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URADNO GLASILO
Obœine Velike Laøœe
Øtevilka 2/09, 18. marec 2009

1. ODLOK o zakljuœnem raœunu proraœuna obœine Velike Laøœe za leto 2008
2. PRAVILNIK o sprejemu otrok v Vrtec Sonœni æarek
3. PRAVILNIK o merilih za izbor programov øporta, ki se sof inancirajo iz proraœunskih
sredstev Obœine Velike Laøœe
4. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Obœini Velike Laøœe.
5. SKLEP o ukinitvi statusa zemljiøœa sploøno ljudsko premoæenje v upravi
Obœinskega ljudskega odbora Laøœe.
6. SKLEP o ceni pomoœi na domu
7. JAVNI RAZPIS za sof inanciranje programov øporta v obœini Velike Laøœe v letu 2009.
8. JAVNI RAZPIS za sof inanciranje prireditev in programov na podroœju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti v obœini Velike Laøœe v letu 2009
9. RAZPIS za podelitev priznanj Obœine Velike Laøœe v letu 2009
10. JAVNI RAZPIS za sof inanciranje prireditev in programov na podroœju turizma, kmetijstva
in drobnega gospodarstva ter ostalih dejavnosti druøtev in organizacij v obœini
Velike Laøœe v letu 2009

Na podlagi 98. œlena Zakona o javnih f inancah (Uradni list
RS, øt. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02ZDT-B in 127/06-ZJZP, 109/08) in 29. œlena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, øt. 94/07 – UPB2) je obœinski svet
Obœine Velike Laøœe na svoji 16. seji, dne 17. februarja 2009
sprejel
O D L O K
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13
13
14
15

16

Sploøni del zakljuœnega raœuna proraœuna Obœine Velike
Laøœe za leto 2008 znaøa:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
II.
III.

Prihodki skupaj
Odhodki skupaj
Prihodki – odhodki
Neporabljena rezerva

4.067.472,00 EUR
4.872.839,00 EUR
– 805.367,00 EUR
16.692,00 EUR

B. RAŒUN F iNANŒNIH TERJATEV IN NALOÆB
IV.

Sprejme se zakljuœni raœun proraœuna Obœine Velike
Laøœe za leto 2008.

9

2. œlen

O ZAKLJUŒNEM RAŒUNU PRORAŒUNA
OBŒINE VELIKE LAØŒE
ZA LETO 2008.

1. œlen

1
7

Prejeta vraœila danih posojil in
0 EUR
prodaja kapitalskih deleæev
V.
Dana posojila in poveœanje kapitalskih deleæev
						
0 EUR
VI.
Prejeta minus dana posojila
0 EUR
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C. RAŒUN F iNANCIRANJA
VII.
Zadolæevanje
249.000,00 EUR
VIII.
Odplaœilo dolga
48.626,00 EUR
IX.
Neto zadolæevanje (VII-VIII)
200.374,00 EUR
X.
Zmanjøanje sredstev na raœunih (III+IV–V+IX)
					
– 604.993,00 EUR
XI.
Neto f inanciranje (VI+VII–VIII–X)
805.367,00
EUR
Stanje sredstev na raœunih 31. 12. 2008
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212.211,00 EUR

Opomba: Stanje sredstev na raœunih 31. 12. 2008 je v taki
viøini zaradi neporabljene rezerve in prenosa iz leta 2007 v
viøini 800.512,00 EUR.
3. œlen
Stanje sredstev na raœunih 31. 12. 2008 v viøini 212.211,00
EUR se po zakljuœnem raœunu za leto 2008 razporedi v
proraœun za leto 2009 v postavko: Stanje na raœunih 31. 12.
preteklega leta.
4. œlen
Ta odlok zaœne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
glasilu Obœine Velike Laøœe.
Øtevilka: 410-03/2009
Velike Laøœe, dne 17. februarja 2009



 
 
 

 
 
 

Posebni del zakljuœnega raœuna proraœuna za leto 2008
(na www.velike-lasce.si)
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PRILOGA:
Sploøni del zakljuœnega raœuna proraœuna za leto 2008



 

 

Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ. dipl. inæ., l. r.
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Na podlagi 20. œlena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2, Uradni
list RS, øt. 100/05 in ZVrt-D, Uradni list RS, øt. 25/08) in na
predlog Sveta zavoda Osnovne øole Primoæa Trubarja Velike
Laøœe je Obœinski svet Obœine Velike Laøœe na 16. seji, dne
17. februarja 2009 sprejel










P R A V I L N I K

 

 







o sprejemu otrok v Vrtec Sonœni æarek.
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Komisija za sprejem otrok sprejme sklep, kateri otroci iz
prejønjega odstavka se sprejmejo v vrtec.
Œe obstaja dvom o resniœnosti posameznih dejstev in
okoliøœin, navedenih v prijavi za sprejem otrok, sta ravnatelj
ali komisija za sprejem otrok dolæna preveriti njihovo
resniœnost.
SESTAVA IN NAŒIN DELA KOMISIJE
5. œlen

UVODNE DOLOŒBE
1. œlen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in
naœin dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem
otrok v vrtec Sonœni æarek (v nadaljevanju: vrtec) in postopek
izpisa otroka iz vrtca.
VPIS OTROKA V VRTEC

Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija)
imenuje ravnatelj s posebnim sklepom.
Komisija je pet œlanska in je sestavljena iz enega
predstavnika vrtca, ki ga predlaga ravnatelj, enega
predstavnika starøev, ki ga predlaga svet starøev vrtca, dveh
predstavnikov obœine ustanoviteljice, ki ju predlaga æupan,
enega predstavnika Zdravstvenega doma (patronaæne sluæbe),
ki ga predlaga direktor ZD.
Œlane komisije se imenuje za øtiri leta in so lahko
imenovani najveœ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnika
starøev je vezan na vkljuœenost otroka v vrtec.

2. œlen







 




 



 

6. œlen
Vrtec sprejema predøolske otroke od dopolnjenega enega
leta starosti do vstopa v osnovno øolo. Izjemoma vrtec
sprejme mlajøe otroke ob zakljuœku starøevskega dopusta,
vendar ne mlajøih od 11 mesecev.

Delo komisije vodi predsednik, ki ga œlani komisije izvolijo
iz svojih vrst na prvi seji. Komisija odloœa o sprejemu otrok v
vrtec na seji, o kateri se vodi zapisnik v skladu s postopkom,
ki ga doloœa zakon.

3. œlen

 
 z
 s


 
 
 c











































C






 






 






7. œlen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na
podlagi prijav in prostih mest vse leto. Prijavo za sprejem
otroka v vrtec vloæijo starøi oziroma skrbniki otroka (v
nadaljevanju: vlagatelj) na sedeæu vrtca osebno, po poøti ali
po elektronski poøti na obrazcu »vpisni list«, ki je sestavni del
tega pravilnika. Vlogo za vpis dobijo starøi v vrtcu, enoti vrtca
in na spletnih straneh vrtca.
Vrtec starøe obvesti o datumu vkljuœitve otroka v vrtec ter
o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec, kot so sklenitev
medsebojne pogodbe, predloæitev potrdila pediatra o tem, da
se otrok lahko vkljuœi v vrtec, predloæitev odloœbe o usmeritvi
za otroke s posebnimi potrebami in drugih pogojih.
Œe vrtec otroka ne more vkljuœiti v vrtec, o tem obvesti
starøe.
4. œlen
Œe je v vrtcu dovolj prostih mest, odloœa o sprejemu otrok
ravnatelj vrtca ali od njega pooblaøœena oseba.
Œe se za sprejem v vrtec prijavi veœ otrok, kot je v vrtcu
oziroma posamezni enoti prostih mest, odloœa o njihovem
sprejemu komisija za sprejem otrok.
Vse vloge se skupaj obravnavajo na sedeæu vrtca.
Komisija za sprejem otrok najprej izmed prijavljenih
otrok izbere tiste otroke, za katere so starøi priloæili odloœbo o
usmeritvi ali strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok
ali potrdilo Centra za socialno delo o ogroæenosti otroka
zaradi socialnega poloæaja druæine.
Prednost pri sprejemu v vrtec imajo otroci, ki se vpisujejo
v dnevni program.

Komisija odloœa o sprejemu otrok na seji.
Na seji komisije sodelujeta ravnateljica in pomoœnica
ravnateljice, vendar brez pravice glasovanja.
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z doloœili
zakona, ki ureja sploøni upravni postopek, z uporabo
skrajøanega ugotovitvenega postopka.
Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok v vrtec,
ki so bile vloæene do razpisanega roka, 31. marca koledarskega
leta. Komisija odloœa o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec
na podlagi predvidenih prostih mest po posameznih oddelkih
in enotah vrtca v skladu s podatki iz vloge.
Komisija odloœa s sklepi, ki jih sprejme z veœino glasov
vseh œlanov.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki se piøe v skladu
z doloœbami ZUP, predvsem pa se vanj vpiøe:
– ime in sedeæ vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloœa o
sprejemu otrok v vrtec,
– imena œlanov komisije in drugih navzoœih
predstavnikov vrtca,
– øtevilo prostih mest v vrtcu, v posamezni enoti, v
posameznem programu ter starostnih skupinah,
– øtevilo vlog za sprejem, øtevilo sprejetih in odklonjenih
otrok v posamezni enoti in v posameznem programu
ter starostnih skupinah,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga
za odloœanje,
– imenski seznam otrok s skupnim øtevilom zbranih toœk
po posameznih enotah in posameznem programu ter
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starostnih skupinah in letnikih rojstva, po vrstnem
redu zbranega øtevila toœk od najviøjega øtevila
do najniæjega kot sestavni del arhivskega izvoda
zapisnika ter oznako, kateri otroci so sprejeti in kateri
ne in
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik podpiøe predsednik komisije in je sestavni del
dokumentacije vrtca.
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED
OTROK
8. œlen
Komisija najprej izmed vlog za vpis otroka v vrtec izbere
otroke s posebnimi potrebami, za katere so starøi priloæili
odloœbo o usmeritvi oz. mnenje centra za socialno delo o
ogroæenosti otroka zaradi socialnega poloæaja druæine in jih
sprejme v vrtec.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec obravnava komisija
in sprejme otroke po naslednjih kriterijih:
Zap.
øt.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Kriterij
Starøi ali eden od starøev ima skupaj
z otrokom stalno prebivaliøœe na
obmoœju obœine Velike Laøœe
Zaposlenost obeh starøev oz. starøa,
œe gre za eno starøevsko druæino, kar
je razvidno iz odloœbe o doloœitvi
otroøkega dodatka.
Otrok starøev øtudentov – potrdilo
statusa øtudenta
Status øtudenta – en starø oz. aktivni
iskalec zaposlitve (priloæiti potrdilo)
Otrok pred vstopom v øolo.
Uvrøœenost otroka na œakalno listo v
preteklem letu in otrok med letom ni
bil sprejet v vrtec.
Druæina ima v ta vrtec vkljuœenega æe
enega ali veœ otrok.

Øtevilo
toœk

premajhnega øtevila toœk uvrsti na œakalno listo po vrstnem
redu zbranega øtevila toœk od najviøjega do najniæjega. Sklep
podpiøe predsednik komisije.
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OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH IN ŒAKALNI
DOBI NA SPLETNIH STRANEH VRTCA

10. œlen

16. œlen

Komisija najkasneje v 8 dneh po seji vsem starøem izda
odloœbo o sprejemu oz. zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odloœba doloœa datum
vkljuœitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne
pogodbe med vrtcem in starøi.
Za otroke, ki so bili zavrnjeni, mora odloœba vsebovati
tudi obrazloæitev, iz katere so razvidni podatki o øtevilu
razpoloæljivih mest v vrtcu za naslednje øolsko leto, navedba
kriterijev, podatek o øtevilu prejetih vlog, vkljuœno z najniæjim
øtevilom doseæenih toœk, ki je zadoøœal za sprejem otroka v
vrtec, podatek o øtevilu doseæenih toœk za zavrnjenega otroka,
ter informacijo o tem, na katero mesto je otrok uvrøœen na
œakalni listi.

Vrtec na svojih spletnih straneh objavi informacije o
øtevilu mest, ki jih zagotavlja za predøolske otroke, o øtevilu
prostih mest, ki so starøem na voljo in podatek o predvideni
œakalni dobi, ki predstavlja œas od vpisa otroka v vrtec do
moænosti njegove vkljuœitve v program vrtca.
IZPIS OTROKA IZ VRTCA, ZAŒASEN IZPIS
17. œlen

Zoper odloœitev komisije za sprejem otrok v vrtec lahko
starøi v 15 dneh po vroœitvi vloæijo pritoæbo na svet zavoda.
Svet zavoda mora o pritoæbi odloœati v 30 dneh po prejemu
pritoæbe.

Starøi lahko otroka kadarkoli trajno izpiøejo iz vrtca z
oddajo podpisane izpisnice in z upoøtevanjem 30 dnevnega
izpisnega roka.
Za ponoven vpis otroka v vrtec morajo starøi oddati novo
vlogo za vpis otroka v vrtec in otrok pri sprejemu nima
prednosti.
Starøi imajo moænost koriøœenja rezervacije en mesec v
koledarskem letu. Rezervacijo morajo najaviti najmanj 15
dni pred æelenim datumom koriøœenja (priœetek koriøœenja 1.
ali 15. v mesecu).

12. œlen

18. œlen

Vrtec mora starøem na njihovo zahtevo omogoœiti vpogled
v zapisnik komisije, ki je odloœala o sprejemu otrok v vrtec,
vendar le tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaøa
na njihovo vlogo.

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o sprejemu otrok, sprejet s soglasjem ustanovitelja Obœine
Velike Laøœe, na Svetu zavoda OØ Primoæa Trubarja Velike
Laøœe dne 27. 9. 2004.

11. œlen

20 toœk

20 toœk
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19. œlen
8 toœk
8 toœk

ŒAKALNA LISTA
13. œlen

3 toœke

Otroke, ki zaradi premajhnega øtevila toœk niso bili
sprejeti v vrtec, se razporedi na œakalno listo po prednostnem
vrstnem redu na podlagi sklepa komisije. Prednostni seznam
se med letom ne spreminja.

8 toœk

7.

Sprejem dvojœkov ali trojœkov.

2 toœki

14. œlen

8.

Øtevilo vseh otrok v druæini.

vsak
otrok 1
toœka

9.

Teæko zdravstveno stanje v druæini
(dokazila).

5 toœk

Otroke, ki se jih sprejme v vrtec in starøi odklonijo sprejem
oz. ga æelijo prestaviti za doloœen œas, se uvrsti na zadnje
mesto na œakalni listi. Starøi, katerih otrok je bil sprejet v vrtec
in ga æelijo izpisati morajo upoøtevati 30 dnevni izpisni rok.
V kolikor pa æelijo otroka ponovno vkljuœiti v vrtec, morajo
oddati novo vlogo za sprejem otroka v vrtec.

Œe dva ali veœ otrok doseæe enako øtevilo toœk, komisija
pri doloœitvi prednostnega vrstnega reda upoøteva rojstni
datum otroka: prednost ima starejøi otrok.

DOMNEVA, DA SO STARØI UMAKNILI VLOGO ZA VPIS
OTROKA V VRTEC

9. œlen

15. œlen

Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi
doseæenega øtevila toœk sprejeti v vrtec. Ostale otroke zaradi

Œe starøi ne podpiøejo pogodbe v roku, ki jim ga doloœi
vrtec, se øteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V
tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka.

Ta pravilnik zaœne veljati z naslednjim dnem po objavi v
Uradnem glasilu Obœine Velike Laøœe.
Øtev.: 0301-01/2009
Velike Laøœe, dne 17. februarja 2009
			

Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ. dipl. inæ., l. r.
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Na podlagi 9. œlena Zakona o øportu (Ur. list RS øt. 22/98 in
7. œl. Statuta Obœine Velike Laøœe (Ur. glasilo Obœine Velike
Laøœe øt. 2/06-UPB) je Obœinski svet Obœine Velike Laøœe na
16. redni seji, dne 17. februarja 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za izbor programov øporta, ki se sof inancirajo iz
proraœunskih sredstev Obœine Velike Laøœe.
1. œlen
S tem pravilnikom se doloœijo pogoji, merila in postopki
za vrednotenje øportnih programov in razdelitev sredstev,
namenjenih za sof inanciranje programov øporta v Obœini
Velike Laøœe.
Predmet teh kriterijev je delitev sredstev za øport, ki jih na
osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja Obœina Velike
Laøœe iz sredstev proraœuna.
2. œlen
Izvajalci programov na podroœju øporta so:
– øportna druøtva in klubi,
– øola in vrtec,
– zavodi, gospodarske druæbe, zasebniki in
organizacije, registrirane za dejavnosti v øportu.

druge

3. œlen
Izvajalci programov øporta morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedeæ v obœini Velike Laøœe ali izvajajo svojo
dejavnost na obmoœju obœine Velike Laøœe in je v to
dejavnost vkljuœenih najmanj 60 % obœanov Obœine
Velike Laøœe,
– da so registrirani za opravljanje øportne dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske moænosti za uresniœitev naœrtovanih
øportnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o œlanstvu, tekmovalcih,
plaœani œlanarini in ostalo dokumentacijo, kot jo doloœa
Zakon o druøtvih (ne velja za programe, ki jih izvajajo
vrtec in øola),
– da vsako leto obœinski upravi redno dostavljajo poroœila
o realizaciji programov, naœrt aktivnosti za prihodnje
leto in poroœila o doseæenih rezultatih.
4. œlen
Iz obœinskega proraœuna se sof inancirajo naslednji
programi:
1. Interesna vzgoja predøolski otrok
– Zlati sonœek,
– Nauœimo se plavati,
– Ciciban planinec,
– Øportne dejavnosti, ki jih organizirajo øportna druøtva in
drugi izvajalci.
Sof inancira se propagandno gradivo, strokovni kader,
najem 60 ur objekta na skupino. V kateri je najveœ 20 otrok.
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2. Øportna vzgoja øoloobveznih otrok
– Zlati sonœek,
– Krpan,
– Nauœimo se plavati,
– Drugi 80-urni programi.
Sof inancira se: propagandno gradivo, organizacija in
izpeljava obœinskih øolskih tekmovanj, strokovni kader za
izvedbo 20-urnih teœajev plavanja na skupino, v kateri je
najveœ deset otrok in 80-urnih programov na skupino, v kateri
je najveœ 20 otrok, objekt.
3. Øportna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
øport
Sof inancira se objekt, strokovni kader, materialni stroøki
programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno
zavarovanje.
4. Øportna vzgoja mladine
Sof inancira se strokovni kader za 80-urne programe na
skupino, v kateri je najveœ 20 mladih, objekt.

stran 10

8. œlen

6. Øportne prireditve
Sof inancira se stroøke priznanj in pokalov øportnikom in
øportnim delavcem in organizacijske stroøke prireditev.
7. Sof inanciranje opreme
Sof inancira se nakup øportne opreme za potrebe izvajanja
øportnih dejavnosti.

Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sof inanciranje,
æupan obœine sklene pogodbo, v kateri je opredeljen izbrani
program in viøina sof inanciranja, rok za zagotovitev plaœil
in naœin nadzora nad izvajanjem programa in porabo
proraœunskih sredstev.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oz. v œasovnih
razdobjih, doloœenih s pogodbo o izvedbi programov
øporta, predloæiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Obœinska uprava lahko od izvajalcev programov zahteva vsa
dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja
dogovorjenega programa øporta v obœini. V kolikor se ugotovi
nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev programov
na podroœju øporta, se sof inanciranje takoj ustavi, æe prejeta
sredstva pa mora izvajalec vrniti v obœinski proraœun skupaj
z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krøi doloœila tega œlena, ne more kandidirati
za sredstva na naslednjem javnem razpisu obœine.

Ta pravilnik se objavi v Uradnem glasilu Obœine Velike
Laøœe in zaœne veljati naslednji dan po objavi.
10. œlen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o merilih za izbor programov øporta, ki se sof inancirajo iz
proraœunskih sredstev obœine Velike Laøœe – Ur. objave øt.
1/2001 in dopolnitve – Ur. glasilo øt. 1/2008.

6. œlen
Na podlagi prispelih prijav na razpis pripravi odbor za
druæbene dejavnosti predlog za sof inanciranje programov
øporta.
Prednost pri sof inanciranju programov imajo øportna
druøtva pred ostalimi izvajalci programov.
7. œlen
Vrednost sof inanciranja øportnih programov je odvisna od
vsakoletnih razpoloæljivih sredstev v obœinskem proraœunu za
podroœje øportne dejavnosti. Vrednost programov se doloœi
po sprejetem proraœunu za vsako leto posebej.
Viøino sredstev za posamezne programe, opredeljene v
tem pravilniku, se doloœi na podlagi meril za dodeljevanje
sredstev za sof inanciranje programov øporta, ki so priloga
tega pravilnika.

Program

Velikost
skupine

Øt. ur letno

Øt. toœk

Zlati sonœek

20

Po programu
Øport mladih

10

Medobœinska in
regijska tekmovanja
organizirana v obœ.
Vel.Laøœe
Dræavno prvenstvo,
org. v obœ. V. Laøœe

Krpan

20

Po programu
Øport mladih

10

Mnoæiœne øportne
prireditve

10

20

70

80

Objekt 15
Strokovni
kader 10

Nauœimo se
plavati
Drugi
80 urni
programi

20

Tabela 3 – Øportna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski øport
Program

Øt. ur
letno

Øt. toœk

Sof inanciranje najema
objekta

240

Zaprti
objekt:
15

Strokovni kader

240

10

Materialni stroøki
programa, meritve in
spremljanje treniranosti,
zavarovanje

240

Øtevilka: 0301-02/2009					
Velike Laøœe, dne 17. februarja 2009
Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ. dipl. inæ., l. r.
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Velikost
skupine

Øt. ur letno

Øt. toœk

80-urni
programi

20

80

Objekt 15
Strokovni kader 10

PRILOGA:

Program

Velikost
skupine

Øt. ur
letno

Øt. toœk

Merila za dodeljevanje sredstev za sof inanciranje
programov øporta

80-urni programi

20

80

Objekt 15

Tabela 1 – Interesna øportna vzgoja predøolskih otrok

Za soc.in zdr.
ogroæene in
starejøe od 65 let

Øt. ur letno

Øt. toœk

Zlati sonœek

20

Po programu
Øport mladih

10

Nauœimo se
plavati

10

10

50

Ciciban planinec

20

60

10

Obœinska øportna
tekmovanja

Drugi 60 urni
programi

20

60

Objekt 10
Strokovni
kader 10

Obœinska ligaøka
tekmovanja

Objekt 15
Strokovni kader 10

Tabela 6 – Øportne prireditve
Vrsta prireditve

50
do 30

Za doseæeno 1. do 3. mesto na dræavnem tekmovanju
se izvajalcu øportnega programa prizna dodatno 5 toœk, za
doseæeno 1. do 3. mesto na meddræavnih tekmovanjih se
izvajalcu øportnega programa prizna dodatnih 10 toœk.
Za nakup øportne opreme in vzdræevanje objektov, ki niso
v lasti Obœine Velike Laøœe, se izvajalcem programov povrne
stroøke v viøini do 50 % stroøkov, izkazanih na podlagi
predloæenih raœunov.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Pravilnika
za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Obœini Velike Laøœe.

Tabela 5 – Øportna rekreacija

Velikost
skupine

25

Na podlagi Zakona o uresniœevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, øt. 96/02), 2. œlena Zakona o Skladu
RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, øt. 1/96),
21. œlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, øt.
72/93 in naslednji), in 7. œlena Statuta Obœine Velike Laøœe
(Uradno glasilo øt. 2/06) je Obœinski svet Obœine Velike Laøœe
na 16. redni seji, dne 17. februarja 2009 sprejel

Program

Program

Nad 25
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Odprti
objekt:
5

Tabela 4 – Øportna vzgoja mladine

5. œlen
Obœina Velike Laøœe vsako leto po sprejetju proraœuna
objavi javni razpis za zbiranje ponudb programov, ki se
sof inancirajo iz proraœunskih sredstev. Vsebino razpisa in
razpisno dokumentacijo na predlog obœinske uprave doloœi
æupan. Razpis se objavi v obœinskem glasilu Trobla.

Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/09

Tabela 2 – Øportna vzgoja øoloobveznih otrok

9. œlen
5. Øportna rekreacija
80 ur programa vadbe na skupino, ki øteje do 20 œlanov in
œlanic v razliœnih øportnih panogah.
Sof inancira se najemnina objekta, za socialno in zdravstveno
ogroæene ter obœane starejøe od 65 let, pa tudi strokovni
kader.

18. 3. 2009

Øt.
tekmovalcev

Øt. toœk

Do 25

10

Nad 25

20

Nad 6 ekip

70

1. œlen
V Pravilniku za vrednotenje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti, ki se f inancirajo iz proraœunskih sredstev
Obœine Velike Laøœe (Uradne objave 1/2008), se v 5. œlenu
dopolni prva alineja in se glasi:
»– da imajo sedeæ v Obœini Velike Laøœe ali izvajajo dejavnost
na obmoœju obœine Velike Laøœe in je v to dejavnost vkljuœenih
najmanj 60 % œlanov – obœanov Velikih Laøœ.«
2. œlen
V 7. œlenu se drugi stavek spremeni in se glasi:
»Obœina Velike Laøœe vsako leto po sprejemu obœinskega
proraœuna objavi javni razpis za
zbiranje prijav za
sof inanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki
se f inancirajo iz obœinskega proraœuna.«

18. 3. 2009
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3. œlen

V 9 . œlenu se spremeni drugi odstavek in se glasi:
»Javni razpis se objavi v obœinskem glasilu, na oglasni deski
obœine in na obœinski spletni strani ter se poølje v vednost
zainteresiranim organizacijam.«
4. œlen
V 18. œlenu se spremeni toœkovanje v preglednicah 1 do
4 in sicer:
1 Delovanje v obœini
1.1.a
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»Posamezne kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu
obœine, kaæejo vsebinsko uœinkovitost in imajo promocijski
pomen za obœino (prireditve, posveœene dræavnim in
obœinskemu prazniku, druge prireditve, projekti, ciklusi
prireditev, gostovanja, udeleæba na tekmovanjih, nastopi v
tujini, revije, delavnice …):
Za te namene se lahko nameni najveœ 20 % proraœunskih
sredstev za kulturno in ljubiteljsko dejavnost. Izbor projektov
in prireditev ter viøino sof inanciranja doloœi po oceni in
predlogu komisije æupan.«

Celoveœerni nastop/razstava/
koncert

5 do 30
25 do 50

1.2

Izdaja zgoøœenke, avdio-video
kasete

5 do 15

1.3

Sodelovanje na obœinskih
prireditvah

5 do 20

1.4

Se œrta

1.5

Kvaliteta sodelovanja druøtva z
obœino

/

2.1

Nastop na obmoœnem ali
regijskem nivoju

2.2

Nastop na dræavnem nivoju

0 do 10

Øtevilka: 0301-05/2009
Velike Laøœe, dne 17. februarja 2009

Obœina Velike Laøœe na podlagi 10. œlena Zakona o øportu
(Uradni list RS, øt. 22/98), Pravilnika o merilih za izbor programov øporta, ki se sof inancirajo iz proraœunskih sredstev
Obœine Velike Laøœe (Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe øt.
2/09), 7. œlena Statuta Obœine Velike Laøœe (Uradno glasilo
Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06-UPB) in 10. œlena Odloka o
proraœunu Obœine Velike Laøœe za leto 2009 (Uradno glasilo
Obœine Velike Laøœe øt. 1/09) Obœina Velike Laøœe, Levstikov
trg 1, 1315 Velike Laøœe, objavlja

Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ. dipl. inæ., l. r.
JAVNI RAZPIS

Doda se 18. b œlen, ki se glasi:
»Koordinacijo prireditev izvajalci programov usklajujejo z
obœinsko upravo in Javnim zavodom Trubarjevi kraji.«

ZA SOF INANCIRANJE PROGRAMOV ØPORTA V OBŒINI
VELIKE LAØŒE V LETU 2009.

7. œlen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika zaœnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Obœine Velike
Laøœe.
Øtevilka: 0301-03/2009
Velike Laøœe, dne 17. februarja 2009
		
				
Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ. dipl. inæ., l. r.

1. Predmet razpis in udeleæenci
Na podlagi 99. œlena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS
øt. 3/2007 – UPB2), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS øt. 87/06, 127/06
in 8/07) in 16. œlena Statuta obœine Velike Laøœe (Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06) je Obœinski svet Obœine
Velike Laøœe na 16. redni seji, dne 17. februarja 2009 sprejel
S K L E P
O CENI POMOŒI NA DOMU.

5 do 10

Cena socialno varstvene storitve pomoœ na domu znaøa
4,92 EUR na uro.

15 do 20

Za vsako gostovanje izven obœine

2 do 5

3 Strokovno delo
Honorar mentorjem/reæiserju/
voditelju/zborovodji

Na podlagi 16. œlena Statuta obœine Velike Laøœe (Uradno
glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06) je Obœinski svet Obœine
Velike Laøœe na 16. redni seji, dne 17. februarja 2009 sprejel

Uporabniki storitve pomoœ na domu so storitev dolæni
plaœati v celoti, razen v primerih, ko izpolnjujejo pogoje za
delno ali celotno oprostitev po Uredbi o merilih za doloœanje
oprostitev pri plaœilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS
110/04, 124/04).
Cena velja od 1. marca 2009.

20 do 30
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljiøœa sploøno ljudsko premoæenje
v upravi Obœinskega ljudskega odbora Laøœe.

4 Drugo
4.1

III.
Ta sklep zaœne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Obœine Velike Laøœe.
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6. œlen

2 Delovanje izven obœine

3.1

Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/09

øt. toœk

1.1.b Gledaliøka premiera

2.3

18. 3. 2009

Øtevilo aktivnih œlanov (plaœana
œlanarina)*
do 10

5
I.
10

od 11 do 25
nad
25

15

* opomba: obvezna priloga – seznam aktivnih œlanov
druøtva.
5. œlen
Zadnja dva odstavka 18. œlena postaneta 18. a œlen, ki
se glasi:

S tem sklepom se ukine status zemljiøœa sploøno ljudsko
premoæenje v upravi Obœinskega ljudskega odbora Laøœe za
zemljiøœe parc. øt. 851/9 k. o. Velike Laøœe, paønik v izmeri
193 m², vpisano v zemljiøkoknjiænem vloæki øt. 11.
II.
Zgoraj navedena parcela postane last Obœine Velike
Laøœe, Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe, matiœna øtevilka
5874785.

						
Øtevilka: 0301-04/2009
Velike Laøœe, dne 17. februarja 2009
Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ. dipl. inæ., l. r.

Na razpisu lahko sodelujejo øportna druøtva in klubi, øola
in vrtec, zavodi, gospodarske druæbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti v øportu,
delujejo na obmoœju Obœine Velike Laøœe in je v to dejavnost vkljuœenih najmanj 60 % obœanov Obœine Velike Laøœe
ter izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o merilih za izbor programov øporta, ki se sof inancirajo iz proraœunskih sredstev
Obœine Velike Laøœe (Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe
2/09).
2. Pogoji, merila in kriteriji
Pogoji, merila in kriteriji so opredeljeni v Pravilniku o
merilih za izbor programov øporta, ki se sof inancirajo iz
proraœunskih sredstev Obœine Velike Laøœe (Uradno glasilo
Obœine Velike Laøœe øt. 2/09), na podlagi katerih se bodo iz
proraœunskih sredstev f inancirali naslednji programi:
2.1 Interesna vzgoja predøolskih otrok:
– Zlati sonœek,
– Nauœimo se plavati,
– Ciciban planinec,
– Øportne dejavnosti, ki jih organizirajo øportna druøtva
in drugi izvajalci.
Sof inancira se: propagandno gradivo, strokovni kader, najem
do 60 ur objekta na skupino. V kateri je najveœ 20 otrok.
2.2 Øportna vzgoja øoloobveznih otrok:
– Zlati sonœek,
– Krpan,
– Nauœimo se plavati,
– Drugi 80-urni programi.
Sof inancira se: propagandno gradivo, organizacija in
izpeljava obœinskih øolskih tekmovanj, strokovni kader za
izvedbo 20-urnih teœajev plavanja na skupino, v kateri je
najveœ 10 otrok, in 80-urnih programov na skupino, v kateri
je najveœ 20 otrok, objekt.
2.3 Øportna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski øport.
Sof inancira se: objekt, strokovni kader, materialni stroøki
programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.

18. 3. 2009
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2.4 Øportna vzgoja mladine
Sof inancira se: strokovni kader za 80-urne programe na
skupino, v kateri je najveœ 20 mladih, objekt.
2.5 Øportna rekreacija
Do 80 ur programa vadbe na skupino, ki øteje 20 œlanov
in œlanic, v razliœnih øportnih panogah.
Sof inancira se: najemnina objekta, za socialno in zdravstveno ogroæene ter obœane, starejøe od 65 let, pa tudi strokovni
kader.
2.6 Øportne prireditve
Sof inancira se: stroøke priznanj in pokalov øportnikom in
øportnim delavcem in organizacijske stroøke prireditev.
2.7 Sof inanciranje opreme
Sof inancira se: nakup øportne opreme za potrebe izvajanja øportnih dejavnosti.
3. Viøina razpoloæljivih sredstev
Viøina proraœunskih sredstev je v letu 2009 iz proraœunske
postavke 1881 øolski øport 4.500 EUR, za sof inanciranje
øportnih prireditev in programov druøtev iz proraœunske postavke 1882 pa 10.000 EUR.
4. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na Obœini Velike
Laøœe in na spletni strani www.velike-lasce.si. Podrobnejøe
informacije dobite v œasu uradnih ur na Obœini Velike Laøœe,
telefon 01/781 03 70, Petra Mustar.
5. Naœin in rok prijave
Prijave je treba oddati na naslov: Obœina Velike Laøœe,
Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe, s pripisom Javni razpis
– øport 2009. Programi morajo biti f inanœno ovrednoteni in
navedeni viri f inanciranja. Iz cene, ki jo plaœujejo udeleæenci
posameznih øportnih programov, mora biti razvidno, kakøen
znesek predstavlja stroøek vaditelja, stroøek najema prostora
in drugi stroøki. Obvezna priloga k prijavi na razpis je izpolnjeno poroœilo oz. vpraøalnik o delu v preteklem letu.
Rok za prijavo na razpis je 6. april 2009.
6. Obravnava prejetih prijav in odloœanje o sof inanciranju
Na podlagi pogojev za sof inanciranje øportnih programov v Obœini Velike Laøœe, meril ter prejetih prijav na razpis
pripravi, Odbor za druæbene dejavnosti predlog za sof inanciranje izbranih programov øporta. Prednost pri sof inanciranju programov imajo øportna druøtva pred ostalimi izvajalci
programov. Z izbranimi izvajalci øportnih programov bodo
v 60 dneh po zakljuœenem roku za zbiranje prijav sklenjene
pogodbe o sof inanciranju øportnih programov.
Obœina Velike Laøœe
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Na podlagi 10. œlena Odloka o proraœunu Obœine velike
Laøœe za leto 2009 (Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe øt.
1/09) in 7. œlena Statuta Obœine Velike Laøœe (Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06-UPB) ter Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti Obœine
Velike Laøœe (Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 1/08,
spremembe in dopolnitve 2/09) Obœina Velike Laøœe, Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe, objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA SOF INANCIRANJE PRIREDITEV IN PROGRAMOV NA
PODROŒJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI
V OBŒINI VELIKE LAØŒE V LETU 2009.
1

Predmet razpisa in udeleæenci

1.1 Predmet razpisa
Predmet razpisa je sof inanciranje prireditev in programov na podroœju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na podroœju
knjiæne, glasbene, plesne, gledaliøke, lutkovne, folklorne,
f ilmske, literarne, likovne, fotografske dejavnosti.

18. 3. 2009
–
–

Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/09

stalno prebivaliøœe v Obœini Velike Laøœe,
da se odzivajo na potrebe obœine v okviru obœinskega
programa kulturnih aktivnosti,
izvajalci so tudi dolæni v svojih promocijskih gradivih
na primeren naœin predstavljati Obœino Velike Laøœe.

2.2 Merila in kriteriji
Pri izbiri programov, prireditev in projektov, ki se sof inancirajo iz obœinskega proraœuna, se upoøtevajo naslednja
osnovna merila in kriteriji:
–
redno in kvalitetno delo druøtva,
–
kakovost predlaganega programa,
–
realna moænost izvedbe programa,
–
deleæ lastnih sredstev,
–
deleæ sredstev iz drugih virov,
–
odmevnost programov, izvedenih v preteklem letu
(øtevilo obiskovalcev, strokovne kritike),
–
za izvedene samostojne prireditve se øtejejo vse
prireditve, organizirane in izpeljane na obmoœju
Obœine Velike Laøœe in izven nje,
–
priznana vaja predstavlja dve øolski uri,
–
honorar mentorju predstavlja nagrado
mentorju, izobraæevanje mentorja in strokovna
literatura,
–
programski stroøki so vezani na izvedbo programa
(note, inøtrumenti, oblaœila, rekviziti,
tehniœna oprema …).

1.2 Udeleæenci
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih
programov:
–
kulturna druøtva,
–
ostala druøtva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost,
–
zveze kulturnih druøtev, ki jih ustanovijo druøtva,
–
javni zavodi s podroœja vzgoje in izobraæevanja,
za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz
ustanovitvenega akta javnega zavoda,
–
samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje
delo potrjujejo javno priznani uspehi oz. so na enem
od opisanih podroœij ustvarili zakljuœen projekt,
–
ostale nevladne organizacije oziroma zasebn
neprof itni zavodi, ki imajo v okviru svoje dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost.

Okvirna vrednost sredstev, ki so na razpolago za sof inanciranje kulturnih programov v letu 2009, znaøa za proraœunsko
postavko 1831 – Sof inanciranje kulturnih prireditev in programov 12.000 EUR.

2 Pogoji, merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje
prireditev in programov

5

2.1 Pogoji
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
–
da imajo sedeæ v Obœini Velike Laøœe ali izvajajo
dejavnost na obmoœju Obœine Velike Laøœe in je v
to dejavnost vkljuœenih najmanj 60% œlanov-obœanov
Velikih Laøœ,
–
da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti
najmanj eno leto,
–
da imajo zagotovljene materialne, kadrovske,
prostorske in organizacijske moænosti za
uresniœitev naœrtovanih kulturnih dejavnosti,
–
da imajo urejeno evidenco o aktivnih œlanih druøtva
(obvezna priloga-seznam aktivnih œlanov druøtva),
–
da opravljajo dejavnost na neprof itni osnovi,
–
da obœinski upravi vsako leto redno dostavljajo
poroœila o realizaciji programov ter naœrt aktivnosti
za prihodnje leto,
–
samostojni kulturni ustvarjalci morajo imeti

3

4

Viøina razpoloæljivih sredstev

Razpisna dokumentacija in informacije

Razpisna dokumentacija je na voljo na Obœini Velike
Laøœe in na spletni strani www.velike-lasce.si. Podrobnejøe
informacije dobite v œasu uradnih ur na Obœini Velike Laøœe,
telefon 01/78 10 370, Petra Mustar.
Naœin in rok prijave

Prijave je treba oddati na naslov: Obœina Velike Laøœe,
Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe, s pripisom Javni razpis
– kultura 2009.
Naœrtovane prireditve in programi morajo biti f inanœno
ovrednoteni in navedeni viri f inanciranja. Iz cene, ki jo
plaœujejo udeleæenci posameznih programov, mora biti razvidno, kolikøen znesek programa f inancirajo sami.
Rok za prijavo na razpis je 6. april 2009.
6

Obravnava prijav in odloœanje o sof inanciranju

Prispele prijave na razpis bo ocenil in ovrednotil odbor za druæbene dejavnosti. Z izbranimi organizatorji prireditev in izvajalci programov bodo najkasneje v roku 60
dni po zakljuœenem izbiranju prijav sklenjene pogodbe o
sof inanciranju prireditev in programov v letu 2009.
Obœina Velike Laøœe
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V skladu z odlokom o priznanjih Obœine Velike Laøœe (Ur.
l. RS øt. 63/00) objavlja komisija za priznanja Obœine Velike
Laøœe
RAZPIS
za podelitev priznanj Obœine Velike Laøœe v letu 2009
-

Podelitev priznanja œastni obœan Obœine Velike Laøœe
Priznanje se podeljuje posamezniku za izredno pomembne trajne doseæke na ekonomskem, kulturnem, znanstvenem,
razvojnem, vzgojno-izobraæevalnem, øportnem, naravovarstvenem in humanitarnem ali drugem podroœju, ki je s svojim
delovanjem izredno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Obœine Velike Laøœe.
-

Podelitev priznanj Obœine Velike Laøœe
Priznanje se podeljuje za izjemne uspehe in doseæke
v zadnjem obdobju kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno
delo na druæbeno–ekonomskem, znanstvenem, tehniœnem,
kulturnem in drugih podroœjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
Priznanje lahko prejmejo posamezniki, skupine obœanov
in pravne osebe oziroma organizacije.
Predlagatelji za podelitev priznanj Obœine Velike Laøœe
so lahko obœani, politiœne stranke, podjetja, druøtva ter
druge organizacije in skupnosti.
Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more
predlagati za priznanje.
Predlog mora vsebovati:
- podatke o predlagatelju,
- vrsto predlaganega priznanja obœine,
- podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
- obrazloæitev k predlogu,
- dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazloæitvi.
O podelitvi priznanj bo odloœal obœinski svet.
Priznanja bodo podeljena ob obœinskem prazniku.
Rok za oddajo predlogov je 7. maj 2009. Predloge je treba
poslati na naslov: Obœina Velike Laøœe, Levstikov trg 1,
1315 Velike Laøœe, s pripisom »za komisijo za priznanja«.
						
Obœina Velike Laøœe

18. 3. 2009

Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/09

Na podlagi 10. œlena Odloka o proraœunu Obœine velike Laøœe
za leto 2009 (Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe 01/09) in
7. œlena Statuta Obœine Velike Laøœe (Uradno glasilo Obœine
Velike Laøœe, øt. 2/06-UPB) Obœina Velike Laøœe, Levstikov
trg 1, 1315 Velike Laøœe objavlja
J AVNI

RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN PROGRAMOV
NA PODROŒJU TURIZMA, KMETIJSTVA IN DROBNEGA
GOSPODARSTVA TER OSTALIH DEJAVNOSTI DRUØTEV
IN ORGANIZACIJ
V OBŒINI VELIKE LAØŒE V LETU 2009
1. Predmet razpisa in udeleæenci
Predmet razpisa je sof inanciranje prireditev in programov na podroœju, turizma, kmetijstva in drobnega gospodarstva ter ostalih dejavnosti druøtev in organizacij v
obœini Velike Laøœe.
Na razpisu lahko sodelujejo vsa druøtva iz navedenega podroœja, druga druøtva in organizacije, ki delujejo
na obmoœju Obœine Velike Laøœe in imajo najmanj 60
% œlanov, ki so obœani obœine Velike Laøœe, s podroœja
humanitarnih in invalidskih organizacij pa tista druøtva
in organizacije, katerih œlani so tudi obœani obœine Velike Laøœe.
2. Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje
prireditev in programov
-

-

øtevilo aktivnih œlanov, ki jih zastopa druøtvo,
deleæ lastnih sredstev,
vsebina programa (vkljuœevanje mladine v program,
izobraæevanje, sodelovanje in soorganizacija
obœinskih prireditev, skrb za naravno in kulturno
dediøœino, oæivljanje kraja),
da je predloæeni program namenjen œim veœjemu
øtevilu uporabnikov in
da je izvedba programa primerljiva s povpreœno
kakovostjo v dejavnosti (priznanja, nagrade,
gostovanje, reference …).

3. Viøina razpoloæljivih sredstev
3.1 Sof inanciranje programov druøtev na podroœju
kmetijstva in razvoja podeæelja proraœunska
postavka 1104 - 6.000 EUR.
2.2 Sof inanciranje turistiœnih prireditev in programov
turistiœnih druøtev proraœunska postavka 1406 –
4.000 EUR.
2.3 Sof inanciranje sodelovanja na obœinskih proslavah
in prireditvah proraœunska postavka 0405 – 8.500
EUR.
2.4 Sof inanciranje programov ostalih druøtev in
organizacij proraœunska postavka 1871 - 4.500 EUR
in proraœunska postavka 1872 – 4.000 EUR.
2.5 Sof inanciranje humanitarnih dejavnosti proraœunska
postavka 2010 – 3.000 EUR.
2.6 Sof inanciranje aktivnosti na podroœju mednarodnega
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sodelovanja obœin proraœunska postavka 0301 –
1.500 EUR.
4. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu
Razpisna dokumentacija je na voljo na Obœini
Velike Laøœe in na spletni strani www.velike-lasce.si .
Podrobnejøe informacije dobite v œasu uradnih ur na
Obœini Velike Laøœe, telefon 01/ 781 03 70, Jerica Tomøiœ
Luøin in Petra Mustar.
5. Naœin in rok prijave
Prijave je potrebno oddati na naslov: Obœina Velike
Laøœe, Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe, s pripisom: »za
javni razpis – druøtva 2009«.
Naœrtovane prireditve in programi morajo biti
f inanœno ovrednoteni in navedeni viri f inanciranja. Iz
cene, ki jo plaœujejo udeleæenci posameznih programov,
mora biti razvidno, kolikøen znesek programa f inancirajo
udeleæenci sami.
Pogoj za pridobitev obœinskih sredstev je predloæitev
poroœila o delu za predhodno leto!
Rok za prijavo na razpis je 6. april 2009.
6. Obravnava prijav in odloœanje o sof inanciranju
Prispele prijave bodo obravnavali pristojni obœinski
odbori.
Izbranim organizatorjem prireditev in izvajalcem
programov bodo najkasneje v roku 60 dni po zakljuœenem
izbiranju prijav vroœeni sklepi o sof inanciranju v letu
2009.
Izbrani izvajalci bodo z Obœino Velike Laøœe sklenili
pogodbo o sof inanciranju programov in prireditev v letu
2009.
Obœina Velike Laøœe

