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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2454. Ukaz o povišanju v čin generalmajorja

Na podlagi 102. člena ustave Republike Slovenije, tre-
tjega odstavka 63. člena zakona o obrambi (Uradni list RS,
št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 33/00 – odl.
US, 87/01 in 47/02), na predlog ministra za obrambo št.
813-00-3/2002-1 z dne 3. 12. 2002 in ob predhodnem
soglasju Vlade Republike Slovenije, št. 1190-2/2003 z dne
15. 5. 2003 izdajam

U K A Z
o povišanju v čin generalmajorja

I
Brigadir Ladislav Lipič, rojen 30. 11. 1951, načelnik

Generalštaba Slovenske vojske se poviša v čin generalma-
jorja.

II
Ta ukaz začne veljati takoj.

III
Ukaz se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 814-00-1/2003
Ljubljana, dne 20. maja 2003.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Republike Slovenije

2455. Odlok o pomilostitvi

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije ter 1. in 4. člena zakona o pomi-
lostitvi (Uradni list RS, št. 45/95) izdajam

O D L O K
o pomilostitvi

1. člen
Izrečena kazen zapora se spremeni v pogojno ob-

sodbo
Mojci Moderndorfer, roj. 19. 8. 1937 v Ljubljani, se

izrečena kazen zapora spremeni v pogojno obsodbo s tem,

da se ji določi kazen 3 mesece in 22 dni zapora, ki pa se ne
bo izrekla, če obsojenka v dveh letih ne bo storila novega
kaznivega dejanja.

2. člen
Izrečena kazen zapora se zniža
Milanu Laliću, roj. 28. 4. 1923 v Selo Gornje Vinjevo,

Republika Hrvaška, se kazen 8 let in 3 mesece zapora
zniža za 1 leto.

Št. 725-02-4/03-1
Ljubljana, dne 20. maja 2003.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Republike Slovenije

VLADA
2456. Sklep o spremembi višine prispevka za RTV

programe

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena zakona o Ra-
dioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94, 29/94,
73/94, 88/99, 90/99, 102/99, 113/00 – odl. US, 35/01
in 79/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembi višine prispevka

za RTV programe

1. člen
Mesečni prispevek za televizijski in radijski program

Radiotelevizije Slovenija, ki ga plačujejo uporabniki radijskih
in TV sprejemnikov v pavšalnem znesku, se spremeni in
znaša:

1. za zasebno rabo RTV sprejemnikov:
a) zavezanci – fizične osebe plačujejo mesečni prispe-

vek za vse svoje TV in radijske sprejemnike, ki jih uporablja-
jo osebno oziroma skupaj s člani svoje družine v pavšalnem
znesku 2.548 SIT;

b) če ima zavezanec za zasebno rabo le radijski spre-
jemnik oziroma sprejemnike, plačujejo mesečni prispevek v
višini 753 SIT.

V isti višini kot za fizične osebe pod a) in b) plačujejo
prispevek tudi pravne osebe in posamezniki, ki opravljajo
samostojno dejavnost, vendar za vsak TV in radijski spre-
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jemnik, če je sprejemnik namenjen izključno osebni rabi
zaposlenih ali posameznika, ki opravlja samostojno dejav-
nost;

2. za javno rabo RTV sprejemnikov:
a) pravne osebe in posamezniki, ki opravljajo samo-

stojno dejavnost, in ki imajo TV in radijske sprejemnike v
svojem poslovnem prostoru kot so: gostinski lokal, hotel,
turistična naselja, trgovine, restavracije in podobno in so
namenjeni javni rabi, plačujejo v primeru ene poslovne eno-
te, v kateri so taki sprejemniki, mesečni pavšalni prispevek v
višini 7.211 SIT. V primeru več takih poslovnih enot pa za
vsako prispevek, zmanjšan za 30%;

b) če ima poslovna enota iz prejšnje točke samo radij-
ske sprejemnike, znaša pavšalni prispevek 2.701 SIT;

c) hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za vsa-
kih prvih 10 TV sprejemnikov v hotelskih sobah pavšalni
mesečni prispevek v znesku 10.818 SIT, za vsak nadaljnji
TV sprejemnik pa 536 SIT. Če hotelsko podjetje v posamez-
nem mesecu ne doseže 60% prodajnega nočitvenega učin-
ka oziroma obratuje sezonsko, je upravičeno do olajšave v
višini 50% mesečnega zneska prispevka.

2. člen
Plačila prispevka so oproščene skupine zavezancev v

skladu s 15.a členom zakona o Radioteleviziji Slovenija.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

spremembi višine prispevka za RTV programe (Uradni list
RS, št. 77/02).

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

in začne veljati 1. 6. 2003.

Št. 384-03/2001-7
Ljubljana, dne 22. maja 2003.
EVA 2003-3511-0021

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2457. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah

pravilnika o podrobnejših pogojih za
organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni
šoli

Na podlagi 40. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01) minister za šolstvo, zna-
nost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o podrobnejših pogojih za organizacijo
nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli

1. člen
V drugem odstavku 3. člena pravilnika o podrobnej-

ših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni

osnovni šoli (Uradni list RS, št. 27/99 in 38/99) se bese-
dilo “v drugem odstavku“ nadomesti z besedilom “v prvem
odstavku“.

2. člen
13. člen se črta.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Učence 5. razreda 8-letne osnovne šole, ki se bodo v

naslednjem šolskem letu vključili v izvajanje programa 7.
razreda 9-letne osnovne šole, in njihove starše, šola ob
zaključku pouka v 5. razredu obvesti, pri katerih predmetih
se bo izvajal pouk v učnih skupinah v prihodnjem šolskem
letu. Obenem jih seznani z načinom vključevanja učencev v
učne skupine, ki poteka v skladu z drugim odstavkom 5.
člena tega pravilnika.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 011-21/2003
Ljubljana, dne 19. maja 2003.
EVA 2003-3311-0031

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo, znanost in šport

2458. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole

Na podlagi 36. in 80. člena zakona o osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01) minister za
šolstvo, znanost in šport izdaja

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

o šolskem koledarju za osnovne šole

1. člen
Drugi in tretji odstavek 4. člena pravilnika o šolskem

koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 44/01) se
spremenita tako, da se glasita:

“Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do
30. novembra, drugo ocenjevalno obdobje pa od 1. de-
cembra do 10. marca.

Tretje ocenjevalno obdobje traja od 11. marca do
24. junija, razen za učence osmega razreda osemletne
osnovne šole oziroma za učence devetega razreda devetlet-
ne osnovne šole, za katere pouk traja do 15. junija.“

2. člen
V zadnjem odstavku 9. člena se beseda “letne“ nado-

mesti z besedo “poletne“.

3. člen
V 21. členu se besedilo “najkasneje v desetih dneh po

opravljenem preverjanju znanja.“ nadomesti z besedilom
“najkasneje zadnji dan pouka.“
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4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 011-23/2003
Ljubljana, dne 19. maja 2003.
EVA 2003-3311-0030

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo, znanost in šport

2459. Pravilnik o izobraževalnem programu Program
osnovne šole za odrasle

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 64/01, 108/02 in 34/03) minister za šolstvo, zna-
nost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o izobraževalnem programu Program osnovne

šole za odrasle

1. člen
Minister za šolstvo, znanost in šport sprejme izobraže-

valni program Program osnovne šole za odrasle, katerega
splošni del je predlagal, posebni del pa določil Strokovni
svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na
57. seji dne 17. 4. 2003.

2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena tega pravilnika objavi

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na internih spletnih
straneh.

Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno
veljaven.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 011-03-128/2003
Ljubljana, dne 19. maja 2003.
EVA 2003-3311-0140

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo, znanost in šport

BANKA SLOVENIJE
2460. Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob

Evropskem letu invalidov 2003 v prodajo in
obtok

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02), 11. člena
zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 7/93) in
uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2003
izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 117/02), izda-
ja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o dajanju priložnostnih kovancev ob Evropskem

letu invalidov 2003 v prodajo in obtok

1
Banka Slovenije bo 2. junija 2003 dala v prodajo pri-

ložnostne zlatnike in srebrnike, izdane ob Evropskem letu
invalidov 2003, z znamenji, ki so določena z uredbo o
obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih
priložnostnih kovancev ob Evropskem letu invalidov 2003
(Uradni list RS, št. 31/03).

2
Priložnostni kovanci, izdelani iz zlata in srebra, se bodo

prodajali po ceni, ki je višja od njihove nominalne vrednosti.

3
Banka Slovenije bo 2. junija 2003 dala v obtok tudi

priložnostne kovance za 500 tolarjev, z znamenji, ki so
določena z uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in
glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob Evropskem le-
tu invalidov 2003 (Uradni list RS, št. 31/03). Kovanci bodo
dani v obtok po njihovi nominalni vrednosti.

4
Vsi priložnostni kovanci iz 1. in 3. točke tega sklepa so

zakonito plačilno sredstvo v višini nominalne vrednosti, ki je
označena na njih.

5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 71
Ljubljana, dne 27. maja 2003.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

SODNI SVET
2461. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrajnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Republika Slo-
venija, Sodni svet, Tavčarjeva 9, Ljubljana, na 69. seji dne
15. 5. 2003 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrajnega sodišča

Na položaj svetnice okrajnega sodišča se s 15. 5.
2003 imenuje:

– Majda Kocmur, okrajna sodnica na Okrajnem sodi-
šču v Ljubljani.

Predsednica
Maja Tratnik l. r.
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2462. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Republika Slo-
venija, Sodni svet, Tavčarjeva 9, Ljubljana, na 69. seji dne
15. 5. 2003 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrožnega sodišča

Na položaj svetnice okrožnega sodišča se s 15. 5.
2003 imenuje:

– Darja Novak Krajšek, okrožna sodnica na Okrožnem
sodišču v Ljubljani.

Predsednica
Maja Tratnik l. r.

¨

2463. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur

Na podlagi četrtega in petega odstavka 62. člena za-
kona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99
in 28/00) je Republika Slovenija, Sodni svet Tavčarjeva 9,
Ljubljana na 69. seji dne 15. 5. 2003 sprejel naslednji

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kan-
didatur na prosto mesto:

a) predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slove-
nije,

b) predsednika Upravnega sodišča Republike Slove-
nije,

c) predsednika Okrajnega sodišča na Vrhniki,
d) predsednika Okrajnega sodišča v Idriji,
e) predsednika Okrajnega sodišča v Tolminu,
f) podpredsednika Okrajnega sodišča v Idriji,
g) podpredsednika Okrajnega sodišča v Tolminu,
h) podpredsednika Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici,
i) podpredsednika Okrajnega sodišča v Lenartu,
j) podpredsednika Okrajnega sodišča v Litiji,
k) podpredsednika Okrajnega sodišča v Ljubljani,
l) podpredsednika Okrajnega sodišča v Mariboru,
m) podpredsednika Okrajnega sodišča v Slovenski Bis-

trici,
n) podpredsednika Okrajnega sodišča v Trebnjem.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom

svoje strokovne dejavnosti in opisom organizacijskih izku-
šenj po izvolitvi v sodniško funkcijo. Prijavo naj v 15 dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9,
Ljubljana, p.p. 639.

Predsednica
Maja Tratnik l. r.

OBČINE

BENEDIKT

2464. Odlok o določitvi območja predkupne pravice
Občine Benedikt

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 6. člena statuta Občine
Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine
Benedikt na 5. seji dne 14. 5. 2003 sprejel

O D L O K
o določitvi območja predkupne pravice

Občine Benedikt

1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih lahko Občina

Benedikt uveljavlja zakonito predkupno pravico.

2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na vseh ne-

premičninah (zemljiščih in objektih) na območjih poselitve,

ki ležijo v navedenih conah ter območjih obstoječih oziroma
predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven obmo-
čij poselitve:

– naselje Benedikt / območje obrtno industrijske co-
ne Benedikt 3,

– naselje Benedikt / območje stanovanjsko poslovne-
ga kompleksa Benedikt 1,

– naselje Benedikt / območje centralnih dejavnosti,
– naselje Benedikt / območje vzgojnega centra,
– naselje Benedikt / območje športnega centra,
– rekreacijsko turistična in poslovna cona Benediška

Slatina,
– naselje Sveti Trije Kralji / območje centra naselja,
– naselje Štajngrova / območje stanovanjske zazida-

ve,
– naselje Benedikt / območje individualne stanovanj-

ske gradnje Benedikt.

3. člen
Območja predkupne pravice občine so natančneje do-

ločena v grafičnih prilogah in tabelaričnih seznamih parcel,
ki so sestavni del odloka.
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4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 46509-001/2003-6
Benedikt, dne 15. maja 2003.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

BISTRICA OB SOTLI

2465. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve osebna pomoč in pomoč družini na
domu

Na podlagi 38. člena pravilnika o metodologiji za obli-
kovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
36/02 in 107/02) in 15. člena statuta Občine Bistrica ob
Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine
Bistrica ob Sotli na 4. redni seji dne 31. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve

osebna pomoč in pomoč družini na domu

I
Občina Bistrica ob Sotli daje soglasje k ceni socialno

varstvene storitve osebna pomoč, ki jo je predlagal izvajalec
storitve Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini
49.186 SIT mesečno.

II
Občina Bistrica ob Sotli daje soglasje k ceni socialno

varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal
Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah v višini 2.044,67
SIT na efektivno uro.

Cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna
Občine Bistrica ob Sotli za vodenje storitve za 243 SIT na
uro in za neposredno socialno oskrbo za 393 SIT na uro.

Po odbitih subvencijah znaša cena socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu 1.408 SIT na efektivno uro.

III
Cene iz I. in II. točke tega sklepa začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0004/03-04
Bistrica ob Sotli, dne 31. marca 2003.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l. r.

BRDA

2466. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Brda za leto 2002

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, 80/94, 56/98) in 98. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine
Brda na seji dne 6.  5. 2003 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Brda

za leto 2002

I
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brda za

leto 2002. Za obdobje od 1.1. do 31. 12. 2002 izkazuje
proračun Občine Brda naslednje podatke:

Bilanca prihodkov in odhodkov:
Prihodki 654,232.126 SIT
Odhodki 649,606.691 SIT
Razlika – presežek 4,625.435 SIT
Račun finančnih terjatev in naložb:
Prejeta sredstva vrnjenih ustanovit-

venih deležev 100.000 SIT
Povečanje kapitalskih deležev 7,810.000 SIT
Razlika – primanjkljaj - 7,710.000 SIT
Račun financiranja:
Zadolževanje 37,000.000 SIT
Odplačila 32,997.500 SIT
Razlika - neto zadolževanje 4,002.500 SIT
Prenesena sredstva na računih

iz leta 2001 12,128.073 SIT
Presežek v letu 2002 13,046.008 SIT

II
Sredstva na računih na dan 31. 12. 2002 v višini

13,046.008 SIT se prenašajo v leto 2003.

III
Sklad proračunske rezerve Občine Brda izkazuje od

1. 1. do 31. 12. 2002 naslednja gibanja:
Prihodki 1,200.000 SIT
Odhodki –
Razlika 1,200.000 SIT
Prenos sredstev na račun iz leta 2001 9,279.532 SIT
Razlika na računu v letu 2002 1,200.000 SIT
Prenos v leto 2003 10,479.532 SIT

IV
Sestavni del tega odloka so bilanca prihodkov in

odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.

V
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 403-03/2003
Brda, dne 6. maja 2003.

Župan
Občine Brda

Franc Mužič l. r.

DIVAČA

2467. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Divača za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena
statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski
svet občine Divača na 6. redni seji dne 15. 5. 2003 sprejel
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O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Divača

za leto 2002

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača

za leto 2002.

2. člen
Proračun Občine Divača za leto 2002 je bil realiziran v

naslednjih zneskih:

Zneski so v 000 SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 409.538
II. Skupaj odhodki 410.155
III. Proračunski primanjkljaj (I-II) –617
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodanih kapitalskih

deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih

deležev (IV-V) –
VII. Skupni primanjkljaj (I+IV)-(II+V) –617
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačilo dolga 963
X. Neto zadolževanje (VIII-IX) –963
XI. Zmanjšanje sredstev na računih (VII-X) –1.580

3. člen
Zmanjšanje sredstev na računih po zaključnem računu

proračuna iz leta 2002 se izkazuje kot zmanjšanje sredstev
splošnega sklada za 1.580 tisoč SIT.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna Občine
Divača konec leta 2002 znaša 103.512 tisoč tolarjev. Nave-
dena sredstva se prenesejo v proračun leta 2003 za dokon-
čanje programov iz leta 2002.

4. člen
Splošni in posebni del zaključnega računa ter obrazlo-

žitev zaključnega računa Občine Divača so sestavni del tega
odloka.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06/08
Divača, dne 15. maja 2003.

Župan
Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

KUZMA

2468. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Kuzma

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
20/98 in 51/02) ter 23. člena statuta Občine Kuzma (Urad-
ni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02 in 90/02) je Občinski
svet občine Kuzma na 5. redni seji dne 15. 5. 2003 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije

občine Kuzma

1
V Občinsko volilno komisijo občine Kuzma se imenuje-

jo:
1. Marija Pelcar, roj. 1969, Vaneča 78/a, predsedni-

ca,
2. Barbara Zelko, roj. 1972, Moščanci 34, namestni-

ca predsednice,
3. Drago Šafer, roj. 1961, Kuzma 33, član,
4. Melita Kisilak, roj. 1972, Dolič 149, namestnica

člana,
5. Majda Žohar, roj. 1959, Matjaševci 26, članica,
6. Zdenka Andrejek, roj. 1965, Trdkova 76, namestni-

ca članice,
7. Štefan Recek ml., roj. 1973, Gornji Slaveči 108,

član,
8. Stanislav Hajdinjak, roj. 1975, Dolič 92, namestnik

člana.

2
Mandat občinske volilne komisije traja štiri leta.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/03-6/3
Kuzma, dne 15. maja 2003.

Župan
Občine Kuzma

Jožef Škalič l. r.

NOVO MESTO

2469. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu za leto 2003 v
Mestni občini Novo mesto

Na podlagi določil 43., 99. in 101. člena Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94, 1/99,
41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 110/02 in 5/03) in
38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen soci-
alno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02)
ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 3. seji dne 27. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene

storitve pomoč družini na domu za leto 2003
v Mestni občini Novo mesto

1
Mestna občina Novo mesto daje soglasje k ceni social-

no varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2003,
ki jo je predlagal izvajalec Dom starejših občanov Novo
mesto, in sicer:

– 2.354,00 SIT na efektivno uro za neposredno soci-
alno oskrbo uporabnika in

– 771.702,44 SIT na mesec za 0,88 strokovnega de-
lavca vodje – koordinatorja službe pomoči družini na domu.
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2
Mestna občina Novo mesto na podlagi Uredbe o meri-

lih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 38/02 in 106/02) za upravičen-
ce plačuje oziroma doplačuje storitve pomoči družini na
domu in topel obrok na dan za tiste upravičence, ki so
oproščeni plačila storitve.

3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 150-01-4/2003
Novo mesto, dne 27. marca 2003.

Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

2470. Sklep o zagotovitvi sredstev za kritje drobnih
osebnih potreb in o opredelitvi namena porabe
le-teh upravičencu do celodnevnega
institucionalnega varstva ter plačilu
nadstandardne oskrbe institucionalnega varstva

Na podlagi 25. člena Uredbe o merilih za določanje
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 38/02 in 106/02) in 16. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 4. seji dne
24. 4. 2003 sprejel

S K L E P
o zagotovitvi sredstev za kritje drobnih osebnih

potreb in o opredelitvi namena porabe le-teh
upravičencu do celodnevnega institucionalnega

varstva ter plačilu nadstandardne oskrbe
institucionalnega varstva

1
Upravičencem do socialno varstvene storitve celodnev-

nega institucionalnega varstva, s stalnim prebivališčem v
Mestni občini Novo mesto, ki so v celoti oproščeni plačila
storitve in katerega zavezanci so deloma ali v celoti opro-
ščeni plačila prispevka, se priznajo sredstva za kritje dro-
bnih osebnih potreb (žepnine) v višini 20% osnovnega zne-
ska minimalnega dohodka.

2
Del sredstev iz prve točke se nameni za kritje prostovo-

ljnega zdravstvenega zavarovanja upravičenca, preostanek
sredstev pa upravičenec koristi za svoje osebne potrebe.

3
Stroške nadstandardne oskrbe institucionalnega var-

stva bo Mestna občina Novo mesto plačala/doplačala izje-
moma le v primeru, ko bo potreba po koriščenju take oskr-
be za upravičenca neizogibno potrebna ter utemeljena s
strani pristojnih strokovnih služb in socialno varstvenega
zavoda.

4
Sklepi pod točkami 1, 2 in 3 so generalni sklepi, ki se

uporabljajo za vse upravičence institucionalnega varstva. V
kolikor se bo v bodoče pri ugotavljanju upravičenosti do

plačila/doplačila socialno varstvene storitve institucionalne-
ga varstva s strani občine izkazala potreba po individualnem
reševanju posameznega primera, kateri bo odstopal od pred-
pisanih določil in sprejetih sklepov, bo Mestna občina Novo
mesto le-tega reševala individualno, v sodelovanju s Cen-
trom za socialno delo Novo mesto in pristojnim socialno
varstvenim zavodom ter sprejela dodatne sklepe.

Št. 154-02-104/2003
Novo mesto, dne 24. aprila 2003.

Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

ŠKOCJAN

2471. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta proizvodno-servisne cone Dobruška
gmajna

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 15. člena statuta Občine
Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99 in 51/01) je Občinski
svet občine Škocjan na 6 redni seji dne 20. 5. 2003 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

proizvodno-servisne cone
Dobruška gmajna

1. člen
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta proizvo-

dno-servisne cone Dobruška gmajna, ki ga je izdelalo po-
djetje ARHITEKTON d.o.o., projektiranje, inženiring, Brod
76, 8000 Novo mesto.

2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Škoc-

jan, Škocjan 67.
Javna razgrnitev bo potekala v času od 28. 5. 2003

do 27. 6. 2003.

3. člen
V času javne razgrnitve bo 18. 6. 2003 ob 19. uri

organizirana javna obravnava v sejni sobi Občine Škocjan,
Škocjan 67.

4. člen
V času javne razgrnitve lahko vse fizične in pravne

osebe, organizacije in skupnosti na razgrnjeni osnutek po-
dajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrni-
tve ali jih pisno dostavijo Občini Škocjan.

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

in prične veljati naslednji dan po objavi.

Št. 00303-0002/2002
Škocjan, dne 20. maja 2003.

Župan
Občine Škocjan

Anton Zupet, univ. dipl. org. l. r.
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