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OBČINA BLED  

 
532. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 

Občine Bled 
 
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) in 
16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09, 
87/12, UGSO, št. 30/17) je Občinski svet Občine Bled na 
17. redni seji dne 5. 6. 2018 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

OBČINE BLED 
 

I 
V občinsko volilno komisijo se imenujejo: 
Predsednica: Danja Rus, Župančičeva 2b, Bled 
Namestnica predsednice:  Alenka Jamar, Bohinjska Bela 
90, Bohinjska Bela 
Član: Nadja Vidic, Ledina 40, Zasip, Bled 
Namestnik člana Blaž Ažman, Savska cesta 33, Ribno, 
Bled 
Član: Melita Pretnar Kofol, Rečiška 17, Bled 
Namestnik člana: Luka Soklič; Selo pri Bledu 22, Bled 
Član: Karmen Schindler Bernard, Koritno 48a, Bled  
Namestnik člana Jana Zelnik, Partizanska cesta 16, Bled 
 

II 
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine 
Bled. Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri 
leta. 
 

III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 034-2/2018-23 
Datum: 5.6.2018 
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 

 
 

533. Ugotovitveni sklep 
 
Na podlagi 41. člena v povezavi s 30. členom Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07- UPB3, 45/08, 
83/12, 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Bled, 
na 5. redni seji dne 17. 5. 2018 sprejela naslednji  
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
 

1. 
Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da je 
Karmen Kovač, roj. 2.4.1984, Koritno, Koritno 5a, 4260 
Bled, predstavnici Liste Tonija Mežana, prenehal mandat 
občinske svetnice z dne 23.4.2018, ko je podala pisno 
odstopno izjavo. 
 

2. 
Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da 
mandat člana občinskega svetnika Občine Bled za 
preostanek mandatne dobe preide na naslednjega 
kandidata s kandidatne liste Liste Tonija Mežana, ki je 
sprejel funkcijo občinskega svetnika, in sicer na Špelo 
Koren, Zagoriška cesta 7, 4260 Bled. Špela Koren je dne 
24.4.2018 in 12.5.2018 podala izjavo, da sprejema 
funkcijo člana Občinskega sveta Občine Bled. 
 

3. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 
uradnem glasilu Občine Bled. 
 
Številka: 041-9/2014-76 
Datum: 17.5.2018 
 

 Občina Bled 
 Danja Rus, predsednica Občinske volilne 

komisije Občine Bled 
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OBČINA DORNAVA 
 
534. Sklep o potrditvi ocene izvajanja občinskega 

programa varnosti Občine Dornava v letu 2017 
 
»Občinski svet Občine Dornava potrjuje 
 

SKLEP 
O POTRDITVI OCENE IZVAJANJA OBČINSKEGA 

PROGRAMA VARNOSTI OBČINE DORNAVA V LETU 
2017 

 
1. 

Občinski svet Občine Dornava ocenjuje, da so bili 
doseženi zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti 
Občine Dornava za leto 2017. 

 
2. 

Ta sklep začne veljati po sprejemu na seji Občinskega 
sveta Občine Dornava in se objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 370-2/2018    
Datum: 31.05.2018 
 

 Občina Dornava 
 Rajko Janžekovič, župan 

 
 

 
OBČINA MISLINJA 

 
535. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 

javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 
na področju fizioterapije v Občini Mislinja 

 
Na podlagi 2. odstavka  44.a člena Zakona o zdravstveni 
dejavnosti  (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 
– ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) 
in 8. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, štev. 
63/10, Uradno glasilo slovenskih občin, štev. 5/12, 27/16 
in 61/16) je Občinski svet Občine Mislinja na 23. redni 
seji dne 14. 6. 2018  sprejel 
 

ODLOK 
O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE 

SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 
NA PODROČJU FIZIOTERAPIJE V OBČINI MISLINJA 

 
1. člen 

Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Mislinja, 
ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže 
javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in 
predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, 
trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega 
razmerja za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na področju fizioterapije v Občini 
Mislinja.  

S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev 
razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki 
ureja zdravstveno dejavnost.  
 

2. člen 
Ta koncesijski akt ureja podelitev koncesije za 
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 
na področju fizioterapije na območju Občine Mislinja, v 
predvidenem obsegu 1 in trajanju 15 let, šteto od dneva 
začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo 

podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, 
ki ureja zdravstveno dejavnost.  
 

3. člen 
Koncesija za področje fizioterapije se podeli, ker javni 
zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja 
zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo 
javne zdravstvene službe 
 

4. člen 
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na 
področju fizioterapije, lahko opravljajo na podlagi 
koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če 
izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi 
akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način 
izvajanja javne službe.  
 

5. člen 
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni 

osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.  
Zdravstveno dejavnost na področju fizioterapije na 

podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in 
za svoj račun na podlagi pooblastila občine.  
 

6. člen 
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega 

razpisa, ki se objavi na spletni strani občine Mislinja in na 
portalu javnih naročil.  

Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost 
osnovne zdravstvene dejavnosti na področju fizioterapije, 
vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja 
zdravstveno dejavnost.  
 

7. člen 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu 

s tem odlokom. V primeru neskladja, veljajo določbe tega 
odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki 
podatkom, navedenim v objavi javnega razpisa. 

Razpisna dokumentacije se objavi na spletnih straneh 
občine Mislinja ali na portalu javnih naročil in mora 
vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki 
ureja zdravstveno dejavnost.  
 

8. člen 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije 

izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja 
zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v 
razpisni dokumentaciji.  

Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih 
določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge 
okoliščine in merila, glede na posebnost osnovne 
zdravstvene dejavnosti na področju fizioterapije, 
določene v razpisni dokumentaciji.  
 

9. člen 
Koncesijo za opravljanje javne službe na primarni ravni 

zdravstvene dejavnosti podeli občina s soglasjem 
ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri 
koncesionarja.  

Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije, 
občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.  
 

10. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in 

koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje 
med občino in koncesionarjem oziroma njune 
medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.  

Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga 
ta določi, občini poročati o svojem poslovanju v delu, ki 
se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.  
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11. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, 
določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.  
 

12. člen 
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na 
način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja 
zdravstveno dejavnost.  
 

13. člen 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali 
druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju 
s prejšnjim stavkom je ničen.  
 

14. člen 
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se 
uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z 
zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno 
vprašanje ni posebej urejeno.  
 

15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasili slovenskih občin. 
 
Številka: 170-1/2007 
Datum: 15. 6. 2018 
 

 Občina Mislinja 
 Bojan Borovnik, župan 

 
 

 
536. Odlok o občinskih taksah v Občini Mislinja 
 
Na podlagi 9. člena o financiranju občin (Uradni list RS, 
št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 
21/18 – popr.), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 
111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 
– odl. US) in 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 63/2010 in Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 5/2012, 27/2016, 61/2016), je 
Občinski svet Občine Mislinja, na svoji 23. redni seji, dne 
14. 6. 2018 sprejel 
 

ODLOK 
O OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI MISLINJA 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

Ta odlok določa obveznosti plačila občinske takse na 
območju Občine Mislinja (v nadaljevanju: občina), vrsto in 
višino občinske takse, zavezance za plačilo občinske 
takse ter postopek odmere, obračuna in plačila občinske 
takse. Vrsta in višina občinske takse je določena v tarifi 
občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka. 

Prihodki od občinskih taks so prihodki proračuna 
občine.  
 

2. člen 
(taksni predmeti) 

V občini se plačujejo občinske takse za naslednje taksne 
predmete in storitve: 
• za uporabo javnih površin v lasti občine (za 

prirejanje razstav, za gospodarske, zabavne in 
druge prireditve, za turistične, gostinske, trgovske in 
gospodarske dejavnosti, za drugo uporabo javnega 
prostora za namene začasnega značaja) 

• za  uporabo javnih površin za potrebe poslovne 
dejavnosti (gostinski vrtovi) 

• za oglaševanje in plakatiranje na javnih mestih, ki 
so trajnega ali začasnega značaja 

• za uporabo javnih prometnih površin za parkiranje, 
• za uporabo javnega prostora za kampiranje in 

druge začasne namene, 
• za druge oblike uporabe javne površine, ko tako 

določa zakon.  
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka 

tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere 
z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo 
dogovorjen drug način plačila.  
 

3. člen 
(javna površina in javno mesto) 

Za javne površine se štejejo površine, katere raba je 
pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, 
ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, 
zelenica, rekreacijska površina in podobne površine na 
območju občine, ki so v lasti oz. je imetnik pravice njene 
uporabe Občina Mislinja ali krajevna skupnost. 

Za javna mesta se štejejo javne površine, površine ali 
objekti, ki spadajo v grajeno javno dobro ter površine v 
lasti Občine Mislinja, ki so namenjene splošni javni rabi.  
 
II. Taksni zavezanci 
 

4. člen 
(taksni zavezanci) 

Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki 
uporablja taksne predmete ali izvaja storitve, za katere so 
s tem odlokom določene občinske takse.  

Taksni zavezanec je dolžan v roku 15 dni občini prijaviti 
vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na odmero, 
obračun in izterjavo občinske takse.  

 
5. člen 

(oprostitve) 
Občinske takse ne plačujejo državni ter občinski organi, 

krajevne in vaške skupnosti v Občini Mislinja ter javna 
podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj in 
soustanovitelj je Občina Mislinja.  

Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za 
nekomercialne kulturne, športne, turistične, humanitarne 
prireditve in prireditve socialnega ter vzgojnega značaja, 
ki jih organizirajo društva s sedežem v Občini Mislinja oz. 
društva, ki delujejo na območju Občine Mislinja. 

Občinska taksa se ne plačuje za razstavljanje in 
prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti in za 
dobrodelne namene.  

Občinska taksa se ne plačuje za objave političnih 
strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju. 

Župan Občine Mislinja lahko v izjemnih primerih, ko gre 
za širši družbeni interes in taksni zavezanec ali namen 
prireditve ni naveden v prejšnjih odstavkih, oprosti 
taksnega zavezanca plačila občinske takse, kadar gre za 
prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za 
razvoj turizma, kulture ali športa v Občini Mislinja.  
 
III. Višina in odmera občinskih taks 
 

6. člen 
(višina občinske takse) 

Občinske takse se določajo v točkah. Višina občinske 
takse za posamezne taksne predmete je določen v 
posebnem delu – tarife občinskih taks, ki je sestavni del 
tega odloka. Občinska taksa se izračuna tako, da se 
število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo 
točke, številom dni uporabe in površino.  
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Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 0,20 
EUR. 

Spremembo vrednosti točke za obračun občinskih taks 
iz drugega odstavka tega člena določa župan Občine 
Mislinja s sklepom.  
 

7. člen 
(taksna obveznost) 

Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih za 
posamezne taksne predmete.  

Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v 
letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega 
predmeta oziroma s pričetkom uporabe, preneha pa s 
potekom meseca v katerem je zavezanec pisno obvestil 
občinsko upravo o odstranitvi taksnega predmeta 
oziroma o prenehanju njegove uporabe ali prenehanju 
izvajanja storitev.  

Okoliščina, zaradi katerega predmeta zavezanec 
začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno 
obveznost. 
 

8. člen 
(prijava in pridobitev dovoljenja) 

Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne 
obveznosti prijaviti občinski upravi Občine Mislinja pred 
začetkom namestitve taksnega predmeta oziroma pred 
začetkom uporabe ali izvajanjem storitev. Prijava mora 
vsebovati podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe 
oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega 
predmeta (površina, število, ipd.).  

Za prijavo taksne obveznosti se šteje tudi vloga za 
pridobitev dovoljenja za uporabo javnih površin.  

Taksni zavezanec je dolžan občinski upravi Občine 
Mislinja prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na 
obračun občinske takse.  

Če taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in 
vsake spremembe o taksnih predmetih, se odmeri 
občinska taksa po evidencah taksnih predmetov v istem 
koledarskem letu za tekoče leto ali podatkih, ugotovljenih 
s strani medobčinskega inšpektorata.  
 

9. člen 
(odmera, plačilo in izterjava takse) 

Takso odmerja občinska uprava Občine Mislinja z 
odločbo. Osnova za odmero občinske takse so podatki, 
pridobljeni na podlagi prijav zavezancev, izdanih 
dovoljenj upravnih organov, prijav pristojnih inšpekcijskih 
služb ter prijave medobčinskega inšpektorata.  

V primeru oglaševanja in plakatiranja je potrebno 
plakate pred nameščanje na plakatna mesta dostaviti v 
potrditev občinski upravi Občine Mislinja v času uradnih 
ur, ki na plakate odtisne štampiljko občine in datum do 
katerega dneva (roka), sme biti plakat nameščen. Takso 
v tem primeru taksni zavezanec plača pred 
nameščanjem na plakatna mesta.  

Taksni zavezanec je dolžan takso plačati v 15 dneh od 
dokončnosti odločbe, razen v primerih uporabe javnih 
površin za namene prireditev, ko mora biti taksa plačana 
pred samo prireditvijo in je pogoj za veljavnost 
dovoljenja. V posameznih primerih so občinsko takso 
zavezanci dolžni plačati vnaprej, o čemer presoja 
občinska uprava Občine Mislinja. O plačilu občinske 
takse se taksnemu zavezancu na njegovo zahtevo izda 
ustrezno potrdilo.  

Za zapadle in neplačane občinske takse po 
dokončnosti se zaračunavajo zakonite zamudne obresti. 
Občinske takse izterjuje pristojni organ po predpisih o 
davčni izvršbi.  
 
IV. Nadzor nad izvajanjem odloka 
 

10. člen 
(nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja 
pristojni medobčinski inšpektorat, skladno s svojimi 
pristojnostmi.  

Pristojni nadzorni organ ugotavlja ali je uporaba 
oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter 
preverja resničnost podatkov na prijavah taksne 
obveznosti.  

V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so 
bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični 
podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, lahko 
pristojni nadzorni organ odredi na stroške taksnega 
zavezanca odstranitev taksnega predmeta iz javne 
površine ali prekinitev izvajanja storitev na javni površini 
za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in 
uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje storitev na 
javni površini določa ta odlok.  
 
V. Kazenske določbe 
 

11. člen 
(globa) 

Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik 
ali odgovorna oseba pravne osebe: 
- če ne prijavi taksne obveznosti po tem odloku, 
• če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične 

podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, 
• če uporablja javno površino brez pridobitve 

dovoljenja ali v nasprotju z njim, 
• če ne upošteva odredbe inšpekcijskega organa iz 

tega odloka.  
Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali posameznik, ki stori prekršek iz prvega ostavka 
tega člena s samostojnim opravljanjem dejavnosti.  
 
VI. Prehodne in končne odločbe 
 

12. člen 
(prenehanje veljavnosti in začetek uporabe) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 6., 7. in 
8.  člen Odloka  oglaševanju in plakatiranju v Občini 
Mislinja (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 
53/2017) in Odlok komunalnih taksah v Občini Mislinja 
(Uradni list RS, št. 66/1996, 47/1997). 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
POSEBNI DEL – TARIFE OBČINSKIH TAKS 
 
TARIFNA ŠTEVILKA 1 
Uporaba javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih 
prireditev: 
1.1. cirkusi, zabavni parki in razstave za vsak m2 dnevno 

1 točka 
1.2. javne prireditve s profitnim namenom, za vsak m2 
dnevno  

2 točki 
1.3. stojnice in kioski za gostinsko in trgovsko dejavnost 
za vsak m2 dnevno 

10 točk 
1.4. stojnice in kioski za drugo dejavnost za vsak m2 
dnevno 

5 točk 
 
TARIFNA ŠTEVILKA 2 
Uporaba javnih površin za potrebe poslovne dejavnosti 
(gostinski vrtovi, kioski) za vsak m2 letno 

150 točk 
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TARIFNA ŠTEVILKA 3 
Oglaševanje in plakatiranje na javnih mestih znaša taksa: 
1.1. za oglaševanje in plakatiranje trajnega značaja - 
velikost do 3 m2 letna taksa 

3.000 točk 
1.2. za oglaševanje in plakatiranje trajnega značaja - 
velikost 3 m2 do 12 m2 letna taksa 

5.800 točk 
1.3. za občasno oglaševanje in plakatiranje – velikost do 
vključno A3, vsak plakat do 7 dni 

4 točke 
1.4. za občasno oglaševanje in plakatiranje – velikost do 
vključno A0, vsak plakat do 7 dni 

7 točk 
1.5. za občasno oglaševanje in plakatiranje – velikost do 
3 m2, vsak plakat do 7 dni 

20 točk 
1.6. za občasno oglaševanje in plakatiranje – velikost 3 
m2 – 12 m2, vsak plakat do 7 dni 

110 točk 
 
TARIFNA ŠTEVILKA 4 
Uporaba javne prometne površine za parkiranje znaša 
taksa  dnevno:  
1.1 za tovorno vozilo 

10 točk 
1.2 za tovorno vozilo s priklopnikom  

15 točk 
1.3 za poltovorna in manjša tovorna vozila ter kombije  

8 točk 
1.4 za delovne stroje 

10 točk 
1.5 za osebna vozila 

5 točk 
 
TARIFNA ŠTEVILKA 5 
Uporaba javnega prostora za kampiranje in druge 
začasne namene: 
4.1. asfaltirane, tlakovane in podobno urejene površine 
za vsak m2 dnevno 

4 točk 
4.2. na drugih površinah za vsak m2 dnevno 

3 točke 
 
Številka: 007 - 03/2018 
Datum: 14. 6. 2018 
 

 Občina Mislinja 
 Bojan Borovnik, župan 

 
 

 
537. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini 

Mislinja 
 
Na podlagi 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju in 
razvoju turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 17. člena 
Statuta Občine Mislinja (Uradni list Republike Slovenije, 
št. 63/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
5/2012, 27/2016, 61/2016) je Občinski svet Občine 
Mislinja, na svoji redni 23. seji dne 14. 6. 2018 sprejel 
 

ODLOK 
O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI 

MISLINJA 
 
I. Splošne določbe 
 
 
 

1. člen 
Odlok o turistični taksi v Občini Mislinja določa višino 

turistične in promocijske takse, oprostitve plačila 
turistične takse, način plačevanja turistične takse, način 
vodenja evidence turistične in promocijske takse ter 
nadzor in kazenske določbe.  

Turistično takso plačujejo državljani Republike 
Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih 
na območju Občine Mislinja.  

Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko 
zaokrožuje območje občine Mislinja. 

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom se 
neposredno uporablja zakon, ki ureja spodbujanje 
razvoja turizma in turistično takso ter zakon, ki ureja 
prijavo prebivališč. 
 
II. Višina turistične in promocijske takse 

 
2. člen 

Višina turistične takse za prenočevanje v nastanitvenih 
obratih znaša 1,20 EUR na osebo na dan. V znesek iz 
prejšnjega odstavka ni vključena promocijska taksa, ki 
znaša 25% zneska obračunane turistične. Na osnovi 
slednjega znaša promocijska taksa 0,30 EUR, skupna 
višina obeh taks pa znaša 1,50 EUR na osebo na dan. 

Ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen 
do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta 
znaša 0,60 EUR za prenočitev na osebo na dan. Na 
osnovi slednjega znaša promocijska taksa 0,15 EUR, 
skupna višina obeh taks pa znaša 0,75 EUR na osebo na 
dan.  

Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem odlokom, 
se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek 
turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v 
skladu s 4. odstavkom 17. člena Zakona o spodbujanju in 
razvoju turizma (ZSRT-1). Spremembo občina objavi na 
svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek 
turistične takse.  
 
III. Oprostitve plačila turistične takse 
 

3. člen 
Plačila turistične takse in posledično promocijske takse 

so oproščeni v skladu z ZSRT-1: 
• otroci do sedmega leta starosti, 
• osebe z zdravniško napotnico v naravnih 

zdraviliščih, 
• osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe 

pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri 
zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma 
telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma 
izvedenskega mnenja pristojne komisije o 
ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali 
na podlagi članske izkaznice invalidske 
organizacije, 

• otroci in mladostniki na podlagi predložitve 
fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 

• učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma 
mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in 
podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi 
izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so 
določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno 
veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega 
programa, 

• osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, 
ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, 
ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem 
interesu, 
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• osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice 
elementarnih nesreč, 

• pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja 
nalog iz svoje pristojnosti, 

• osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v 
nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni, 

• tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah 
oproščeni plačila turistične takse. 

• Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo: 
• osebe od 7. do 18. leta starosti, 
• osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v 

nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno 
mrežo mladinskih prenočišč (IYHF). 

 
IV. Način plačevanja turistične takse 
 

4. člen 
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni 

podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki 
sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in 
promocijsko takso v imenu in za račun občine oziroma 
agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za 
prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.  

Turistično in promocijsko takso opredeljeno s tem 
odlokom zavezanci iz prvega odstavka tega člena 
nakažejo na poseben račun občine in na predpisan 
način, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. 
dne v mesecu za pretekli mesec.  

Prisilno izterjavo neplačane turistične in promocijske 
takse opravlja pristojni davčni organ.  
 
V. Vodenje evidence turistične in promocijske 

takse 
 

5. člen 
Osebe iz prvega ostavka 4. člena tega odloka morajo 

voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi na podlagi 
knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo 
prebivališča.  

Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige 
gostov vsebuje še: 
• podatek o številu prenočitev posameznega gosta, 
• skupno vsoto pobrane turistične takse za 

posameznega gosta, 
• skupno vsoto pobrane promocijske takse za 

posameznega gosta,  
• če je oseba oproščena plačila celotne ali dela 

turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog 
oprostitve.  

• Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako 
obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični 
ali elektronski obliki. 

Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za 
vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji 
dan njegovega prenočevanja.  

Osebe iz prvega odstavka 4. člena tega odloka 
evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.  
 
VI. Nadzor in kazenske določbe 
 

6. člen 
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen 

medobčinski inšpekcijski organ.  
Če pristojni in inšpektor pri opravljanju nalog 

inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila 
tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, 
odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge 
ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.  

 
 

7. člen 
Z globo 2.000,00 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne 

vodi evidence turistične takse skladno s 5. členom tega 
odloka. 

Z globo 500,00 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik 
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost.  

Z globo 400,00 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe.  

Z globo 300,00 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec 
in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.  
 
VII. Prehodne in končne določbe 
 

8. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

turistični taksi v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 
78/1998). 

Do dne 31.12.2018 se obračunava turistično takso v 
višini, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini 
Mislinja (Uradni list RS, št. 78/1998) in Sklep o uskladitvi 
vrednosti točke turistične takse (Uradni list RS, št. 25/14 
in 13/18 – ZSRT-1). 

Skladno z 2. členom tega odloka se višina turistične 
takse začne obračunavati s 1. januarjem 2018, prav tako 
se postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse.  
 

9. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi.   
 
Številka: 007 - 02/2018 
Datum: 15. 6. 2018 
 

 Občina Mislinja 
 Bojan Borovnik, župan 

 
 

 
538. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj 
Gradec 

 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91 in naslednji), 5. člena Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in naslednji),7. in  16. 
člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list 
RS, št. 87/15 – UPB2) ter 20. člena statuta Občine 
Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95 in naslednji) sta 
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec, na svoji 23. 
seji, dne 14. 6. 2018 in Občinski svet Občine Mislinja, na 
svoji 23. seji, dne 14. 6. 2018, sprejela 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 

O USTANOVITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENJ 
GRADEC 

 
1. člen 

5. člen se spremeni tako, se mu doda drugi odstavek, ki 
se od sedaj naprej glasi: 

72.190 – raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 
področjih naravoslovja in tehnologije 

72.200 – raziskovalna in razvojna dejavnost na 
področju družboslovja in humanistike 

82.190 - fotokopiranje 
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85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje 

86.210 - splošna zunajbolnišnična zdravstvena 
dejavnost 

86.220 – specialistična zunajbolnišnična zdravstvena 
dejavnost  

86.230 – zobozdravstvena dejavnost 
86.909 – druge zdravstvene dejavnosti 
86.901 – alternativne oblike zdravljenja 
87.100 – dejavnosti nastanitvenih ustanov za bolniško 

nego 
87.300 – dejavnosti nastanitvenih ustanov za oskrbo 

starejših in invalidnih oseb 
88.109 – drugo socialno varstvo brez nastanitve za 

starejše in invalide 
 

2. člen 
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu 
Republike Slovenije in v Uradnem glasilu slovenskih 
občin in začnejo veljati naslednji dan po zadnji objavi. 
 
Številka: 007-02/2018 
 
Slovenj Gradec, dne 7. 6. 2018 
Mislinja dne15. 6. 2018 
 

 Mestna občina Slovenj Gradec 
 Andrej Čas, župan 

 
 Občina Mislinja 
 Bojan Borovnik, župan 

 
 

 
539. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-

varstvenega zavoda Vzgojno-varstveni zavod 
Slovenj Gradec 

 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. 
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – 
ZVaj), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 87/15 - UPB2) ter 20. člena Statuta 
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95, 8/00, 115/00, 
60/02 in 114/04) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj 
Gradec na 39. seji dne 6.6. 2018 in Občinski svet Občine 
Mislinja na 23. seji dne 14. 6. 2018, sprejela 
 

ODLOK 
O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

VARSTVENEGA ZAVODA 
VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
S tem odlokom Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 
ulica 5, Slovenj Gradec in soustanovitelj Občina Mislinja, 
Šolska cesta 34, Mislinja (v nadaljevanju besedila: 
ustanovitelja) ustanavljata na področju vzgoje in varstva 
predšolskih otrok Vzgojno-varstveni zavod Slovenj 
Gradec (v nadaljevanju: zavod). 
 

2. člen 
Zavod posluje pod imenom: Vzgojno varstveni zavod 

Slovenj Gradec. 
Sedež zavoda: Maistrova ulica 2a, Slovenj Gradec. 

Skrajšano ime zavoda: VVZ Slovenj Gradec. 
V sestavo vzgojno-varstvenega zavoda sodijo: 
• Enota Maistrova – Škratica Mica, Maistrova ulica 

2a, Slovenj Gradec, 
• Enota Maistrova – Škratica Mica, oddelek Sele, 

Sele 1, Slovenj Gradec, 
• Enota Celjska – Mali škrat, Celjska cesta 29, 

Slovenj Gradec, 
• Enota Legen – Gozdni škrat, Zidanškova ulica 39, 

Slovenj Gradec, 
• Bolnišnični oddelek Škratek Prehladek, Splošna 

bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 
Slovenj Gradec, 

• Enota Pameče – Škrat Radovednež, Pameče 59, 
Slovenj Gradec, 

• Enota Podgorje – Škrat Bučko, Podgorje 173, 
Podgorje, 

• Enota Šmartno – Leseni škrat, Šmartno 69a, 
Šmartno, 

• Enota Mislinja - Sončni škrat, Šentlenart 31, 
Mislinja, 

• Enota Mislinja Sončni škrat – oddelek Dolič, Srednji 
Dolič 4, Mislinja, 

• Enota Mislinja Sončni škrat – oddelek OŠ Mislinja, 
Šentilj pod Turjakom 1, Mislinja. 

Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem 
organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če 
so za to podani zakonski pogoji. 

 
3. člen 

Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec (v nadaljnjem 
besedilu: zavod) je pravna oseba s pravicami in 
obveznostmi, ki so določene z zakonom in s tem 
odlokom. 

Zavod se vpiše v sodni register. 
 

4. člen 
Vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in 

poslovanja zavoda, ki niso urejena v tem odloku, se 
urejajo s statutom zavoda. 

Statut zavoda začne veljati, ko k njim izda soglasje 
Svet mestne občine Slovenj Gradec in Občinski svet 
občine Mislinja. 
 
II. Območje zadovoljevanja vzgojno-varstvenih 

potreb 
 

5. člen 
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji 
in varstvu predšolskih otrok na področju Mestne občine 
Slovenj Gradec in Občine Mislinja. 
 
III. Dejavnost zavoda 
 

6. člen 
Dejavnosti zavoda so: 
• 85.100 – Predšolska vzgoja  
• 47.890 – Trgovina na drobno na stojnicah in 

tržnicah z drugim blagom 
• 49.391 – Medkrajevni in drugi cestni potniški promet 
• 56.290 – Druga oskrba z jedmi 
• 58.110 – Izdajanje knjig 
• 58.190 – Drugo založništvo 
• 68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih 

nepremičnin 
• 82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in 

druge posamične pisarniške dejavnosti 
• 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
• 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje na področju športa in rekreacije 
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• 85.520 -  Izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje na področju kulture in umetnosti  

• 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje 

• 86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti 
• 90.010 – Umetniško uprizarjanje 
• 90.030 – Umetniško ustvarjanje 
• 90.040 – Obratovanje objektov za kulturne 

prireditve 
• 91.011 – Dejavnost knjižnic 
• 93.190 – Druge športne dejavnosti 
• 93.299 – Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti 

čas 
• 96.010 – Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 
Dejavnosti, ki so pridobitne narave, so registrirane zgolj 

za nemoteno opravljanje osnovne izobraževalne 
dejavnosti zavoda. 

Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti ali 
spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez 
soglasja ustanoviteljev. 
 

7. člen 
Zavod opravlja javnoveljavni program za predšolske 
otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z 
zakonom. 
 

8. člen 
Zavod lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost 

najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice 
do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 
Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, 
vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo 
posreduje podatke o izteku pravice do starševskega 
dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.  

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali 
spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler 
ustanovitelja ne data soglasja in dokler pristojni organ ne 
izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za 
opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in 
varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji. 

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih 
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje 
in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s 
katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju 
zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih 
registriranih dejavnosti. 
 
IV. Organi zavoda 
 

9. člen 
Organi zavoda so: svet zavoda, ravnatelj, strokovni 

organi in svet staršev. 
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno 

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja 
določi s statutom. 
 

10. člen 
(Svet zavoda) 

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo 
predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda 
in predstavniki staršev. 

Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo: 
• 3 predstavniki ustanovitelja, 
• 5 predstavnikov delavcev zavoda, 
• 3 predstavniki staršev. 
Predstavnike ustanoviteljev imenujeta Občinska sveta. 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec imenuje 2 
predstavnika, Občinski svet občine Mislinja pa enega 
predstavnika. Predstavnike delavcev zavoda izvolijo 
delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po 

postopku in na način, ki ga določata zakon in statut 
zavoda. Predstavnike staršev volijo starši na svetu 
staršev. 

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji 
predsednika sveta in namestnika predsednika. 

Mandat članov traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je 
ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. 

Mandat predsednikov staršev v svetu zavoda je 
povezan s statusom njihovih otrok v zavodu. 

Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat 
občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po 
konstitutivni seji novega občinskega sveta. V tem času 
mora nov občinski svet imenovati nove predstavnike 
ustanovitelja. Do izvolitve novih članov dotedanji 
predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo. 

Postopek izvolitve članov sveta zavoda in način 
delovanja sveta je določen v zakonu in statutu zavoda. 
 

11. člen 
(Ravnatelj) 

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. 
Imenovanje, obveznosti in pristojnosti ravnatelja določa 
zakon in statut zavoda. 
 

12. člen 
(Drugi organi) 

Sestavo, postopek izvolitve oziroma imenovanja, pravice 
in obveznosti ter način delovanja sveta staršev, 
strokovnih in drugih organov zavoda določa statut 
zavoda. 
 
V. Financiranje, gospodarjenje in odgovornost 
 

13. člen 
Ustanovitelja in država zagotavljajo pogoje za delo 

zavoda. Ustanovitelja zagotovita zavodu osnovna 
sredstva za opravljanje njegove dejavnosti. Zavod ta 
osnovna sredstva prejme v upravljanje. 

Zavod samostojno kot dober gospodar upravlja s 
sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, pri čemer pa ne 
sme s pravnimi posli odtujiti premoženja, s katerim 
upravlja, ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni 
brez soglasja ustanoviteljev. Za upravljanje s 
premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljema. 
 

14. člen 
Zavod prejeta sredstva uporablja za opravljanje svoje 
osnovne dejavnosti. Ustanovitelja v soglasju z 
ravnateljem zavoda ter v skladu z veljavno zakonodajo 
lahko s posebnim sklepom določita, za katere druge 
dejavnosti se lahko uporabljajo osnovna sredstva v 
upravljanju zavoda. V sklepu lahko določi tudi pogoje in 
način uporabe osnovnih sredstev v upravljanju zavoda. 
 

15. člen 
Zavod pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje 

dejavnosti na način in pod pogoji, ki jih določa veljavna 
zakonodaja. 

Ustanovitelja zagotavljata sredstva za financiranje 
dejavnosti zavoda v skladu z veljavno zakonodajo do 
višine ustrezne proračunske postavke v proračunu 
tekočega leta. Prav tako zavod pridobiva sredstva za 
delovanje na podlagi veljavne zakonodaje s strani 
državnega proračuna upoštevajoč dogovorjena merila, 
kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje 
dejavnosti zavoda in se nanašajo na del javne službe, ki 
ga financira država. 
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16. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod razporedi 

v skladu z zakonom, po pridobljenem soglasju 
ustanoviteljic. 

Presežek odhodkov nad prihodki, ki bi v zavodu nastal 
pri izvajanju dejavnosti, se krije v skladu z zakonodajo in 
odločitvijo ustanoviteljev. 
 

17. člen 
   Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z 

dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.  
 Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine 

sredstev, s katerimi razpolaga. 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine 

sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z zakonodajo.  
 

18. člen 
Ustanovitelja imata pravico opravljati v zavodu nadzor 
nad namensko porabo sredstev, ki jih dajeta zavodu za 
opravljanje dejavnosti. 
 

19. člen 
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe 
in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženski in moški spol. 
 
VI. Prehodne in končne določbe 
 

20. člen 
Ravnatelj zavoda na dan uveljavitve tega odloka 
nadaljuje delo ravnatelja do izteka mandata.  
 

21. člen 
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta 

zavoda, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni 
seji novega občinskega sveta. 

Ostali člani sveta zavoda nadaljujejo z delom do izteka 
mandata, za katerega so bili izvoljeni.   
 

22. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 33/97,  60/07,  94/08, 47/10, 30/12, 42/16 in 64/16). 
 

23. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati 
naslednji dan po zadnji objavi. 
 
Številka: 02600-7/1997 
Slovenj Gradec, 7. 6. 2018 
 

 Mestna občina Slovenj Gradec 
 Andrej Čas, župan 

 
Številka: 602-03/2007 
Mislinja, 15. 6. 2018 
 

 Občina Mislinja 
 Bojan Borovnik, župan 

 
 

 
540. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
 
Na podlagi 246. člena Zakona o urejanju prostora  - 
ZUreP-2  (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. Člena Statuta 
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10 in Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 5/12 in 27/16), je občinski 

svet Mislinja, na svoji 23. redni seji sveta, dne 14. 6. 
2018 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
I. 

Ukine se status javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 
1368/6, k.o. 868 – Kozjak.  
 

II. 
Po ukinitvi javnega dobra, se na nepremičnini iz prve 
točke vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Mislinja, 
Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, matična številka: 
5883954 – do celote (1/1) 
 

III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 478 - 21/2017 
Datum:  15. 6. 2018 
 

 Občina Mislinja 
 Bojan Borovnik, župan 

 
 

 
OBČINA RUŠE 

 
541. Pravilnik o subvencioniranju socialno 

varstvene storitve socialnega servisa 
 
Na podlagi 21. 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 in 
76/16 – odl. US), Zakona 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 in 54/17), 
15. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 23/18) je Občinski svet Občine Ruše 
na svoji 21. redni seji dne 18. 6. 2018 sprejel  
 

PRAVILNIK 
O SUBVENCIONIRANJU SOCIALNO VARSTVENE 

STORITVE SOCIALNEGA SERVISA 
 

1.člen 
(1) Ta pravilnik določa vrsto socialno varstvene storitve 
socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega 
telefonskega alarma, ki ga Občine Ruše subvencionira iz 
proračuna.  
(2) S pravilnikom se določijo upravičenci, pogoji, merila in 
postopek za uveljavljanje ter prejemanje subvencije. 
 

2. člen 
(1) Občina subvencionira socialno varstveno storitev 
socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega 
telefonskega alarma. Subvencija pripada občanom 
starejšim od 65 let, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče 
v občini in dejansko bivajo na območju občine ter 
izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika. 
(2) Upravičenci do subvencije morajo poleg pogojev iz 
prejšnjega odstavka, za prejemanje subvencije 
izpolnjevati tudi po enega od obeh navedenih kriterijev v 
nadaljevanju: 

1. Bivanjske okoliščine: 
• da so osebe, ki bivajo same ali 
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• da so osebe, ki bivajo s partnerjem, ki tudi sam 
potrebuje pomoč v vseh življenjskih aktivnostih.  

2. Zmožnost samostojnega bivanja na domu in 
potrebe po pomoči: 
• da so osebe s težjimi kroničnimi boleznimi ali 
• da so invalidne osebe ali 
• da so osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo 

sami oziroma njihovi svojci (npr. znaki demence) 
ali 

• da so bolniki po težjem operativnem posegu. 
 

3. člen 
(1) Subvencija se upravičencu dodeli za največ 24 
mesecev z možnostjo podaljšanja.  
(2) Višino subvencije s sklepom določi župan.  
(3) Za upravičence, ki imajo slabši socialni status in 
nimajo otrok, ki bi bili zmožni poskrbeti za njih, znaša 
subvencija v celotni višini mesečne naročnine osnovnega 
paketa. Upravičence, ki bodo po tem pravilniku lahko 
uveljavljali subvencijo kot osebe s slabšim socialnim 
statusom, bo potrdila Komisija iz drugega odstavka 9. 
člena tega pravilnika na podlagi podatkov, priloženih k 
vlogi ter mnenja pristojnega centra za socialno delo o 
dejanskem materialnem stanju posameznika.  
(4) V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot 
je mesečni strošek naročnine na storitev varovanja na 
daljavo. Prav tako se subvencija ne dodeli za stroške 
priključnine ali stroške opreme za vzpostavitev storitve.  
 

4. člen 
(1) Subvencija iz 3. člena tega pravilnika se dodeli z 
nakazilom podjetju, ki izvaja storitev varovanja na 
daljavo. 
 

5. člen 
(1) Izvajalci storitve socialnega servisa varovanja na 
daljavo morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega 
ministrstva za izvajanje te storitve (v nadaljevanju: 
izvajalec).  
 

6. člen 
(1) Sredstva za sofinanciranje storitve socialnega servisa 
varovanja na daljavo se zagotovijo z vsakoletnim 
proračunom Občine Ruše in se dodeljujejo do porabe 
namenskih proračunskih sredstev v tekočem letu. 
(2) Občina odobri subvencijo na podlagi prijave na javni 
razpis, ki se objavi na spletnih straneh občine. Potrebna 
dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, 
obvezni obrazci in ostala opravila za izvedbo razpisa, se 
opredelijo v razpisni dokumentaciji.  
(3) Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. 
 

7. člen 
(1) Postopek javnega razpisa za odobritev subvencije 
socialno varstvenih storitev socialnega servisa poteka po 
naslednjem zaporedju:  
• sprejem sklepa o začetku postopka,  
• sklep župana o določitvi števila upravičencev do 

subvencije in višina subvencije, 
• priprava razpisne dokumentacije in objava javnega 

razpisa za zbiranje vlog, 
• imenovanje komisije za ocenjevanje prispelih vlog,  
• odpiranje prejetih vlog, 
• priprava zapisnika o odpiranju vlog in vodenje 

zapisnika o odpiranju vlog, 
• ocenjevanje prispelih vlog ter priprava predloga 

upravičencev,  
• izdaja odločbe, 
• podpis pogodbe.  

 

8. člen 
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati:  
• podatke o naročniku,  
• jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro 

upravičencev do subvencije socialno varstvenih 
storitev socialnega servisa pri katerem bodo, v 
okviru razpoložljivih sredstev, sofinancirani 
upravičeni vlagatelji,  

• predmet javnega razpisa,  
• pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,  
• merila in kriterije, po katerih se bo posamezna vloga 

ocenjevala oziroma vrednotila,  
• število upravičencev in vrednost razpoložljivih 

sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,  
• obdobje, za katerega se bodo sredstva dodelila,  
• način pošiljanja in vsebina vloge,  
• postopek obravnave prispelih vlog in obveščanje o 

izidu razpisa, 
• kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani 

prevzamejo razpisno dokumentacijo,  
• navedbo pooblaščene osebe občinske uprave za 

dajanje informacij. 
 

9. člen 
(1) Sklep o začetku postopka izda župan.  
(2) Župan s sklepom imenuje tričlansko komisijo za 
ocenjevanje vlog (v nadaljnjem besedilu: komisija) izmed 
zaposlenih v občinski upravi.  
(3) Župan lahko do izdaje odločbe s sklepom ustavi 
postopek javnega razpisa. Sklep mora biti objavljen na 
način, kot je bil objavljen javni razpis. O ustavitvi mora 
občinska uprava posebej obvestiti tudi vse, ki so se na 
javni razpis prijavili. Na zahtevo vlagatelja se mu vloga, ki 
je prispela na javni razpis, vrne.  
 

10. člen 
(1) Naloga komisije je, da pregleda prispele vloge, 
ugotovi popolnost vlog in izpolnjevanje razpisnih pogojev. 
Pravočasno prispele in popolne prijave komisija ovrednoti 
na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje prispelih vlog, 
določenih v razpisni dokumentaciji.  
(2) Na podlagi pregleda in ocene prejetih vlog komisija 
pripravi predlog upravičencev do subvencije ter seznam 
vlog, ki se s sklepom zavržejo ali zavrnejo.  
(3) Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka izda 
občinska uprava odločbe o dodelitvi subvencije oziroma 
sklepe o zavržbi ali zavrnitvi vlog. Zoper odločbo ali sklep 
je možna pritožba županu.  
(4) Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji in kriteriji, 
postavljeni za ocenjevanje vloge.  
 

11. člen 
(1) Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe v 
roku, ki je določen v odločbi, dolžan na poziv občine 
predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi za izvajanje 
storitve ter dokazila o vzpostavitvi storitve, sicer se šteje, 
da odobrene subvencije ne bo koristil.   
(2) Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je 
storitev pri upravičencu vzpostavljena in sklene pogodbo 
o dodelitvi subvencije iz 12. člena tega pravilnika.  
 

12. člen 
(1) Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med 
upravičencem, občino in izvajalcem storitve. Medsebojne 
pravice in obveznosti se določijo v pogodbi. 
 

13. člen 
(1) Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z 
izvajanjem storitve občino obvestiti najkasneje v roku 8 
dni od nastanka spremembe. 



Št. 31/20.6.2018 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1383 
 

 

(2)V primeru, da je upravičenec subvencijo prejel na 
podlagi navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil je 
le-to dolžan vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.  
 

14. člen 
(1) Pravica do subvencije preneha v primeru:  
• smrti upravičenca,  
• vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,  
• prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu.  

 
15. člen 

(1) Upravičenec do subvencije mora občinski upravi na 
njeno zahtevo omogočiti pregled uporabe storitve. 
(2) V kolikor se ob pregledu ugotovi manjše 
nepravilnosti, se upravičenca na nepravilnosti opozori in 
določi rok odprave le-teh. V kolikor upravičenec 
nepravilnosti še vedno ne odpravi, se prekine plačevanje 
subvencije do izteka veljavnosti pogodbe. 
 

16. člen 
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-0003/2018 
Datum: 18. 6. 2018 
 

 Občina Ruše 
 Uroš Razpet, župan 

 

 
 

OBČINA ŠKOFJA LOKA 
 
542. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 

občine Škofja Loka za leto 2018 
 
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 in 14/15 – ZUUJFO), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13 in 55/15 – ZFisP ter 80/16 in 33/17 ZIPRS1718) 
in 16. ter 92. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 3/16 – uradno prečiščeno 
besedilo in 35/16) je Občinski svet Občine Škofja Loka 
na svoji 30. redni seji, dne 14.6.2018 sprejel  
 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA 

O PRORAČUNU OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 
2018 

 
1. člen 

V 2. členu Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za 
leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin 4/2018 z dne 
26.1.2018) se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi: 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih: 

 
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Rebalans 2018 -1 
Skupina/Podskupina kontov/Konto   
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 23.501.027,00 
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)  19.413.540,00 
70 DAVČNI PRIHODKI 16.141.086,50 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.272.453,50 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.034.046,00 
73 PREJETE DONACIJE 9.984,00 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.043.457,00 
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 24.157.779,62 
 40 TEKOČI ODHODKI 7.494.339,65 
41 TEKOČI TRANSFERI 7.607.918,00 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.322.237,97 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 733.284,00 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -656.752,62 
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   
Skupina/Podskupina kontov/Konto   
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 14.850,00 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 14.850,00 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 240.000,00 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 240.000,00 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) -225.150,00 
C.RAČUN FINANCIRANJA   
  Skupina/Podskupina kontov/Konto   
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.001.885,00 
50 ZADOLŽEVANJE 1.001.885,00 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.263.896,00 
55 ODPLAČILA DOLGA 1.263.896,00 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -1.143.913,62 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  -262.011,00 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 656.752,62 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2017 1.163.473,11 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske 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. 
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofja 
Loka. 
 

2. člen 
Splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov 
proračuna so kot priloge sestavni deli tega odloka in se 
objavijo na spletni strani Občine Škofja Loka. 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih 
programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne 
spremenijo, ostanejo v veljavi. 
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 4100-1/2017 
Datum, 14.6.2018 
 

 Občina Škofja Loka 
 Miha Ješe, župan 

 
 

 
543. Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka 

za leto 2017 
 
 

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-
ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. ter 96. člena Statuta 
Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
3/2016, 35/2016) je občinski svet na svoji 30. redni seji, 
dne 14. junija 2018 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2017 
 

1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofja 
Loka za leto 2017. 
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 

2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu 
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine Škofja Loka za leto 2017. 

Prejemki in izdatki proračuna, ki so bili doseženi in 
razporejeni po bilanci proračuna občine za leto 2017 
znašajo: 
 

 
 v EUR 
A. Bilanca prihodkov in odhodkov  
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 20.498.765,95 
Tekoči prihodki (70+71) 19.091.060,35 
70 Davčni prihodki 15.668.530,97 

71 Nedavčni prihodki 3.422.529,38 
72 Kapitalski prihodki 935.052,85 
73 Prejete donacije 12.926,00 
74 Transferni prihodki 459.726,75 

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 18.670.332,80 
40 Tekoči odhodki 6.342.863,14 
41 Tekoči transferi 7.051.304,25 
42 Investicijski odhodki 4.455.006,78 
43 Investicijski transferi 821.158,63 

III. Proračunski presežek (I. – II.)  1.828.433,15 
B. Račun finančnih terjatev in naložb  
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kap. deležev 17.742,36 

75 Prejeta vračila danih posojil 17.742,36 
V. Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev 43.750,00 

44 Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev 43.750,00 
VI. Prejeta minus dana posojila (IV – V.) -26.007,64 
C. Račun financiranja  
VII. Zadolževanje 218.176,00 

50 Zadolževanje 218.176,00 
VIII : Odplačila dolga 1.153.527,73 

55 Odplačila dolga 1.153.527,73 
IX. Sprememba stanja sredstev na računih (III+VI+VII-VIII) 867.073,78 
X. Neto zadolževanje (VII-VIII) -935.351,73 
XI Neto financiranje (VI+X-IX) -1.828.433,15 

 
Presežek prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki 

po Zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za 
leto 2017 znaša 867.073,78 evrov. 

Sredstva na računih na dan 31.12.2017 znašajo 
1.163.473,10 evrov in bodo porabljena v skladu s 
sprejetim planom proračuna Občine Škofja Loka za leto 
2018. 

Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po 
ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in 

izdatkov na ravni podskupin kontov ter posebni del 
občinskega proračuna, sestavljen po programski, 
institucionalni in ekonomski klasifikaciji po področjih 
proračunske porabe, sta priloga k Zaključnemu računu 
Občine Škofja Loka za leto 2017 in se objavita na spletni 
strani Občine Škofja Loka. 
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3. člen 
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada 
občine Škofja Loka, ki za leto 2017 izkazuje naslednje 
stanje v evrih: 
 
začetno stanje 1.1.2017  132.472,84 
razporeditev v sklad 180.000,00 
poraba sredstev v letu 2017 132.013,56 
stanje 31.12.2017 180.459,28 

 
Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo 
v letu 2018 za namene po Zakonu o javnih financah. 
 

4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 
2017 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 4103 – 1/2018 
Datum: 14.6.2018 
 

 Občina Škofja Loka 
 Miha Ješe, župan 

 
 

 
544. Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka 

za leto 2016 
 

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-
ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. ter 96. člena Statuta 
Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
3/2016, 35/2016) je občinski svet na svoji 30. redni seji, 
dne 14. junija 2018 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2016 
 

1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofja 
Loka za leto 2016. 
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 
2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu 
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine Škofja Loka za leto 2016. 
Prejemki in izdatki proračuna, ki so bili doseženi in 
razporejeni po bilanci proračuna občine za leto 2016 
znašajo: 
 

 
 v EUR 
A. Bilanca prihodkov in odhodkov  
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 19.726.270,80 
Tekoči prihodki (70+71) 18.738.050,77 
70 Davčni prihodki 15.242.018,28 

71 Nedavčni prihodki 3.496.032,49 
72 Kapitalski prihodki 118.173,62 
73 Prejete donacije 8.475,84 
74 Transferni prihodki 861.570,57 

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 19.862.796,91 
40 Tekoči odhodki 6.120.073,10 
41 Tekoči transferi 6.876.516,65 
42 Investicijski odhodki 6.057.433,21 
43 Investicijski transferi 808.773,95 

III. Proračunski presežek (I. – II.)  -136.526,11 
B. Račun finančnih terjatev in naložb  
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kap. deležev 50.059,41 

75 Prejeta vračila danih posojil 50.059,41 
V. Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev 35.551,32 

44 Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev 35.551,32 
VI. Prejeta minus dana posojila (IV – V.) 14.508,09 
C. Račun financiranja  
VII. Zadolževanje 1.495.306,23 

50 Zadolževanje 1.495.306,23 
VIII : Odplačila dolga 1.080.791,34 

55 Odplačila dolga 1.080.791,34 
IX. Sprememba stanja sredstev na računih (III+VI+VII-VIII) 292.496,87 
X. Neto zadolževanje (VII-VIII) 414.514,89 
XI Neto financiranje (VI+X-IX) 136.526,11 

 
 

Presežek prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki 
po Zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za 
leto 2016 znaša 292.496,87 evrov. 

Sredstva na računih na dan 31.12.2016 znašajo 
296.399,32 evrov in bodo porabljena v skladu s sprejetim 
planom proračuna Občine Škofja Loka za leto 2017. 

Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po 
ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in 

izdatkov na ravni podskupin kontov ter posebni del 
občinskega proračuna, sestavljen po programski, 
institucionalni in ekonomski klasifikaciji po področjih 
proračunske porabe, sta priloga k Zaključnemu računu 
Občine Škofja Loka za leto 2016 in se objavita na spletni 
strani Občine Škofja Loka. 
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3. člen 
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada 
občine Škofja Loka, ki za leto 2016 izkazuje naslednje 
stanje v evrih: 
 

začetno stanje 1.1.2016  54.358,94 
 razporeditev v sklad 180.000,00 
 poraba sredstev v letu 2016 101.886,10 
 stanje 31.12.2016 132.472,84 

 
Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo 
v letu 2017 za namene po Zakonu o javnih financah. 
 

4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 
2016 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 4103 – 1/2017 
Datum: 14.6.2018 
 

 Občina Škofja Loka 
 Miha Ješe, župan 

 
 

 
545. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej Škofja 
Loka 

 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) in 16. člena 
Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 3/2016, 35/2016 in 26/2017) je Občinski svet 
občine Škofja Loka na 30. redni seji dne 14.6.2018 
sprejel 
  

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA LOŠKI 

MUZEJ ŠKOFJA LOKA 
 

1. člen 
V Odloku o ustanoviti javnega zavoda Loški muzej 

Škofja Loka (Uradni list RS, št. 112/03, v nadaljevanju 
Odlok) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se 
glasi:  

“Ustanovitelj zavoda je Občina Škofja Loka. 
Ustanoviteljske pravice in obveznosti Občine Škofja Loka 
izvaja Občinski svet Občine Škofja Loka, župan pa v 
primerih, ki jih določa ta odlok.” 
 

2. člen 
 3. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:  

"3. člen 
Poslanstvo zavoda  je skrb za spoznavanje, 

raziskovanje, razumevanje in varovanje naravne in 
kulturne dediščine na območju občin Škofja loka, Gorenja 
vas-Poljane, Železniki in Žiri; to je tistega ozemlja, ki je 
830 let tvorilo loško gospostvo (973–1803) pod oblastjo 
škofov iz bavarskega Freisinga. 

Loški muzej Škofja Loka je muzej splošnega tipa z 
arheološko, zgodovinsko, kulturnozgodovinsko, 
umetnostno, etnološko in prirodoslovno zbirko, del 
programa pa je posvečen tudi razstavni dejavnosti. 
Poslanstvo utemeljuje na zbirkah in zbiralni politiki 
zavoda ter na tradiciji in viziji regionalnih muzejev v 
širšem evropskem kontekstu." 
 

3. člen 
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:  
"Sedež javnega zavoda: Grajska pot 13, 4220 Škofja 

Loka."  
 

4. člen 
5. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi: 

"5. člen 
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, 
opravlja znotraj javne službe naloge: 
• evidentira, dokumentira, raziskuje, inventarizira 

kulturno dediščino na podlagi zbiralne politike in 
poslanstva zavoda,  

• varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s 
poslanstvom muzeja, 

• razvija vlogo osrednjega muzeja na območju 
nekdanjega Loškega gospostva za področja svojih 
zbirk, v tesnem sodelovanju z muzejskimi partnerji 
in različnimi javnostmi in publikami,  

• posreduje podatke o dediščini v register in skrbi za 
dostopnost podatkov javnosti,  

• vodi strokovno knjižnico za področje svojih 
dejavnosti, ki je odprta strokovni javnosti, učencem, 
dijakom in študentom, in skrbi za izvajanje 
knjižnične dejavnosti po zahtevanih standardih in 
zakonodaji, 

• izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in 
računalniške zapise, ki izhajajo iz poslanstva 
muzeja ter druge oblike promocijskega materiala s 
področja dejavnosti muzeja, 

• aktivno sodeluje pri kulturnem in znanstvenem 
sodelovanju z drugimi muzeji in raziskovalnimi 
ustanovami v regiji, državi ali mednarodno,  

• pri konzervatorsko-preparatorski dejavnosti se 
povezuje s Konzervatorskim oddelkom Narodnega 
muzeja Slovenije v Ljubljani in ostalimi muzeji ter 
omogoča konserviranje in prepariranje predmetov 
drugih muzejev v skladu s svojim letnim 
programom, 

• pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške 
programe ter programe za ljudi s posebnimi 
potrebami, 

• pripravlja strokovne in znanstvene pogovore ter 
srečanja, predstavlja javnosti gradiva, pomembna 
za zgodovino, 

• izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih 
programov, sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi 
organizacijami in skrbi za popularizacijo svoje 
dejavnosti, 

• sodeluje z domačimi in tujimi kulturnimi institucijami, 
združenji in strokovnjaki s svojega delovnega 
področja z raziskovalnim, strokovnim delom  

• opravlja restavratorske, konzervatorske in druge 
tehnične dejavnosti za potrebe muzeja, 

• pridobiva gradiva, pomembna za zgodovino, 
• prizadeva si dosegati visoko kvaliteto dela znotraj 

vseh področij dela in odgovornosti muzeja na način, 
da bo pritegoval, usposabljal in zaposloval 
sposobne sodelavce, 

• omogoča strokovno izobraževanje pripravnikov za 
kustose, pedagoge, dokumentaliste in 
konzervatorje, 

• omogoča dostopnost do podatkov, programov in 
stalnih zbirk ljudem s posebnimi potrebami, 

• redno in občasno pripravlja razstave likovne in 
vizualne umetnosti v Galeriji na Gradu, Galeriji 
Ivana Groharja, Galeriji Franceta Miheliča in Galeriji 
Stolp, 

• občasno pripravlja študijske in raziskovalne 
razstave z vseh področij, ki jih pokriva, 
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• skrbi za nadgradnjo obstoječih in vzpostavitev novih 
stalnih zbirk, 

• skrbi za naravno dediščino na nepremičninah, s 
katerimi upravlja. 

• Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod 
tudi naslednje naloge: 

• vodi evidenco nezakonito odtujenih predmetov 
kulturne dediščine, 

• oddaja prostore za razstave, kulturne in druge 
prireditve ter storitve, 

• načrtuje in izvaja raziskovalno dejavnost v skladu s 
poslanstvom muzeja, 

• nudi strokovne usluge pravnim in fizičnim osebam, 
• prodaja publikacijo vseh vrst s svojega delovnega 

področja ter izdeluje in prodaja fotografsko 
dokumentacijo, reprodukcije vseh vrst, replike in 
ostale prodajne artikle v povezavi s predmeti v 
zbirkah. " 

 
5. člen 

Prvi odstavek 6. člena Odloka se spremeni tako, da se 
glasi:  

"6. člen 
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v 

skladu z uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene: 
• A 01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in 

oljnic, 
• A 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, 

korenovk in gomoljnic, 
• A 01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov, 
• A 01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in 

zdravilnih rastlin, 
• C 10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov, 
• C 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in 

zelenjave, 
• C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in 

slaščic, 
• C 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; 

proizvodnja trajnega peciva in slaščic, 
• C 10.830 Predelava čaja in kave, 
• C 11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, 

mineralnih in drugih stekleničenih vod, 
• C 18.120 Drugo tiskanje, 
• C 18.130 Priprava za tisk in objavo, 
• C 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti, 
• C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa, 
• C 32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in 

zabavo, 
• G 47.250 Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s pijačami, 
• G 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s tekstilom, 
• G 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje 
nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo, 

• G 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah s knjigami 

• G 47.621 Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah s časopisi in revijami, 

• G 47.622 Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami, 

• G 47.630 Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah z glasbenimi in video zapisi, 

• G 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo, 

• G 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah z oblačili, 

• G 47.720 Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki, 

• G 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,  

• G 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah z umetniškimi izdelki, 

• G 47.789 Druga trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah, 

• G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in 
tržnicah z drugim blagom, 

• G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu, 
• I 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih 

nastanitvenih obratov, 
• I 56.101 Restavracije in gostilne, 
• I 56.103 Slaščičarne in kavarne, 
• I 56.104 Začasni gostinski obrati, 
• I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi, 
• I 56.300 Strežba pijač, 
• J 58.110 Izdajanje knjig, 
• J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike, 
• J 58.190 Drugo založništvo, 
• J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, 

televizijskih oddaj, 
• J 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi 

filmov, video filmov, televizijskih oddaj, 
• J 59.130 Distribucija filmov, video filmov, 

televizijskih oddaj, 
• J 59.140 Kinematografska dejavnost, 
• J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in 

muzikalij, 
• L 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, 
• L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih 

nepremičnin, 
• L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo po 

pogodbi, 
• M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na 

drugih področjih naravoslovja in tehnologije, 
• M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na 

področju družboslovja in humanistike, 
• M 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, 
• M 74.200 Fotografska dejavnost, 
• M 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj, 
• M 79.900 Rezervacije in druge s potovanji 

povezane dejavnosti, 
• M 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in 

okolice, 
• M 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in 

druge posamične pisarniške dejavnosti, 
• M 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj, 
• P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje na področju kulture in umetnosti, 
• R 90.010 Umetniško uprizarjanje, 
• R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško 

uprizarjanje, 
• R 90.030 Umetniško ustvarjanje, 
• R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne 

prireditve, 
• R 91.011 Dejavnost knjižnic, 
• R 91.012 Dejavnost arhivov, 
• R 91.020 Dejavnost muzejev, 
• R 91.030 Varstvo kulturne dediščine, 
• R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti 

čas." 
V šestem členu Odloka se doda tretji odstavek, ki se 

glasi: 
“Tržne dejavnosti se določijo z notranjim aktom, h 

kateremu je potrebno pridobiti prehodno soglasje 
župana.” 
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6. člen 
Šesti odstavek 8. člena, se spremeni tako, da se glasi:  
"Občinski svet Občine Škofja Loka imenuje vršilca 

dolžnosti v primerih, ki jih določa Zakon o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in 
naslednji, v nadaljevanju ZUJIK)." 
 

7. člen 
Tretji odstavek 13. člena Odloka se spremeni tako, da 

se glasi:  
"Način izvolitve članov, ki predstavljajo zaposlene v 

zavodu, se določi skladno z določili Zakona o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 
42/07 in naslednji, v nadaljevanju ZSDU). Volitve se 
razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom 
mandata." 
 

8. člen 
Tretja alineja prvega odstavka 17. člena Odloka se 

spremeni tako, da se glasi:  
"- se trikrat neupravičeno ne udeleži seje sveta," 

 
9. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.   
 
Številka: 041-18/2018 
Datum: 14.6.2018 
 

 Občina Škofja Loka 
 Miha Ješe, župan 

 
 

 
546. Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega 

prispevka staršem ob rojstvu otroka 
 
Na podlagi 16. člena Statuta občine Škofja Loka (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 3/2016, 35/2016 in 26/2017) 
in 21. 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 in 11/18 – 
ZSPDSLS-1) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 30. 
redni seji dne 14. junija 2018 sprejel 
 

PRAVILNIK 
O DODELITVI ENKRATNEGA DENARNEGA 

PRISPEVKA 
STARŠEM OB ROJSTVU OTROKA 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
Ta pravilnik ureja pogoje za dodeljevanje enkratnega 
denarnega prispevka staršem novorojencev v občini 
Škofja Loka in določa upravičence, pogoje, postopek, 
način dodelitve in višino enkratnega denarnega 
prispevka. 
 

2. člen 
Enkratni denarni prispevek je denarna pomoč 

upravičencu, s katerim se družini zagotovi dopolnilni 
finančni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z 
rojstvom otroka. 

Sredstva za izplačilo prispevka zagotovi Občina Škofja 
Loka iz proračuna. 
 
II. Upravičenci in pogoji za uveljavljanje enkratne 

denarne pomoči 
 

3. člen 
Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka je 

eden od staršev novorojenca pod pogojem, da imata 
upravičenec in novorojenec na dan oddaje vloge stalno 
prebivališče v občini Škofja Loka. 

Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec 
do enkratnega denarnega prispevka tisti od staršev, pri 
katerem novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz 
prejšnjega odstavka. 

Pravico do enkratnega denarnega prispevka lahko 
uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik 
otroka, na podlagi odločbe pristojnega organa, ravno 
tako pod pogoji iz prvega odstavka tega člena. 
 

4. člen 
Upravičenec, ki prejme denarni prispevek ob rojstvu 
otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do 
enkratnega denarnega prispevka po tem pravilniku.  
 
III. Postopek uveljavljanja enkratne denarne 

pomoči 
 

5. člen 
Pravico do enkratnega denarnega prispevka uveljavlja 
upravičenec s pismeno vlogo na predpisanem obrazcu, ki 
ga upravičenec dvigne v sprejemni pisarni Občine Škofja 
Loka in je na voljo tudi na spletni strani Občine Škofja 
Loka  www.skofjaloka.si. Izpolnjeni obrazec upravičenec 
pošlje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Škofja 
Loka najkasneje v 5. mesecih od otrokovega rojstva. Po 
preteku tega roka pravice do enkratnega denarnega 
prispevka ni več mogoče uveljavljati in se vloga zavrže 
kot prepozna. 
 

6. člen 
Pismeni vlogi iz prejšnjega člena mora biti priloženo: 
• fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna 

številka transakcijskega računa vlagatelja in  
• v primeru tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika 

tudi odločbo pristojnega organa. 
 

7. člen 
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve 

enkratnega denarnega prispevka vodi občinski upravni 
organ, pristojen za področje družbenih dejavnosti, po 
predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek. 

O pravici do enkratnega denarnega prispevka odloči 
organ iz prejšnjega odstavka z odločbo. 

Vlagatelj lahko vloži pritožbo zoper to odločbo v roku 15 
dni pri županu Občine Škofja Loka. Pritožbo se vloži v 
pismeni obliki ali ustno na zapisnik in mora biti 
obrazložena. 
 

8. člen 
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek 
enkratnega denarnega prispevka na transakcijski račun 
upravičenca najkasneje v roku 30 dni po njeni 
pravnomočnosti. 
 
IV. Višina enkratne denarne pomoči 
 

9. člen 
Višina enkratne denarne pomoči po tem pravilniku 

znaša za novorojenega otroka 200 EUR bruto. 
Občinska uprava lahko na podlagi pismenega mnenja 

patronažne službe ali centra za socialno delo določi, da 
se v protivrednosti enkratnega denarnega prispevka 
dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če je to v 
korist otroka.  

O višini denarnega prispevka odloča občinski svet s 
sklepom na predlog župana praviloma za vsako 
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proračunsko leto posebej. Če za posamezno 
proračunsko leto sklep o višini ni sprejet, velja do 
sprejetja odločitve o drugačni višini denarnega prispevka 
višina, kot je bila določena nazadnje. 
 

10. člen 
Enkratni denarni prispevek po tem odloku ni prenosljiv na 
drugo pravno ali fizično osebo niti ga ni mogoče nameniti 
v humanitarne ali druge namene. 
 

11. člen 
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel denarni prispevek 
na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z 
določbami tega pravilnika, je prejeti denarni prispevek 
dolžan vrniti, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila dalje.  
 

12. člen 
Poleg enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka, 
se lahko upravičencem, glede na zagotovljena sredstva v 
proračunu, podeli tudi knjižno darilo. 
 
V. Prehodni in končni določbi 
 

13. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 

dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem ob 
rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 22/2008). 

Vlagatelji, ki zaradi spremembe Zakona o prijavi 
stalnega prebivališča, ki se uporablja od 13.8.2017, po 
starem pravilniku niso bili upravičeni do enkratnega 
denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka, imajo 
pravico do ponovne vloge v roku 5 mesecev od 
uveljavitve tega pravilnika. 
 

14. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 121-0082/2018 
Datum: 14. 6. 2018 
 

 Občina Škofja Loka 
 Miha Ješe, župan 

 
 

 
547. Pravilnik o sofinanciranju nadarjenih mladih 

glasbenikov in plesalcev– Jobstov sklad 
 
Na podlagi 16. člena Statuta občine Škofja Loka (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 3/2016, 35/2016 in 26/2017) 
in 21. 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 in 11/18 – 
ZSPDSLS-1) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 30. 
redni seji dne 14. junija 2018 sprejel 
 

PRAVILNIK 
O SOFINANCIRANJU NADARJENIH MLADIH 

GLASBENIKOV IN PLESALCEV– JOBSTOV SKLAD 
 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
Ta pravilnik določa pogoje za prijavo, merila za izbiro in 
vrednotenje vlog ter razdelitev sredstev, namenjenih za 
sofinanciranje nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev  
iz občine Škofja Loka – Jobstov sklad (v nadaljevanju 

Jobstov sklad) iz javnih sredstev Občine Škofja Loka; z 
namenom spodbujanja glasbene in plesne dejavnosti. 
 

2. člen 
Predmet sofinanciranja so: 
• šolnina za glasbene in plesne šole doma in v tujini, 
• udeležba na poletnih glasbenih šolah, tekmovanjih 

ali javnih nastopih, 
• nakup inštrumenta in podobno. 

 
3. člen 

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
• imeti stalno bivališče v občini Škofja Loka, 
• starost do 26 let, 
• imeti status učenca ali dijaka ali študenta glasbe ali 

plesa, 
• imeti veljavno potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto 

v vzgojno-izobraževalno ustanovo na glasbenem ali 
plesnem področju na vseh nivojih izobraževanja 
mladih. Prijavitelji, ki so v preteklem šolskem letu 
zaključili izobraževanje morajo predložiti dokazilo o 
zaključku (spričevalo o končani nižji oziroma višji 
stopnji, potrdilo o opravljeni maturi,diploma za študij 
I. oziroma II. oziroma III. stopnje). 

 
4. člen 

Prijavitelj pridobi status »socialno šibkejše družine« v 
kolikor iz dokončne odločbe CSD-ja o dodeljenem 
otroškem dodatku ali drugih dokazil za mladega 
glasbenika ali plesalca, ki kandidira na javni razpis za 
sofinanciranje, izhaja, da je povprečni mesečni dohodek 
na osebo največ do 30% od neto povprečne plače. 
 
II. Postopek za izbor programov in delitev 

sredstev 
 

5. člen 
(1) Finančna sredstva se prijaviteljem delijo na podlagi 
javnega razpisa, za katerega mora župan Občine Škofja 
Loka v sredstvih javnega obveščanja objaviti vsaj 
obvestilo o objavi javnega razpisa.  
(2) Celotno besedilo javnega razpisa z vso pripadajočo 
razpisno dokumentacijo mora biti v času trajanja objave 
objavljeno na spletni strani Občine Škofja Loka.  
(3) Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave 
in sprejema občinskega proračuna.  
(4) Višina razpoložljivih sredstev se določi v proračunu 
Občine za tekoče leto.  
 

6. člen 
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati vsaj:  
• navedbo institucije, ki je objavila javni razpis  

(naslov in drugi podatki),  
• pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,   
• okvirno vrednost sredstev za predmet javnega 

razpisa,  
• določitev obdobja za porabo sredstev,  
• razpisni rok,  
• način dostave vlog,  
• navedbo osebe občinske uprave, pooblaščene za 

dajanje informacij,  
• informacijo o razpisni dokumentaciji,  
• rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 

javnega razpisa.  
(2) Rok za oddajo prijav ne sme biti krajši od enega 
meseca. 
 
(3) Prijavitelji morajo biti obveščeni o izidu razpisa v roku 
30 dni po sklicu komisije za ocenjevanje vlog, kar mora 
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biti v petnajstih dneh po prejemu zadnje dopolnitve 
nepopolne vloge. 
 

7. člen 
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna 
komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan 
Občine Škofja Loka za dobo štirih let.  
 

8. člen 
(1) Obrazci za prijavo na javni razpis morajo biti ves čas 
razpisa na voljo na spletni strani Občine in v prostorih 
Občine Škofja Loka.  
(2) Prijavitelji morajo oddati prijavo na predpisanih 
obrazcih in jim priložiti zahtevana dokazila oziroma 
podpisati izjavo, da lahko občinska uprava za namen 
javnega razpisa določene podatke pridobi sama iz 
uradnih evidenc.  
(3) Zahtevana dokazila o upravičenosti sofinanciranja so: 
• priloga 1: potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto  z 

navedbo razreda/letnika, v katerega je prijavitelj 
vpisan; 

• priloga 2: fotokopija dokazila o učnem uspehu za 
preteklo šolsko leto oziroma dokazilo o zaključku 
šolanja (spričevalo o končani nižji oziroma višji 
stopnji, potrdilo o opravljeni maturi,diploma za študij 
I. oziroma II. oziroma III. stopnje); 

• priloga 3: dokazilo o dejanskih stroških šolnine 
oziroma  stroškov udeležbe na poletnih glasbenih 
šolah/tekmovanjih/javnih nastopih oziroma nakupu 
inštrumenta: račun ter potrdilo o plačilu računa; 
potrdilo o višini plačane šolnine za preteklo šolsko 
leto, ki ga izda pristojna vzgojno-izobraževalna 
ustanova ali fotokopija položnic z imenom in 
priimkom prijavitelja v višini zaprošenega zneska; 

• priloga 4: potrdilo o nastopih in tekmovanjih za 
preteklo šolsko leto, ki jih izda pristojna vzgojno-
izobraževalna ustanova; kot dokazilo se šteje 
priložen programski list ali programska knjižica; v 
izrednih primerih - kadar so iz predloženega 
razvidni celoten program in nastopajoči -  tudi v 
obliki plakatov, vabil, napovedi, javnih objav ali 
potrdil pristojne vzgojno-izobraževalne ustanove z 
navedbo imena in priimka prijavitelja ter programom 
izvajanja; 

• priloga 5: fotokopija odločbe Centra za socialno 
delo o dodeljenem otroškem dodatku za prijavitelja 
ali priporočilo pristojnega Centra za socialno delo ali 
izkaz o dodeljeni državni štipendiji ali druga 
dokazila na zahtevo strokovne komisije -  v kolikor 
prijavitelj uveljavlja status »socialno šibkejše 
družine«. 

 
9. člen 

Prijavitelji, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih 
sredstev, pošljejo svojo prijavo v zaprti kuverti z oznako 
»Javni razpis: Jobstov sklad – ne odpiraj!« na naslov 
Občina Škofja Loka, Oddelek za družbene dejavnosti, 
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka.  
 

10. člen 
(1) Prepozno prispele vloge se neodprte vrnejo 
pošiljatelju.  
(2) Odpiranje vlog izvrši strokovna komisija najkasneje v 
15 dneh po izteku razpisnega roka. Odpiranje vlog ni 
javno. 
(3) Strokovni sodelavec komisije v roku osmih dni od 
odpiranja vlog pisno pozove tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso popolne, da jih v roku osmih dni dopolnijo. Rok za 
dopolnitev vloge se lahko iz upravičenih razlogov 
podaljša. 
 

11. člen 
(1) Strokovna komisija pregleda popolne vloge in na 
podlagi meril, ki jih določa ta pravilnik, pripravi predlog 
dodelitve sredstev, ki ga posreduje direktorju Občinske 
uprave Občine Škofja Loka.  
(2) O izbranih programih in višini sofinanciranih sredstev 
odloči direktor Občinske uprave Občine Škofja Loka z 
odločbo. 
 
III. Merila za vrednotenje prijav 
 

12. člen 
(1) Merila za vrednotenje prijav: 
 

 MERILA TOČKE 
1 Odličen uspeh pri glasbenem 

ali plesnem izobraževanju 
5 točk 

2 Prav dober uspeh pri 
glasbenem ali plesnem 
izobraževanju 

1 točka 

3 Vsak javni nastop na:  
 - območju občine Škofja 

Loka 
1 točka 

- izven območja Škofja 
Loka v Sloveniji 

3 točke 

- območje izven 
Slovenije 

6 točk 

4 Dosežen rezultat na 
tekmovanjih 

 

 a) Občinska tekmovanja:  
- Zlato 7 točk 
- Srebrno 5 točk 
- Bronasto  3 točke 
b) Regijska tekmovanja/ 

izbirno za državno 
tekmovanje: 

 

- Zlato ali uvrstitev  na 
državno tekmovanje 

15 točk 

- Srebrno 12 točk 
- Bronasto  10 točk 
c) Državna tekmovanja:  
- Zlato 25 točk 
- Srebrno 20 točk 
- Bronasto  18 točk 
d) Mednarodna 

tekmovanja: 
 

- Zlato ali I. nagrada 40 točk 
- Srebrno ali II. nagrada 30 točk 
- Bronasto  ali III. 

nagrada 
20 točk 

 
(2) Izraz »javni nastop« označuje vsak nastop, ki je javno 
objavljen. 
(3) Mednarodno tekmovanje je tekmovanje, na katerem v 
tekmovalnem delu sodelujejo nastopajoči iz vsaj treh 
različnih držav. 
(4) V kolikor na Mednarodnemu tekmovanju uvrstitev ni 
ovrednotena v obliki zlatih/srebrnih/bronastih priznanj ali 
nagrad, se točkuje uvrstitev prijavitelja, in sicer uvrstitev 
do 10. mesta je ovrednotena v višini 30 točk, uvrstitev od 
11. do 20. mesta pa je ovrednotena v višini 15 točk.  
(5) Osnove za merila iz 1., 2., 3. in 4. točke tega člena se 
nanašajo na preteklo šolsko leto.  
(6) V kolikor se vloga nanaša na glasbenika ali plesalca, 
ki se šola prvo ali drugo leto, prijavitelj ni upravičen do 
sredstev, zato se njegova vloga s sklepom zavrže.  
(7) Za vsako posamezno merilo mora prijavitelj predložiti 
dokazila, ki so lahko v obliki programskih listov ali 
programske knjižice, v izrednih primerih - kadar so iz 
predloženega razvidni celoten program in nastopajoči -  
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tudi v obliki plakatov, vabil, napovedi, javnih objav ali 
potrdil pristojne vzgojno-izobraževalne ustanove z 
navedbo imena in priimka prijavitelja ter programom 
izvajanja. 
 

13. člen 
(1) Odstotek sofinanciranja šolnine se določi po naslednji 
tabeli: 
 

 Doseženo št. točk Odstotek 
1 15 – 24 40 
2 25 – 34 50 
3 35 – 44 60 
4 45 – 57 65 
5 58 – 70 70 
6 71 – 84 75 
7 Od 85 točk dalje 80 

 
(2) V primeru priznanega statusa »socialno šibkejše 
družine« po določbah tega pravilnika se prosilcu odstotek 
sofinanciranja poveča za 10 odstotnih točk glede na 
dosežen rezultat po točkovanju.  
 

14. člen 
Višina  sofinanciranja udeležbe na poletnih glasbenih 
šolah, tekmovanjih ali javnih nastopih 
ter sofinanciranja nakupa inštrumenta je odvisna od 
števila prosilcev in razpoložljivih sredstev, skladno z 
doseženim številom točk. Sofinanciranje poletnih 
glasbenih šol/tekmovanj/javnih nastopov oziroma nakupa 
inštrumenta se izvaja  izključno na podlagi predložene 
dokumentacije o že opravljenih denarnih transakcijah. 
 

15. člen 
 (1) V kolikor dodeljena sredstva prijaviteljem na koncu 
presežejo razpoložljiva sredstva na javnem razpisu, 
strokovna komisija vsem prijaviteljem sorazmerno zniža 
dodeljeni znesek. 
(2) Odobrena finančna sredstva nakazuje Občina Škofja 
Loka na transakcijski račun prijavitelja ali njegovega 
zakonitega zastopnika, in sicer na podlagi odločbe 
direktorja Občinske uprave, v 30 dneh od 
pravnomočnosti odločbe. 
 

16. člen 
Obveza vsakega sofinanciranega prijavitelja je, da na 
pobudo Občine Škofja Loka izvede nastop na javni 
prireditvi v njeni organizaciji ali na prireditvi z njeno 
podporo.  
 
Prehodne in končne določbe 
 

17. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 
sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih 
glasbenikov in plesalcev ter mentorjev nadarjenih 
učencev glasbene šole Škofja Loka – Jobstov sklad 
(Uradni list RS, št. 57/2015),  
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se 
dokončajo po prejšnjih predpisih. 
 

18. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne s 1. 9. 
2018. 
 
Številka: 611-1/2017 
Datum: 14. 6. 2018 
 
 

 Občina Škofja Loka 
 Miha Ješe, župan 

 
 

 
548. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – 
popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 
101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) v zvezi s 106. in 
126. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 
61/17) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni 
list RS, št. 11/13 - uradno prečiščeno besedilo), je 
Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 30. redni seji, 
dne 14.06.2018, sprejel: 
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da se ukine 
status javnega dobra na naslednjih nepremičninah: 
• parc. št. 1146/7 k.o. 2044 - OŽBOLT, v izmeri 534 

m2, 
• parc. št. 1146/9 k.o. 2044 - OŽBOLT, v izmeri 269 

m2, 
• parc. št. 940/24 k.o. 2034 - PUŠTAL - del ki bo po 

zaključenem postopku parcelacije imel samostojno 
parcelno številko, v izmeri 246 m2, 

• parc. št. 1694/6 k.o. 2028 - DORFARJE, v izmeri 40 
m2, 

• parc. št. 1189/7 k.o. 2042 - ZMINEC - del ki bo po 
zaključenem postopku parcelacije imel samostojno 
parcelno številko, v približni izmeri 130 m2, 

• parc. št. 1209/12 k.o. 2030- SUHA, v izmeri 24 m2, 
• parc. št. 1391/5 k.o. 2029- STARI DVOR - del ki bo 

po zaključenem postopku parcelacije imel 
samostojno parcelno številko, v približni izmeri 100 
m2, 

• parc. št. 1391/6 k.o. 2029- STARI DVOR, v izmeri 
258 m2, 

• parc. št. 1373/1 k.o. 2031- GODEŠIČ, v izmeri 514 
m2, 

• parc. št. 1086/4 k.o. 2026- PEVNO, v izmeri 3 m2, 
• parc. št. 397/24 k.o. 2041- VISOKO, v izmeri 262 

m2, 
• parc. št. 397/29 k.o. 2041- VISOKO, v izmeri 55 m2, 
• parc. št. 400/2 k.o. 2041- VISOKO, v izmeri 140 m2, 

 
2. člen 

Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko 
pravico Občina Škofja Loka, matična št. 5883318000,  v 
deležu 1/1. 
 

3. člen 
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Škofja 
Loka izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega 
dobra na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.  
 

4. člen 
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska 
uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni 
dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa, iz 
zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru. 
 

5. člen 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
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Številka: 478-053/2018 
Datum: 14. 6. 2018 
 

 Občina Škofja Loka 
 Miha Ješe, župan 

 
 

 
OBČINA ZAVRČ 

 
549. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 

Nadzornega odbora Občine Zavrč 
 
Na podlagi 52. člena Statuta Občine Zavrč(Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 22/2011), 32. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - 
ZUJF) in  Pravilnika o obveznih sestavinah poročila 
nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09)  je 
Nadzorni odbor Občine Zavrč na 40. redni seji dne 18. 
junija 2018 sprejel 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
POSLOVNIKA 

NADZORNEGA ODBORA OBČINE ZAVRČ 
 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
Dopolni in spremeni se drugi stavek drugega odstavka 4. 
člena tako da se glasi:. 
(2) Svoje delo opravlja v skladu z določbami zakona o 
lokalni samoupravi, statuta občine,  poslovnika NO, 
računovodskimi standardi in drugimi predpisi. 
 

2. člen 
Spremeni se 5. člen tako da glasi: 
(1) Nadzorni odbor županu in občinskemu svetu 
posreduje letno poročilo o svojem delu, ki je uvrščeno na 
sejo občinskega sveta in se javno predstavi. 
(2) Javnost je o delovanju nadzornega odbora obveščena 
z objavljenim programom dela oziroma nadzora in 
končnimi poročili, ki so objavljeni na svetovnem spletu. 
(3) Za obveščanje javnosti je pooblaščen predsednik NO. 
NO sme javnost obvestiti o svojih ugotovitvah takrat, ko 
je poročilo dokončno. 
 
II. Konstituiranje NO 
 

3. člen 
Spremeni se četrti odstavek 6. člena tako da glasi: 
(4) Člani NO izvolijo izmed sebe predsednika in  
njegovega namestnika. 
 
IV. Organizacija dela 
 

4. člen 
Spremeni se drugi dostavek 11. člena tako da glasi: 
 (2) Predsednik NO sodeluje z županom občine, člani 
občinskega sveta in občinsko upravo. 
 
V. Seje NO 
 

5. člen 
Spremeni se 15. člen tako, da glasi: 
NO dela na rednih ali dopisnih sejah. 
 

6. člen 
Spremeni se drugi odstavek 17 člena tako da glasi: 

(2) Sklic redne seje sestavlja predlog dnevnega reda s 
pripadajočim gradivom. Sklic redne seje se pošlje članom 
NO najmanj 7 dni pred dnem, določenim za sejo. 
Posamezno gradivo se lahko posreduje tudi kasneje, če 
predlagatelj ugotovi, da je obravnava kasneje 
posredovanega gradiva potrebna za odločanje NO. 
 

7. člen 
Črta se 18. člen. 
 

8. člen 
Spremenita se prvi in četrti odstavek 19. člena tako da 
glasita: 
(1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za 
sklic redne seje. Na dopisni seji ni mogoče odločati o 
zadevah, ki se nanašajo na nadzor proračunskega 
uporabnika. 
(4) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je 
sprejet, če so zanj glasovali vsi trije člani. 
 

9. člen 
Spremeni se 23. člen tako da glasi: 
NO odloča praviloma z javnim glasovanjem. S tajnim 
glasovanjem lahko NO odloča, če tako določa zakon, 
statut in ta poslovnik ali če tako na obrazložen predlog 
sklene NO pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma 
vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko da vsak 
član. O predlogu za tajno glasovanje se glasuje. 
 

10. člen 
Spremeni se druga alineja drugega odstavka 24. člena 
tako da glasi: 
• o udeležbi vabljenih 

 
VII. Vzdževanje reda na seji 
 

11. člen 
Spremeni se vsebina 31. člena tako, da glasi 
Predsednik NO lahko odredi, da se iz sejne dvorane 
odstrani vsak udeleženec ali vabljena oseba, ki krši red 
na seji. 
 
VIII. Uvedba nadzora 
 

12. člen 
Črta se vsebina tretjega odstavka 33. člena 
 

13. člen 
Spremeni se 34. člen tako da glasi: 
NO lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor 
določen v nadzornem programu. Če NO želi poleg 
rednega nadzora istočasno izvesti nadzor, ki ni vključen v 
nadzorni program , mora najprej dopolniti nadzorni 
program. Dopolnitev oziroma spremembo programa se 
objavi na svetovnem spletu. Dopolnitev in sprememba 
nadzornega programa mora biti obrazložena. 
 

14. člen 
Spremeni se drugi odstavek 35. člena tako da glasi: 
(2) Sklep o uvedbi nadzora mora vsebovati ime, sedež 
ter delovno področje uporabnika javnih sredstev 
(nadzorovana oseba), vsebino nadzora, čas nadzora ter 
ime  člana NO, ki bo nadzor neposredno opravil. Če 
izvaja nadzor več članov hkrati, se s sklepom določi 
vodja nadzora. 
 

15. člen 
Spremenita se  prvi in drugi odstavek 37.člena tako da 
glasi: 
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(1) Osnutek poročila pošlje NO v pregled nadzorovani 
osebi, ki v 15. dneh odgovori na posamezne navedbe z 
odzivnim poročilom 
(2) Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in 
pojasnila nadzorovana oseba za vsako posamezno 
ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo 
kršitve predpisov. Če nadzorovana oseba razpolaga z 
listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu. 
 

16. člen 
Spremeni se peti odstavek  in doda se  šesti odstavek 
38. člena tako da glasi: 
(5) Končno poročilo s priporočil in predlogi se pošlje 
nadzorovani osebi. 
(6) Končno poročilo, ki je bilo izkazano vročeno 
nadzorovani osebi, se objavi na svetovnem spletu 
 

17. člen 
Spremeni se 39. člen tako da glasi: 
(1) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno 
dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na 
katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma 
predlogi. 
(2) Z ocenami NO presodi kateri predpisi so bili kršeni, 
pravilnost poslovanja in/ali je bilo poslovanje 
nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila 
v nadzoru. 
(3) V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadzorovane 
osebe pravilno in/ali smotrno. 
(4) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana 
oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom, 
splošnimi ali posamičnimi akti, pogodbo ali kolektivno 
pogodbo  in drugimi akti, ki bi jih morala upoštevati pri 
svojem poslovanju. 
(5) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali 
neučinkovito in /ali neuspešno. 
(6) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi 
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegel pri 
manjših stroških. 
(7) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih 
stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke. 
(8) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili 
cilji poslovanja nadzorovane osebe. 
 

18. člen 
Vsebina drugega in tretjega odstavka 43. člena se črta.  
 

19. člen 
Spremeni se 44. člen tako da glasi: 
(1) NO mora najmanj enkrat na leto pisno poročati o 
svojem delu in porabi sredstev  županu in občinskemu 
svetu ter jih seznaniti s pomembnimi ugotovitvami s 
področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje 
poslovanja.  Poročati in podati  poročilo mora  decembra, 
razen v letu volitev se poročilo poda oktobra. 
 
X. Prehodne in končne določbe 
 

20. člen 
Spremeni se 50. člen tako da glasi: 
Poslovnik NO začne veljati petnajsti dan po objavi v 
uradnem glasilu občine. 
 
Številka: 013-2/2013-006 
Datum: 18. 6. 2018 
 

 Občina Zavrč 
 Marta Bosilj, predsednica nadzornega 

odbora občine Zavrč 
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OBČINA BLED 
  Stran 
532. Sklep o imenovanju Občinske volilne 

komisije Občine Bled 
1373 

533. Ugotovitveni sklep 1373 
 
OBČINA DORNAVA 

  Stran 
534. Sklep o potrditvi ocene izvajanja 

občinskega programa varnosti 
Občine Dornava v letu 2017 

1374 

 
OBČINA MISLINJA 

  Stran 
535. Odlok o podelitvi koncesije za 

opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na področju 
fizioterapije v Občini Mislinja 

1374 

536. Odlok o občinskih taksah v Občini 
Mislinja 

1375 

537. Odlok o turistični in promocijski taksi 
v Občini Mislinja 

1377 

538. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega 
doma Slovenj Gradec 

1378 

539. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Vzgojno-
varstveni zavod Slovenj Gradec 

1379 

540. Sklep o ukinitvi statusa javnega 
dobra 

1381 

 
OBČINA RUŠE 

  Stran 
541. Pravilnik o subvencioniranju socialno 

varstvene storitve socialnega servisa 
1381 

 
OBČINA ŠKOFJA LOKA 

  Stran 
542. Odlok o spremembi Odloka o 

proračunu občine Škofja Loka za 
leto 2018 

1383 

543. Zaključni račun proračuna Občine 
Škofja Loka za leto 2017 

1384 

544. Zaključni račun proračuna Občine 
Škofja Loka za leto 2016 

1385 

545. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Loški muzej Škofja Loka 

1386 

546. Pravilnik o dodelitvi enkratnega 
denarnega prispevka staršem ob 
rojstvu otroka 

1388 

547. Pravilnik o sofinanciranju nadarjenih 
mladih glasbenikov in plesalcev– 
Jobstov sklad 

1389 

548. Sklep o ukinitvi statusa javnega 
dobra 

1391 

 
OBČINA ZAVRČ 

  Stran 
549. Spremembe in dopolnitve 

Poslovnika Nadzornega odbora 
Občine Zavrč 

1392 

 


