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URADNO GLASILO
Obœine Velike Laøœe
Øtevilka 3/09, 27. maj 2009

1. ODLOK o spremembah odloka o kategorizaciji obœinskih cest v Obœini Velike Laøœe
2. SKLEP o spremembi Sklepa o pripravi obœinskega prostorskega naœrta Obœine Velike Laøœe,
øt. 3500-27/2007, z dne 23. 10. 2007
3. LETNI PROGRAM ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v obœini Velike Laøœe v letu 2009
4. JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoœi za urejanje kmetijskih zemljiøœ (male agromelioracije)
v letu 2009
5. POPRAVEK v Odloku o Obœinskem podrobnem prostorskem naœrtu za obmoœje VP 25/1 Loœica
– obmoœje za proizvodne dejavnosti

1
2
3
4
4

Na podlagi 1. odstavka 82. œlena Zakona o javnih cestah (Ur. list RS, øt. 33/06 – UPB, 45/08), Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji dræavnih cest (Ur. list RS, øt. 98/06) in 16. œlena Statuta Obœine Velike Laøœe (Uradno
glasilo obœine, øt. 2/06 – uradno preœiøœeno besedilo) je Obœinski svet Obœine Velike Laøœe na 17. seji, dne 16. aprila 2009
sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o kategorizaciji obœinskih cest v Obœini Velike Laøœe.
1. œlen
V odloku o kategorizaciji obœinskih cest v Obœini Velike Laøœe (Uradni list RS, øt. 6/99) se v 4. œlenu œrta naslednja lokalna cesta
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Na podlagi 46. œlena Zakona o prostorskem naœrtovanju
(Uradni list RS, øt. 33/07) æupan Obœine Velike Laøœe sprejemam naslednji
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SKLEP

Spremeni se 5. toœka Sklepa o pripravi obœinskega prostorskega naœrta Obœine Velike Laøœe, øt. 3500-27/2007 tako, da
se v prvem odstavku œrtajo navedeni nosilci urejanja prostora
in sicer: œrta se prva alineja: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta
58, 1000 Ljubljana.
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o spremembi Sklepa o pripravi obœinskega prostorskega
naœrta Obœine Velike Laøœe, øt. 3500-27/2007, z dne 23.
10. 2007.

2. œlen
V 4. œlenu se v vrsticah pod zaporednimi øtevilkami 6, 7 in 9
øtevilka »041063« zamenja s øtevilko »R3-748«.
V 5. œlenu se v vrsticah pod zaporednimi øtevilkami 48, 49,
50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 69, 75, 115
øtevilka »041063« zamenja s øtevilko »R3-748«.
3. œlen
K spremembi odloka o kategorizaciji obœinskih cest je bilo v
skladu z doloœbo drugega odstavka 18. œlena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur. list RS, øt. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje s pridrækom Direkcije Republike
Slovenije za ceste øt. 37162-3/2008 z dne 6. 2. 2009.
4. œlen
Odlok zaœne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Obœine Velike Laøœe.
Øtevilka: 0301- 07/2009
Velike Laøœe, dne 16. aprila 2009
								
Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ.l.r.

Øt. 3500-27/2007-2
Velike Laøœe, dne 3. aprila 2009
Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ.l.r.
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LETNI PROGRAM UKREPOV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ
KMETIJSTVA V OBŒINI VELIKE LAØŒE V LETU 2009
sprejet na 10. seji odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
dne14. aprila 2009
UKREP

viøina pomoœi

program 2007
v EUR

proraœ.
postavka

Pospeøevanje kmetijstva razni programi

30,000.00

posodabljanje kmetijskih gospodarstev (naloæbe v æivinorejsko in 10 % upraviœenih
rastlinsko proizvodnjo)
stroøkov

13,500.00

1101

urejanje paønikov

100 EUR/ha

1,500.00

1101

urejanje kmetijskih zemljiøœ (male agromelioracije)

50% upraviœenih
stroøkov

5,000.00

1106

urejanje poljskih poti (dostopov)

100%

6,000.00

1106

pomoœ za plaœilo zavarovalnih premij za æivali

50 %premije

2,500.00

1101

usposabljanje in izobraæevanje kmetov

50 % upraviœenih
stroøkov

1,000.00

1101

sof inanciranje naloæb za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah in v træenje

10 % upraviœenih
stroøkov

500.00

1101

Podrobnejøi pogoji upraviœenosti, opraviœljivi stroøki, upraviœenci in f inanœne doloœbe za dodelitev sredstev bodo
objavljeni v javnih razpisih za posamezne ukrepe.
Obœina Velike Laøœe
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Obœina Velike Laøœe objavlja na podlagi proraœuna za leto
2009, Pravilnika o dodeljevanju pomoœi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeæelja v obœini Velike Laøœe (Uradno
glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 5/07) in sprejetega letnega
programa ukrepov na podroœju kmetijstva za leto 2009
JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoœi za urejanje kmetijskih zemljiøœ
(male agromelioracije) v letu 2009.
Predmet javnega razpisa je:
Urejanje kmetijskih zemljiøœ (male agromelioracije)
1. Viøina sredstev je 5.000,00 EUR.
2. Upraviœenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v
register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno
ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedeæ v obœini Velike Laøœe.
3. Sofinancirajo se stroøki odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljiøœa, nasipanja, stroøki urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroøki strojnih storitev od 1. 1. 2009 dalje.
4. Viøina pomoœi je 50 % stroøkov strojnih storitev.
Pomoœ se dodeljuje do porabe sredstev.
5. Vlogi je treba poleg izpolnjenega obrazca priloæiti
fotokopije obrazcev iz zahtevka za kmetijske subvencije, iz katerih je razvidna povrøina kmetijskih
zemljiøœ, ki jih kmetija obdeluje in øtevilo æivali, ki
jih redijo na kmetiji.
Izpolnjene vloge z zahtevano dokumentacijo zbiramo na
Obœini Velike Laøœe, Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe do
porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 10. 2008.
Vse potrebne informacije dobite na obœini Velike Laøœe (Jerica Tomøiœ Luøin, tel. 781 03 69, jerica.tomsic-lusin@velikelasce.si).
Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ.,l.r.
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POPRAVEK
Odloka o Obœinskem podrobnem prostorskem naœrtu za
obmoœje VP 25/1 Loœica – obmoœje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 1/09) se v prvem odstavku øestega œlena besedilo »1919- del« pravilno
glasi »1919/4«, besedilo »1925-del« pa se pravilno glasi
»1925/2«.
V sedmem œlenu se v prvi alineji prvega odstavka besedilo
»1925« pravilno glasi »1925/1«.
Øt.: 0301-26/2008-2
Velike Laøœe, dne 3. aprila 2009
							
Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ.,l.r.

