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PREDSEDNIK REPUBLIKE
426. Pravilnik o spremembi Pravilnika 

o napredovanju javnih uslužbencev 
v plačne razrede

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o zagota-
vljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike 
(Uradni list RS, št. 15/03 in 109/12), četrtega odstavka 16. čle-
na in tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) 
izdajam

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih 

uslužbencev v plačne razrede

1. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena Pravilni-

ka o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 
št. 015-01-4/2008 z dne 17. 10. 2008 s spremembami, in 
sicer tako, da se glasi:

»Javnemu uslužbencu pripada plača na podlagi plač-
nega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decem-
bra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni 
razred.«

2. člen
Ostale določbe Pravilnika o napredovanju javnih usluž-

bencev v plačne razrede št. 015-01-4/2008 z dne 17. 10. 2008 
s spremembami, ki jih ta Pravilnik o spremembah Pravilnika o 
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ne spremi-
nja, ostanejo nespremenjene.

3. člen
Ta Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju 

javnih uslužbencev v plačne razrede, prične veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe se objavijo med Akti Urada predsednika 
Republike Slovenije.

Št. 015-01-1/2019-1
Ljubljana, dne 20. januarja 2019

Nataša Kovač l.r.
Generalna sekretarka

MINISTRSTVA
427. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih, 

strokovnih in organizacijskih pogojih, 
ki jih morajo izpolnjevati organizacije 
za izdelavo strokovnih podlag s področja 
kmetijstva

Na podlagi drugega odstavka 3.f člena Zakona o kmetij-
skih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) izdaja 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o tehničnih, strokovnih 

in organizacijskih pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih 

podlag s področja kmetijstva

1. člen
V Pravilniku o tehničnih, strokovnih in organizacijskih 

pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo stro-
kovnih podlag s področja kmetijstva (Uradni list RS, št. 80/16), 
se 4. člen spremeni tako, da se glasi:

»4. člen
(strokovni pogoji)

(1) Organizacije morajo zagotavljati:
1. najmanj eno osebo, ki ima pridobljeno licenco »PPN« 

v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejav-
nost, in najmanj pet referenc na področju vodenja izdelave:

– občinskih prostorskih načrtov,
– posameznih sestavin občinskih prostorskih načrtov, če 

obravnavajo tudi spremembo namenske rabe kmetijskih ze-
mljišč,

– sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih načrtov, 
če obravnavajo tudi spremembo namenske rabe kmetijskih 
zemljišč, ali

– posameznih sestavin spremembe in dopolnitve ob-
činskih prostorskih načrtov, če obravnavajo tudi spremembo 
namenske rabe kmetijskih zemljišč;

2. najmanj eno osebo, ki ima pridobljeno pooblastilo za 
bonitiranje v skladu s predpisi, ki urejajo bonitiranje zemljišč, in 
najmanj pet referenc na področju bonitiranja zemljišč;

3. najmanj eno osebo, ki ima končano najmanj izobrazbo, 
pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma 
izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študij-
skih programih druge stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja 
slovensko ogrodje kvalifikacij (8. raven), s področja kmetijstva 
in najmanj pet referenc na področju komasacij, agromelioracij, 
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namakanja, priprave posameznih sestavin občinskih prostor-
skih načrtov, če obravnavajo tudi spremembo namenske rabe 
kmetijskih zemljišč, ali priprave posameznih sestavin spremem-
be in dopolnitve občinskih prostorskih načrtov, če obravnavajo 
tudi spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč.

(2) Organizacije morajo izkazovati najmanj pet referenc 
na področju izdelave:

– občinskih prostorskih načrtov,
– posameznih sestavin občinskih prostorskih načrtov, če 

obravnavajo tudi spremembo namenske rabe kmetijskih ze-
mljišč,

– sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih načrtov, 
če obravnavajo tudi spremembo namenske rabe kmetijskih 
zemljišč, ali

– posameznih sestavin spremembe in dopolnitve ob-
činskih prostorskih načrtov, če obravnavajo tudi spremembo 
namenske rabe kmetijskih zemljišč.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-228/2018
Ljubljana, dne 19. februarja 2019
EVA 2018-2330-0091

Dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

428. Pravilnik o spremembi Pravilnika o valorizaciji 
zneskov za odmero davkov po zakonu 
o davkih občanov za leto 2019

Za izvrševanje 193.a člena Zakona o davkih občanov 
(Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 
8/91, 4/92 – ZOMZO, 7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP–C, 
1/99 – ZNIDC,117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD, 24/08 – 
ZDDKIS, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US) in na podlagi 
podatka Statističnega urada Republike Slovenije minister za 
finance izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o valorizaciji zneskov  

za odmero davkov po zakonu o davkih občanov 
za leto 2019

1. člen
V Pravilniku o valorizaciji zneskov za odmero davkov 

po zakonu o davkih občanov za leto 2019 (Uradni list RS, 
št. 83/18) se v 1. členu v c) točki število »246.479,28« črta, 
število »1.185,83« pa se nadomesti s številom »1.249,33«.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-109/2019/5
Ljubljana, dne 21. februarja 2019
EVA 2019-1611-0017

Dr. Andrej Bertoncelj l.r.
minister 

za finance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

429. Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja 
za podaljšanje veljavnosti dovoljenja 
za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti

Na podlagi drugega odstavka 16. člena v povezavi s 
3. točko prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 90. čle-
na Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 in 
84/18) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 
227. seji 30. 1. 2019 sprejel, Agencija za javni nadzor nad 
revidiranjem pa podala soglasje št. 10.00-02/2019 z dne 19. 2. 
2019 k

P R A V I L N I K U
o priznanju dodatnega izobraževanja  
za podaljšanje veljavnosti dovoljenja  
za opravljanje nalog pooblaščenega  

ocenjevalca vrednosti

UVODNA DOLOČBA

1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje in način ugotavljanja in 

priznavanja dodatnega izobraževanja, ki je pogoj za podaljša-
nje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti podjetij, pooblaščenega ocenjevalca vre-
dnosti nepremičnin ter pooblaščenega ocenjevalca vrednosti 
strojev in opreme.

(2) Pojmi v tem pravilniku so razumljeni tako, kot jih opre-
deljuje ZRev-2.

SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen
(1) Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega oce-

njevalca vrednosti (odslej dovoljenje) velja tri leta od izdaje. 
Oseba, ki ji je Slovenski inštitut za revizijo (odslej Inštitut) izdal 
dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca 
vrednosti (odslej imetnik dovoljenja), lahko vloži zahtevo za 
njegovo podaljšanje. Inštitut dovoljenje podaljša, če njegov 
imetnik predloži dokazila, da je v treh letih opravil dodatno izo-
braževanje po tem pravilniku v trajanju najmanj 120 ur.

(2) Če se imetnik dovoljenja zaradi dolgotrajnejše od-
sotnosti z dela (na primer zaradi porodniškega dopusta, od-
sotnosti z dela zaradi bolezni ali iz drugih razlogov, ki trajajo 
neprekinjeno vsaj šest mesecev), ne more udeleževati do-
datnega izobraževanja, mu Inštitut na njegovo prošnjo zah-
tevano število točk zmanjša sorazmerno s trajanjem njegove 
nezmožnosti, da bi se udeleževal dodatnega izobraževanja. 
Imetnik dovoljenja mora prošnji predložiti dokazila o vzroku 
svoje nezmožnosti.

3. člen
(1) Iz dokazil, ki jih imetnik dovoljenja predloži za po-

daljšanje dovoljenja, mora izhajati, da je najmanj 60 % ur 
potrebnega dodatnega izobraževanja pridobil z udeležbo ali 
predavanjem na delavnicah, seminarjih in konferencah, ki 
jih organizira Inštitut, pisanjem strokovnih ali znanstvenih 
prispevkov s področja ocenjevanja vrednosti, objavljenih v 
tuji ali domači strokovni publikaciji, oziroma s sodelovanjem v 
delovnih skupinah, ki jih ustanovi odbor sekcije pooblaščenih 
ocenjevalcev vrednosti.

(2) Vsaj polovico ur potrebnega dodatnega izobraževanja 
Inštituta iz prvega odstavka tega člena mora imetnik dovoljenja 
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pridobiti z udeležbo na izobraževanjih, ki jih Inštitut označi z 
oznako C in ki obravnavajo zahtevnejša področja ocenjevanja 
vrednosti in drugih strokovnih področij, ki jih ocenjevalec vre-
dnosti potrebuje pri svojem delu. Strokovni svet Slovenskega 
inštituta za revizijo ustanovi posebno komisijo, ki po presoji 
izobraževanju dodeli oznako C, prav tako pa komisija v primeru 
dvoma glede posamezne oblike dodatnega izobraževanja iz 
4. člena, ki jih želi oseba uveljaviti za podaljšanje dovoljenja 
za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, 
odloči o njihovi skladnosti s tem pravilnikom ter jih ovrednoti z 
ustreznim številom ur.

(3) Kot ustrezen domač ali tuj strokovni ali znanstveni pri-
spevek iz prvega odstavka tega člena velja strokovni oziroma 
znanstveni članek, vpisan v COBiSS v tipologijo dokumentov 
1.01 do 1.191. Imetnik dovoljenja mora predložiti besedilo stro-
kovnega oziroma znanstvenega članka v elektronski obliki, 
napisano z urejevalnikom MS Word, s čimer omogoči izračun 
obračunskih strani. Če je oseba soavtorica prispevka, se prizna 
število ur gleda na njen delež v prispevku.

(4) Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti 
imenuje delovno skupino za pripravo strokovnih rešitev s po-
dročja ocenjevanja vrednosti.

4. člen
(1) Preostanek ur potrebnega dodatnega izobraževanja 

lahko imetnik dovoljenja pridobi z drugimi oblikami izobraže-
vanja s področja ocenjevanja vrednosti in drugih strokovnih 
področij, ki jih ocenjevalec potrebuje pri svojem delu (odslej 
drugo dodatno izobraževanje).

(2) Drugo dodatno izobraževanje lahko opravi:
– z udeležbo ali predavanjem na delavnicah, seminarjih 

ali konferencah, ki jih organizirajo druge pravne osebe, oziro-
ma na strokovnih srečanjih posameznih sekcij Slovenskega 
inštituta za revizijo ter na predavanjih, ki se organizirajo v 
okviru izobraževanja za pridobitev posameznih nazivov, ki jih 
podeljuje Inštitut;

– s podiplomskim doktorskim študijem na visokošolskih 
organizacijah;

– s prebiranjem strokovnih ali znanstvenih prispevkov v 
domačih ali tujih publikacijah.

(3) Inštitut prizna drugo dodatno izobraževanje:
– iz prve alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da 

imetnik dovoljenja predloži potrdilo o udeležbi oziroma izvedbi 
predavanj na izobraževanju, ki se glasi nanj, in program izo-
braževanja, iz katerega sta razvidna vsebina in trajanje izobra-
ževanja, na poziv Inštituta pa predloži na vpogled še gradivo 
o izobraževanju;

– iz druge alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da 
imetnik dovoljenja predloži uradno potrdilo o opravljenih izpitih, 
ki ga izda visokošolska organizacija, in sicer v obdobju zadnje 
veljavnosti dovoljenja;

– iz četrte alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da 
imetnik dovoljenja predloži seznam strokovnih ali znanstvenih 
prispevkov, ki jih je prebral v obravnavanem obdobju, pri čemer 
mora v seznamu navesti naslov prispevka, avtorja in podatke o 
izvodu publikacije, v kateri je prispevek dostopen, da se lahko 
nedvoumno preveri obstoj posameznega prispevka iz sezna-
ma; imetnik dovoljenja lahko na ta način pridobi največ polovico 
potrebnih ur drugega dodatnega izobraževanja.

5. člen
Kot merska enota se za uro dodatnega izobraževanja za 

udeležbo na predavanjih ali izvedbo predavanj velja šolska ura 
(45 minut); za strokovni prispevek, objavljen v publikaciji, velja 
obračunska stran ((število znakov brez presledkov + število 
besed): 1.900); za udeležbo na formalnih oblikah podiplomske-
ga izobraževanja, ki jih organizirajo visokošolske organizacije, 
velja opravljen izpit.

6. člen
(1) Inštitut priznava dodatne ure izobraževanja na nasle-

dnji način:

Oblika dodatnega izobraževanja Priznano število ur
– ura predavanja na simpoziju ali konferenci 3,5
– ura samostojne izvedbe novega predavanja, za katero je pripravljeno tudi gradivo 3,5
– ura samostojne izvedbe ponovljenega predavanja, za katero že obstaja gradivo,  

ali ura samostojne izvedbe novega predavanja brez gradiva 
3,0

– ura sodelovanja pri novem predavanju, za katero je pripravljeno tudi gradivo 3,0
– ura sodelovanja pri ponovljenem predavanju, za katero že obstaja gradivo,  

ali ura sodelovanja pri novem predavanju brez gradiva 
2,5

– ura udeležbe na simpoziju, konferenci, seminarju, delavnici 1,0
– opravljen izpit podiplomskega študija 6,0
– obračunska stran avtorja strokovnega ali znanstvenega prispevka, objavljenega v tuji  

ali domači strokovni ali znanstveni publikaciji 
1,0

– prebran prispevek v domači ali tuji strokovni publikaciji 2,0

(2) Za novo predavanje velja predavanje, pri katerem je 
nova vsaj polovica vsebine.

(3) Dobljeno število ur dodatnega izobraževanja se zao-
krožuje navzdol na prvo decimalko.

(4) Število ur, ki se priznajo članom delovnih skupin, ki jih 
ustanovi odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, 
določi za vsako skupino posebej strokovni svet Slovenskega 
inštituta za revizijo na predlog odbora.

(5) Samostojno predavanje ali sodelovanje pri predavanju 
velja za dodatno izobraževanje z oznako C samo v primeru, 
če je dodatno izobraževanje, v okviru katerega je predavanje 
izvedeno, označeno z oznako C.

(6) Strokovni ali znanstveni prispevek s področja oce-
njevanja vrednosti, objavljen v tuji ali domači strokovni publi-

kaciji, se avtorju prizna kot dodatno izobraževanje, označeno 
z oznako C.

7. člen
(1) Če imetnik dovoljenja biva v tujini neprekinjeno vsaj šest 

mesecev, ima na podlagi predložitve dokazila o bivanju v tujini 
pravico uveljavljati izobraževanje, ki se ga je udeležil v tujini, kot 
dodatno izobraževanje, ki ga organizira Inštitut. Uveljavlja lahko 
samo izobraževanje, ki se ga je udeležil v času bivanja v tujini.

(2) Imetnik dovoljenja v primerih iz prvega odstavka tega 
člena udeležbo na izobraževanju v tujini dokaže tako, da na 
vpogled predloži:

– potrdilo o udeležbi, ki ga izda izvajalec izobraževanja, 
ali dokazila o plačilu izobraževanja,

– program izobraževanja in
– gradivo, ki je bilo sestavni del izobraževanja.1 https://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf

https://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf


Stran 912 / Št. 12 / 27. 2. 2019 Uradni list Republike Slovenije

(3) Da izobraževanje velja za primerno, mora izpolnjevati 
vsaj tele pogoje:

– nanašati se mora na ocenjevanje vrednosti in z ocenje-
vanjem vrednosti povezane sorodne storitve;

– izvajalec izobraževanja mora biti na dan izvedbe izo-
braževanja bodisi visokošolska organizacija ali organizacija, 
ki je preko lokalnih institucij članica Odbora za Mednarodne 
standarde ocenjevanja vrednosti;

– v nobenem primeru se ne prizna izobraževanje, ki je 
bilo opravljeno bodisi v ocenjevalski družbi ali organizaciji, v 
kateri je bil imetnik dovoljenja zaposlen v času bivanja v tujini 
(interno izobraževanje).

(4) Presojo izpolnjevanja določb tega člena opravlja komi-
sija iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.

(5) Imetnik dovoljenja mora na zahtevo komisije predložiti 
dodatna dokazila, če ta oceni, da jih potrebuje pri presoji pri-
mernosti izobraževanja.

(6) Komisija lahko od imetnika dovoljenja zahteva overjene 
prevode dokazil, ki jih potrebuje pri izvajanju nalog po tem členu.

8. člen
(1) Nadzor kakovosti izobraževanja izvaja Agencija.
(2) Kakovost presoja z vidika zahtevnosti obravnavane 

tematike, ustreznosti posredovanega gradiva in kakovosti pre-
davatelja.

(3) Nadzor kakovosti dodatnega izobraževanja, ki ga or-
ganizira Inštitut, izvaja Agencija s pregledi izobraževalnega 
gradiva oziroma s prisotnostjo na izbrani obliki izobraževanja. 
Agencija organizatorju izobraževanja zaradi zagotovitve pro-
stega mesta na izbranem izobraževanju svojo namero izvedbe 
nadzora s prisotnostjo na izbrani obliki izobraževanja sporoči 
najmanj 7 dni pred začetkom izobraževanja; v nasprotnem pri-
meru organizator izobraževanja ni dolžan zagotoviti ustreznih 
pogojev za izvajanje nadzora.

(4) Na podlagi ugotovitev Agencija organizatorju izobra-
ževanja lahko posreduje priporočila za dvig kakovosti izobra-
ževanja.

9. člen
(1) Pravila o najmanjšem številu ur potrebnega doda-

tnega izobraževanja za podaljšanje dovoljenja za opravljanje 
nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti iz prvega odstav-
ka 2. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati od prvega 
podaljšanja dovoljenja po uveljavitvi Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o revidiranju – ZRev2A (Uradni list RS, 
št. 84/18).

(2) Imetniki dovoljenja, ki so imeli dovoljenje ob uveljavitvi 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju – 
ZRev2A (Uradni list RS, št. 84/18), morajo za prvo podaljšanje 
dovoljenja zagotoviti najmanj 80 ur dodatnega izobraževanja.

(3) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati 
Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje 
veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega oce-
njevalca vrednosti z dne 8. decembra 2009.

(4) Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 1/19
Ljubljana, dne 19. februarja 2019

Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

dr. Samo Javornik l.r.

430. Sklep o uskladitvi pokojnin in drugih 
prejemkov od 1. januarja 2019

Na podlagi četrtega odstavka 186. člena ter 105., 106. in 
107. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 

– ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – 
ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) je 
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove-
nije na seji dne 19. februarja 2019 sprejel

S K L E P
o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov  

od 1. januarja 2019

1. člen
Pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz 

prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 389. člena, iz četrtega od-
stavka 392. člena ter 404. in 405. člena Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 
99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 
85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 
23/17, 40/17 in 65/17; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), razen 
letnega dodatka ter dodatka za pomoč in postrežbo, se od 
1. januarja 2019 uskladijo tako, da se povečajo za 2,7 odstotka.

2. člen
Med pokojnine in druge prejemke iz prejšnjega člena, ki 

se uskladijo po tem sklepu, se štejejo:
– pokojnine, uveljavljene po splošnih predpisih,
– prejemki na podlagi invalidnosti po prvem odstavku 

107. člena ZPIZ-2,
– vdovske pokojnine iz četrtega odstavka 392. člena 

ZPIZ-2,
– pokojnine po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov 

(Uradni list SRS, št. 13/72, 26/73, 45/73, 29/75, 14/77, 30/79, 
1/82 – odl. US in 27/83) iz 404. člena ZPIZ-2, pri čemer po tem 
sklepu usklajena starostna oziroma družinska pokojnina znaša 
254,46 eura, starostna pokojnina kmeta borca NOV pred 9. 9. 
1943 oziroma pred 13. 10. 1943 ali njegovega zakonca pa 
508,91 eura,

– dodatki po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slo-
venskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik 
nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo), in preživnine po Zakonu o preživninskem varstvu 
kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79, 1/86 in Uradni list RS, 
št. 114/06 – ZUTPG) iz 405. člena ZPIZ-2,

– pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih,
– pokojnine, priznane po Zakonu o pravicah iz pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovan-
cev (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
28/09 in 61/10 – ZSVarPre),

– akontacije pokojnin po Odloku o izplačevanju akontacij 
pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, 
št. 26/91-I),

– deli pokojnine, priznani po 7. členu Zakona o poraču-
navanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 8/16),

– dodatki, priznani po Zakonu o dodatku k pokojnini za 
delo in izjemne dosežke na področju športa (Uradni list RS, 
št. 34/17) in

– zagotovljena pokojnina iz tretjega odstavka 39. člena 
ZPIZ-2, pri čemer po tem sklepu usklajena zagotovljena pokoj-
nina znaša 530,57 eura.

3. člen
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, 

odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih predpisih.

4. člen
Za odstotek, določen v 1. členu tega sklepa, se uskladijo 

zneski pokojnin in drugih prejemkov, ki so uživalcem pripadali 
za mesec december 2018 oziroma ob priznanju pravice, uve-
ljavljene v letu 2019.

Uskladitev se izvede po uradni dolžnosti pri izplačilu po-
kojnin in drugih prejemkov za mesec februar 2019.
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KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-4/2019/8-2
Ljubljana, dne 19. februarja 2019
EVA 2019-2611-0019

Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Dušan Bavec l.r.
predsednik

431. Sklep o uskladitvi in zneskih dodatka 
za pomoč in postrežbo od 1. januarja 2019

Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 
39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 
– ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – 
ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) in 66.a člena Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 
2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18) je Svet 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na 
seji dne 19. februarja 2019 sprejel

S K L E P
o uskladitvi in zneskih dodatka za pomoč  

in postrežbo od 1. januarja 2019

1. člen
Dodatek za pomoč in postrežbo se od 1. januarja 2019 

uskladi za 2,7 odstotka.

2. člen
Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh 

osnovnih življenjskih potreb ter za slepe osebe in nepokre-
tne osebe iz 100. člena Zakona o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – 
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 
– ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 
40/17 in 65/17) od 1. januarja 2019 dalje znaša 300,00 eurov.

Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine 
osnovnih življenjskih potreb ter za slabovidne osebe od 1. ja-
nuarja 2019 dalje znaša 150,00 eurov.

Dodatek za pomoč in postrežbo uživalca pokojnine, ki 
potrebuje 24-urni nadzor svojcev in obvezno strokovno pomoč 
za stalno izvajanje zdravstvene nege, od 1. januarja 2019 dalje 
znaša 430,19 eura.

3. člen
Uskladitev iz 1. člena tega sklepa se izvede po uradni 

dolžnosti pri izplačilu dodatka za pomoč in postrežbo za mesec 
februar 2019.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-4/2019/8-2-1
Ljubljana, dne 19. februarja 2019
EVA 2019-2611-0020

Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Dušan Bavec l.r.
predsednik

432. Sklep o uskladitvi in zneskih invalidnin 
za telesno okvaro od 1. januarja 2019

Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 
39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 
– ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – 
ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) in 66.a člena Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 
2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18) je Svet 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na 
seji dne 19. februarja 2019 sprejel

S K L E P
o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno 

okvaro od 1. januarja 2019

1. člen
Invalidnine za telesno okvaro se od 1. januarja 2019 

uskladijo za 2,7 odstotka.

2. člen
Invalidnine za telesno okvaro od 1. januarja 2019 znašajo:

Telesna okvara Znesek invalidnine (v EUR),  
če je telesna okvara posledica:

Stopnja Odstotek poškodbe pri delu  
ali poklicne bolezni

bolezni ali poškodbe 
izven dela

1. 100 102,17 71,52
2. 90 93,66 65,55
3. 80 85,14 59,59
4. 70 76,62 53,64
5. 60 68,11 47,68
6. 50 59,59 41,72
7. 40 51,09 35,75
8. 30 42,58 29,80

3. člen
Uskladitev iz 1. člena tega sklepa se izvede po uradni 

dolžnosti pri izplačilu invalidnin za telesno okvaro za mesec 
februar 2019.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-4/2019/8-2-2
Ljubljana, dne 19. februarja 2019
EVA 2019-2611-0021

Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Dušan Bavec l.r.
Predsednik

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
433. Naznanilo o prenehanju veljavnosti Pravil 

poslovanja KDD

Na podlagi 93. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvh Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, 
št. 30/16) objavlja uprava KDD – Centralne klirinško depotne 
družbe, d.d., Ljubljana,
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N A Z N A N I L O
o prenehanju veljavnosti Pravil poslovanja KDD

Pravila poslovanja KDD, objavljena v Uradnem listu RS, 
št. 5/17 dne 3. 2. 2017, od dne 1. 1. 2019 niso več veljavna. 
Veljavna Pravila poslovanja KDD so objavljena na spletnih stra-
neh KDD v skladu s četrtim odstavkom 26. člena Uredbe (EU) 
št. 909/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 23. julija 
2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v 
Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi 
direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012.

Tomaž Boris Šnuderl l.r.
predsednik uprave

OBČINE
KOZJE

434. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – 
ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718, 
13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 
in 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in na podlagi 
16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Ob-
činski svet Občine Kozje na 4. redni seji dne 21. 2. 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kozje za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kozje za leto 2019 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.175.742

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.132.421
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 2.606.170

700 davki na dohodek in dobiček 2.404.300
703 davki na premoženje 124.460
704 domači davki na blago in storitve 77.410
706 drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 526.251
710 udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 338.451
711 takse in pristojbine 2.500
712 denarne kazni 4.100
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
714 drugi nedavčni prihodki 181.200

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 59.200
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
721 prihodki od prodaje zalog 0
722 prihodki od prodaje zemljišč  
in nematerialnega premoženja 59.200

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730 prejete donacije iz domačih virov 0
731 prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 984.121
740 transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 943.659
741 prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in iz sredstev EU 40.462

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.704.635
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.166.280
400 plače in drugi izdatki zaposlenim 272.673
401 prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 46.599
402 izdatki za blago in storitve 762.343
403 plačila domačih obresti 27.560
409 rezerve 57.105

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 1.345.897
410 subvencije 75.000
411 transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 860.032
412 transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 84.100
413 drugi tekoči domači transferi 326.765
414 tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.055.158
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.055.158

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 137.300
430 investicijski transferi
431 investicijski transferi 82.800
432 investicijski transferi 54.500

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –528.893

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 prejeta vračila danih posojil 0
751 prodaja kapitalskih deležev 0
752 kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 dana posojila 0
441 povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
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442 poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 povečanje namenskega premoženja  
v javnih skladih in osebah javnega 0
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA – DANA POSOJILA  
IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 233.101
50 ZADOLŽEVANJE

500 domače zadolževanje 233.101
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 198.122
55 ODPLAČILA DOLGA

550 odplačila domačega dolga 198.122
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –493.914

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 34.979
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 528.893

999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo 493.914

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Kozje.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Pro-
račun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne 
finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, 
in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 

za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred 
požarom,

2. prispevki občanov,
3. odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
4. odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
5. prejeta sredstva državnega proračuna za investicije,
6. prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravlja-

nje posledic škode povzročenih z neurji,
7. prihodki ožjih delov občine,
8. prihodki turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje 

razvoja turizma,
9. najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo,
10. koncesijska dajatev za trajno gospodarjenje z divjadjo,
11. koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov.

Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje ob-
veznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih 
sredstev.

Sredstva okoljskih dajatev se porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih 

obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi 
operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na 
področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s ko-
munalnimi odpadki in odlaganja odpadkov in

– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdr-
ževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za 
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za 
leto izvrševanja.

Dovoljeno je prerazporejanje znotraj proračunskih upo-
rabnikov med proračunskimi področji, glavnimi programi, pod-
programi, proračunskimi postavkami in konti.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) odloča na 
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega 
uporabnika.

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom županje 
ob prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg 
sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska 
postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti 
prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov.

Županja s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju 
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.

Prerazporeditev pravic porabe in prvega odstavka tega 
člena se opravi s pisno odredbo, iz katere je razvidno, na kateri 
proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in 
na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, 
oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem pro-
računu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25 % pravic po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obve-
znosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, 
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 
donatorjev.

Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.
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7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi pro-
računa uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim prora-
čunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim 
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se 
projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti od-
loča predstojnik neposrednega uporabnika in lahko spreminja 
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet 
odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov 
in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vre-
dnosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, 
neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 
dneh po uveljavitvi proračuna.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana 
po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 
40.000,00 EUR.

Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena 
ZJF do višine 40.000,00 EUR županja in o tem s pisnimi poročili 
obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko županja dolžniku do občine do višine 1.000,00 EUR od-
piše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v raču-
nu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun lahko zadolži v skladu z 
določili ZJF.

V letu 2019 se bo občina zadolžila v višini 227.994,00 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 

zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Kozje, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 
50.000,00 eurov.

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij  

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,  
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni za-

vodi, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko 
zadolžijo le v soglasju z ustanoviteljem.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoči vpliv na 
upravljanje, se lahko zadolžijo v soglasju z ustanoviteljem.

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 
v letu 2019 zadolži do višine 0,0 eurov.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kozje v letu 
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 032-0004/2018-4/3
Kozje, dne 21. februarja 2019

Županja
Občine Kozje

Milenca Krajnc l.r.

435. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine 
v splošni rabi

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora – 
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. 
US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 
– ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. 
US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 
74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – odl. US, 70/00, 
100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 
– skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 
60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 16. člena 
Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski 
svet Občine Kozje na 4. redni seji dne 21. 2. 2019 sprejel 
naslednji

S K L E P

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

mljišču parc. št. 1606/0, k.o. 1245 PODSREDA (ID 192821).

II.
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastnin-

ska pravica v korist Občine Kozje.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0004/2018-4/6
Kozje, dne 21. februarja 2019

Županja 
Občine Kozje

Milenca Krajnc l.r.
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NOVA GORICA

436. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica 
za leto 2019

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 – ZUUJFO11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne 
občine Nova Gorica na seji dne 21. februarja 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu Mestne občine Nova Gorica  

za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se določa obseg in struktura sredstev za 

financiranje javne porabe v Mestni občini Nova Gorica v letu 
2019, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja 
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA 
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
Proračun sestavljajo splošni in posebni del proračuna ter 

načrt razvojnih programov.
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki prora-

čuna Mestne občine Nova Gorica izkazani v bilanci prihodkov 
in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu 
financiranja.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

v EUR
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Proračun 

2019
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 40.151.404
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 33.623.595

70 DAVČNI PRIHODKI 23.129.793
700 Davki na dohodek in dobiček 17.521.754
703 Davki na premoženje 4.976.600
704 Domači davki na blago in storitve 631.439

71 NEDAVČNI PRIHODKI 10.493.802
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 9.586.301
711 Takse in pristojbine 19.000
712 Globe in druge denarne kazni 72.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 173.557
714 Drugi nedavčni prihodki 642.444

72 KAPITALSKI PRIHODKI 495.240
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 9.200
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 486.040

73 PREJETE DONACIJE 17.560
730 Prejete donacije iz domačih virov 10.750
731 Prejete donacije iz tujine 6.810

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.774.505
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.819.100

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna Evropske unije 3.955.405

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 240.504
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 240.504

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 44.263.816
40 TEKOČI ODHODKI 10.775.849

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.833.113
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 451.904
402 Izdatki za blago in storitve 7.245.832
403 Plačila domačih obresti 145.000
409 Rezerve 100.000

41 TEKOČI TRANSFERI 14.604.980
410 Subvencije 447.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 6.896.400
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 1.495.835
413 Drugi tekoči domači transferi 5.478.833
414 Tekoči transferi v tujino 286.912

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 17.637.987
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 17.637.987

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.245.000
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 660.900
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 584.100

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj 
odhodki) –4.112.412

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)  
(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)  
(Skupaj prihodki brez prihodkov od 
obresti minus skupaj odhodki brez plačil 
obresti) –3.968.512

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki 
minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 8.242.766

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 121.716

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 121.716
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
pravnih osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 121.716
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.) –121.716

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 5.000.000
50 ZADOLŽEVANJE 5.000.000

500 Domače zadolževanje 5.000.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 1.604.150
55 ODPLAČILO DOLGA 1.604.150

550 Odplačilo domačega dolga 1.604.150
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –838.278
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 3.395.850
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 4.112.412
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 838.278
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov, v katerih so izdatki, skladno s predpisano 
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, raz-
deljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih 
in podprogramih. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 

konta.

4. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so mestni 

svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, medobčinska 
uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda in krajevne 
skupnosti. Posredni uporabniki sredstev občinskega proraču-
na so javni zavodi in javni skladi, katerih ustanovitelj oziroma 
soustanovitelj je občina.

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, 
ki so določeni s proračunom, če so izpolnjeni vsi z zakonom in 
tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev.

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero-
dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost 
za izplačilo. Pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz 
knjigovodske listine, je potrebno pred izplačilom preveriti in 
pisno potrditi.

Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati 
na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom 
določena sredstva za posamezni namen.

5. člen
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 

0 EUR.
Proračunska rezerva je organizirana kot proračunski 

sklad. Uporablja se za namene določene v 49. členu Zakona 
o javnih financah.

Župan lahko na predlog organa, pristojnega za finance 
samostojno odloča o porabi do 20.000 EUR zbranih razpolo-
žljivih sredstev proračunske rezerve za posamezni namen. O 
tem pismeno obvesti mestni svet.

V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v 
prejšnjem odstavku, odloča mestni svet s posebnim odlokom.

6. člen
Del predvidenih prihodkov proračuna v višini 100.000 EUR 

se v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah zadrži kot 
splošna proračunska rezervacija.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto-
vljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker 
jih ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odlo-
ča župan in poroča mestnemu svetu šestmesečno. Dodeljena 
sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v 
finančni načrt neposrednega uporabnika, na ustrezne prora-
čunske postavke.

7. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, namenski 

prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavno-
sti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki 
od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov, sredstva prejeta od drugih občin iz naslova okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, 
prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega pre-
moženja, odškodnine iz naslova zavarovanj, prihodki od po-
žarne takse, najemnina za lokalno gospodarsko infrastrukturo, 
komunalni prispevek, namenski prejemki krajevnih skupnosti 
ter transferna sredstva iz državnega in evropskega proračuna 
za sofinanciranje posameznih projektov.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski preje-
mek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu 
ni izkazan oziroma ni izkazan v zadostni višini, se v višini de-
janskega prejemka povečata obseg izdatkov veljavnega finanč-
nega načrta proračunskega uporabnika in veljavni proračun.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski preje-
mek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko prora-
čunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini 
dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.

Zbrana namenska sredstva, ki v preteklem letu niso bila 
porabljena, razen sredstev, ki jih proračunski uporabnik doseže 
z lastno dejavnostjo, se prenesejo v tekoče leto za namen, za 
katerega so opredeljena.

Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata 
obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika 
na ustrezni proračunski postavki in proračun.

8. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-

jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko s pisnimi sklepi prerazporedi sredstva med 

proračunskimi postavkami praviloma znotraj istega področja 
porabe pri proračunskih uporabnikih mestni svet, nadzorni 
odbor, župan in občinska uprava.

Sprememba pri postavki, ki se zmanjšuje s sklepom župa-
na ne sme preseči 20 % vrednosti celotne postavke.

Izjemoma se investicijska postavka lahko zmanjša za več 
kot 20 %, če zaradi utemeljenih razlogov investicija v tekočem 
letu ne bo realizirana v načrtovani višini. Sredstva se lahko 
prenesejo samo na drugo investicijsko postavko, ki je v teku in 
kjer sredstva primanjkujejo.

Predsedniki krajevnih skupnosti lahko s pisnimi sklepi 
prerazporedijo sredstva med postavkami znotraj posamične 
krajevne skupnosti – neposrednega uporabnika proračuna z 
zaporedno številko od 21 do 39. Sprememba pri postavki, ki se 
zmanjšuje ne sme preseči 20 % vrednosti postavke.

Izvrševanje proračuna po ekonomski klasifikaciji je odraz 
strukture nastalih stroškov posameznih postavk po področjih in 
se evidenčno primerja s planiranimi stroški.

9. člen
Pogodbe za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo 

gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo 
v skladu s predpisi o javnem naročanju in navodili župana.

Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik pomoči ne-
proračunskim porabnikom se dodelijo na podlagi predhodno 
izvedenega javnega razpisa v sredstvih javnega obveščanja. 
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Način dodelitve in višina dodeljenih sredstev mora biti usklaje-
na s predpisi o državnih pomočeh.

Pred dodeljevanjem sredstev dotacij, subvencij, posojil in 
drugih oblik pomoči je potrebno skleniti pogodbo med občino 
ter posrednim proračunskim porabnikom ali drugimi koristniki 
sredstev.

Plačilni roki za plačila v breme proračuna Mestne občine 
Nova Gorica so lahko krajši od plačilnih rokov, določenih z 
veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna v primeru, če se 
občina v pogodbi dogovori za krajše plačilne roke v primeru 
upoštevanja načel gospodarnosti ravnanja občine.

10. člen
Krajevne skupnosti so dolžne pred sklenitvijo posamezne-

ga pravnega posla pridobiti pisno soglasje župana, v naspro-
tnem primeru je pravni posel ničen.

Soglasje župana ni potrebno za sklenitev:
– pravnih poslov za nabavo blaga in storitev, katerih vre-

dnost je nižja od 20.000,00 EUR;
– pravnih poslov za gradnje, rekonstrukcije in adaptacije, 

katerih vrednost je nižja od 40.000,00 EUR;
– pravnih poslov, v katere je občina vključena kot sofinan-

cer oziroma pogodbena stranka;
– pravnih poslov, s katerimi krajevne skupnosti oddajajo 

nepremičnine in premičnine v občasno rabo;
– pravnih poslov, s katerimi krajevne skupnosti v okviru 

izvajanja pokopališke dejavnosti oddajajo grobove v najem;
– pravnih poslov, na podlagi katerih krajevne skupnosti 

zgolj pridobivajo sredstva kot npr. donacije, sponzorstva.

11. člen
Proračunski uporabniki lahko prevzemajo obveznosti za 

tekoče leto le do višine sredstev, ki so v proračunu predvidena 
za posamezni namen na ustrezni proračunski postavki.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 
naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, ki je vključen 
v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2019, ki bodo 
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in 
investicijske transfere, ne sme presegati 50 % pravic porabe 
v veljavnem finančnem načrtu posameznega neposrednega 
proračunskega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2019, ki bodo 
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter 
za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe 
v veljavnem finančnem načrtu posameznega neposrednega 
proračunskega uporabnika.

Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za prevzemanje 
obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh 
pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz na-
jemodajalca na najemnika, prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, 
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, za 
obveznosti povezane z zadolževanjem in upravljanjem z občin-
skim dolgom ter za obveznosti po pogodbah o sofinanciranju 
iz namenskih sredstev EU oziroma iz pripadajočih postavk 
slovenske udeležbe.

Prevzete obveznosti se vključijo v finančni načrt prora-
čunskega uporabnika, obveznosti za večletne projekte pa tudi 
v načrt razvojnih programov.

12. člen
Župan lahko ob predhodnem soglasju organa pristojnega 

za finance, odloča o spremembi vrednosti projekta iz načrta 
razvojnih programov.

Vrednosti projektov za tekoče leto se spreminjajo skladno 
s prerazporeditvami, določenimi v 8. členu tega odloka.

Prerazporejanje med projekti za prihodnja leta je dovo-
ljeno le izjemoma. Župan lahko s prerazporeditvijo zmanjša 
načrtovan letni odhodek projekta za največ 20 %.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA PREMOŽENJA

13. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih 

financah, lahko župan v letu 2019 odpiše ali delno odpiše 
dolgove, ki jih imajo dolžniki do Mestne občine Nova Gorica, 
in sicer največ do skupne višine 20.000 EUR, če bi bili stroški 
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se 
zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve 
ni mogoče izterjati.

Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih 
financah, lahko predsednik krajevne skupnosti v letu 2019 od-
piše ali delno odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do krajevne 
skupnosti, in sicer največ do skupne višine 500 EUR, če bi bili 
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali 
če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da 
terjatve ni mogoče izterjati.

Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarova-
nju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga 
dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se 
s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika, 
od katerega sicer ne bi bilo možno izterjati celotnega dolga.

Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine 
iz naslova obveznih dajatev.

Terjatve iz naslova zapadlih in neplačanih davkov, pri-
spevkov in drugih obveznih dajatev dolžnika do občine v po-
stopkih prisilne poravnave v skladu z zakonom o prisilni porav-
navi, stečaju in likvidaciji ter terjatve iz naslova danih posojil 
in plačanih poroštev se lahko zamenjajo za lastniške deleže.

O zamenjavi terjatev za lastniške deleže odloča mestni 
svet na predlog župana.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

14. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-

hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 
5.000.000 EUR.

15. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5 % 

zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega 
pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravno-
vesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31. 
12. tekočega leta, o zadolžitvi pa odloča župan.

Za zagotavljanje likvidnosti proračuna se izjemoma lahko 
uporabijo tudi prosta denarna namenska sredstva.

16. člen
Obseg poroštev, ki jih Mestna občina Nova Gorica lahko 

na osnovi sklepa mestnega sveta izdaja javnim zavodom, jav-
nim skladom in javnim podjetjem, katerih ustanovitelj oziroma 
soustanovitelj je, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine 
150.000 EUR potencialne letne obveznosti.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-21/2018-10
Nova Gorica, dne 21. februarja 2019

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič l.r.
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VELIKE LAŠČE

437. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu 
Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike 
Lašče

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB, 25/08, 36/10 in 55/17) in 16. člena Statu-
ta Občine Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče, 
št. 2706 – UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 
3. redni seji dne 21. 2. 2019 sprejel

S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek 

pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče

1. člen
Cena programa I. starostne skupine znaša 491,69 Eur.
Cena programa II. starostne skupine znaša 379,82 Eur.
Cena skrajšanega programa:
– 4 do 5 ur z zajtrkom in kosilom.…322,56 Eur.

2. člen
Starši otrok, za katere je Občina Velike Lašče po veljavni 

zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v 
vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 
1. 6. do 31. 8. za neprekinjeno odsotnost otroka za en mesec.

Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, 
lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.

Rezervacija znaša 51,00 Eur – enako za vse skupine in 
programe. Razliko do polne cene programa, pri čemer se od-
šteje stroške za neporabljena živila, pokrije občina.

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo rezervacijo, 
če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do polne cene 
programa, s tem soglaša.

Rezervacijo v enaki višini lahko uveljavljajo tudi starši s 
stalnim bivališčem v Občini Velike Lašče, ki imajo otroke vklju-
čene v vrtcih izven Občine Velike Lašče.

3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 3. 
2019 dalje.

Št. 0301-0008/2019-1
Velike Lašče, dne 21. februarja 2019

Župan 
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh l.r.

438. Sklep o ceni pomoči na domu

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 3/07 – UPB2, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 

15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstve-
nih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 
5/09, 6/12) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradni 
glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 – UPB, 6/13) je Občinski 
svet Občine Velike Lašče na 3. redni seji dne 21. 2. 2019 
sprejel

S K L E P
o ceni pomoči na domu

Ekonomska cena socialno varstvene storitve pomoči na 
domu znaša 17,12 Eur na uro.

Cena storitve pomoč na domu za uporabnika pa znaša 
4,70 Eur na uro.

Uporabniki storitve pomoč na domu so storitev dolžni pla-
čati v celoti, razen v primerih, ko izpolnjujejo pogoje za delno ali 
celotno oprostitev po Uredbi o merilih za določanje oprostitev 
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 
42/15).

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 3. 
2019 dalje.

Št. 0301-0009/2019-1
Velike Lašče, dne 21. februarja 2019

Župan 
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh l.r.

POPRAVKI

439. Popravek Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske 
politike za leto 2019

Na podlagi četrtega 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) uredništvo Uradnega lista RS objavlja

P O P R A V E K
Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike  

za leto 2019

V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 
2019, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 11/19, z dne 22. 2. 
2019, se popravi priloga, ki je kot priloga sestavni del tega 
popravka.

Št. 1/2019
Ljubljana, dne 25. februarja 2019

Uredništvo
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