URADNO GLASILO
Občine Velike Lašče
Številka 2/1 6, 1 6. marec 201 6

OBVEZNA RAZLAGA 96. in 1 02. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče
PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče
PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o oddajanju prostorov v najem in uporabo
SKLEP o določitvi višine cen storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče
SKLEP o višini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti Občine Velike Lašče
SKLEP o višini najemnin za najem ali enkratno uporbao prostorov v lasti Občine Velike Lašče
SKLEP o razrešitvi in imenovanju člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
SKLEPI o ukinitvi javnega dobra
RAZPIS za podelitev priznanj Občine Velike Lašče v letu 201 6
JAVNI RAZPIS za subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine
Velike Lašče za leto 201 6
LETNI PROGRAM ŠPORTA v Občini Velike Lašče za leto 201 6
Na podlagi 1 6. člena Statuta Občina Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 UPB,
6/13) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta
(Uradno glasilo občine Velike Lašče št. 2/06 –
UPB, 2/07, 6/13, 1 /15) je Občinski svet Občine
Velike Lašče na 9. redni seji dne 1 8. februarja
201 6 sprejel
OBVEZNO RAZLAGO
96. in 102. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 7/13, 5/15
– obvezna razlaga)
1. člen
Sprejme se obvezna razlaga 96. in 1 02. člena
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče,
št. 7/13, 5/15 – obvezna razlaga) v naslednjem
besedilu:
V 4. odstavku 96. člena in v 1 . odstavku 1 02. člena
odloka je treba določilo glede dopustnih
nezahtevnih in enostavnih objektov na območjih
podrobnejših namenskih rab »SKs – površine
podeželskega naselja, mešano kmetije in
stanovanjske hiše« in »A – površine razpršene
poselitve« razumeti tako, da se poleg pomožnih
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3
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kmetijsko-gozdarskih objektov lahko gradi tudi
nezahtevne objekte za rejo živali.
V točki 3.2 4. odstavka 96. člena in v točki 3.2
1 . odstavka 1 02. člena je treba določilo glede
oblikovanja enostavnih in nezahtevnih objektov
razumeti tako, da dopustna površina pomožnega
objekta (ali skupine pripadajočih pomožnih
objektov) ne vključuje objektov za rejo živali,
pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov in
objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno
dejavnost.
2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Velike
Lašče.
3. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasilu
Občine Velike Lašče in začne veljati naslednji dan
po objavi.
Številka: 0301 -03/201 6-1
Velike Lašče, dne 1 8. februarja 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Velike Lašče
(Ur. glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 – UBP in
6/13 ), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15),
Operativnega programa odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode (za obdobje
2005–2017) in na podlagi Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
na območju Občine Velike Lašče (Ur. glasilo
Občine Velike Lašče 1 /08, 2/1 0, 2/12 in 7/15) je
Občinski svet Občine Velike Lašče na 9. redni seji
dne 1 8. februarja 201 6 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o subvencioniranju izgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Velike Lašče

- ustrezen analizni izvid pooblaščenega izvajalca
monitoringa ali en izvod poročila o prvih meritvah
oziroma ocena obratovanja za upravičence, ki so
oceno pridobili pred uveljavitvijo spremembe
Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS št.
94/1 4 in 98/15), in še niso prejeli subvencije za
MKČN,
- soglasje solastnikov stanovanjskega objekta in
soinvestitorjev MKČN,
- soglasje lastnikov objektov in soinvestitorjev
MKČN, ki je skupna za več objektov.«

4. člen
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče
se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče
in začne veljati naslednji dan po objavi.

1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju izgradnje malih Številka: 0301 -012/201 4-3
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče, dne 1 8. februarja 201 6
Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče
št. 4/1 4) se v zadnjem stavku 1 . člena pred piko
Župan Občine Velike Lašče
doda besedilo:
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
» oziroma 150 l/dan oz. 60 g BPK5/dan.«
2. člen
Spremeni se 2. člen, ki se po novem glasi:
(1 ) Višina sredstev je določena v proračunu za
tekoče leto. Sredstva se dodelijo upravičencem po
vrstnem redu prispelih popolnih vlog. Sredstva se
dodeljujejo do porabe proračunskih sredstev
tekočega leta za ta namen.
(2) Upravičencem se po namenu dodelijo finančna
sredstva v višini 50% upravičenih stroškov postavitve
male komunalne čistilne naprave, vendar največ:
- 1300 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 1 -6 PE
- 1 800 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 7-20 PE
- 2300 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 21 -50 PE

Na podlagi 1 6. člena Statuta Občine Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06-UPB,
6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 9.
redni seji dne 1 8. februarja 201 6 sprejel
PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o oddajanju prostorov v
najem in uporabo

1. člen
V 12. členu se črtajo besede »in javnega zavoda
(3) Upravičen strošek subvencioniranja investicije Trubarjevi kraji«.
je nakup in vgradnja čistilne naprave, pri čemer
2. člen
DDV ni upravičen strošek.
V 13. členu se črta drugi odstavek.
3. člen
Spremeni se 5. člen odloka, ki se po novem glasi:
»Pogoji za dodelitev subvencije so naslednji:
- da objekt stanovanjske ali poslovne stavbe leži v
Občini Velike Lašče,
- izpolnjen in podpisan obrazec,
- dokazilo o plačilu računa za nakup in/ali
vgradnjo MKČN, iz katerega mora biti razvidna
cena ter da je bila investicija izvedena,

3. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v
Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.
Številka: 0301 -09/201 0-2
Velike Lašče, dne 1 8. februarja 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode (Uradno
glasilo Občine Velike Lašče št. 1 /08, 2/1 0, 2/12 in
7/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12 in
1 09/12) je Občinski svet Občine Velike Lašče na
9. redni seji dne 1 8. februarja 201 6 sprejel
naslednjil
SKLEP
o določitvi višine cen storitev, povezanih z
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
v Občini Velike Lašče
I.
Občinski svet Občine Velike Lašče potrdi sklep o
določitvi cene storitev, povezanih z nepretočnimi
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče
in Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
javne službe varstva okolja za storitve, povezane z
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno
komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., pod št. 4-I-KANMKČN/2015 z datumom december 2015.
II.
Potrjena cena storitve javne službe :
• Cena izvajanja storitve, povezane z nepretočnimi
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami znaša 0,2689 EUR/m3.
• Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi
in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi
čistilnimi napravami, ki se obračuna v EUR/mesec
in predstavlja strošek javne infrastrukture, se
zaračunava glede na velikost obračunskega
vodomera, skladno z naslednjo preglednico, in
znaša:
vodomer
FAKTOR
omrežnina v EUR
na mesec
DN≤ 20
1
0,3875
20< DN< 40
3
1,1 625
40≤ DN< 50
10
3,8750
50≤ DN< 65
15
5,8125
65≤ DN< 80
30
11,6250
80≤ DN< 1 00
50
1 9,3750
1 00≤ DN< 150
1 00
38,7500
150≤ DN
200
77,5000
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se
uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu
na občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s
prvim dnem naslednjega meseca.
Številka: 0301 -01 /201 6
Velike Lašče, dne 1 8. februarja 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi 7. in 1 6. člena Statuta Občine Velike
Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na
9. redni seji dne 1 8. februarja 201 6 sprejel

SKLEP
o višini vstopnin za oglede v objektih,
ki so v lasti Občine Velike Lašče
I.
Vstopnina se določi za naslednje objekte:
- TRUBARJEVA DOMAČIJA,
- SPOMINSKA SOBA V LEVSTIKOVEM DOMU.
Ogledi so možni samo ob vodstvu vodiča.
Vstopnina znaša:

II.

1. za ogled z vodenjem

- učenci, dijaki, študenti: 2 EUR,
- odrasli: 2,5 EUR,
- družine z otroki: 5 EUR,
- predšolski otroci in
osebe s posebnimi potrebami: 1 EUR.

2. za ogled z vodenjem v tujem jeziku –
po predhodnem dogovoru
- skupina do 1 0 oseb: 30 EUR,
- nad 1 0 oseb: 3 EUR na osebo.

3. Invalidi, novinarji, člani Slovenskega muzejskega
društva in ICOM, protokolarni gostje in spremljevalci
skupin imajo prost vstop.

III.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati
Sklep o višini vstopnin za oglede v objektih, ki so v
lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče (Uradno
glasilo Občine Velike Lašče št. 2/8 in 6/8).
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
glasilu Občine Velike Lašče.

Številka: 0301 -08/2008-2
Velike Lašče, dne 1 8. februarja 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi Pravilnika o oddajanju prostorov v najem in uporabo (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št.
2/1 0) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 9. redni seji dne 1 8. februarja 201 6 sprejel
SKLEP
o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče
1. člen
Najemnikom poslovnih prostorov oz. uporabnikom prostorov se zaračunava najemnina po naslednjem ceniku:

a) Najemnine poslovnih prostorov profitnega ali neprofitnega značaja
Prostor

I. Dejavnost profitnega značaja
- gostinski lokali
- trgovine, biroji, storitvena dejavnost
- proizvodna dejavnost
- pomožni prostori, garaže, skladišča, parkirišča
II. Dejavnost neprofitnega značaja
- prostori upravnih organov
- zdravstvena in lekarniška dejavnost
- ostale nepridobitne dejavnosti

b) Infrastruktura na področju kulture
Prostor

TRUBARJEVA DOMAČIJA
- galerija Skedenj – za kulturne, izobraževalne
in protokolarne dogodke, pogostitve ob porokah
- spominska soba - za kulturne, izobraževalne
in protokolarne dogodke (razen pogostitve ob porokah)
- Trubarjeva čitalnica - za kulturne, izobraževalne
in protokolarne dogodke (razen pogostitve ob porokah)
- otok, dvorišče
- poročni obred na Trubarjevi domačiji
LEVSTIKOV DOM
- dvorana – nekomercialna prireditev –
organizatorji iz občine Velike Lašče
- dvorana – nekomercialna prireditev –
organizatorji zunaj Občine Velike Lašče
- dvorana – komercialne prireditve
- sejna soba
- klubska soba
- galerija (v sklopu najema dvorane)
- prostori kabelske TV (vključno z ogrevanjem in elektriko)
DOM KRAJANOV ROB IN TURJAK
- dvorana za športno rekreacijo ali druge dejavnosti
- dvorana za nekomercialne prireditve –
organizatorji iz Občine Velike Lašče
- dvorana za nekomercialne prireditve –
organizatorji zunaj Občine Velike Lašče
- dvorana – komercialne prireditve

Enota

Izklicna cena
na enoto
v EUR

m2/mesečno
m2/mesečno
m2/mesečno
m2/mesečno

7,00
5,00
3,00
1,50

m2 / mesečno
m2 / mesečno
m2 / mesečno

0
5,00
0

Enota

Cena
na enoto
v EUR

1 ura

12,00

1 ura

42,00

1 ura
enkraten najem
enkraten najem

8,00
40,00
125,00

enkraten najem

45,00

enkraten najem
enkraten najem
1 ura
1 ura
enkraten najem
mesečno

65,00
125,00
6,00
6,00
15,00
75,00

1 ura

6,00

enkraten najem

25,00

enkraten najem
enkraten najem

40,00
80,00

c) Infrastruktura na področju športa
Prostor

ŠPORTNA DVORANA VELIKE LAŠČE
- 1 /3 dvorane
- 2/3 dvorane
- cela dvorana
- mala telovadnica
- strelišče
- dvorana za tekmo (semafor, ozvočenje)
- ostale prireditve – organizacije v Občini Vel. Lašče
- ostale nekomercialne prireditve –
organizator zunaj Občine Velike Lašče
- ostale večje prireditve – komercialni najem

Enota
1 ura
1 ura
1 ura
1 ura
1 ura
1 ura
enkraten najem

1 0,00
1 8,00
25,00
1 0,00
1 0,00
30,00
150,00

enkraten najem
enkraten najem

200,00
400,00

d) Infrastruktura na področju vzgoje in izobraževanja
Prostor

OŠ PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE
- računalniška učilnica
- učilnica, igralnica
- avla

Cena
na enoto
v EUR

Enota

1 ura / od poned. do petka
1 ura / sob., nedelja
1 ura / od poned. do petka
1 ura / sob., nedelja
1 ura / od poned. do petka
1 ura / sob., nedelja

Cena
na enoto
v EUR
20,00
25,00
1 0,00
15,00
1 8,00
25,00

V rubriki Enota – enkraten najem se navedena cena zaračunava za najem prostora na dan do največ 12 ur.
Davek na dodano vrednost ni vključen v cenah.

2. člen
Cene se zaračunavajo po veljavnem ceniku in v
skladu s pravilnikom.
3. člen
Za uporabo športne dvorane v Velikih Laščah se
najemnina zaračunava po veljavnem ceniku, pri
čemer pa se določenim uporabnikom priznava
popust, in sicer:
- klubom in društvom, ki tekmujejo na
regijskih in državnih tekmovanjih, ter vrhunskim
športnikom se obračuna 25% cene za uporabo
športne dvorane,
- klubom in društvom, v katerih je najmanj
60% članov občanov Velikih Lašč – otrok in
mladine (vrtec, osnovna šola, dijaki in študentje),
se obračuna 50 % cene za uporabo športne
dvorane,
- za različne športne dejavnosti odraslih se
obračuna 1 00% cena za uporabo športne dvorane.

4. člen
Športna dvorana se lahko odda v uporabo najmanj
za eno uro. Za izvajanje dejavnosti športne vzgoje
otrok vrtca in učencev OŠ Primoža Trubarja Velike
Lašče ter za izvajanje drugih dejavnosti na podlagi
Letnega delovnega načrta vrtca oz. šole se
najemnina za uporabo športne dvorane ne
zaračunava.
5. člen
Izvajalcem nekomercialnih dejavnosti na področju
kulture, turizma, izobraževanja in posvetovalnih ter
izobraževalnih programov, namenjenih širši
javnosti iz Občine Velike Lašče, se v posameznih
objektih javne infrastrukture, ki so v lasti Občine
Velike Lašče, najemnina ne zaračunava.

6. člen
Najemnine za šolske prostore zaračunava OŠ
Primoža Trubarja Velike Lašče, ostale najemnine
pa Občina Velike Lašče.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati
Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno
uporabo prostorov v lasti ali upravljanju Občine
Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče
št. 2/1 0 in 1 /12).
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
glasilu Občine Velike Lašče.
Številka: 0301 -01 0/201 0-2
Velike Lašče, dne 1 8. februarja 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS št. 56/08 – UPB5, 58/09 in
36/1 0) in 1 6. člena Statuta Občine Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče
na 9. redni seji dne 1 8. februarja 201 6 sprejel

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju člana
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
V Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Velike Lašče se razreši:
- Vid Likavec, predstavnik Policijske postaje Ljubljana
Vič.
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Velike Lašče se imenuje:
- Marjan Cimprič, predstavnik Policijske postaje
Ribnica.
Mandatna doba Sveta traja štiri (4) leta. Člani Sveta
so lahko ponovno imenovani.
Številka: 0301 -03/2015-2
Velike Lašče, dne 1 8. februarja 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi 1 6. člena Statuta Občine Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 UPB,
6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 9.
redni seji dne 1 8. februarja 201 6 sprejel

Na podlagi 1 6. člena Statuta Občine Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 UPB,
6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 9.
redni seji dne 1 8. februarja 201 6 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na
parceli št. 4002/24 k.o. 1711 -Turjak, zemljišče v
izmeri 28 m2.
II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane
lastnina Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315
Velike Lašče.

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na
parceli št. 401 4/3 k.o. 1711 -Turjak, zemljišče v
izmeri 71 m2.
II.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na
parceli št. 401 4/3 k.o. 1711 -Turjak, zemljišče v
izmeri 71 m2.

III.
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike
Lašče.

III.
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike
Lašče.

Številka: 0301 -04/201 6
Velike Lašče, dne 1 8. februarja 201 6

Številka: 0301 -06/201 6
Velike Lašče, dne 1 8. februarja 201 6

Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi 1 6. člena Statuta Občine Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 UPB,
6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 9.
redni seji dne 1 8. februarja 201 6 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na
parceli št. 1 479/5 k.o. 1715-Osolnik, zemljišče v
izmeri 62 m2.
II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane
lastnina Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315
Velike Lašče.
III.
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike
Lašče.
Številka: 0301 -07/201 6
Velike Lašče, dne 1 8. februarja 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
Na podlagi 1 6. člena Statuta Občine Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 UPB,
6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 9.
redni seji dne 1 8. februarja 201 6 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na
parceli št. 3622/2 k.o. 171 8-Dvorska vas, zemljišče
v izmeri 150 m2.
II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane
lastnina Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315
Velike Lašče.
III.
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike
Lašče.
Številka: 0301 -05/201 6
Velike Lašče, dne 1 8. februarja 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Komisija za priznanja in odlikovanja Občine Velike
Lašče v skladu z Odlokom o priznanjih Občine
Velike Lašče (Ur. l. RS št. 63/00) objavlja

RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Velike Lašče
v letu 2016
Podelitev priznanja častni občan Občine Velike Lašče
Priznanje se podeljuje posamezniku za izredno
pomembne trajne dosežke na ekonomskem,
kulturnem, znanstvenem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem in
humanitarnem ali drugem področju in za njegov
izreden prispevek k razvoju, ugledu in
uveljavljanju Občine Velike Lašče.
Podelitev priznanj Občine Velike Lašče
Priznanje se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke
v zadnjem obdobju kot spodbuda za nadaljnje
ustvarjalno delo na družbenoekonomskem,
znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih
področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
Priznanje lahko prejmejo posamezniki, skupine
občanov in pravne osebe oziroma organizacije.
Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Velike
Lašče so lahko občani, politične stranke, podjetja,
društva ter druge organizacije in skupnosti.
Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more
predlagati za priznanje.

Predlog mora vsebovati:

• podatke o predlagatelju,
• vrsto predlaganega priznanja občine,
• podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
• obrazložitev k predlogu,
• dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet.
Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku.

Rok za oddajo predlogov je 20. april 2016.
Predloge je treba poslati na naslov: Občina Velike
Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, s
pripisom »za komisijo za priznanja in
odlikovanja«.
Občina Velike Lašče

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi proračuna
za leto 201 6 in Pravilnika o subvencioniranju
izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na
območju Občine Velike Lašče (Uradno glasilo
Občine Velike Lašče št. 4/1 4 in 2/1 6)

JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje izgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav
na območju Občine Velike Lašče za leto 2016

subvencije, imajo ob ponovni prijavi na razpis
prednost v vrstnem redu.
3. Vloga
Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z
osnovnimi podatki prosilca ter obvezne priloge.
Obvezne priloge so:
Priloga 1 : fotokopija računa za nakup in/ali
vgradnjo MKČN, iz katerega mora biti razvidna
cena ter da je bila investicija izvedena, in potrdilo
o plačilu.
Priloga 2:
- ustrezen analizni izvid pooblaščenega
izvajalca monitoringa ali en izvod poročila o prvih
meritvah oziroma
- ocena obratovanja za upravičence, ki so
oceno pridobili pred uveljavitvijo spremembe
Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih voda (UL RS 94/1 4 in
98/15) in še niso prejeli subvencije za MKČN.
Priloga 3: soglasje solastnikov stanovanjskega
objekta in soinvestitorjev MKČN (samo, če je več
solastnikov objekta, za katerega se izdaja vloga).
Priloga 4: soglasje lastnikov objektov in
soinvestitorjev MKČN, ki je skupna za več
objektov (samo, če se več samostojnih objektov
priključi na eno MKČN).

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je subvencioniranje izgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju
MKČN) na območju Občine Velike Lašče za leto
201 6.
Višina sredstev, namenjenih za subvencioniranje
izgradnje MKČN za leto 201 6, znaša 80.000,00
EUR.
Upravičencem se po namenu dodelijo finančna
sredstva v višini 50% upravičenih stroškov
postavitve male komunalne čistilne naprave,
vendar največ:
- 1300 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 1 -6 PE
- 1 800 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 7-20 PE
- 2300 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 21 -50 PE
Upravičen strošek subvencioniranja investicije je 4. Rok in način prijave
nakup in vgradnja čistilne naprave, pri čemer DDV Vloga z zahtevanimi prilogami se pošlje na naslov:
ni upravičen strošek.
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike
Lašče ali izroči osebno v sprejemni pisarni Občine
Velike Lašče. Rok za oddajo vlog je do 30.
2. Pogoji za pridobitev sredstev
201 6. Sredstva se dodeljujejo do
a) Do subvencije so upravičene fizične in pravne novembra
porabe.
osebe, ki so lastnice stanovanjskih ali poslovnih stavb
zunaj aglomeracij, na območju za katera mora Če ob vložitvi vloga ni popolna, se prosilec
Občina Velike Lašče zagotoviti odvajanje in čiščenje pozove, da vlogo v postavljenem roku dopolni. Če
komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še
javno čistilno napravo, in imajo stalno prebivališče vedno nepopolna, se ta s sklepom zavrže.
oziroma poslovne prostore v Občini Velike Lašče. Vsak upravičenec je do subvencije za posamezni
Seznam aglomeracij, kjer mora Občina Velike Lašče objekt upravičen samo enkrat.
zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno 4. Postopek in obravnave vlog
napravo, na katerih ni mogoče pridobiti subvencij, je
sestavni del tega razpisa. Natančnejši vpogled je Postopek dodeljevanja sredstev vodi komisija, ki jo
možen na Občini Velike Lašče in na spletnem imenuje župan.
naslovu www.velike-lasce.si.
Vloge bodo obravnavane v roku 30 dni po prejetju
b) Do subvencije so upravičena tudi društva in vloge. Komisija obravnava vse popolne in
neprofitne organizacije, ki imajo sedež v Občini pravočasno prispele vloge ter pripravi seznam
Velike Lašče in so lastniki ali solastniki oziroma upravičencev najkasneje v roku 15 dni od
upravljavci stavb na območju Občine Velike Lašče.
obravnave vlog.
c) Komisija, ki jo ob razpisu imenuje župan, lahko Na podlagi predloga komisije o dodelitvi
odobri subvencijo tudi za priključitev objektov proračunskih sredstev odloči občinska uprava s
znotraj aglomeracij iz priloge 1, če ugotovi, da sklepom. Zoper navedeni sklep je dovoljena
priključitev objekta na javni kanalizacijski sistem ni pritožba županu Občine Velike Lašče. Odločitev
možna ali ni ekonomsko upravičena.
župana je dokončna.
d) Upravičenci, ki so podali popolno vlogo v V roku 30 dni od vročitve sklepa o sofinanciranju
tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli izgradnje MKČN se izvede nakazilo odobrenih

proračunskih sredstev na bančni račun
upravičenca.
Vse potrebne informacije dobite na Občini Velike
Lašče (Roman Viršek, tel. 01 781 0 363,
roman.virsek@velike-lasce.si).
Velike Lašče, dne 2. marca 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Priloga 1
Seznam območij aglomeracij v Občini Velike
Lašče, kjer razen izjemoma ni mogoče uveljavljati
subvencij za izgradnjo MKČN.
ID aglomeracije:

Ime aglomeracije:

5468
5466
5503
5501
5417
5498
5464
5488
5477
5483

VELIKE LAŠČE
RAŠICA
RAŠICA
TURJAK
DVORSKA VAS
TURJAK
VELIKI OSOLNIK
SROBOTNIK pri Vel. Laščah
ULAKA
VELIKA SLEVICA

Na podlagi 7. čl. Zakona o športu (Ur. list RS št.
22/98) in 7. čl. Statuta Občine Velike Lašče (Ur.
glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06-UPB, 6/13) je
Občinski svet Občine Velike Lašče na svoji 9.
redni seji dne 1 8. februarja sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Velike Lašče za leto 2016
1.) Občina Velike Lašče v proračunu za leto 201 6
zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov
športa, ki ga v občini izvajajo športna društva, šola
in vrtec ter drugi izvajalci športnih programov,
sredstva za sofinanciranje občinskih športnih
prireditev, sofinanciranje vzdrževanja in upravljanja
športnih objektov in sofinanciranja nakupa opreme
za športna društva ter sredstva za investicije.
2.) Letni program športa po proračunskih
postavkah zajema naslednja področja:
- sofinanciranje športnih programov – dotacije
športnim izvajalcem na podlagi razpisa
(sofinanciranje interesne vzgoje predšolskih otrok,
športne vzgoje šoloobveznih otrok, športne vzgoje
otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
interesne športne vzgoje mladine, interesne
športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport, športne dejavnosti študentov,
športne rekreacije, kakovostnega športa, športnih
prireditev, sofinanciranje opreme);
- investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih
objektov;
- investicije;
- programe za mladino.

2.1.) Proračunska postavka 1882 – Sofinanciranje
športnih prireditev in programov društev: 15.000 EUR.

Sredstva v okviru te proračunske postavke so v
celoti namenjena za sofinanciranje programov
izvajalcev športnih dejavnosti, in sicer so to:
In teresn a vzgoja predšolskih otrok - program Mali
sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec in
druge športne dejavnosti, ki jih organizirajo
športna društva in drugi izvajalci. Sofinancira se
propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur
objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.
Športn a vzgoja šoloobvezn ih otrok - program Zlati
sonček, Krpan, Naučimo se plavati in drugi 80-urni
programi. Sofinancira se propagandno gradivo,
organizacija in izpeljava občinskih šolskih
tekmovanj, strokovni kader za izvedbo 20-urnih
tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ
deset otrok, in 80-urnih programov na skupino, v
kateri je največ 20 otrok, objekt.
Športn a vzgoja otrok,
vrh un ski

šport

usm erjen ih v kakovostn i in

– sofinancira se objekt, strokovni

kader v obsegu do 400 ur letno, materialni stroški
programa, meritve in spremljanje treniranosti,
nezgodno zavarovanje.
In teresn a športn a vzgoja m ladin e – sofinancira se
strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v
kateri je največ 20 mladih, objekt.
In teresn a

športn a

vzgoja

m ladin e,

usm erjen e

v

ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine
Velike Lašče, se izpelje postopek za sofinanciranje
programov na področju športa. Z izbranimi
izvajalci programov športa, ki izpolnjujejo pogoje
za sofinanciranje dejavnosti iz občinskega
proračuna, župan sklene pogodbo.

– sofinancira se objekt 4.) Letni program športa za leto 201 6 se objavi v
in strokovni kader za program v obsegu do 400 ur Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.
letno.
Športn a
dejavn ost
študen tov
– sofinancira se
strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v
kateri je največ 20 študentk in študentov, objekt.
Številka: 0301 -02/201 6
Športn a rekreacija – 80 ur programa vadbe na
skupino, ki šteje 20 članov in članic v različnih Velike Lašče, dne 1 8. februarja 201 6
športnih panogah. Sofinancira se najemnina
objekta, za socialno in zdravstveno ogrožene ter
Župan Občine Velike Lašče
občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
Kakovostn i šport – Sofinancira se najem objekta za
do 320 ur programa za priprave na športna
tekmovanja ekip in posameznikov – registriranih
športnikov, članov nacionalnih panožnih športnih
zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih
do naslova državnega prvaka.
Športn e prireditve – sofinancira se stroške priznanj
in pokalov športnikom in športnim delavcem in
organizacijske stroške prireditev.
kakovostn i in vrh un ski šport

2.2.) Proračunska postavka 1883 – Športna igrišča
po vaseh – vzdrževanje: 2.000 EUR.

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo
sredstva za kritje stroškov igrišča v Dvorski vasi –
elektrika, voda in upravljanja Športnega centra Turjak.

2.3.) Proračunska postavka 1884 – Investicije –
programi športa: 40.000 EUR.

Sredstva v okviru te proračunske postavke se
namenijo v skladu s sprejetim Načrtom razvojnih
programov za obdobje 201 6-201 9, ki je priloga
proračuna Občine Velike Lašče za leto 201 6.

2.4.) Proračunska postavka 1885 – Športna
dvorana - vzdrževanje in upravljanje: 17.000 EUR.

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za
čiščenje in upravljanje športne dvorane v Velikih Laščah.

2.5.) Proračunska postavka 1886 – Sofinanciranje
opreme za športna društva: 2.000 EUR.

V okviru te postavke se nameni sredstva za
sofinanciranje športne opreme za potrebe
izvajanja športnih dejavnosti.

2.6.) Proračunska postavka 1887 – Programi za
mladino – postavitev otroškega drsališča: 15.000 EUR.

3.) Za sredstva pod točkama 2.1 in 2.5 se objavi
razpis v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče. Na
podlagi prispelih prijav na razpis in v skladu s
Pravilnikom o merilih za izbor programov športa,

