
Št. 143  Ljubljana, torek 7. 9. 2021  ISSN 1318-0576 Leto XXXI

SODNI SVET
2835. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 

k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih 
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4, 
Ljubljana, na 2. seji 2. septembra 2021 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur na vodstveno mesto:

– predsednika Okrožnega sodišča v Kranju,
– predsednika Okrajnega sodišča v Mariboru.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-

njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo 
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 
1000 Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

2836. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 66. seji 17. junija 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške funkcije

Zvjezdanu Radonjiću, okrožnemu sodniku svetniku na 
Okrožnem sodišču v Ljubljani, v skladu s četrtim odstavkom 
74. člena Zakona o sodniški službi (ZSS) dne 15. 8. 2021 pre-
neha sodniška funkcija iz razloga po 4. točki prvega odstavka 
74. člena ZSS.

Podpredsednik Sodnega sveta RS
prof. dr. Grega Strban

2837. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke pr-
vega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena 
Zakona o sodniški službi na 54. seji 10. 12. 2020 sprejel

O D L O Č B O
o imenovanju na sodniško mesto

Ana Peric se z dnem 10. 12. 2020 imenuje na mesto 
okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

2838. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 59. seji 4. marca 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Jelki Rozman, okrožni sodnici svetnici na Okrožnem so-
dišču v Ljubljani, preneha sodniška služba 30. 12. 2021 iz ra-
zloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

2839. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 59. seji 4. marca 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Jošku Valiču, okrajnemu sodniku na Okrajnem sodišču 
v Sežani, preneha sodniška služba 31. 12. 2021 iz razloga po 
drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan
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2840. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 59. seji 4. marca 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Marku Kosmaču, okrajnemu sodniku na Okrajnem sodi-
šču v Sežani, preneha sodniška služba 16. 1. 2022 iz razloga 
po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

2841. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 61. seji 1. aprila 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Antonu Rebrici, okrožnemu sodniku na Okrajnem sodišču 
v Novi Gorici, preneha sodniška služba 31. 12. 2021 iz razloga 
po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

2842. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 65. seji 3. junija 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške funkcije

Mari Moravek, okrajni sodnici svétnici na Okrajnem sodi-
šču v Celju, preneha sodniška funkcija 16. 1. 2022 iz razloga 
po 4. točki prvega odstavka 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

2843. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke pr-
vega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena 
Zakona o sodniški službi na 63. seji 6. maja 2021 sprejel

O D L O Č B O
o imenovanju na sodniško mesto

Sanda Klanšek se z dnem 6. 5. 2021 imenuje na mesto 
okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Celju.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2844. Poročilo o končnem izidu glasovanja 

na referendumu o Zakonu o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G)

P O R O Č I L O

Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v po-
stopku ugotavljanja končnega izida glasovanja na zakono-
dajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o vodah (ZV-1G), ki je bil 11. 7. 2021 (v nadaljnjem 
besedilu referendum)

u g o t o v i l a:

A.
1. Na referendumu je imelo pravico glasovati skupaj 

1.698.642 volivk in volivcev (v nadaljevanju volivci), od tega 
1.698.627 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike ter 15 vo-
livcev, ki so glasovali na podlagi potrdila pristojne upravne 
enote, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.

2. Glasovalo je skupaj 789.192 volivcev oziroma 46,46 od-
stotka vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati.

B.
3. Oddanih je bilo 788.968 glasovnic. Ker ni bilo mogoče 

ugotoviti volje volivca, je bilo 1.896 glasovnic neveljavnih, kar 
predstavlja 0,24 odstotka oddanih glasovnic.

4. Oddanih je bilo 787.072 veljavnih glasovnic.
5. Na referendumsko vprašanje: »Ali ste za to, da se 

uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah 
(ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 30. marca 
2021?«, je:

– »ZA« glasovalo 104.312 volivcev oziroma 13,25 odstot-
ka volivcev, ki so veljavno glasovali;

– »PROTI« glasovalo 682.760 volivcev oziroma 86,75 od-
stotka volivcev, ki so veljavno glasovali.

6. Na referendumu je večina volivcev, ki so veljavno gla-
sovali, glasovala »PROTI«.

C.
7. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) je 

na 47. dan od dneva glasovanja na referendumu (27. 8. 2021), 
DVK obvestilo, da je od dneva sestave volilnih imenikov za 
izvedbo referenduma, do zaključka glasovanja na dan glaso-
vanja, umrlo 1.109 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.

8. Na podlagi podatkov MNZ so okrajne volilne komisije in 
Služba DVK ugotovile, da so na referendumu 4 volivci glasova-
li, ki so bili vpisani v volilni imenik in so do zaključka glasovanja 
na dan glasovanja umrli.

9. Število vseh volivcev, ki se upošteva pri izračunu po-
trebnega deleža za zavrnitev referenduma, se ugotovi na na-
slednji način:

– Številu volivcev, ki so bili vpisani na volilne imenike 
(1.698.627) se prišteje število volivcev, ki so glasovali s potr-
dilom pristojne upravne enote, ker pomotoma niso bili vpisani 
na volilne imenike (15);

– Od števila iz prejšnje alineje se odšteje število volivcev, 
ki so umrli v času od dneva sestave volilnih imenikov do za-
ključka glasovanja na dan glasovanja (1.109) in prišteje število 
volivcev, za katere so okrajne volilne komisije in Služba DVK 
ugotovile, da so na referendumu glasovali in do zaključka gla-
sovanja na dan glasovanja umrli (4).

10. Na referendumu je imelo pravico glasovati skupaj 
1.697.537 volivcev (1.698.627 + 15 – 1.109 + 4 = 1.697.537).

11. »PROTI« je glasovalo 682.760 volivcev, ki so imeli 
pravico glasovati, torej 40,22 odstotka vseh volivcev.
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D.
DVK je to poročilo sprejela na podlagi 39. člena Zakona 

o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20) na 10. seji 
7. 9. 2021 v sestavi predsednik Peter Golob ter člani dr. Marko 
Kambič, Mitja Šuligoj. Miroslav Pretnar, Mojca Dolenc in Drago 
Zadergal. Poročilo je sprejela soglasno.

Št. 042-1/2021-22
Ljubljana, dne 7. septembra 2021

Peter Golob
predsednik

OBČINE
MORAVSKE TOPLICE

2845. Odlok o predkupni pravici 
Občine Moravske Toplice

Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice 
(Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je Občinski svet Ob-
čine Moravske Toplice na 19. redni seji dne 31. 8. 2021 sprejel

O D L O K
o predkupni pravici Občine Moravske Toplice

1. člen
(Vsebina odloka)

Ta odlok določa območje predkupne pravice Občine Mo-
ravske Toplice in način uveljavljanja predkupne pravice na 
nepremičninah na teh območjih.

2. člen
(Območje predkupne pravice občine)

(1) Območje predkupne pravice Občine Moravske Toplice 
obsega:

– stavbna zemljišča,
– ureditvena območja naselij,
– območja za dolgoročni razvoj naselja,
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za namen 

graditve objektov gospodarske javne infrastrukture, in objek-
tov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.

(2) Za območja stavbnih zemljišč se upoštevajo območja 
teh zemljišč, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih 
aktih.

(3) Za ureditvena območja naselij in območja za dolgo-
ročni razvoj naselja se upoštevajo območja, kot so določena v 
občinskem prostorskem načrtu.

(4) Za objekte gospodarske javne infrastrukture se štejejo 
tisti objekti, na katerih so zgrajena ali predvidena infrastruktur-
na omrežja in objekti občinskega pomena. Pri določitvi zemljišč 
obstoječe oziroma bodoče gospodarske javne infrastrukture 
se upoštevajo tudi zemljišča potrebna za varovalne koridorje, 
določene z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti oziroma 
drugimi predpisi.

3. člen
(Odločanje o uveljavljanju predkupne pravice)

O uveljavljanju ali neuveljavljanju predkupne pravice na 
nepremičninah odloča občinska uprava po postopku, ki ga 
določa zakon.

4. člen
(Prehodna določba)

Do določitve ureditvenih območij naselij in območij za dol-
goročni razvoj v občinskih prostorskih aktih, se druga in tretja 
alineja 2. člena tega odloka ne uporabljata.

5. člen
(Začetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o predkupni pravici Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, 
št. 117/03).

Št. 007-0002/2021-4
Moravske Toplice, dne 1. septembra 2021

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač

2846. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro 
lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 247. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. čle-
na Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 
21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 
19. redni seji dne 31. 8. 2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajeno javno dobro  

lokalnega pomena

1. člen
S tem sklepom se ukine status »grajeno javno dobro lo-

kalnega pomena – javne poti« na naslednjih zemljiščih:
– katastrska občina 97 MOTVARJEVCI parcela 1023/2 

(ID 7011847),
– katastrska občina 97 MOTVARJEVCI parcela 1439/2 

(ID 7012319) in
– katastrska občina 97 MOTVARJEVCI parcela 3761/2 

(ID 7012314).

2. člen
Nepremičninam iz 1. člena tega sklepa preneha veljati 

status »grajeno javno dobro lokalnega pomena – javne poti«.

3. člen
Sprejem tega sklepa je podlaga za izdajo ugotovitvene 

odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti 
izdala občinska uprava Občine Moravske Toplice. Na podlagi 
pravnomočne odločbe občinske uprave bo na nepremičninah 
iz 1. člena tega sklepa, iz zemljiške knjige izbrisana zaznamba 
o javnem dobru.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0080/2021-4
Moravske Toplice, dne 1. septembra 2021

Župan 
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač
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2847. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč 
družini na domu in določitvi subvencioniranja 
cene storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Za-
kona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – 
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A, 
28/19 in 189/20 – ZFRO), 37. člena Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 16. člena Statuta 
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 
25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 18. seji 
dne 31. 8. 2021 sprejel

S O G L A S J E
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu 

in določitvi subvencioniranja cene storitve 
pomoč družini na domu

1. člen
Občinski svet Občine Moravske Toplice soglaša:
– da normativ za neposredno izvajanje storitve pomoč 

družini na domu namesto povprečno 110 ur efektivnega dela 
na mesec, zaradi razpršenosti uporabnikov, znaša 100 ur efek-
tivnega dela na mesec;

– da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu od 
ponedeljka do sobote znaša 20,96 EUR na uro. V ekonomsko 
ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do upo-
rabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 
16,76 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v 
višini 4,20 EUR na efektivno uro;

– da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu 
ob nedeljah in dela prostih dnevih znaša 24,98 EUR na uro. V 
ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu 
do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v 
višini 20,78 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vode-
nja v višini 4,20 EUR na efektivno uro.

2. člen
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, 

zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno 
oskrbo ter 100 % stroškov vodenja, znaša za uporabnika:

– 8,38 EUR na efektivno uro za delovne dni;
– 10,39 EUR na efektivno uro za nedelje in dela proste dni.

3. člen
Izvajalcu javne službe se bodo sredstva za izvajanje sto-

ritve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi 
posebej sklenjene pogodbe.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2021.

Št. 410-00031/2021-15
Moravske Toplice, dne 1. septembra 2021

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač

OSILNICA

2848. Odlok o dodelitvi enkratne denarne 
nagrade zlatim maturantom in diplomantom 
Občine Osilnica

Na podlagi osemnajste alineje drugega odstavka 21. čle-
na Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 

– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine 
Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr., 75/17 – spre-
membe in dopolnitve in 52/18 – dopolnitev) je Občinski svet 
Občine Osilnica na 15. redni seji dne 23. 7. 2021 sprejel

O D L O K
o dodelitvi enkratne denarne nagrade zlatim 
maturantom in diplomantom Občine Osilnica

1. člen
(1) Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne nagrade 

zlatim maturantom splošne in poklicne mature in diplomantom 
na območju Občine Osilnica, določa upravičence, pogoje za 
pridobitev in postopek uveljavljanja, višino ter način dodelitve 
enkratne denarne nagrade.

(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen
Enkratna denarna nagrada je namenjena v spodbudo in 

pomoč zlatim maturantom in diplomantom na območju Občine 
Osilnica.

3. člen
Upravičenec do enkratne denarne nagrade je zlati matu-

rant splošne ali poklicne mature ali diplomant s povprečno štu-
dijsko oceno najmanj 9.0, ki je državljan Republike Slovenije, s 
stalnim prebivališčem v Občini Osilnica in ki dejansko prebiva 
na območju Občine Osilnica.

4. člen
(1) Pravico do enkratne denarne nagrade uveljavlja upra-

vičenec na podlagi pisne vloge na obrazcu, ki ga prejme pri 
občinski upravi Občine Osilnica ali na spletni strani Občine 
Osilnica. Vlogi je potrebno priložiti kopijo spričevala oziroma 
potrdila, iz katerega izhaja, da je upravičenec zlati maturant 
oziroma kopijo potrdila o diplomiranju in o povprečni študijski 
oceni diplomanta, potrdilo o stalnem prebivališču ter kopijo 
TRR, na katerega želi upravičenec prejeti enkratno denarno 
nagrado.

(2) Izpolnjen obrazec se skupaj s prilogami iz prvega 
odstavka tega člena pošlje po pošti ali odda na Občini Osilnica 
najkasneje do 15. novembra za tekoče leto.

(3) Po poteku roka iz drugega odstavka tega člena se 
vloga s sklepom zavrže kot prepozna.

5. člen
O pravici do enkratne denarne nagrade odloči občinska 

uprava z odločbo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni 
postopek.

6. člen
(1) Enkratna denarna nagrada po tem pravilniku znaša:
– 150,00 EUR neto – zlati maturant;
– 200,00 EUR neto – diploma;
– 250,00 EUR neto – magisterij;
– 300,00 EUR neto – doktorat.

Uporabljeni izrazi se nanašajo tako na ženski, kot na moški 
spol.

(2) Občina Osilnica nakaže znesek enkratne denarne 
nagrade iz prejšnjega odstavka tega člena na TRR upravičenca 
v roku tridesetih dni od dokončnosti odločbe.

7. člen
Sredstva za dodelitev enkratne denarne nagrade v bruto 

zneskih se zagotovijo iz proračuna občine za tekoče prora-
čunsko leto.
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8. člen
Upravičenci do enkratnih denarnih nagrad se slovesno 

razglasijo ob naslednjem občinskem prazniku Občine Osilnica, 
kjer prejmejo priznanje župana Občine Osilnica ali na drugem 
primernem dogodku.

9. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel enkratno denarno 

nagrado na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju 
z določbami tega pravilnika, je prejeto dolžan vrniti skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva dodelitve dalje.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0008/2021/1
Osilnica, dne 23. julija 2021

Županja
Občine Osilnica
Alenka Kovač

SEVNICA

2849. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta 
za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti

Na podlagi 112. in v povezavi s 119. členom Zakona 
o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 
8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 
– UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 26. 8. 
2021 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za večstanovanjsko gradnjo 

ob Planinski cesti

1. člen
Občina Sevnica s tem sklepom obvešča javnost, da se 

javno razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski 
cesti.

2. člen
Javna razgrnitev bo potekala v času od ponedeljka 30. 8. 

2021 do torka 28. 9. 2021.
Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno na spletnem 

portalu Občine Sevnica na povezavi: https://www.obcina-sev-
nica.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti/2021011807373525/
oppn-za-vecstanovanjsko-gradnjo-ob-planinski-cesti.

Ogled gradiva bo mogoč po predhodni najavi in ob upo-
števanju navodil NIJZ tudi v prostorih Občine Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.

3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega 

akta in Elaborata ekonomike bo v torek 21. 9. 2021 s pričetkom 

ob 17.00 uri v Kulturni dvorani Sevnica, Kvedrova cesta 25, 
8290 Sevnica.

Pri izvedbi javne obravnave se bodo upoštevale določbe 
Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih 
in mestih v Republiki Sloveniji ter higienska priporočila Nacio-
nalnega inštituta za javno zdravje.

4. člen
V času javne razgrnitve in javne obravnave, lahko svoje 

pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organi-
zacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo:

– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne 

razgrnitve na Občini Sevnica.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan 

javne razgrnitve.

5. člen
Občina Sevnica bo prejete pripombe in predloge preučila 

in do njih zavzela stališča, ki jih bo obravnaval Občinski svet 
Občine Sevnica in se do njih opredelil.

Po opredelitvi občinskega sveta bo Občina Sevnica stali-
šča javno objavila na občinski spletni strani.

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

ter na spletni strani Občine Sevnica in stopi v veljavo naslednji 
dan po objavi.

Št. 3505-0002/2020
Sevnica, dne 26. avgusta 2021

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

POPRAVKI

2850. Popravek Notarske tarife

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 
60/17 – ZPVPJN-B) dajem

P O P R A V E K
Notarske tarife

V Notarski tarifi (Uradni list RS, št. 59/19 in 9/21) se v Pri-
logi 1 v tarifni številki 13 v drugem odstavku besedilo »5. točki 
tarifne številke 22« pravilno glasi »3. točki tarifne številke 23«.

Št. 007-372/2020
Ljubljana, dne 30. avgusta 2021

Marjan Dikaučič
minister

za pravosodje

https://www.obcina-sevnica.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti/2021011807373525/oppn-za-vecstanovanjsko-gradnjo-ob-planinski-cesti
https://www.obcina-sevnica.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti/2021011807373525/oppn-za-vecstanovanjsko-gradnjo-ob-planinski-cesti
https://www.obcina-sevnica.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti/2021011807373525/oppn-za-vecstanovanjsko-gradnjo-ob-planinski-cesti
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SODNI SVET
2835. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi 

kandidatur na vodstveno mesto 8267
2836. Odločba o prenehanju sodniške funkcije 8267
2837. Odločba o imenovanju na sodniško mesto 8267
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2845. Odlok o predkupni pravici Občine Moravske Topli-
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2846. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokal-
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domu in določitvi subvencioniranja cene storitve 
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2848. Odlok o dodelitvi enkratne denarne nagrade zlatim 

maturantom in diplomantom Občine Osilnica 8270

SEVNICA
2849. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnje-

nega osnutka Občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski 
cesti 8271

POPRAVKI
2850. Popravek Notarske tarife 8271


	SODNI SVET
	2835.	Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
	2836.	Odločba o prenehanju sodniške funkcije
	2837.	Odločba o imenovanju na sodniško mesto
	2838.	Odločba o prenehanju sodniške službe
	2839.	Odločba o prenehanju sodniške službe
	2840.	Odločba o prenehanju sodniške službe
	2841.	Odločba o prenehanju sodniške službe
	2842.	Odločba o prenehanju sodniške funkcije
	2843.	Odločba o imenovanju na sodniško mesto

	DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
	2844.	Poročilo o končnem izidu glasovanja na referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G)

	OBČINE
	MORAVSKE TOPLICE
	2845.	Odlok o predkupni pravici Občine Moravske Toplice
	2846.	Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena
	2847.	Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu

	OSILNICA
	2848.	Odlok o dodelitvi enkratne denarne nagrade zlatim maturantom in diplomantom Občine Osilnica

	SEVNICA
	2849.	Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti


	POPRAVKI
	2850.	Popravek Notarske tarife


		2021-09-07T14:54:12+0200
	Denis Stroligo
	Direktor Uradnega lista Republike Slovenije




