kot enega od razlogov oziroma posrednih načinov
za odlaganje popotresne obnove potrebno omeniti tudi
nepripravljenost nekaterih lastnikov, da bi sklenili pogodbe o
ugodnih stanovanjskih posojilih s Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije in sicer v zmotnem prepričanju, da je mogoče
projektirani obseg popotresne obnove skrčiti tako, da bi zanjo
zadoščala samo nepovratna sredstva državne pomoči.

Če naj bi tako povečano število poškodovanih in do državne
pomoči upravičenih objektov nato v obdobju marec - december
1999 tudi fizično obnovili, pa bi za to ves preostali čas popotresne
obnove potrebovali 290 gradbenih ekip oziroma skupaj 1160
delavcev s potrebno opremo, mehanizacijo in logistično podporo,
na razpolago pa je največ 220 ekip.

Vsak tak objekt, ki bi ga bilo mogoče zaradi dokončanih vseh
priprav pričeti obnavljati oziroma obnoviti že v letu 1998, pa bo to
zaradi volje lastnika mogoče šele v letu 1998 podaljšuje trajanje
popotresne obnove, povečuje njeno logistično zahtevnost in
otežuje njeno izvajanje v letu 1999, hkrati pa zmanjšuje
učinkovitost obnove v letu 1998 in z neplaniranimi izpadi povzroča
probleme gradbene smotrnosti prizadetim izvajalcem. V osnovi
pa ima takšno odlašanje za posledico povečanje obsega preostale
popotresne obnove oziroma njene zahtevnosti po letu 1998.

Niti prvih niti drugih kapacitet v Sloveniji ni več, kot jih je že
angažiranih na popotresni obnovi in sicer tako zaradi sedanje
konjunkture in velikostnih omejitev projektivnih in gradbenih podjetij,
kakor tudi zaradi njihovega upoštevanja zakonitosti obvladovanja
tržnih deležev, ki izvajalce odvračajo od enostranske
angažiranosti na dolgoročno neponovljivih naročilih. Niti
projektiranja niti izvajanja popotresne obnove pa tako zaradi
različnih pravnih okvirov, kot zaradi gospodarskih razlogov ni
mogoče in ne bi bilo smotrno poskušati oddati tujim izvajalcem.

c) Omejene in angažirane projektivne in gradbene
kapacitete v Sloveniji
Iz primerjave opravljenega in načrtovanega dela tako pri državni
tehnični pomoči oziroma nalog Državne tehnične pisarne, kot
gradbenih, zaključnih gradbenih in inštalacijskih del pri fizičnem
izvajanju popotresne obnove sledi:

V zvezi s fizičnim izvajanjem del pa se pri zagotovitvi delovne sile
bilo mogoče poslužiti mednarodnih kooperacij, vendar ne z
morebitnim samostojnim nastopanjem tujih subjektov. Celo pri
tovrstnih odločitvah pa bi bilo potrebno presoditi, ali je zaradi
pospešitve popotresne obnove smotrno sredstva slovenskih
davkoplačevalcev, za storitve, ki jih lahko opravijo domača podjetja,
prelivati v tujino.

a) da je v Državni tehnični pisarni oziroma z izvajanjem državne
tehnične pomoči potrebno v letu 1999 zagotoviti še 1219
obnovitvenih elaboratov, ki jih izdeluje Državna tehnična pisarna
ter projektnih dokumentacij, ki jih izdelujejo projektivna podjetja
namesto 678, kolikor bi jih bilo potrebno, če bi obveljale številke
iz prvotnega načrta in
b) da je potrebno fizično obnoviti še 1962 objektov namesto 1430,
kolikor je bilo načrtovano na podlagi zgodnejših ocen.

10. PLAN PORABE SREDSTEV DTP
Plan dela Državne tehnične pisarne do konca leta 1999 je izdelan
na podlagi natančnejših podatkov o strukturi in obsegu dela, kot
so se izoblikovali ob predhodnem načrtovanju in izvajanju
popotresne obnove in je prikazan v naslednjem tabelaričnem
pregledu:

Če bi želeli tako povečan obseg dela pri pripravi projektne
dokumentacije oziroma nuđenju državne tehnične pomoči opraviti
do konca februarja leta 1999, kot sledi iz sklepov Državnega
zbora Republike Slovenije, sprejetih na podlagi poročila Vlade
RS, ki je temeljilo na prvotno načrtovanem obsegu popotresne
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STRUKTURA DELOVNIH MEST (VRST DELA) S ŠTEVILOM LJUDI IN MOŽ/MESECI
m/m
m/m
števi mož koled. m/m
lo
dela mesec mes. l.-VI. vn.ocn. l.-VI.
dela
1999
vcev
ev
1999
2000
13,2
11
7,2
7,2
7,2
1
1 vodja Državne tehnične pisarne
11
1
13,2
7,2
7,2
7,2
pomočnik
vodje
Državne
tehnične
pisarne
2
11
7,2
7,2
7,2
1
13,2
3 tehnični vodja Državne tehnične pisarne
7,2
7,2
7,2
6
1
7,2
4 vodja izpostave
12
7,2
7,2
7,2
14,4
1
5 vodja izpostave
6
7,2
7,2
7,2
1
7,2
administrator
6
7,2
14,4
7,2
7,2
12
1
7 administrator
7,2
7,2
6
7,2
1
7,2
8 odgovorni vodja tehničnega svetovanja
7,2
7,2
14,4
12
7,2
1
9 odgovorni vodja tehničnega svetovanja
1
1
1
12
1
2
odgovorni
vodja
arhitekture
10
6
7,2
5
7,2
1
6
11 vodja arhitekture v izpostavi
7,2
7,2
14,4
12
7,2
1
12 vodja arhitekture v izpostavi
14,4
4,5
91,8
14,4
91,8
17
13 statiki in drugi inženirji(elektro,strojni)
14,4
64,8
14,4
4,5
12
64,8
14 arhitekti
14,4
14,4
6
0
0
2
16a svetovalec pri sestavi vlog za držav, pomoč
7,2
7,2
7,2
1
14,4
12
16b svetovalec pri sestavi vlog za držav.pomoč
3,6
3,6
3,6
14,4
6
1+1
17 svetovalec pri premož.-pravnih zadevah
14,4
7,2
14,4
6
7,2
2
18a administrator spisov državne pomoči
14,4
12
7,2
7,2
7,2
1
18b administrator spisov državne pomoči
54
12
54
54
10
108
19 nadzornik vseh del pri obnovi objektov
14,4
14,4
4,5
37,8
37,8
7
20a tehnik v projektivi
72
144
12
72
72
10
20b nadzornik tehnik
14,4
14,4
14,4
14,4
12
2
20c tehnik v izvedb.inženiringu
460,6
289
289
št.
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POROČILO O IZVAJANJU DRŽAVNE
POMOČI PRI POPOTRESNI OBNOVI
OBJEKTOV IN PLAN POPOTRESNE
OBNOVE

POROČILO O IZVAJANJU DRŽAVNE
POMOČI PRI POPOTRESNI OBNOVI
OBJEKTOV IN PLAN POPOTRESNE
OBNOVE

PRILOGA ŠT. 2

PRILOGA ŠT. 1

PLAN POPOTRESNE OBNOVE
1999-2000

POROČILO O IZVAJANJU DRŽAVNE
POMOČI PRI POPOTRESNI OBNOVI
OBJEKTOV V OBDOBJU OD 4.1.1999
DO 26.2.1999

1. Pojasnila plana
Popotresna obnova Posočja prehaja v drugo fazo, ki jo s
spomladanskim časom označuje obsežno operativno izvajanje
gradbenih in drugih del na objektih. Ker je v ta namen poleg
zahtevnih strokovnih nalog potrebno zagotoviti tudi ustrezno
logistično podporo celotnega procesa, je bilo opravljeno analitično
načrtovanje posameznih faz dela, kar zagotavlja tudi ustrezno
kontrolo dela. Celoten proces dela je za potrebe načrtovanja
razdeljen na štiri glavne faze, ki s podfazami tvorijo mejnike
popotresne obnove in smiselno zaključene kontrolne točke.
Območje popotresne obnove je zaradi narave in organizacije
dela geografsko razdeljeno na 33 lokacij, kar predstavlja tudi
lokaliziran individualni pristop k oškodovancem. Proces dela je
razdeljen na sledeče faze:

Državna tehnična pisarna je v obdobju od 4.1.1999 do 26.2.1999
izdelala 276 elaboratov za priglasitev del in projektnih nalog (skupaj
1749)', od tega 257 elaboratov (skupaj 1228) in 19 projektnih
nalog (skupaj 521). Po pooblastilu lastnikov poškodovanih objektov
je v njihovem imenu vložila 148 priglasitev del (skupaj 966) in na
tej podlagi prejela 119 odločb o dovolitvi priglašenih del (skupaj
799). Prav tako v imenu upravičencev je sestavila 140 vlog za
pridobitev državne pomoči (skupaj 682).
V obravnavanem obdobju je bilo sklenjenih 137 gradbenih pogodb
(skupaj sklenjenih pogodb 418, za sklenitev pa je bilo pripravljenih
skupaj 601 pogodb). V januarju in februarju je bilo dokončanih 16
popotresnih obnov (skupaj 206), na dan 26.2.1999 pa je potekalo
izvajanje gradbenih del popotresne obnove na 136 objektih gradbiščih.

-Elaborat, ki predstavlja izdelavo dokumentacije za izvedbo
sanacije objekta, oziroma osnovno dokumentacijo za izdelavo
projekta za potrebe rekonstrukcije in novogradnje,

V celotnem obdobju popotresne obnove je bilo sklenjenih 157
pogodb za izdelavo lokacijske dokumentacije in 282 pogodb za
izdelavo projektne dokumentacije. Izročenih in na podlagi uspešno
opravljene revizije je bilo prevzetih skupaj 78 projektnih
dokumentacij.

-Projektiranje, ki predstavlja izdelavo projektne dokumentacije
po ZGO za izvedbo zahtevnejše rekonstrukcije objekta, oziroma
nadomestne novogradnje,
-Izgradnja, ki predstavlja popotresno gradbeno obnovo objekta
iz naslova sanacije, rekonstrukcije ali novogradnje. Omenjenim
načinom obnove ustrezno se imenujejo tudi tri podfaze,

V skupaj 68 primerih je bil postopek popotresne obnove zaključen
zaradi tega, ker se je pri individualni projektno tehnični obravnavi
objektov ugotovilo, da ne dosegajo zakonsko določenega praga
za dodelitev državne pomoči.

-Zaključek, ki predstavlja upravno-administrativni zaključek
popotresne obnove.
Čas izvedbe posameznih (pod)faz je odvisen od števila objektov
in zahtevnosti popotresne obnove, medtem ko so različnim
upravno-administrativnim aktivnostim, ki pogojujejo navedene faze,
pripisane konstantne časovne vrednosti (npr. pridobitev
lokacijskega dovoljenja, pridobitev dovoljenja za poseg v prostor,
pooblastilo lastnika,...) skladno z veljavnimi predpisi ali uveljavljeno
prakso. Tako so za posamezne "tehnične" faze načrta določene
sledeče časovne vrednosti:
- faza
- faza
- faza
- faza
- faza

Elaborat 6-dnevno trajanje,
Projektiranje 45-dnevno trajanje,
Izgradnja/Sanacija 20-dnevno trajanje,
Izgradnja/Rekonstrukcija 45-dnevno trajanje in
Izgradnja/Novogradnja 90-dnevno trajanje.

Upravno-adminstrativne aktivnosti, ki so jih združene v enoten
termin - Pridobitev dovoljenja za poseg v prostor, pa imajo 35dnevno trajanje in predstavljajo potreben čas za prehod iz
(pod)faze v (pod)fazo. Začetek le-teh pa je odvisen od trenutne

' V oklepajih je navedeno kumulativno število za celotno obdobje od 26.5.1998
do 26.2.1999
poročevalec, št. 20
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državne pomoči, ampak le stanovanjske, poslovne in javne
objekte, ki so zaradi svoje operativne funkcije prvi zajeti v
popotresno obnovo.

dejanske situacije na določeni geografski lokaciji. V sklopu časovne
opredelitve načrta popotresne obnove velja poudariti, da je
predpostavljen 40-urni delovni teden, z delno prekinitvijo dela v
mesecih december, januar in februar (vremenske neprilike),
vendar samo v fazi Izgradnja. Ostale časovne omejitve (razen
državnih praznikov) pri pripravi načrta niso upoštevane.

Nenazadnje velja poudariti, da je zaključek popotresne obnove
odvisen (predvsem) od števila razpoložljivih strokovno
usposobljenih ekip, ki izvajajo posamezne (pod)faze celotnega
procesa. Njihovo dejansko število predstavlja pomemben
omejitveni dejavnik. Tako je za izvedbo nalog v fazi Elaborat
operativnih 10 ekip, v fazi Projektiranje 76 ekip, v fazi Izgradnja/
Sanacija 110 ekip in skupno v fazi Izgradnja/Rekonstrukcija in
Izgradnja/Novogradnja 105 ekip. S povečevanjem števila ekip v
posameznih fazah bi lahko proces popotresne obnove skrajšali,
vendar trenutna situacija omogoča zagotoviti v nadaljevanju
prikazane datume zaključkov posameznih faz (Tabela 1). Število
oziroma odstotek izdelkov v posameznih fazah načrta popotresne
obnove kot mesečni sumarnik prikazujeta Graf 1 in Graf 2.

Čas trajanja posameznih (pod)faz je odvisen od števila objektov
in zahtevnosti popotresne obnove. Ker predstavljeni načrt dela
prikazuje časovni presek procesa v določenem trenutku, ko je
popotresna obnova že v polnem obsegu, se tudi število izdelkov
posameznih (pod)faz številčno razlikuje in sicer je število izdelkov
sledeče:
-

Elaborat, 611 izdelkov,
Projektiranje, 278 izdelkov,
Izgradnja/Sanacija, 1232 izdelkov,
Izgradnja/Rekonstrukcija, 175 izdelkov,
Izgradnja/Novogradnja, 164 izdelkov.

2. Terminski plan

Omenjeno število izdelkov posameznih faz, ki jih pomensko in
analitično lahko enačimo z objekti, ne predstavlja vseh v potresu
poškodovanih objektov ali vseh objektov, ki so deležni nepovratne

1. april 1999

Podrobni terminski plan je priložen v nadaljevanju na tabelah,
grafig in Gantovem diagramu
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GRAF 1: Število izdelkov v posameznih fazah načrta
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GRAF 2: Odstotek izdelkov v posameznih fazah načrta
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REPUBLIKA SLOVENIJA
SVET ZA RADIODIFUZIJO

. POROČILO O DELU SVETA ZA RADIODIFUZIJO RS V
LETU 1998,

Številka: DP25-03/99-89
Ljubljana, 16. marec 1999

kj ga je
1999.

Svet za radiodifuzijo pošilja v skladu s sedmo alineo 58. člena
Zakona o javnih glasilih

svet

obravnaval in sprejel na 34. seji dne 11. marca
Ivo Kranjčevič I r
predsednik

D
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REPUBLIKA SLOVENIJA
SVET ZA RADIODIFUZIJO
Ljubljana, 2.3.1999

POROČILO O DELU SVETA ZA RADIODIFUZIJO REPUBLIKE
SLOVENIJE V LETU 1998 IN NALOGE SVETA V PRIHODNJEM
OBDOBJU
L UVOD
1. Svet za radiodifuzijo RS (v nadaljevanju: Svet) je bil ustanovljen 26. maja 1994 z
Odlokom Državnega zbora Republike Slovenije (Ur. list RS, štev. 30/94).
V Svet so bili iz vrst strokovnjakov s področja radiodifuzije in javnih delavcev
imenovani:
• za predsednika Ivica Kranjčevič
• za člane: dr. Savo Leonardis, Mojmir Ocvirk, Franc Potokar, Janez Praprotnik, Iztok
Saje, dr. Slavko Splichal (odstopil 94, nadomestni član Mitja Kregar imenovan 97),
Mile Šetinc in dr. Jure Zupan.
Zakon o javnih glasilih določa, da člani Sveta ne morejo biti funkcionarji in zaposleni v
državnih organih, poslanci, člani vodstev političnih strank in zaposleni v RTV
organizacijah. Mandat predsednika in članov je pet let.
Svet je pri svojem delu neodvisen in samostojen. Svet ima pravico zahtevati od državnih
organov, RTV organizacij in kabelskih operaterjev informacije in gradiva, ki jih
potrebuje za svoje delo.
2. Naloge Sveta so podrobneje opredeljene v 58. členu zakona. Svet:
• varuje svobodo komuniciranja, programsko neodvisnost ter odprtost in pluralnost
RTV programov;
• nadzoruje dejavnost RTV organizacij in kabelskih operateijev v Republiki Sloveniji;
• spremlja skladnost lokalnih nekomercialnih in komercialnih RTV programov z
zakonom in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republike Slovenijo;
• določi podrobnejša vsebinska merila za opredelitev nekomercialnih RTV programov;
• predlaga pristojnemu organu dodelitev radiodifuznega kanala in njegov odvzem;
• obravnava načela razdelitve frekvenčnih pasov za radiodifuzijo in radiodifuznih
kanalov;
• pripravlja za Državni zbor letno poročilo oziroma oceno stanja na področju
radiodifuzije ter predloge za izboljšanje stanja;
• opravlja druge naloge, določene z zakonom in ustanovitvenim aktom.
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Žal Državni zbor z odlokom leta 1994 ni uredil finančno tehničnih zadev, ki so se
kasneje pokazale kot bistvena ovira za bolj učinkovito delovanje Sveta za radiodifuzijo
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet):
• ni bil določen sedež Sveta;
• ni bila opredeljena strokovna služba, ki bi za potrebe Sveta opravljala vsa strokovno
tehnična opravila;
• v proračunu ni bilo predvidenih sredstev za delo Sveta;
• ni bila vzpostavljena baza podatkov, nujnih za delo Sveta.
3. V naši zakonodaji in praksi delo takih in podobnih svetov ni urejeno; strokovno tehnično
podporo za delo Sveta je zato skoraj dve leti zagotavljal Urad Vlade Republike
Slovenije za informiranje. Zaradi neurejenega statusa je že v začetku decembra 1994
protestno odstopil tudi član Sveta dr. Slavko Splichal. Državni zbor je leta 1997
imenoval nadomestnega člana gospoda Mitjo Kregarja.
Predsedovanje in članstvo v Svetu niso profesionalne funkcije, ampak jih predsednik in
člani opravljajo poleg svojih rednih delovnih obveznosti; tak način dela Sveta bi še
toliko bolj zahteval močnejšo profesionalno strokovno službo.
Šele leta 1996 so bili zagotovljeni temeljni administrativno tehnični pogoji za delo
Sveta Marca 1996 je Svet pridobil prostore in s tem tudi sedež na Parmovi 53 v
Ljubljani, kupljena je bila potrebna tehnična oprema, aprila oz. maja 1996 pa je Svet
zaposlil tajnico^ strokovno sekretarko ter strokovnega sodelavca - diplomiranega
novinarja. V letu 1998 je Svet zaposlil še dva strokovna sodelavca ter opremil in
usposobil službo za reden nadzor nad programi.
Članom Sveta za radiodifuzijo , imenovanim z Odlokom DZ (UL št. 30/3.6.1994) z
dne 26.maja 1994, 4.junija 1999 poteče petletni mandat. Da bi delo sveta nemoteno
potekalo, prosimo Državni zbor, da sproži ustrezne postopke za imenovanje novih
članov sveta. Ob tem pristojne pozivamo, naj pri izboru kandidatov upoštevajo
predvsem kandidatova znanja s področja audio-vizualnih medijev.

II. POGLAVITNI POUDARKI IZ DELA SVETA V LETU 1998
Svet seje sestal na osmih rednih in eni izredni seji. Svet je opravljal predvsem naslednje
naloge, ki mu jih nalaga Zakon o javnih glasilih:
1. Izbira najprimernejših ponudnikov programov na javnih razpisih prostih
radiodifuznih kanalov
Zakon določa, da se pravica uporabe radiodifuznega kanala dodeljuje na predlog Sveta,
skladno z zakonom, ki ureja radijske komunikacije (Zakon o telekomunikacijah z junija
1997). Pred pripravo predloga mora Svet pridobiti mnenje Uprave RS za
telekomunikacije o skladnosti z mednarodnimi plani ter drugimi tehničnimi pogoji za
pridobitev radiodifuznega kanala.
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Prosti radiodifuzni kanali se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov, ki jih v skladu z
zakonom Uprava Republike Slovenije objavlja najmanj dvakrat letno v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Svet je ob koncu svojega mandata pripravil tudi oceno stanja na področju uporabe
radiodifuznih kanalov ter analizo vseh predlogov za radijska dovoljenja, ki jih je
sprejel v svojem mandatu. Analiza je osredotočena predvsem na kriterije, ki so svet
vodile pri izbiri najprimernejših ponudnikov programov. Celotna analiza je priložena
poročilu (priloga 1).
Svet je v letu 1998 sprejel:
Radio
• 11 predlogov za dodelitev pravice uporabe radiodifuznih kanalov za RA programe :
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

RTV organizacija

Ime programa

frekvenca in lokacija

RTV Slovenija
Radio Slovenija
RTV Slovenija
Radio Slovenija
RTV Slovenija
Radio Slovenija
Protokol d.o.o.
Koper

SLO 3 - A RS

Beli križ
96,1 Mhz
Peč
104,0 Mhz
Peč
106,0 Mhz
Slavnik
105,1 Mhz

Biroteh d.o.o.
Hrušica
Radio Alfa d.o.o.
Slovenj Gradec
M.A.S. d.o.o.
Murska Sobota
Alpe Adria Zeleni val
d.o.o.. Grosuplje
RTV Slovenija
OE Oddajniki in zveze
Ljubljana
Radio Antena 1 d.o.o.,
Ljubljana
Radiodur d.o.o.,
Ljubljana-Šentvid

Radio Top

SLO 2
SLO 3
Radio Capris

Begunje
94,4 Mhz
Rahtelov vrh
Radio Alfa
103,2 Mhz
Radenski vrh
Radio Viva
99,5 Mhz
Polževo
Zeleni val
93,1 Mhz
Radio Maribor International Ljubljana
105,2 Mhz

datum
obravnave
07.04.98
16.04.98
16.04.98
21.05.98
20.08.98
20.08.98
20.08.98
30.06.98
10.09.98

Radio Antena 1

Ljubljana 105,2 Mhz 10.09.98

Radio Dur

Kranj Jošt
107,4 Mhz

10.09.98

• ter 4 predloge za obnovitev radijskih dovoljenj za RA programe :
1.
2.
3.
4.
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Radio-TV Ognjišče
d.o.o. Koper
R Gama - MM d.o.o.
Ljubljana
Radio-TV Ognjišče
d.o.o. Koper
ENIMAR d.o.o.
Portorož

Radio Ognjišče
Gama MM
Radio Ognjišče
Radio Portorož
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Skalnica
107,5 Mhz
Krim
106,4 Mhz
Tinjan
91,2 Mhz
Malija
88,3 Mhz

21.05.98
21.05.98
30.06.98
30.06.98
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Televizija
• 10 predlogov za dodelitev pravice uporabe radiodifuznih kanalov za TV programe :

Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

•

datum
obravnave
07.04.98

RTV organizacija

Ime programa

frekvenca in lokacija

RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
Tele 59 d.o.o.
Maribor
Kanal A d.d.
Ljubljana
Kanal A d.d.
Ljubljana
ATV Babnik & Co.
d.n.o., Litija

SLO 2

SLO 2

PečK 64
Struška dolina Kil
Sovodenj - K11

SLO 1

Sovodenj - K 6

07.04.98

RTS

Meljski hrib - K 44

30.06.98

Kanal A

Borovnica - K 23

20.08.98

Kanal A

Zagorje - K 33

20.08.98

ATV Signal Litija

10.09.98

Kanal A d.d.
Ljubljana
HI-FI Videostudio
d.o.o., Murska Sobota

Kanal A

Jevnica I - K 53
Jevnica II - K 22
Sava - K 26
Litija - K 22
Jevnica I - K 57
Jevnica II - K 40
Murska Sobota K 54

SLO 2

Studio As

07.04.98
07.04.98

10.09.98
10.09.98

ter 2 predloga za obnovitev radijskih dovoljenj za TV program:
5.
6.

VTV Velenjski
Vaša televizija
televizijski studio d.o.o.
Velenje
TV Primorka
VA Video Audio film
d.o.o.Nova Gorica

Plešivec - K 52

21.05.98

Trstelj -K 67

21.05.98

2. Krepitev nadzorne funkcije Sveta za radiodifuzijo
2.1. Vzpostavitev službe za nadzor, tehnologija spremljanja
Svet za radiodifuzijo je v letu 1998 vzpostavil službo za analize programov. V ta namen
je svet nabavil potrebno tehnično opremo, zaposlil dva strokovna sodelavca in izdelal
tehnologijo spremljanja radijskih in TV programov. V okviru novega koncepta nadzora,
ki ga bo svet začel izvajati z januaijem 1999, bo vsak RTV program brez vnaprejšnjega
opozorila spremljan tri dni v letu. Poleg tega bo svet spremljal programe tudi na podlagi
pritožb gledalcev, oziroma po lastni presoji.
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2.2. Izvajanje nadzora v letu 1998
Svet je v letu 1998 izvajal nadzor nad skladnostjo RTV programov z zakonom,
temeljnimi programskimi zasnovami in shemami ter nad lastniškimi strukturami RTV
organizacij, v skladu s pooblastili, ki mu jih daje Zakon o javnih glasilih.
Strokovna služba sveta je tekom celega leta mesečno spremljala kršitve Zakona o javnih
glasilih v programih komercialnih programov z nacionalnim pokrivanjem in
komercialnih mrež (POP TV, Gajba TV, Kanal A). V omenjenih televizijskih programih
ni bilo težjih kršitev zakona oziroma programskih zasnov.
Število kršitev določil o oglaševanju v igranih programih se je v primerjavi z letom
1996 in 97 zmanjšalo, v večjem merilu pa so se kršitve pojavljale v športnih prenosih.
Pojavile so se tudi nove oblike oglaševanja, ki so lahko sporne, ker gledalci niso
seznanjeni z oglaševalsko naravo oddaje (razne kuharske oddaje, glasbeni videospoti
ipd.). Svet pričakuje, da bodo novi oglaševalski prijemi regulirani z načrtovanimi
spremembami Zakona o javnih glasilih.
Kot poseben problem se je v letu 1998 izpostavil programski in finančni propad
televizijske družbe TV 3 d.o.o.
2.2. l.TV 3
Program TV 3 je bil problematičen skozi vse leto. Svet gaje obravnaval na več sejah, na
katere so bili vabljeni tudi predstavniki TV 3, ki so svetu večkrat zagotovili programsko
in finančno sanacijo programa, vendar do tega ni prišlo. Večji del programa TV 3 je bil
namenjen oglaševanju (delež se je skozi leto gibal med 55 in 70 odstotki programa), kar
je v nasprotju z določili Konvencije o čezmejni televiziji Sveta Evrope, ki jo je
Slovenija že podpisala in v parlamentu čaka na ratifikacijo. Ta namreč določa, da lahko
obseg oglaševanja znaša največ 20 odstotkov programskega časa.
Svet je družbo opozoril, da bo v primeru nadaljevanja sedanjega stanja ustrezno ukrepal.
Svet je izvajal tudi občasen nadzor, nad dejavnostjo ostalih radijskih in TV programov.
Ugotovil je relativno veliko število kršitev programskih pogojev iz dovoljenj in RTV
organizacije na to tudi opozoril. Zaradi pomanjkanja sankcij v Zakonu o javnih glasilih,
svet za lažje kršitve nima ustreznega instrumenta kaznovanja.
Pri izvajanju nadzora pa je svet je ugotovil tudi nekatere težje kršitve zakona in pogojev
iz dovoljenja, ter sprejel ustrezne ukrepe.

•

2.3. Sprejeti ukrepi
Svet je v skladu s svojo nadzorno funkcijo sprejel naslednje ukrepe:
* 1 predlog za odvzem pravice uporabe radiodifuznega kanala za TV program :
datum
frekvenca in lokacija
Ime programa
Zap. št. RTV organizacija
obravnave
TV Ljubljana
Ljubljana-Šance, K 16.12.98
Kabelnet d.o.o.
1.
60
Ljubljana
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Pojasnilo: V omenjenem programu je prišlo do bistvenega odstopanja od temeljne programske zasnove
in sheme. Ker je kljub opozorilom sveta stanje ostalo nespremenjeno, je svet Upravi Republike Slovenije
za telekomunikacije (URST) predlagal preklic dovoljenja.
• 1 predlog za odvzem pravice uporabe radiodifuznih kanalov za RA program :
Zap. št. RTV organizacija
Ime programa
frekvenca in lokacija
datum
obravnave
1.
Laserr d.o.o.
Radio Laser
Rahtelov vrh
16.12.98
Slovenj Gradec
105,2 Mhz
Pojasnilo: Svet za radiodifuzijo je na podlagi pritožbe preveril lastniško stanje v navedeni družbi in drugi
RTV organizaciji, ter ugotovil, da gre za kršenje zakona v delu, kjer ta omejuje verižna lasništva.
Ugotovljeno je bilo, daje bil svet pri dodeljevanju frekvence navedenemu programu zaveden, saj ni vedel
za sporno lastniško povezavo. Ker sporno stanje kljub opozorilom sveta ni bilo odpravljeno, je svet
predlagal URST, da dovoljenje prekliče.
*

1 predlog za neobnovitev radijskega dovoljenja za RA program:
1.
Idea Radio-Radio d.o.o., Radio Radio
Pečarovci
16.12.98
Murska Sobota
95,7 Mhz
Pojasnilo: Svet je pri obravnavi vloge družbe IDEA - Radio Radio d.o.o. za obnovitev radijskega
dovoljenja za oddajanje radijskega programa Radio Radio upošteval dejstva, da je družba tekom
delovanja večkrat kršila temeljno programsko zasnovo in programsko shemo (poslovno -informativnoturistični program), na kar je bila večkrat opozoijena. Prav tako je družba brez soglasja prenašala
program Val 202 (RTV Slovenija). V času trajanja postopka za obnovitev dovoljenja program ni
zadovoljeval zakonskih zahtev po 10 odstotkih lasne produkcije. Iz razpoložljive dokumentacije je prav
tako izhajalo, da namerava družba večji del svojega programskega časa odstopiti drugi RTV organizaciji,
kar se je izkazalo tudi ob analizi dejanskega stanja na frekvenci. Zaradi navedenih razlogov se je svet
odločil, da ne predlaga obnovitve radijskega dovoljenja.
Pri izvajanju nadzora nad RTV organizacijami, se je svet soočil predvsem s
pomanjkanjem sankcij za lažje kršitve zakona in programskih zasnov. Edina trenutno
razpoložljiva sankcija je izdaja predloga za preklic radijskega dovoljenja, ki pa je po
mnenju sveta primerna le ob najtežjih kršitvah zakona in pogojev iz dovoljenja..
Odprto ostaja tudi vprašanje nadzora nad programi javnega zavoda RTV Slovenija,
pri katerih so bile prav tako zaznane kršitve, zakona.
Svet pričakuje, da bo zakonodajalec ob spremembah Zakona o javnih glasilih,
predvidenih za leto 1999, odpravil omenjene pomanjkljivosti

3. Dopolnitev opredelitve lokalnih nekomercialnih RTV programov
Svet je novembra 1995 (Uradni list RS, št.66/95) sprejel Merila za opredelitev lokalnih
nekomercialnih radijskih programov. Lokalni nekomercialni program mora obsegati
najmanj 40 % tim. nekomercialnih (izobraževalnih, informativnih, kulturnih) vsebin.
Temeljni namen opredelitve nekomercialnih RTV programov je preprečiti ali omejiti
nadaljnjo komercializacijo slovenskega medijskega prostora ter omogočiti obstoj in
razvoj kakovostnih lokalnih nekomercialnih programov kot dopolnitev in bogatitev
nacionalnih RTV programov, s tem, da naj bi ti programi uživali različne materialne
ugodnosti.
Marca 1996 (Uradni list RS, št. 22/96) je Svet sprejel tudi Merila za opredelitev
lokalnih nekomercialnih televizijskih programov.
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Svet za radiodifuzijo je tudi v letu 1998 obravnaval vloge RTV organizacij za pridobitev
statusa lokalnega nekomercialnega programa in status priznal naslednjim programom:
- radijski programi:

Radio Robin (Nova Gorica)
Radio Univox (Kočevje)

- TV programi:

Loka TV (Škofja Loka)
TV Primorka (Nova Gorica)
TV Center (Trbovlje)
ATV Signal (Litija)

Konec leta 1998 je bilo v Sloveniji 22 lokalnih nekomercialnih radijskih1 in 7
televizijskih programov2.
Svet se je soočil tudi s problemom, ko so za status lokalnega nekomercialnega
radijskega programa prosile RTV organizacije z območij, kijih tak program že pokriva.
Svet je ocenil, da podvajanje takih programov ni smiselno (programi so deležni
različnih olajšav pri plačilu uporabe frekvenc, avtorskih pravic in stroških vzdrževanja
oddajniške mreže). Zato je svet dopolnil Merila za opredelitev lokalnih nekomercialnih
radijskih programov (URL RS št.66, 1995), tako da po novem svet dodeli za isto
geografsko območje pokrivanja status lokalnega nekomercialnega radijskega programa
praviloma samo enemu radijskemu programu. Spremembe so bile objavljene v Uradnem
listu RS, št.64-65, 1998).
Svet meni, da je ohranitev tim. »tretjega sektorja« (poleg javnih in komercialnih
programov tudi lokalnih nekomercialnih programov) smiselna in pri tem ocenjuje,
da bo za ohranitev tega sektorja potrebno večje sodelovanje države, predvsem v
obliki javnih razpisov sredstev za produkcijo določenih vrst vsebin.

4. Priprava predlogov sprememb Zakona o javnih glasilih
Svet je pri svojem dosedanjem delu med drugim ugotovil, da Zakon o javnih glasilih v
nekaterih določbah ni dovolj jasen, nekaterih vprašanj ne ureja ali pa jih po mnenju
sveta ne ureja ustrezno, zato je že leta 1997 sprejel izhodišča za spremembe in
dopolnitve zakona. Imenoval je tudi posebno projektno skupino, v kateri sodelujejo
strokovnjaki s tega področja. Skupina je pripravila teze za novelo zakona, pobudo (s
tezami) pa je Svet posredoval pristojnemu ministrstvu aprila 1998.

'RA:Radio Cerkno, RGL Ljubljana, Studio D (Novo mesto), Radio Triglav (Jesenice), Radio Šmarje pri
Jelšah, Radio Trbovlje, Radio Sora (Škofja Loka), Radio Kranj, Radio Študent, KoroSki radio (Slovenj
Gradec), Murski val (Murska Sobota), Radio Celje, Radio Posavje (Brežice), Radio Sevnica, Alpski val
(Kobarid), Radio Velenje, Radio Ptuj, Radio Radlje ob Dravi, Radio Univox, Radio Robin, Radio
MARŠ, Radio Tržič
j jv:TV Celje, TV Primorka (Nova Gorica), ATV Signal (Litija), Loka TV (Škofja Loka), VTV Velenje,
VaS kanal (Novo mesto), TV Center (Trbovlje)
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S spremembami in dopolnitvami zakona naj bi med drugim predpisali večji obseg
lokalnih vsebin v lokalnih nekomercialnih programih, uskladili določbe zakona z novelo
TV Direktive Evropske Unije, okrepili vlogo in pristojnosti Sveta ter zagotovili bolj
učinkovito spoštovanje zakona.
Še posebej pereče je, po mnenju Sveta, vprašanje sankcij, saj je trenutno edini možen
ukrep, ki ga ima Svet na razpolago, predlog za odvzem radiodifuznega kanala, pri čemer
pa gre za dolgotrajen postopek in skrajen ukrep, prepoved oddajanja pa prizadene
predvsem gledalce.
4.1. Organizacija posveta o vlogi in perspektivah lokalnih RTV programov
Svet je v okviru priprav predlogov sprememb zakona k sodelovanju povabil več
interesnih združenj in organiziral tudi Posvet o vlogi in perspektivah lokalnih RTV
programov. Posvet je bil zelo dobro obiskan, na njem pa so se predvsem iskritalizirali
največji problemi radiodifuzije pri nas:
• nespoštovanje veljavnega Zakona o javnih glasilih;
• financiranje lokalnih nekomercialnih programov in njihova vpetost med lokalno
politiko in zagotavljanje minimalnih sredstev za delovanja;
• odnosi med RTV organizacijami in kabelskimi operaterji;
• financiranje in obveznosti javnega zavoda RTV Slovenija ter na drugi strani
komercialnih programov;
Svet pričakuje, da bo zakonodajalec z načrtovanimi spremembami Zakona o javnih
glasilih, poleg uskladitve z evropskim pravnim redom, uredil tudi vprašanja
učinkovitega sankcioniranja kršenja zakona, večje transparentnosti lastništev
radiodifuznih medijev, programskih zahtev, ki morajo biti življenjske in nedvoumne,
obveznosti in omejitev kabelskih operaterjev ter omogočil nadaljnji obstoj in razvoj
lokalnih nekomercialnih programov.

5. Problematika začasnih dovoljenj
Svet za radiodifuzijo se je v letu 1998 ponovno soočil s problematiko izdajanja in
podaljševanja začasnih radijskih dovoljenj (postopek je v celoti v pristojnosti Uprave
Republike Slovenije za telekomunikacije - URST), saj se ta institut po mnenju sveta
zlorablja.
Začasna radijska dovoljenja so namreč institut, ki ga je zakon uvedel za namene
preizkušanja kakovosti signala in izvajanja meritev na določenem območju, za relativno
kratek čas. V praksi funkcionira popolnoma drugače, saj imetniki v številnih primerih
oddajajo v okviru teh dovoljenj komercialni program, URST pa nekaterim, na podlagi
svetu neznanih kriterijev, ta dovoljenja neprestano podaljšuje in kljub številnim ustnim
in pisnim opozorilom sveta, pristaja na prakso oddajanja komercialnega programa,
vključno z oglasi.
Na ta način v Sloveniji deluje vzporedna medijska politika, na katero svet kot neodvisno
regulatorno telo na področju radiodifuzije, nima nobenega vpliva.
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Svet ocenjuje, da je za zagotovitev enakopravnosti vseh udeležencev na trgu
radiodifuznih medijev in vodenje konsistentne medijske politike nujno zagotoviti
strokovno in nepristransko delovanje organa, pristojnega za izdajanje radijskih
dovoljenj, ter nedvoumno spoštovati naravo začasnih dovoljenj.

6. Problematika kabelskih operaterjev
Svet je bil v letu 1998 večkrat seznanjen s kršitvami 53.člena Zakona o javnih glasilih,
ki določa, da so kabelski operaterji dolžni v kabelske sisteme vključiti vse domače
programe, vidne/slišne na področju njihovega kabelskega sistema. Zaradi neobstoja
sankcij v Zakonu o javnih glasilih, kazni za nespoštovanje omenjenega člena ni.
Z vključitvami v kabelske sisteme so imeli težave predvsem izdajatelji lokalnih
programov, ki jih kabelski operateiji zaradi različnih razlogov niso hoteli vključiti v
kabelske sisteme. Svet je večkrat pisno posredoval in zahteval izvajanje 53.člena,
vendar pri tem ni bil uspešen.
Svet ocenjuje, da je praksa »zasebniške« cenzure s strani kabelskih operateijev
popolnoma nesprejemljiva, saj posega v temeljno izhodišče pravne ureditve, ki
zagotavlja pluralnost medijskega prostora in svobodo komuniciranja.
Svet za radiodifuzijo poziva zakonodajalca, da čimprej zakonsko ustrezneje in bolj
restriktivno uredi problematiko kabelskih operaterjev, predvsem glede njihovih
obveznosti do izdajateljev RTV programov.

7. Publikacija: »RTV programi v Sloveniji«
Svet je novembra 1998 ponovno izdal dopolnjeno brošuro (slovensko-angleško)
»Radijski in TV programi v Sloveniji«. Podatke je zbral na podlagi posebnega
vprašalnika, ki gaje poslal vsem RTV organizacijam v Sloveniji.

8. Mednarodno sodelovanje
• predstavnica Sveta seje udeležila 10. mednarodnega foruma o TV v Helsinkih;
• strokovni delavec Sveta se je udeležil konference Vloga audiovizualnega sektorja pri
razvoju civilne družbe marca v Varšavi;
• trije predstavniki sveta so se junija 98 sestali z vodjo službe za nadzor nad programi
Bavarskega deželnega sveta za nove medije v Munchnu, kjer so bili seznanjeni s
tehnologijo analiziranja TV programov, kar je svet pozneje v poenostavljeni obliki
tudi vpeljal v svoje delo;
• predstavnika sveta sta se udeležila rednega srečanja Evropskga združenja
regulatornih teles v Aachnu, kjer je svet prvič sodeloval kot polnopravni član;
• predstavnik sveta seje udeležil konference Audiovizualni mediji in regulatoma telesa
na Dunaju;

poročevalec, št. 20

104

1. april 1999

• na prošnjo mednarodnih organizacij in tujih institutov je Svet večkrat posredoval
podatke s področja radiodifuzije.

III. NALOGE SVETA V LETU 1999
1. Nadzorna funkcija Sveta
Svet ocenjuje, da je pluralnost ponudbe RTV programov v večini države zagotovljena,
zato bo v prihodnje večino pozornosti namenil opravljanju nadzorne funkcije, t.j.
spremljanju skladnosti RTV programov z zakonom, merili in kriteriji, ki jih je sprejel,
še posebej pa spremljanju uresničevanja predloženih programskih zasnov RTV
programov, na podlagi katerih se RTV organizaciji tudi dodeli pravica uporabe
radiodifuznega kanala oz. izda dovoljenje za radijsko postajo ter status nekomercialnih
programov.
Ob tem Svet ponovno poudarja, da brez ustrezne, dopolnjene in spremenjene
zakonodaje svoje nadzorne funkcije ne bo mogel učinkovito izvajati.
Svet bo redno spremljal strukturo kapitala in lastniške deleže ter morebitne kapitalske
ali upravljalske povezave medijev v Sloveniji, če mu bodo z novelo zakona
zagotovljena tudi na tem področju večja pooblastila.
2. Umirjanje rasti števila ponudnikov programov
Svet za radiodifuzijo bo preučil možnosti za omejevanje prihoda novih ponudnikov
programov na nekatera območja, na katerih že deluje veliko število programov
(predvsem radijskih), ter poskušal doseči dogovor o tem s pristojnimi organi. Obenem si
bo prizadeval za razvoj radiodifuzije na območjih, ki so izrazito slabo pokrita s
slovenskimi RTV programi.
3. Razvoj digitalnega radia (T-DAB)
Svet bo v letu 1999, v okviru delovne skupine za digitalno radiodifuzijo, ki jo je
ustanovil konec leta 1998, skupaj z Upravo Republike Slovenije za telekomunikacije
poskušal nastaviti temeljna izhodišča za uvajanje digitalnega radia v Slovenijo ter
predlagati koncept dodeljevanja digitalnih radiodifuznih kanalov.
4. Mednarodno sodelovanje
Svet bo, v skladu s kadrovskimi in materialnimi možnostmi, sodeloval pri delu
mednarodnih strokovnih organizacij in na strokovnih srečanjih, še posebej pa v delovnih
telesih Sveta Evrope in Evropske skupnosti.
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IV. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI
1. Svet ocenjuje:
• da je pluralnost radiodifuznega medijskega prostora v večjem delu države
zadovoljiva in daje treba v prihodnje pluralnost zagotavljati predvsem z bdenjem
nad uresničevanjem programskih konceptov RTV organizacij ter zakonitostjo
medsebojnih kapitalskih in drugih povezav;
• da sta učinkovitejša zakonodaja in širša pooblastila sveta nujna pogoja za
normalno delovanje sistema radiodifuznih medijev v Sloveniji;
• da je pri urejanju tega sistema nujno zajeti vse dejavnike, vključno z razmerji med
programi javnega servisa, komercialnimi in nekomercialnimi programi;
• da se je kljub objektivnim težavam, ki so ovirale njegovo delo (pomanjkljiva
zakonodaja, odsotnost kulturne politike in strategije razvoja radiodifuzije),
pokazalo, da v Republiki Sloveniji tak organ na področju radiodifuzije
potrebujemo;.
2. Svet predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da:
• sprejme poročilo Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije;
• pri obravnavanju sprememb Zakona o javnih glasilih upošteva pobude in ocene iz
poročila;
• ratificira Evropsko konvencijo o čezmejni televiziji.
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PRILOGA 1
OCENA
stanja na področju uporabe radiodifuznih kanalov
1. UVOD
Do leta 1991 je načrtovanje, delovanje in usklajevanje frekvenčnih planov temeljilo na
predpostavki, da je edini upravljalec radiodifuznega frekvenčnega prostora v posamezni
republiki samo ena (nacionalna) radiodifuzna organizacija. Poglavitna usmeritev je torej bila,
tako pri načrtovanju kot pri uporabi frekvenčnega prostora, zagotoviti čimboljšo, včasih tudi
večkratno pokritost Republike Slovenije s signali nacionalnih RTV programov, ne pa
zagotavljanje frekvenc za potrebe drugih, zlasti komercialnih RTV organizacij.
Po osamosvojitvi je upravljanje z radiodifuznimi frekvencami prešlo na takratno Republiško
upravo za telekomunikacije, ustanovljeno v letu 1991. Na podlagi Zakona o sistemih zvez (ki
seje v Republiki Sloveniji uporabljal do sprejema Zakona o telekomunikacijah leta 1997) je
Uprava RS za telekomunikacije do aprila 1994, ko je začel veljati Zakon o javnih glasilih,
izdala :
• 86 dovoljenj za televizijske difuzne radijske postaje in
• 56 dovoljenj za zvokovne difuzne radijske postaje.
Svet za radiodifuzijo RS (v nadaljnjem besedilu: Svet) je bil ustanovljen z odlokom
Državnega zbora RS na podlagi Zakona o javnih glasilih, dne 26. maja 1994.
Uprava RS za telekomunikacije je pred ustanovitvijo Sveta (po oceni RTV Slovenija)
razdelila več kot 90 % pomembnejših razpoložljivih frekvenc, zelo veliko število vlog pa je
bilo še nerešenih.
2. ZAKONSKE PODLAGE ZA DELOVANJE SVETA
Naloge Sveta so opredeljene v 58. členu Zakona o iavnih glasilih, ki določa med drugim, da
Svet varuje svobodo komuniciranja, programsko neodvisnost ter odprtost in pluralnost RTV
programov, predlaga pristojnemu organu dodelitev radiodifuznega kanala in njegov odvzem
ter obravnava načela razdelitve frekvenčnih pasov za radiodifuzijo in radiodifuznih kanalov.
Zakon določa, da se pravica uporabe radiodifuznega kanala dodeljuje na predlog Sveta za
radiodifuzijo RS, skladno z zakonom, ki ureja radijske komunikacije (51. člen).
52. člen določa, da ima v primeru, ko je več prosilcev za isti radiodifuzni kanal, prednost pri
dodelitvi prostega kanala RTV organizacija, ki namerava oddajati: nacionalni RTV program
ali lokalni nekomercialni RTV program, RTV program, ki pomeni vsebinsko dopolnitev že
obstoječega RTV programa na določenem območju, RTV program, v katerem prevladuje
lastna produkcija v slovenskem oziroma italijanskem ali madžarskem jeziku, na območjih
občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, ter politično neodvisen
RTV program.
Svet pri oblikovanju predloga upošteva tudi: raznovrstnost programske ponudbe, stopnjo
razvitosti radiodifuzije na določenem območju, mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o
utemeljenosti pokrivanja območja z novim RTV programom, ekonomsko stanje prosilca
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(sposobnost financiranja dejavnosti) in tehnično usposobljenost za oddajanje RTV programa,
število potencialnih uporabnikov (gledalcev in poslušalcev), dosedanje izkušnje prosilca na
področju radiodifuzije, trajanje (obseg programa) ter pripravljenost prosilca, da uporabo
radiodifuznega kanala deli z drugo domačo RTV organizacijo.
Pri dodelitvi radiodifuznega kanala za lokalni RTV program ima prednost RTV organizacija s
sedežem na območju lokalne skupnosti, kateri je program namenjen in ki ni hkrati lastnik
kabelsko-distribucijskega sistema. RTV organizacija ne sme odstopiti radiodifuznega kanala
drugi RTV organizaciji.
Pred pripravo predloga mora svet pridobiti mnenje republiškega upravnega organa,
pristojnega za promet in zveze, o skladnosti z mednarodnimi plani ter drugimi tehničnimi
pogoji za pridobitev radiodifuznega kanala.
Z zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97) je predpisano, da radijsko
dovoljenje za radiodifuzne oddajnike izda Uprava RS za telekomunikacije na podlagi javnega
razpisa in na predlog Sveta za radiodifuzijo RS, v skladu z določbami Zakona o javnih
glasilih. Javni razpis ni potreben, če gre za obnovitev dovoljenja. Zakon tudi določa, da se
radijsko dovoljenje lahko prekliče na predlog Sveta za radiodifuzijo RS, vendar ne
opredeljuje, v katerih primerih.
Zakon izrecno določa, da Republika Slovenija upravlja radiofrekvenčni spekter in s tem
zagotavlja učinkovito uporabo ter zadovoljevanje potreb po telekomunikacijah.

3. DRUGA GRADIVA, RELEVANTNA ZA SPREJEMANJE ODLOČITEV SVETA
3.1. Merila za opredelitev lokalnih nekomercialnih programov
Svet je novembra 1995 oz. marca 1996 sprejel Merila za opredelitev lokalnih
nekomercialnih radijskih programov oz. Merila za opredelitev lokalnih nekomercialnih
televizijskih programov. Lokalni nekomercialni program mora obsegati najmanj 40 %
tim. nekomercialnih (izobraževalnih, informativnih, kulturnih) vsebin in največ 15 %
oglasov. Temeljni namen podrobnejše opredelitve nekomercialnih RTV programov je
preprečiti ali omejiti nadaljnjo komercializacijo slovenskega medijskega prostora ter
omogočiti obstoj in razvoj kakovostnih lokalnih nekomercialnih programov kot
dopolnitev in bogatitev nacionalnih RTV programov. Svet prizna status lokalnega
nekomercialnega RTV programa z ugotovitvenim sklepom, na podlagi predpisane
dokumentacije in analiz predvajanega programa.
3.2. Načela razdelitve frekvenčnih
radiodifuznih kanalov

pasov

za

radiodifuzijo

in

dodeljevanje

Zakon o javnih glasilih dovoljuje razširjanje RTV programov, poleg nacionalni, tudi
drugim RTV organizacijam, sedanji frekvenčni plani pa to omogočajo v zelo okrnjenem
obsegu
Pristojnost Sveta za radiodifuzijo s področja načel razdelitve frekvenčnih pasov za
radiodifuzijo in radiodifuznih kanalov določa 58. člen Zakona o javnih glasilih (Uradni
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list RS, štev. 18/94) in sicer Svet obravnava načela razdelitve frekvenčnih pasov za
radiodifuzijo in radiodifuznih kanalov.
Ker pa zakon ne določa, kateri organ je pristojen za pripravo in sprejem načel razdelitve
frekvenčnih pasov za radiodifuzijo in radiodifuznih kanalov, se je Svet odločil, da
ustanovi posebno projektno skupino strokovnjakov. Na podlagi predloga projektne
skupine in v sodelovanju z RTV organizacijami, je Svet junija 1996 sprejel Načela
razdelitve frekvenčnih pasov za radiodifuzijo in dodeljevanje radiodifuznih kanalov.
Pri načrtovanju in uporabi frekvenčnega prostora Svet upošteva naslednja izhodišča:
• dejstvo, da je zakon o javnih glasilih uvedel tim. dualni sistem, v katerem obstajajo,
poleg javne, nacionalne RTV organizacije, tudi zasebne, komercialne RTV
organizacije oz. komercialni in nekomercialni programi RTV organizacij v zasebni
lasti;
• uresničevanje obveznosti RTV Slovenija za zagotavljanje vidnosti in slišnosti
programov RTV Slovenija na območjih, določenih z zakonom:
• najmanj 95 % pokritost prebivalstva Republike Slovenije z
nacionalnimi
radijskimi in TV programi;
• najmanj 95 % pokritost območja, kjer živi italijanska oziroma madžarska narodna
skupnost;
• regionalno pokritost s programi regionalnih centrov v Kopru in Mariboru;
• zagotavljanje vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenija za Slovence v
zamejstvu;
• tehnološki razvoj radiodifuzije oz. uvedbo digitalnega radia in televizije;
• pluralnost in raznovrstnost RTV programov;
• racionalno uporabo frekvenc, ki so omejen naravni resurs;
• racionalno uporabo sredstev državnega proračuna in RTV naročnine za izgradnjo,
vzdrževanje in obratovanje oddajniško-pretvorniškega omrežja za prenos lokalnih
nekomercialnih RTV programov;
• enakomerno pokritost ozemlja Slovenije z RTV programi;
• izrabo potencialov, ki jih nudijo kabelsko-razdelilna omrežja.
Svet je, poleg z zakonom opredeljene kategorije »lokalnega nekomercialnega programa«,
uvedel tudi »regionalne« (ne)komercialne programe (glede na dejstvo, da zakonodaja ne
določa pokrajin oz. regij, je Svet kot kriterij za tim. regionalne programe določil število
prebivalstva, ki ga signal pokriva, t j. nad 10 % prebivalstva RS) ter »nacionalne«
komercialne programe, t.j. programe z nacionalnim oz. državnim pokrivanjem.
Svet ugotavlja, daje, glede na obstoječe frekvenčne plane, možno zagotoviti radiodifuzne
kanale za tri tim. nacionalne komercialne TV programe. Te programe lahko ustvarja ena
TV organizacija ali več TV organizacij skupno, ki, poleg lokalnega ali regionalnega
programa, vidnega na določenem območju, oddajajo tudi program, namenjen širšemu
območju oz. vsem prebivalcem Republike Slovenije. Tem komercialnim programom naj
bi omogočili, ob upoštevanju tehničnih možnosti in načela enakopravnosti, da s svojim
programom dosežejo vsaj 80 % prebivalstva Republike Slovenije, oddajati pa morajo
najmanj 15 ur dnevno. Poleg Kanala A se približujejo takšnemu »nacionalnemu«
pokrivanju tudi TV 3 in 3 RTV organizacije, ki prenašajo program POP TV (MM TV,
Tele 59 in TV Robin).
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Poleg nacionalnih radijskih programov RTV Slovenija - Radia Slovenija (3), je možno,
glede na obstoječe tehnične možnosti, delovanje samo enega
»nacionalnega«
komercialnega radijskega programa, ki bi pokrival 80 % prebivalstva Republike
Slovenije (takšno pokrivanje dosega le Radio Ognjišče.)
3.3. Dodatnn merila za komercialne TV programe
Zakon o javnih glasilih ni predvidel takega razvoja komercialnih televizij, zato vsebin
komercialnih programov ni v zadostni meri uredil. Svet je, v sodelovanju s skupino
strokovnjakov, določil prednostne kriterije za izbiro med različnimi komercialnimi TV
programi, kot so: večji obseg lastne, slovenske in evropske produkcije, raznovrstnost
programske ponudbe, večji delež oddaj novejše produkcije, manjši delež ponovljenih
oddaj, upošteva pa tudi gledanost TV programa, primernost in prilagojenost vsebine
oddaj različnim skupinam gledalk in gledalcev, še posebej otrok in mladine, ter dosledno
uresničevanje prijavljene programske zasnove.
3.4. Vprašalniki in raziskave
•

•

Avgusta 1996 je Svet vsem takratnim občinam poslal vprašalnik, s katerim je med
drugim želel pridobiti mnenje lokalne skupnosti o tem, ali so prebivalci občine v
zadostni meri obveščeni o lokalnih dogodkih in ali je občina pripravljena nuditi
finančno pomoč lokalni RTV postaji. Večina občin je izrazila interes za lokalne RTV
programe in pripravljenost sofinancirati RTV programe;
glede na raziskave Inštituta za raziskavo medijev (Mediana) o gledanosti oziroma
poslušanosti lokalnih RTV programov je moč nesporno ugotoviti interes javnosti na
posameznih območjih po zagotovitvi lokalnih informacij.

4. NAČELNA STALIŠČA, SPREJETA NA SEJAH SVETA ZA RADIODIFUZIJO:
4.1.
• Javna objava proste frekvence in oddajne točke: glede na to, da zakon o sistemih zvez iz
leta 1988, ki se je uporabljal v Republiki Sloveniji do sprejema zakona o
telekomunikacijah (junij 1997), ni predvideval instituta javnega razpisa, je Svet sklenil,
da bo sam posredoval Uradnemu listu RS v javno objavo vse proste in usklajene
frekvence, na podlagi spiska in predhodnega tehničnega mnenja Uprave RS za
telekomunikacije. Javna objava prostih frekvenc naj bi ščitila predvsem javni interes, ki
terja zagotovitev transparentnosti in nediskriminatornosti razpisnih postopkov; le tako se
lahko razvija konkurenčen trg, ki omogoča pluralnost virov informacij in raznovrstnost
medijev. Spričo opozorila Uprave, da njihovi spiski niso točni, daje v preteklem obdobju
prišlo do številnih manjših sprememb frekvenčnih planov (frekvenc in lokacij), je Svet
sklenil, da bo proste frekvence objavljal postopoma, če je prijavljen vsaj en interesent s
popolno vlogo in na podlagi
pozitivnega tehničnega mnenja Uprave RS za
telekomunikacije;
• prednost nacionalnega programa: 51. člen Zakona o javnih glasilih določa, da ima v
primeru, če je več prosilcev za isto frekvenco, prednost tista RTV organizacija, ki oddaja
nacionalni program (t.j. program RTV Slovenija, v skladu z Zakonom o RTV Slovenija),
vendar po mnenju Sveta ta prednost ne more biti absolutna; prednosti ni mogoče
uveljavljati v primerih, ko je razpisano območje že pokrito z istim (nacionalnim)
programom. Vsekakor pa ima nacionalni program prednost, kadar gre za dopolnilno
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pokrivanje, t j. za odpravo tim. sivih lis - območij, kjer program ni viden ali slišen oz.
kakovosten;
• problematika dodelitve oddajnih točk I. reda, t j. najbolj kakovostnih frekvenc in lokacij z
večjim obsegom pokrivanja (Krvavec, Krim, Boč, Trstelj, Pohorje, Trdinov vrh, itd.):
Svet je zavzel stališče, da se je nujno predhodno na načelni ravni dogovoriti, ali bodo te
točke namenjene oddajanju v okviru tim. nacionalne mreže ali pa bi jih lahko dodeljevali
tudi za oddajanje lokalnih programov; Svet je ocenil, da je, z vidika racionalne uporabe
frekvenc, ki so omejeno javno dobro, za lokalne programe treba iskati točke predvsem na
nižjih lokacijah;
• razširjanje programov HRT ("Hrvaške televizije) prek oddajniško-pretvorniškega omrežja
RTV Slovenija: Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije in RTV Slovenija sta na
zahtevo Sveta za radiodifuzijo leta 1995 obširno predstavili problematiko prenosa
televizijskih programov HRT. RTV Slovenija je Svet obvestila, da v Sloveniji deluje 44
oddajnikov in pretvornikov, ki prenašajo 1. in 2. TV program HRT ter da za to omrežje ne
bo več krila obratovalnih in vzdrževalnih stroškov.
Svet je ob obravnavi te problematike med drugim ugotovil, da:
• RTV Slovenija prenaša programe HRT brez veljavnih dovoljenj;
• ne obstoji zakonska podlaga, na podlagi katere bi RTV Slovenija sploh lahko zaprosila
za podaljšanje teh dovoljenj, prav tako pa ni zakonske podlage, na podlagi katere bi
lahko Svet predlagal Upravi RS za telekomunikacije podaljšanje veljavnosti ali pa
izdajo novih dovoljenj za prenos programov HRT: TV programi HRT namreč, glede
na novo zakonodajo Republike Slovenije, štejejo za tuje programe. Zakon o RTV
Slovenija pa javnemu zavodu RTV Slovenija ne dovoljuje prenašanja programov tujih
RTV organizacij
Svet je zato (septembra 1995) sklenil, da:
• je prenos TV programov HRT je potrebno reševati na enak način kot to velja za vse
tuje TV programe: z njihovo vključitvijo v kabelsko distribucijska omrežja v Sloveniji,
ki imajo že prek 200.000 priključkov, v skladu z zakonom (t j. s soglasjem RTV
organizacije, kije imetnik avtorskih pravic);
• obstoji utemeljen interes Republike Slovenije, da frekvence, ki jih sedaj uporablja
RTV Slovenija za TV programe HRT, podeli domačim radiodifuznim organizacijam,
ki kažejo veliko zanimanje za pridobitev novih radiodifuznih kanalov.
Septembra 1997 je Svet objavil 31 prostih radiodifuznih kanalov, za katere se je prijavilo
11 zainteresiranih radiodifuznih organizacij v Sloveniji.
Zakon o RTV Slovenija in statut RTV Slovenija določata:
• da je program TV Koper-Capodistria v italijanščini namenjen italijanski narodni
skupnosti v Sloveniji,
• da je regionalni program TV Koper-Capodistria v slovenščini namenjen obveščanju
prebivalcev primorske regije in slovenske manjšine v Italiji;
Svet je sprejel načelno stališče1, da je prenos TV programa TV Koper-Capodistria
potrebno ohraniti v zakonsko določenih okvirih, tam, kjer je sprejem tehnično mogoč, pa
naj se ga vključi v kabelsko distribucijska omrežja; frekvence, ki jih sedaj uporablja RTV
1

Z obširnejšo informacijo o tej problematiki je Svet seznanil Vlado RS (junij 1997) ter Državni zbor RS (v
Poročilih o delu).
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Slovenija za prenos TV programa TV Koper-Capodistria na območjih, kjer z zakonom k
emu ni zavezana, naj se dodelijo v uporabo drugim domačim radiodifuznim
organizacijam, na podlag, predloga Uprave RS za telekomunikacije za tehnično smotrno
uporabo tega omrežja;
°
V primeru, da je na določenem območju ugotovljena visoka stopnja razvitji
radiodifuzije (številni in raznovrstni programi)je Svet zavzel stališče, daje bolj primerno
predlagati dodelitev radijskega dovoljenja že delujoči radijski postaji (ob upoštevanju
programske ponudbe in podpore lokalne skupnosti) oz. širitvi njenega programa
*

Obnovitev radijskega dovoljenja; Zakon o telekomunikacijah je predvidel, da se radijsko
dovoljenje lahko obnovi, pri čemer javni razpis ni potreben; glede na to, da obnovitev
radijskega dovoljenja de facto pomeni izdajo novega radijskega dovoljenja z veljavnostjo
10 let je po mnenju Sveta za sprejem predloga za obnovitev radijskega dovoljenja
odločilno vprašanje, ali je predvajan, program skladen s prijavljeno programsko zasnovo
in shemo (za katero je pridobil frekvenco), zato se je dogovoril z Upravo, da ga
pravočasno obvesti o predvidenem prenehanju veljavnosti radijskega dovoljenja in na ta
sheme

*

omo

S°ČI Preverjanje uresničevanja programske zasnove in programske

Prednost lokalnega nekomercialnega RTV programa: tudi ta kriterij se po mnenju Sveta
ne more uveljavljati absolutno, v vsakem primeru; upoštevati je treba tudi načelo
učinkovite in gospodarne uporabe frekvence (40. člen Zakona o telekomunikacijah) ki so
omejen naravni resurs; če je tak program že viden ali slišen na večini razpisanega
območja, naj se odpravljanje »sivih lis« zagotovi z dodelitvijo frekvence na nižji lokaciji
Ta kriterij tudi ne more biti prednosten v primeru, ko se izdajatelj lokalnega
nekomercialnega programa iz ene regije prijavi na razpis frekvence, namenjene
pokrivanju določenega območja v drugi regiji, s katerim ni niti geografsko niti
zgodovinsko povezan.

4.2.
Na seje Sveta so redno vabljeni predstavniki Uprave RS za telekomunikacije, zato so zlasti
strokovno tehnična mnenia Uprave ter mnenja Ministrstva za promet in zve.re. in Uprave RS
za telekomunikacije glede tolmačenja predpisov s področja telekomunikacij vplivali tako na
obukovanje nekaterih načelnih stališč kot tudi na sprejem posameznih odločitev. V zvezi z
radijskimi dovoljenji so zlasti relevantna naslednja stališča:
investicije prosilca v tehnični elaborat so poslovni riziko in ne pomenijo avtomatično
prednosti pri izbiri;
obstoji interes Republike Slovenije, da zasede proste frekvence, ki ji pripadajo po
r
mednarodnih planih;
glede na zakon o sistemih zvez programska zasnova (in programska shema) ni bila
obvezna sestavina (del) radijskega dovoljenja, zato odstopanje od programske zasnove ni
razlog za odvzem dovoljenja, ki je bilo izdano po tem zakonu in brez predloga Sveta
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5. PREDLOGI SVETA NA PODROČJU TELEVIZIJSKE DEJAVNOSTI
5.1. TV programi RTV Slovenija
• Svet je predlagal Upravi, da izda 6 radijskih dovoljenj za oddajanje 1 in f
programa T V Slovenija;
• Svet ni ugodil vlogi RTV Slovenija za podaljšanje radijskega dovoljenja za
prenos programov hivaške televizije (radijskim dovoljenjem je potekel rok
veljavnosti), ker ni več zakonske podlage za prenos tujih TV programov po
oddajniško pretvorniškem omrežju RTV Slovenija; nasprotoval je tudi pobudi
RTV Slovenija, naj bi se celotna mreža, po kateri se prenašajo programi HTV,
namenila RTV Slovenija za oddajanje programov za tujo javnost, konkretno za
obveščanje tujih veleposlaništev v Republiki Sloveniji, ker takšen predlog po
mnenju Sveta ni v skladu z Zakonom o RTV Slovenija, ki določa, katere
programe RTV Slovenija ustvarja in oddaja na ozemlju Slovenije;
• Svet ni ugodil vlogi RTV Slovenija za dodelitev razpisanih kanalov na oddajnih
točkah v Litiji, Jevnici in Savi pri Litiji za oddajanje programa TV KoperCapodistria, v skladu z načelnim stališčem Sveta, da ni utemeljenih razlogov za
razširjanje tega narodnostnega oz. regionalnega programa na območju, kjer ne
živijo pripadniki italijanske narodnosti oz. zunaj tim. primorske regije.
5.2. Lokalni nekomercialni TV programi
• Svet je predlagal Upravi, da izda radijska dovoljenja za oddajanje 4 lokalnih
(nekomercialnih) TV programov Vaša televizija (Velenje), Loka TV (Škofja
Loka), Studio AS (Murska Sobota) in ATV Signal (Litija), ob upoštevanju
prednosti, ki jo ima program s statusom lokalnega nekomercialnega programa,
oz. glede na obseg lokalnih vsebin ter podporo lokalnih skupnosti ter kriterija
sedeža RTV organizacije;
• predlagal je obnovitev dveh dovoljenj (Vaša televizija, TV Primorka): na podlagi
analize, da se program izvaja v skladu s prijavljeno programsko zasnovo in
programsko shemo, je Svet ugotovil, da ni razlogov, da Uprava dovoljenja ne«bi
obnovila;
• Svet ni ugodil vlogi Televizije Novo mesto za dodelitev radijskih dovoljenj z,a
oddajanje TV programa Vaš kanal z oddajne točke Žužemberk (kanal 30), ker ob
razpisu oz. v času obravnave program ni izpolnjeval pogojev za priznanje statusa
lokalnega nekomercialnega programa (določenih z zakonom in merili Sveta) niti
pogojev za regionalni (komercialni) program, predvidenih v Načelih razdelitve
frekvenčnih pasov za radiodifuzijo in dodeljevanja radiodifuznih kanalov (glede
na območje pokrivanja - nad 10 % prebivalstva - bi moral oddajati program 10
ur dnevno). Poleg tega je Svet zahteval in upošteval dodatno mnenje lokalne
skupnosti, ki je v tem konkretnem primeru podprla program TV 3.
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5.3.

Komercialni TV programi
Svet je predlagal dodelitev radijskih dovoljenj za oddajanje 9 komercialnih TV
programov z lokalnim pokrivanjem (Moj Video TV - za območji Lovrenc na
Pohorju in Ruše, TV Adria - za območje Brkinov in Sežane; ATM - Kranjska
gora; Program K 10 - Trbovlje, ETV Zasavje - Zagorje in Kanal 5 - Hrastnik,
TV Ljubljana, RTS - Maribor, TV Celje). Večino prijav so podprle tudi pristojne
lokalne skupnosti, odločilen kriterij za odločitev pa je bila ocena, da gre za
bogatitev programske ponudbe na teh območjih, predvsem z lokalnimi oz.
mestnimi informacijami;
• Svet je predlagal Upravi preklic radijskega dovoljenjenja družbi Kabelnet d.o.o.
za predvajanje programa TV Ljubljana, ker ne izpolnjuje pogojev, določenih z
radijskim dovoljenjem (glede trajanja programa in prijavljene programske
zasnove in programske sheme);
• radijski dovoljenji, izdani družbama Set d.o.o., Portorož (TV Adria) in
Elektroprom d.o.o., Izlake (ETV Zasavje) sta prenehali veliati po samem zakonu,
ker družbi nista v zakonskem roku opravili tehničnega pregleda radijske postaje
ali zaprosili za podaljšanje tega roka;
• Svet je predlagal dodelitev večjega števila radijskih dovoljenj (kanal 40) zaradi
širitve vidnosti komercialnih TV programov, ki jih, glede na »Načela razdelitve
frekvenčnih pasov za radiodifuzijo in dodeljevanja radiodifuznih kanalov« šteje
med komercialne programe z nacionalnim pokrivanjem (TV 3, Kanal A) oz. ki
sestavljajo tim. nacionalne mrežo (MM TV - POP TV, Tele 59 - POP TV, TV
Robin - POP TV), od teh gre praviloma za nižje lokacije in manj pomembne
frekvence. Izjema je kanal 58 na Krvavcu, ki je bil mednarodno v celoti
koordiniran šele leta 1996 in po tem objavljen v Uradnem listu RS. Svet je
predlagal dodelitev tega kanala družbi MM TV 1 d.o.o, Ljubljana, vendar samo
za dve leti; zaradi velikega obsega prekrivanja z istim programom (z oddajne
točke Krim) je bil sprejet sklep, naj Uprava s tehničnega vidika preuči vprašanje
utemeljenosti prekrivanja z oddajnih točk Krim in Krvavec oz. tehnične možnosti
za nadomestitev izpada signala s Krima, ter ugotovi točno število prebivalcev, ki
sprejemajo signal s Krvavca in Krima.
•

Poseben problem v tem sklopu predstavlja radijsko dovoljenje, ki ga je Uprava
izdala TV 3 za oddajno točko Pohorje, kanal 66 Po izdaji dovoljenja se je
namreč pritožila Madžarska, ki soglasja k tej frekvenci (še) ni dala, zato je
Uprava predlagala Svetu, naj TV 3 omogoči začasno uporabo kanala 22 na
Boču, za dobo 1 leta; v tem času naj bi pridobili soglasje madžarske
administracije, kar pa se še do danes ni zgodilo in TV 3 še vedno uporablja ta
kanal (brez veljavnega radijskega dovoljenja?)
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6. PREDLOGI SVETA
DEJAVNOSTI

ZA

RADIODIFUZIJO

NA

PODROČJU

RADIJSKE

6.1. Programi RTV Slovenija - Radio Slovenija
• za oddajanje nacionalnih radijskih programov RTV Slovenija na območjih, kjer
njihova slišnost ni bila zagotovljena oz. na z dovolj kakovostnim signalom ali
pa so radijska dovoljenja potekla, je Svet predlagal izdaio 12 radijskih
dovoljenj;
• ugodil je vlogi RTV Slovenija za oddajanje programa Radio Maribor
International tudi na območju Ljubljane (v souporabi frekvence z Radiom
Antena 1, v nočnem času), ker ta program pomeni bogatitev programske
ponudbe (promocijske informacije o Sloveniji za tujce v naši državi ter servisna
sporočila v tujih jezikih);
• predlagal je podaljšanje 4 radijskih dovoljenj za SV oddajnik v Domžalah;
• Svet ni ugodil vlogi RTV Slovenija - Radio Koper (Modri val) za dodelitev
pravice uporabe frekvence 105,1 MHz na oddajni točki Slavnik, glede na
strokovno tehnično mnenje Uprave, da je to območje že (večkratno) pokrito s
signalom Radia Koper, z izjemo manjšega dela redko naseljenega območja, kar
pa bi se po mnenju Uprave lahko nadomestilo z oddajanjem z dveh nižjih
oddajnih točk.
6.2. Lokalni nekomercialni radijski programi
• Svet je predlagal izdaio novih radijskih dovoljenj za program Studio D (oddajna
točka Trdinov vrh) in Murski val (oddajna točka Pečarovci) ter podaljšanje
radijskih dovoljenj, ki so bila izdana z veljavnostjo treh let, za nadaljnjih sedem
let (radijsko dovoljenje se praviloma izdaja za obdobje 10 let) za programe Radio
Celje, Radio Kranj, Radio Ptuj, Radio Velenje ter Radio Študent, z utemeljitvijo,
da so predvajani programi skladni s prijavljeno programsko zasnovo in
programsko shemo, zato ni programskih razlogov, da dovoljenja ne bi podaljšali
• Svet ni ugodil vlogam.
a) Radia Triglav. Jesenice:
• za oddajno točko Španov vrh, zaradi strokovno-tehničnega mnenja, da bi
z dodelitvijo te frekvence prišlo do dvojnega pokrivanja razpisanega
območja (z izjemo Radeč in Podkorena, kar pa je mogoče nadomestiti z
nižje lokacije);
• za oddajno točko Jošt Kranj, z utemeljitvijo, da na Gorenjskem oddajajo
4 lokalne nekomercialne radijske postaje in da ni utemeljenih
programskih razlogov za širitev programa Radia Triblav na območja, ki
jih ti programi pokrivajo, z dodelitvijo te frekvence pa bi prišlo do
dvojnega pokrivanja;
• za oddajno točko Begunje, zaradi strokovno-tehničnega mnenja Uprave,
da Radio Triglav skoraj v celoti že pokriva razpisano območje s svojim
programom;
• oddajna točka Peč: Svet je predlagal, da se obe frekvenci s te oddajne
točke dodelita RTV Slovenija, za 2. in 3. program Radia Slovenija (ki je
že oddajal na podlagi začasnih dovoljenj). V tem primeru je Svet menil,
da bi imel Radio Triglav, glede na določbe 45. člena Zakona o javnih
glasilih, sicer pravico do uporabe teh frekvenc, ki so namenjene
predvsem Slovencem na avstrijskem Koroškem (op.: Avstrija ne bi
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dovolila oddajanja komercialnih programov s te točke), vendar je
prevladalo stališče, da gre za enoten slovenski kulturni prostor, na
katerem naj bi vsem Slovencem v zamejstvu zagotovili enak standard
nacionalnih radijskih programov kot ga imajo prebivalci Republike
Slovenije;
b) Radio Krani
• za oddajno točko Jošt Krani. z utemeljitvijo, da na Gorenjskem oddajajo
4 lokalne nekomercialne radijske postaje in da ni utemeljenih
programskih razlogov za širitev programa Radia Kranj na območja, ki
jih ti programi pokrivajo; z dodelitvijo te frekvence pa bi prišlo do
dvojnega pokrivanja večine območja s programom Radia Kranj;
• za preselitev lokacije s Šmarietne gore na Krvavec, ob upoštevanju
stališča Sveta, da se je treba glede oddajne točke I. reda načelno
dogovoriti, kakšnim programom bodo namenjene (za potrebe lokalnih
programov naj bi se zagotavljale predvsem oddajne točke na nižjih
lokacijah) ter stališča, da ni utemeljenega programskega razloga za
širitev lokalnega nekomercialnega programa v ljubljansko regijo
(frekvenca tudi še ni mednarodno usklajena),
c) Koroškega radia. Slovenj Gradec:
• za oddajno točko Rahtelov vrh, z utemeljitvijo, da to območje že pokriva
s svojim signalom 24 ur dnevno, medtem ko drugi prosilec (komercialni
Radio Alfa, Slovenj Gradec) to območje sicer tudi pokriva, vendar le 12
ur (zaradi delitve programskega časa z Radiom Velenje), uporaba te
frekvence pa mu bo omogočila 24 urno oddajanje.
6.3.

Komercialni radijski programi
• Svet je predlagal dodelitev radijskih dovoljenj za 15 novih radijskih
programov2, z lokalnim pokrivanjem, v vseh primerih je bila za odločitev Sveta
bistvena ocena, da program pomeni vsebinsko dopolnitev oz. bogatitev
obstoječe programske ponudbe na tem območju, predvsem z lokalnimi
vsebinami, določeno tematsko usmeritvijo (zdravo življenje, varstvo okolja,
gospodarstvo, šport) ali pa z drugačno glasbeno ponudbo. Še posebej je v
nekaterih primerih od pristojnih lokalnih skupnosti pridobil dodatna mnenja
glede izbire programa, kadar je bilo več prosilcev;
• predlagal je izdajo 11 dovoljenj, ki omogočajo širitev slišnosti že delujočih
postaj ter 8 podaljšanj oz. obnovitev radijskega dovoljenja,
• Svet je predlagal Upravi preklic radijskega dovoljenja za Radio Laser, zaradi
kršitve določb zakona v zvezi z lastniškimi deleži;
• Svet ni ugodil vlogi družbe Idea - Radio Radio za obnovitev radijskega
dovoljenja, zaradi kršitve določb zakona o najmanj 10 % deležu lastne
produkcije, predvajanja programa RTV Slovenija brez njenega soglasja ter
spričo bistvenega odstopanja od prijavljene programske zasnove in programske
sheme;
• Svet ni predlagal obnovitve radijskega dovoljenja družbi MM TV 1 (TV
Boutique) za oddajanje programa Radio Gama MM (v souporabi frekvence z

2

Notranjski radio (Logatec), Radio Antena 1 (Ljubljana), Radio Brezje (Maribor), Radio Fantasy (Škofja vas),
Radio Geoss (Litija), Radio Goldi (Prebold), Radio Max (Trebnje), Radio Maxi - Prleški val (Ljutomer), Radio
Polzela - RAP (Polzela), Radio RKM (Maribor), Radio Rogla (Slovenjske Konjice), Radio Ton (Slovenjska
Bistrica). Radio Top (Hrušica), Radio Veseljak (Ljubljana), Zeleni val (Grosuplje)
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•

7

družbo R Gama - MM d.o.o.)); ugotovil je, da za obnovitev ni zakonske
podlage, ker družba MM TV 1 opravlja televizijsko dejavnost, zakon pa
dovoljuje, da ista organizacija lahko opravlja samo radijsko ali pa samo
televizijsko dejavnost;
Po samem zakonu je prenehalo veljati radijsko dovoljenje družbi Audio d.o.o. iz
Ljubljane za oddajanje programa Poslovni val (oddajna točka Španov vrh), ker
ni v predpisanem roku opravila tehničnega pregleda.

NEKATERA ODPRTA VPRAŠANJA, KI OVIRAJO DELO SVETA
•

Po skoraj petih letih delovanja, se Svet še vedno sooča z odsotnostjo strategije razvoja
radiodifuzije in telekomunikacij, še posebej v zvezi z novimi tehnologijami, ter
kulturne oz. medijske politike na državni ravni;
• Svet, kot ga opredeljuje Zakon o javnih glasilih, je novost v našem pravnem sistemu sui generis neodvisen organ, katerega statusa in pooblastil pa zakon ne rešuje celostno
in konsistentno; Svet nima pooblastil za izdajo aktov v smislu odločb, ker so za to po
zakonu o splošnem upravnem postopku pristojni le državni oziroma upravni organi.
Nejasna je npr. tudi pravna narava predloga Sveta za dodelitev ali odvzem pravice
uporabe radiodifuznega kanala (ki se dodeli ali prekliče z odločbo Uprave) ter obseg
diskrecijske pravice Sveta v okviru zakona, nekatere težave in nesporazumi pa
izvirajo tudi iz nedorečene relacije med Svetom in Upravo;
• sodelovanje med različnimi organi ni zadovoljivo;;
• čeprav je Svet vzpostavil obsežno lastno bazo podatkov (ki jih zbira sam ali pridobiva
od Uprave, registrskega sodišča, Ministrstva za kulturo, itd.), še vedno ne razpolaga z
vsemi relevantnimi podatki za odločanje (o pokritosti prebivalstva z različnimi RTV
programi, neodvisne strokovne analize o gospodarskih možnostih razvoja RTV
organizacij, večina prosilcev tudi ne pripravi dovolj argumentiranih ekonomskih ocen
o možnostih financiranja dejavnosti ali ne navede podatkov in ocen o svojem
ekonomskem stanju;
• problematika izdajanja začasnih dovoljenj: Uprava lahko, na podlagi Zakona o
telekomunikacijah, izdaja začasna dovoljenja brez javnega razpisa in predloga Sveta.
Uprava je na tej podlagi izdala številna začasna dovoljenja za oddajanje tako novih
programov kot za širitev vidnosti in slišnosti obstoječih programov. Namen izdaje
začasnih dovoljenj je preizkušanje, raziskovanje in prikazovanje kakovosti radijskih
postaj Preširoka razlaga teh določb omogoča nekaterim radijskim postajam redno
delovanje (tudi več kot 1 leto), s tem se izigravajo določbe Zakona o
telekomunikacijah ter preprečuje Svetu izvajanje bolj načrtne in transparentne politike
dodeljevanja radijskih dovoljenj. Svet se je zato pri Upravi zavzel za restriktivno
izdajanje začasnih radijskih dovoljenj, ob striktnem upoštevanju namena, za katerega
se dovoljenje izda in časovnih omejitev trajanja teh dovoljenj;
• javno objavljanje prostih frekvenc: Zakon o telekomunikacijah določa, da mora
Uprava najmanj dvakrat letno v Uradnem listu RS objaviti proste frekvence. Ta
določba je v praksi povzročila Svetu precej težav; zaradi hkratne objave večjega
števila frekvenc in to le dvakrat letno, Svet namreč v relativno kratkem zakonskem
roku težko zbere vse dodatne podatke, relevantne za odločanje (še posebej analize
predvajanih programov). Zato se zavzema, da bi se javni razpisi objavljali pogosteje
(glede na vložene pobude strank), vendar z manjšim številom prostih frekvenc. Poleg
tega Svet ocenjuje, da bi bilo nujno njegovo sodelovanje že v fazi postopka izbire
frekvenc za javno objavo, in je v zvezi s tem predlagal Upravi dogovor, v katerem bi
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•

določili nekatere prednostne kriterije za objavo frekvence ter na ta način vplivali na
bolj načrtno razpisovanje in dodeljevanje frekvenc;
mnenja lokalnih skupnosti: Svet je pričakoval, da bo določba Zakona o javnih
glasilih, ki predpisuje, da dajejo iokalne skupnosti mnenje o utemeljenosti pokrivanja
območja z novim RTV programom, odigrala v praksi pomembnejšo vlogo. Žal se je
izkazalo, da mnogih lokalnih skupnosti ne zanima posebej razvoj radiodifuzije na
njihovem območju in načelno neselektivno podpirajo vse prosilce radijskih frekvenc
(ali pa nikogar). Svet je zato, v nekaterih primerih, posebej zaprosil lokalne skupnosti
za dodatno mnenje glede podpore posameznim programom, saj bi le-te morale
najbolje poznati razmere in želje poslušalcev oz. gledalcev v svojem okolju, njihova
ocena oz. podpora pa bi pripomogla predvsem k zadovoljevanju specifičnih interesov
prebivalstva na določenem ožjem območju po informiranosti, kulturi, izobraževanju,
razvedrilu in drugih vsebinah, kijih ponujajo posamezni RTV programi.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE
Svet ugotavlja:
•

•

•

glede na omejene možnosti odločanja je Svet v zadovoljivi meri uresničil eno svojih
temeljnih nalog, t.j. omogočil je uveljavljanje dualnega sistema na področju radiodifuzije,
nastajanje konkurenčnega trga, s tem pa pluralnost virov informacij in raznovrstnost
elektronskih medijev;
spremembe in dopolnitve Zakona o javnih glasilih (oz. sprejem novega zakona), ki jih je
predlagal Svet, bi prispevale k bolj jasno določeni pravni podlagi za delovanje Sveta,
njegovih pooblastil in odgovornosti,
posebno pozornost je potrebno nameniti vprašanju razvoja novih tehnologij za prenos
RTV programov in v zvezi s tem postopku in prednostnim kriterijem za pravico dostopa
oz. uporabe teh tehnologij, saj bodo le-te omogočile razširjanje vse večjega števila RTV
programov, vprašanje števila radijskih frekvenc kot omejenega naravnega resursa pa bo
postalo v prihodnje brezpredmetno.
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