URADNO GLASILO
Občine Velike Lašče
Številka 2/15, 11 . marec 2015

ODLOK O PRORAČUNU Občine Velike Lašče za leto 2015
ODLOK O PRORAČUNU Občine Velike Lašče za leto 201 6
SKLEP o ceni pomoči na domu
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
SKLEP o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
LETNI PROGRAM ŠPORTA v občini Velike Lašče za leto 2015
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v občini Velike Lašče za leto 2015
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev in programov na področju ljubiteljskih dejavnosti
v občini Velike Lašče v letu 2015
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in programov društev in drugih izvajalcev
v občini Velike Lašče v letu 2015
JAVNI POZIV za izbor projektov v okviru občinskih praznovanj, ki jih bo sofinancirala
Občina Velike Lašče
JAVNI RAZPIS za subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
na območju občine Velike Lašče

2
24
45
45
45
45
46
47
48
49
50
51

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51 /1 0, 84/1 0-odl
US in 40/12 –ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11 /11 -UPB4 in 1 01 /13) in Statuta
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo občine Velike Lašče,
št. 2/06 UPB in 6/13) je Občinski svet Občine Velike
Lašče na 4. redni seji, dne 12. februarja 2015 sprejel

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin določa v
naslednjih zneskih:
v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Proračun leta 2015

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+ 71 + 72+ 73+ 74)

3.624.600

TEKOČI PRIHODKI (70+ 71 )

3.306.900

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Davki na blago in storitve
706 Drugi davki

2.81 0.000
1 67.600
84.000
1 .500

71 0 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
71 4 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI

3.063.100

243.800

79.500
2.000
7.300
25.000
130.000
100.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
1 00.000
73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI

40 TEKOČI ODHODKI

1.164.300

41 TEKOČI TRANSFERI

1.355.200

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.235.100

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

20.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
254.200
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 25.800
402 Izdatki za blago in storitve
837.600
403 Plačila domačih obresti
1 0.000
409 Rezerve
36.700

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1 . SPLOŠNA DOLOČBA
1 . člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Velike Lašče za leto 2015
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu:
proračun).

71 NEDAVČNI PRIHODKI

3.774.600

41 0 Subvencije
123.700
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 831 .500
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 97.000
413 Drugi tekoči domači transferi
303.000

ODLOK O PRORAČUNU
Občine Velike Lašče za leto 2015

70 DAVČNI PRIHODKI

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

0

0

217.700

741 Prejeta sredstva in državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
217.700

1 .235.1 00

431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 20.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

C 150.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Proračun leta 2015
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+ 751 + 752) 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+ 441 + 442+ 443)
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV(IV. Q V.)
0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Proračun leta 2015
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE )
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I. + IV.+ VII.- II. - V. - VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII. QVIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31 . 12. PRETEKLEGA LETA

1 00.000
1 45.000
Q 195.000
Q 45.000
150.000
195.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov in so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne
programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, določene s
predpisanim kontnim načrtom. Podprogram je razdeljen
na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani in na oglasni
deski Občine Velike Lašče. Načrt razvojnih programov
sestavljajo projekti.

podkonte pa določa računovodska služba glede na
vsebino poslovnega dogodka in predpisanega kontnega
načrta.
3. člen
Prerazporeditev pravice iz drugega odstavka tega člena
(izvrševanje proračuna)
župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno,
na kateri proračunski postavki in kontu se pravica porabe
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane
konta (PPK 4).
proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski
postavki se odpre nov konto. Župan o prerazporeditvah
poroča občinskemu svetu na naslednji seji po
prerazporeditvi.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, juliju za prvo polletje in konec leta z zaključnim
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, računom poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu in njegovi realizaciji. Župan v skladu z ZJF
tudi naslednji prihodki:
predloži občinskemu svetu poročilo o izvrševanju
Q okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo mora
odvajanja odpadnih voda;
vsebovati podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov, o
oceno realizacije do konca leta, podatke o
Q okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi zadolževanju,
vključenih
obveznostih
v proračun, prenosu namenskih
odlaganja odpadkov;
sredstev iz proračuna preteklega leta, prerazporejanju
Q prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu sredstev ter uporabi sredstev proračunske rezerve. Med
pred požarom (Uradni list RS, št. 71 /93 in 87/01 ), ki se letom prispela proračunska sredstva za določen namen
se lahko porabijo za namen, za katerega so bila prejeta.
uporabljajo za namen, določen s tem zakonom;
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

Q izvirni del prihodkov iz nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča;
Q prihodki komunalnega prispevka za urejanje stavbnih
zemljišč;
Q prihodki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika)
med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na
predlog neposrednega uporabnika župan.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so
potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za
izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni
odhodki poravnajo s sredstvi drugih postavk
posameznega področja proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna odloča župan, in sicer lahko prerazporeditve
opravlja pod naslednjimi pogoji:
Q med posameznimi finančnimi načrti neposrednih
uporabnikov, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati
1 0 % obsega celotnega finančnega načrta neposrednega
proračunskega uporabnika;
Q med posameznimi področji proračunske porabe,
določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno
ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju,
največ do višine 90.000,00 EUR;
Q med posameznimi glavnimi programi znotraj področja
proračunske porabe v celoti.
Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta
v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za
izvedbo pravilne knjigovodske evidence. Šestmestne

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v
sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih
za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme
presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika, od tega
1 . v letu 201 6 do 20 % navedenih pravic porabe,
2. v ostalih prihodnjih letih 1 0 % navedenih
pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih
za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega
odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih
programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se

spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi
občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po
uveljavitvi proračuna. Namenska sredstva, ki niso bila
porabljena za investicije, začete v letu 201 4, se
prenesejo v proračun za tekoče leto. Za preneseni obseg
sredstev se poveča proračunska postavka, na katero se
sredstva nanašajo.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po
Zakonu o javnih financah.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene,
opredeljene v 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini
1 6.700,00 evrov. Sredstva proračunske rezerve se
uporablja za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske
rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene
ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva
proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se
določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2
% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča
župan. Splošna proračunska rezervacija v letu 2015 znaša
20.000 evrov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov
v računu financiranja se občina za proračun leta 2015
lahko zadolži do višine predpisane v Zakonu o
financiranju občin.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Velike Lašče, v
letu 2015 ne sme preseči vrednosti, določene v Zakonu o
financiranju občin. O dajanju soglasij k zadolževanju
javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
6. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 201 6)
V obdobju začasnega financiranja Občine Velike Lašče v
letu 201 6, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja.
1 4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.
Številka: 41 0-01 /2015
Velike Lašče, dne 12. februarja 2015

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
1 0. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo
dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine
5.000 evrov.
11 . člen
(prosta denarna sredstva)
Župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računu
proračuna. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v
Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob
upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti
naložbe.

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

PRILOGA:
Posebn i del proračun a za leto 2015
Načrt razvojn ih program ov za obdobje 2015'201 8

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51 /1 0, 84/1 0-odl
US in 40/12 –ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11 /11 -UPB4 in 1 01 /13) in Statuta
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo občine Velike Lašče,
št. 2/06 UPB in 6/13) je Občinski svet Občine Velike
Lašče na 4. redni seji, dne 12. februarja 2015 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
Občine Velike Lašče za leto 2016
1 . SPLOŠNA DOLOČBA
1 . člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Velike Lašče za leto 201 6
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu:
proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin določa v
naslednjih zneskih:
v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Proračun leta 201 6

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+ 71 + 72+ 73+ 74)
TEKOČI PRIHODKI (70+ 71 )
70 DAVČNI PRIHODKI

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI

71 0 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
71 4 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI

3.610.500
3.317.300

3.063.500

2.81 0.000
1 68.000
84.000
1 .500

253.800

79.500
2.000
7.300
35.000
130.000

75.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
75.000
73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI

80.000

80.000

138.200

741 Prejeta sredstva in državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
138.200

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

3.874.500

40 TEKOČI ODHODKI

1.124.900

41 TEKOČI TRANSFERI

1.346.600

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.403.000

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

0

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
254.200
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 25.800
402 Izdatki za blago in storitve
803.200
403 Plačila domačih obresti
5.000
409 Rezerve
36.700
41 0 Subvencije
123.700
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 826.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 93.000
413 Drugi tekoči domači transferi
303.400
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1 .403.000

431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

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

0
0

C 264.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Proračun leta 2015
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+ 751 + 752) 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+ 441 + 442+ 443)
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV(IV. Q V.)
0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Proračun leta 2015
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

250.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
136.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE )
SREDSTEV NA RAČUNIH
Q 150.000
(I. + IV.+ VII.- II. - V. - VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII. QVIII.)
11 4.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.-VIII.-IX.) 264.000
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31 . 12. PRETEKLEGA LETA
150.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov in so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne
programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, določene s
predpisanim kontnim načrtom. Podprogram je razdeljen
na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani in na oglasni
deski Občine Velike Lašče. Načrt razvojnih programov
sestavljajo projekti.

Prerazporeditev pravice iz drugega odstavka tega člena
župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno,
na kateri proračunski postavki in kontu se pravica porabe
povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane
3. člen
proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski
(izvrševanje proračuna)
postavki se odpre nov konto. Župan o prerazporeditvah
občinskemu svetu na naslednji seji po
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – poroča
prerazporeditvi.
konta (PPK 4).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju za prvo polletje in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem
4. člen
proračunu in njegovi realizaciji. Župan v skladu z ZJF
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
predloži občinskemu svetu poročilo o izvrševanju
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo mora
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, vsebovati podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov, o
tudi naslednji prihodki:
zadolževanju, oceno realizacije do konca leta, podatke o
Q okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi vključenih obveznostih v proračun, prenosu namenskih
odvajanjaodpadnihvoda;
sredstev iz proračuna preteklega leta, prerazporejanju
Q okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi sredstev ter uporabi sredstev proračunske rezerve. Med
odlaganjaodpadkov;
letom prispela proračunska sredstva za določen namen
Q prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu se lahko porabijo za namen, za katerega so bila prejeta.
pred požarom (Uradni list RS, št. 71 /93 in 87/01 ), ki se
uporabljajo za namen, določen s tem zakonom;
Q izvirni del prihodkov iz nadomestila za uporabo
6. člen
stavbnega zemljišča;
Q prihodki komunalnega prispevka za urejanje stavbnih
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
zemljišč;
proračunov prihodnjih let)
Q prihodki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika)
med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na
predlog neposrednega uporabnika župan.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so
potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za
izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni
odhodki poravnajo s sredstvi drugih postavk
posameznega področja proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna odloča župan, in sicer lahko prerazporeditve
opravlja pod naslednjimi pogoji:
Q med posameznimi finančnimi načrti neposrednih
uporabnikov, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati
1 0 % obsega celotnega finančnega načrta neposrednega
proračunskega uporabnika;
Q med posameznimi področji proračunske porabe,
določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno
ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju,
največ do višine 90.000,00 EUR;
Q med posameznimi glavnimi programi znotraj področja
proračunske porabe v celoti.
Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta
v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za
izvedbo pravilne knjigovodske evidence. Šestmestne
podkonte pa določa računovodska služba glede na
vsebino poslovnega dogodka in predpisanega kontnega
načrta.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v
sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih
za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme
presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtuneposrednegauporabnika, odtega
1 . v letu 2017 do 20 % navedenih pravic porabe,
2. v ostalih prihodnjih letih 1 0 % navedenih
pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih
za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega
odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih
programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se
spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi
občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po
uveljavitvi proračuna. Namenska sredstva, ki niso bila
porabljena za investicije, začete v letu 2015, se
prenesejo v proračun za tekoče leto. Za preneseni obseg
sredstev se poveča proračunska postavka, na katero se
sredstva nanašajo.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po
Zakonu o javnih financah.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene,
opredeljene v 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 201 6 oblikuje v višini
1 6.700,00 evrov. Sredstva proračunske rezerve se
uporablja za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske
rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene
ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva
proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se
določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2
% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča
župan. Splošna proračunska rezervacija v letu 201 6
znaša 20.000 evrov.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila
dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta
201 6 lahko zadolži do višine predpisane v Zakonu o
financiranju občin.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Velike Lašče, v
letu 201 6 ne sme preseči vrednosti, določene v Zakonu o
financiranju občin. O dajanju soglasij k zadolževanju
javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
6. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2017)
V obdobju začasnega financiranja Občine Velike Lašče v
letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja.
1 4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

Številka: 41 0-02/2015
Velike Lašče, dne 12. februarja2015
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

1 0. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 201 6 odpiše dolgove, ki jih imajo
dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine
5.000 evrov.
11 . člen
(prosta denarna sredstva)
Župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računu
proračuna. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v
Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob
upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti
naložbe.

PRILOGA:
Posebn i del proračun a za leto 201 6
Načrt razvojn ih program ov za obdobje 201 6 '201 9

Na podlagi 99. čl. Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS
št. 3/2007-UPB2, 57/12), Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS št.
87/06, 127/06, 8/07, 51 /08, 5/09, 6/12) in 1 6. čl. Statuta
Občine Velike Lašče (Ur. glasilo občine Velike Lašče št.
2/06-UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na
4. redni seji dne 12. februarja 2015 sprejel

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o voznikih
(Uradni list RS, št. 1 09/1 0, 25/1 4), 3. člena Odloka o
ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/07,
1 /11 ) 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 4. seji dne 12.
februarja2015 sprejel

SKLEP
o ceni pomoči na domu

SKLEP
o imenovnju Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu

Cena socialno varstvene storitve pomoč na domu ostane
nespremenjena in znaša za uporabnika 4,55 evrov na
uro.
Uporabniki storitve pomoč na domu so storitev dolžni
plačati v celoti, razen v primerih, ko izpolnjujejo pogoje
za delno ali celotno oprostitev po Uredbi o merilih za
določanje oprostitev socialno varstvenih storitev (Ur. list
RS št. 11 0/04, 124/04).
Sklep velja z dnem objave v Uradnem glasilu občine
Velike Lašče.
Štev.: 0301 -04/2015-1
Velike Lašče, dne 12. februarja 2015
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Velike Lašče se imenujejo:
Q Jakob Jaklič, predsednik odbora za komunalo, varstvo
okoljain urejanjeprostora;
Q Marija Ivanc Čampa, predstavnica občinske uprave
Velike Lašče;
Q mag. Bojan Novak, predstavnik osnovne šole in vrtca;
Q Boštjan Škulj, predstavnik sveta staršev osnovne šole;
Q Tomaž Indihar, predstavnik upravljavca občinskih cest;
Q Vid Likavec, predstavnik Policijske postaje Ljubljana
Vič (vodja policijskega okoliša Velike Lašče).
Mandatna doba Sveta traja štiri (4) leta. Članom Sveta
začne teči mandatna doba z dnem konstituiranja. Člani
Sveta so lahko ponovno imenovani.
Št.: 0301 -03/2015-1
Velike Lašče, dne 12. februarja 2015
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 4. seji, dne 12.
februarja 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na parceli št.
1730/2 k.o. 171 6 Q Ulaka, zemljišče v izmeri 607 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 -01 /2015-1
Velike Lašče, dne 12. februarja 2015
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 4. seji, dne 12.
februarja 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na parceli št.
4003/2 k.o. 1711 Q Turjak, zemljišče v izmeri 279 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 -02/2015-1
Velike Lašče, dne 12. februarja 2015
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

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 4. redni seji dne 12. februarja 2015
sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
v občini Velike Lašče za leto 2015

1.) Občina Velike Lašče v proračunu za leto 2015
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:
Q 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);
Q investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov;
Q investicije.
2.1 ) Proračunska postavka 1882
G Sofinanciranje športnih prireditev in programov
društev: 15.000 evrov.
Sredstva v okviru te proračunske postavke so v celoti
namenjena za sofinanciranje programov izvajalcev
športnih dejavnosti, in sicer:
Q In teresn a vzgoja predšolskih otrok Q program Zlati
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.
Q Športn a vzgoja šoloobvezn ih otrok Q 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.
Q Športn a vzgoja otrok, usm erjen ih v kakovostn i in
vrh un ski šport Q sofinancira se objekt, strokovni kader v
obsegu do 400 ur letno, materialni stroški programa,
meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno
zavarovanje.
Q In teresn a športn a vzgoja m ladin e Q sofinancira se
strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri
je največ 20 mladih, objekt.
Q In teresn a športn a vzgoja m ladin e, usm erjen e v
kakovostn i in vrh un ski šport Q sofinancira se objekt in
strokovni kader za program v obsegu do 400 ur letno.

Q 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.
Q Športn a rekreacija – 80 ur programa vadbe na skupino,
ki šteje 20 članov in članic v različnih športnih panogah.
Sofinancira se najemnina objekta za socialno in
zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa
tudi strokovni kader.
Q 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.
Q Športn e prireditve – sofinancira se stroške priznanj in
pokalov športnikom in športnim delavcem in
organizacijske stroške prireditev.

2.2) Proračunska postavka 1883 – Športna igrišča po
vaseh – vzdrževanje: 1000 evrov
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva
za kritje stroškov igrišča v Dvorski vasi – elektrika, voda.
2.3) Proračunska postavka 1884 – Investicije – programi
športa – 84.300 evrov
Sredstva v okviru te proračunske postavke se namenijo v
skladu s sprejetim Načrtom razvojnih programov za
obdobje 2015Q2019, ki je priloga proračuna občine
Velike Lašče za leto 2015.
2.4) Proračunska postavka 1885 – Športna dvorana vzdrževanje in upravljanje – 17.000 evrov
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 evrov
V okviru te postavke se nameni sredstva za sofinanciranje
športne opreme za potrebe izvajanja športnih dejavnosti.
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, 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.
4.) Letni program športa za leto 2015 se objavi v
Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.
Štev.: 0301 -05/2015-1
Velike Lašče, dne 12. februarja 2015
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ.dipl. inž., l.r.

Občina Velike Lašče na podlagi 1 0. člena Zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o merilih za
izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz
proračunskih sredstev Občine Velike Lašče (Uradno
glasilo Občine Velike Lašče št. 2/11 ), 7. člena Statuta
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike
Lašče, št. 2/06-UPB in 6/13) in Odloka o proračunu
Občine Velike Lašče za leto 2015 (Uradno glasilo Občine
Velike Lašče št. 2/2015) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa
v občini Velike Lašče v letu 2015

za sofinanciranje programov športa v občini Velike Lašče
v letu 2015
1. Predmet razpisa in udeleženci
Na razpisu lahko sodelujejo športna društva in klubi, šola
in vrtec, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti v
športu in imajo sedež v Občini Velike Lašče ali delujejo
na območju Občine Velike Lašče in je v to dejavnost
vključenih najmanj 60 % občanov Občine Velike Lašče
ter izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o merilih za izbor
programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih
sredstev Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine
Velike Lašče 2/11 ).
V skladu z Nacionalnim programom športa 201 4Q2023
in Izvedbenim načrtom (Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport – 201 4) morajo: (cit.) »izvajalci letnih
programov športa dokazati znižanje cene športnega
programa za vadeče zaradi javnega sofinanciranja
programov. Izračuni cen morajo biti javno dostopni
(prebivalcem mora biti nazorno predstavljeno, za koliko
imajo cenejši športni program zaradi javnega
sofinanciranja)«.
2. Merila in kriteriji
Merila in kriteriji so opredeljeni v Pravilniku o merilih za
izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz
proračunskih sredstev Občine Velike Lašče (Uradno
glasilo Občine Velike Lašče št. 2/11 ), na podlagi katerih
se bodo iz proračunskih sredstev financirali naslednji
programi:

kateri je največ 20 otrok, objekt.
2.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport

Sofinancira se: objekt, strokovni kader v obsegu do 400
ur, materialni stroški programa, meritve in spremljanje
treniranosti, nezgodno zavarovanje.
2.4. Interesna športna vzgoja mladine

Sofinancira se: strokovni kader za 80-urne programe na
skupino, v kateri je največ 20 mladih, objekt.
2.5. Interesna športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport

Sofinancira se objekt in strokovni kader za program v
obsegu do 400 ur letno.
2.6. Športna dejavnost študentov

Sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe na
skupino, v kateri je največ 20 študentk in študentov,
objekt.
2.7. Športna rekreacija

Sofinancira se 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje
20 članov in članic v različnih športnih panogah, in sicer
najemnina objekta za socialno in zdravstveno ogrožene
ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.
2.8. Kakovostni šport

Sofinancira se najem objekta za do 320 ur programa
letno 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.
2.9. Športne prireditve

Sofinancira se: stroške priznanj in pokalov športnikom in
športnim delavcem in organizacijske stroške prireditev.
Pri organizaciji prireditev bo v okviru meril in kriterijev
za sofinanciranje ocenjena kakovost in obsežnost
prijavljene prireditve ob upoštevanju števila tekmovalcev.
Vse navedeno mora biti razvidno iz prijavljenega
programa prireditve. Pogoj za sofinanciranje prireditve je
tudi terminska usklajenost z občinskim koledarjem
prireditev.

2.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:

2.10. Sofinanciranje opreme

–Malisonček,
–Naučimoseplavati,
– Ciciban planinec,
– Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva
in drugi izvajalci.
Sofinancira se: propagandno gradivo, strokovni kader,
najem do 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20
otrok.

Sofinancira se: nakup športne opreme za potrebe
izvajanja športnih dejavnosti.
Za nakup športne opreme je potrebno priložiti
predračun.
3. Namen in višina razpoložljivih sredstev
3./A1 Sofinanciranje športnih prireditev in programov
društev G proračunska postavka 1882: 15.000,00 evrov
(programi pod točkami 2.1 . do 2.9.),
3./A2 Sofinanciranje opreme za športna društva –
proračunska postavka 1886: 2.000,00 evrov (programi
pod točko 2.1 0.).

2.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:

– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– 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 1 0 otrok, in 80-urnih programov na skupino, v

4. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu
Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike
Lašče in na spletni strani (www.velike-lasce.si).

Podrobnejše informacije dobite v času uradnih ur na
Občini Velike Lašče, telefon 01 /781 0 367, Veronika Vasič.
5. Način in rok prijave
Programi morajo biti finančno ovrednoteni in navedeni
viri financiranja. Iz cene, ki jo plačujejo udeleženci
posameznih športnih programov, mora biti razvidno,
kolikšen znesek predstavlja strošek vaditelja, strošek
najema prostora in drugi stroški.
Obvezne priloge k prijavi na razpis so:
Q seznam aktivnih registriranih športnikov v panožni
športni zvezi,
Q seznam članov po posameznih vadbenih skupinah z
navedbo vaditelja skupine,
Q kopije dokazil o strokovni usposobljenosti vaditeljev,
Q urnik vadbe,
Q predračun za nakup opreme,
Q poročilo o delu v preteklem letu na priloženem
obrazcu,
Q finančno poročilo za leto 201 4 in finančni plan za leto
2015.
Prijave je treba oddati na naslov Občina Velike Lašče,
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče in pripisati »Za javni
razpis – šport 2015«.
Rok za prijavo na razpis je 31. marec 2015.
(Upoštevane bodo vloge, ki bodo do tega datuma
prispele na občino po pošti, elektronski pošti ali bodo v
poslovnem času oddane osebno v tajništvo občine!)

6. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Na podlagi pogojev za sofinanciranje športnih
programov v Občini Velike Lašče, meril ter prejetih prijav
na razpis pripravi komisija, ki jo imenuje župan, predlog
za sofinanciranje izbranih programov športa. Prednost pri
sofinanciranju programov imajo športna društva pred
drugimi izvajalci programov.
Z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za leto 2015.
Občina Velike Lašče
Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu
Občine Velike Lašče za leto 2015 (Uradno glasilo Občine
Velike Lašče št.: 2/2015) in 7. člena Statuta Občine Velike
Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06-UPB
in 6/13) ter Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje
društvenih dejavnosti v Občini Velike Lašče (Ur. glasilo
Občine Velike Lašče št. 3/12) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje prireditev in programov
na področju ljubiteljskih dejavnosti v
občini Velike Lašče v letu 2015
1. Predmet razpisa in udeleženci
1.1. Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev in programov
na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja,
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju
knjižne, glasbene, plesne, gledališke, lutkovne, folklorne,
filmske, literarne, likovne, fotografske dejavnosti.

1.2. Udeleženci

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih
programov:
– kulturna društva;
– ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost;
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva;
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, in
sicer 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 področij ustvarili zaključen projekt;
– ostale nevladne organizacije oziroma zasebni neprofitni zavodi, ki imajo v okviru svoje dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost.
2. Pogoji, merila in kriteriji
2.1. Pogoji

Izvajalci morajoizpolnjevati naslednjepogoje:
– imajo sedež v Občini Velike Lašče ali izvajajo
dejavnost na območju Občine Velike Lašče in je v to
dejavnost vključenih najmanj 60 % članov – občanov
Velikih Lašč;
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj
eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
kulturnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco o aktivnih članih društva
(obvezna priloga – seznam aktivnih članov društva);
– opravljajo dejavnostnaneprofitni osnovi;
– občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o
realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje
leto;
– samostojni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno
prebivališčevobčini VelikeLašče;
– se odzivajo na potrebe občine v okviru občinskega
programakulturnihaktivnosti;
– izvajalci so tudi dolžni v svojih promocijskih gradivih
na primeren način predstavljati Občino Velike Lašče.
2.2. Merila in kriteriji

Pri izbiri programov, prireditev in projektov, ki se
sofinancirajo iz občinskega proračuna, se upoštevajo
naslednjaosnovnamerilain kriteriji:
– redno in kakovostno delo društva;
– kakovost predlaganega programa;
– realna možnost izvedbe programa;
– delež lastnih sredstev;
– delež sredstev iz drugih virov;
– odmevnost programov, izvedenih v preteklem letu
(število obiskovalcev, strokovne kritike);
– za izvedene samostojne prireditve se štejejo vse prireditve, organizirane in izpeljane na območju Občine
Velike Lašče in zunaj nje;
– priznana vaja predstavlja dve šolski uri;
– honorar mentorju predstavlja nagrado mentorju, izobraževanjementorjain strokovnaliteratura;
– programski stroški so vezani na izvedbo programa (note, instrumenti, oblačila, rekviziti, tehnična oprema …).
Pri organizaciji prireditev bo v okviru meril in kriterijev
za sofinanciranje ocenjena kakovost in obsežnost prijavljene prireditve z upoštevanjem števila nastopajočih,
ocenjenega števila udeležencev, informiranja javnosti o
prireditvi. Vse navedeno mora biti razvidno iz prijavljenega programa prireditve. Pogoj za sofinanciranje
prireditve je tudi terminska usklajenost z občinskim
koledarjem prireditev.

3. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna vrednost sredstev, ki so na razpolago za
sofinanciranje kulturnih programov v letu 2015, znaša za:
– proračunsko postavko 1831 – Sofinanciranje kulturnih
prireditev in programov društev 13.000,00 evrov.
4. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu
Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike
Lašče in na spletni strani (www.velike-lasce.si).
Podrobnejše informacije dobite v času uradnih ur na
Občini Velike Lašče, telefon 01 /781 0 362, Lidija Čop.
5. Način in rok prijave
Prijava mora vsebovati:
Q podatke o prijavitelju;
Q seznam članov z navedbo članov iz Občine Velike
Lašče;
Q opis (podrobna vsebina, namen in cilj programa oz.
projekta, finančni načrt za izvedbo navedenih programov
v tekočem letu z opredelitvijo virov financiranja);
Q vsebinsko poročilo o delu za preteklo leto in finančno
poročilo za leto 201 4 in finančni plan za leto 2015.
Prijave je treba oddati na naslov Občina Velike Lašče,
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče in pripisati »Za javni
razpis – kultura 2015«.
Rok za prijavo na razpis je 31. marec 2015.
(Upoštevane bodo vloge, ki bodo do tega datuma
prispele na občino po pošti, elektronski pošti ali bodo v
poslovnem času oddane osebno v tajništvo občine!)
6. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Prispele prijave na razpis bo ocenil in ovrednotil odbor
za družbene dejavnosti. Komisija pripravi predlog
sofinanciranja, na podlagi katerega župan sprejme
končno odločitev o dodelitvi sredstev.
Z branimi izvajalci programov sklenjene pogodbe o
sofinanciranju v letu 2015.
Občina Velike Lašče
Občina Velike Lašče na podlagi Pravilnika za
vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v
Občini Velike Lašče (Ur. glasilo Občine Velike Lašče št.
3/12), 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno
glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06-UPB in 6/13) in
Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2015
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/2015) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje projektov in programov
društev in drugih izvajalcev
v občini Velike Lašče v letu 2015
1. Predmet razpisa in udeleženci
1.1. Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti, dejavnosti, namenjenih
otrokom, mladini, upokojencem in vojnim veteranom,
medobčinskemu povezovanju ter dejavnosti na področju
kmetijstva, razvoja podeželja, turizma in malega
gospodarstva v občini Velike Lašče.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi s
področja kulture in športa.
1.2. Udeleženci

Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci programov, ki so
organizirani kot društvo, klub, združenje oz. drugi
izvajalci nevladnih in neprofitnih organizacij, ki:
Q so registrirani za izvajanje dejavnosti iz točke 1 .1 .;
Q imajo urejeno evidenco članstva, če gre za organizacije s članstvom, in imajo člani plačano članarino;
Q imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo
načrtovanih programov, imajo sedež ali enoto na
območju občine Velike Lašče ali izvajajo dejavnosti na
območju občine Velike Lašče oziroma imajo včlanjene
tudi člane – občane občine Velike Lašče.
2. Merila in kriteriji
Pri dodelitvi sredstev za posamezno področje se
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
Q število članov;
Q program dela – vrsta in zahtevnost (finančna in
organizacijska) načrtovanih aktivnosti;
Q pomen in dostopnost programa (dostopnost za širšo
javnost, preseganje zgolj društvenega interesa in
prispevek k vzgojni dejavnosti, splošna korist za občane,
popestritev dogajanja v občini).
Pri sofinanciranju prireditev bosta v okviru meril in
kriterijev za sofinanciranje ocenjena kakovost in
obsežnost prijavljene prireditve ob upoštevanju števila
nastopajočih,
ocenjenega
števila
udeležencev,
informiranja javnosti o prireditvi. Vse navedeno mora biti
razvidno iz prijavljenega programa prireditve. Pogoj za
sofinanciranje prireditve je tudi terminska usklajenost z
občinskim koledarjem prireditev.

3. Namen in višina razpoložljivih sredstev
3./A1 Veteranske organizacije – proračunska postavka
1871 – 4.500,00 evrov.

Sofinanciranje programov organizacij vojnih veteranov.

3./A2 Dejavnosti raznih društev (starejši, mladi) – proračunska postavka 1872 – 4.000,00 evrov.

Sofinanciranje programov za koristno preživljanje
prostega časa otrok in mladine, programi za upokojence.

3./B1 Humanitarne in invalidske organizacije – proračunska postavka 2010 – 2.500,00 evrov.

Sofinanciranje humanitarnih dejavnosti, socialni
programi (namenjeni marginalnim skupinam, ljudem s
posebnimi potrebami, invalidom) in zdravstveni programi
(organizirane terapevtske skupine, preventivna dejavnost).

3./C1 Društva in organizacije na področju kmetijstva in
razvoja podeželja – proračunska postavka 1104 –
8.000,00 evrov.

Sofinanciranje programov in prireditev s področja
kmetijstva in razvoja podeželja, tekmovanj, izobraževanj.

3./C2 Društva in organizacije na področju turizma –
proračunska postavka 1406 – 8.000,00 evrov.

Sofinanciranje programov in prireditev s področja
turizma, promocije, tekmovanj, izobraževanj.

3./D1 Društva in organizacije na področju
medobčinskega povezovanja – proračunska postavka
0301 – 2.500,00 evrov (programi društev).

Sofinanciranje programov na področju medobčinskega
povezovanja v Sloveniji in tujini.

4. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu
Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike
Lašče in na spletni strani (www.velike-lasce.si).
Podrobnejše informacije dobite v času uradnih ur na
Občini Velike Lašče, telefon 01 / 781 0 370, Jerica Tomšič
Lušin in Veronika Vasič.
5. Način in rok prijave
Prijava mora vsebovati:
Q podatke o prijavitelju;
Q seznam članov z navedbo članov iz Občine Velike
Lašče;
Q opis – podrobna vsebina, namen in cilj programa oz.
projekta, finančni načrt za izvedbo navedenih programov
v tekočem letu z opredelitvijo virov financiranja;
Q vsebinsko poročilo o delu za preteklo leto in finančno
poročilo za leto 201 4 in finančni plan za leto 2015.
Prijave je treba oddati na naslov Občina Velike Lašče,
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče in pripisati »Za javni
razpis – društva 2015«.
Rok za prijavo na razpis je 31. marec 2015.
(Upoštevane bodo vloge, ki bodo do tega datuma
prispele na občino po pošti, elektronski pošti ali bodo v
poslovnem času oddane osebno v tajništvo občine!)
6. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Prispele prijave bodo obravnavale razpisne komisije za
posamezna področja, ki jih imenuje župan. Komisije
pripravijo predlog sofinanciranja, na podlagi katerega
župan sprejme končno odločitev o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe
o sofinanciranju dejavnosti za leto 2015.
Občina Velike Lašče

2. Pomen izrazov
Prireditelji projektov v okviru občinskih praznovanj so
društva, zveze društev, zasebni zavodi in druge nevladne
organizacije ter javni zavodi, ki izpolnjujejo pogoje
javnega poziva (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Prijavitelj projekta je odgovorni nosilec projekta. Projekt
je posamična dejavnost, ki jo prijavitelj prijavlja v okviru
občinskih praznovanj in je v javnem interesu ter
dostopna javnosti.
3. Pogoji za prijavo
Na poziv se lahko prijavijo le prijavitelji projektov
(upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
Q da delujejo na področju, na katerega se nanaša poziv,
kar dokazujejo s preteklim delovanjem, iz katerega je
razvidno, da so že uspešno izvedli ali bili vključeni v
izvedbo primerljivega projekta, ki je presegal zgolj
društveni interes;
Q da so kot pogodbena stranka z občino izpolnili vse
pogodbene obveznosti;
Q da bodo ob izboru omogočili javno dostopnost
projekta,
Q da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil že posredovan
ali izbran na drugih razpisih, ki jih objavlja Občina
Velike Lašče;
Q da bo projekt realiziran v okviru načrtovanih terminov
oz. v skladu s termini, ki jih določi občina.
4. Kriteriji za izbor
Izbor projektov bo ocenjevala komisija, ki jo imenuje
župan. Pri izboru bo upoštevan kriterij predvidenega
obsega, kakovosti in odmevnosti prireditve, sodelovanje
z lokalnimi organizacijami in društvi in njihova
vključenost, prepoznavanje projekta kot doprinos k
popestritvi dogajanja v občini.

5. Financiranje
Projekt bo sofinanciran iz proračunskih sredstev za
Na podlagi 8. člena Pravilnika za vrednotenje ter občinske proslave in prireditve (postavka 0405). Projekt
sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Velike mora biti finančno ovrednoten s prikazom posameznih
Lašče (Ur. glasilo Občine Velike Lašče št. 3/12 in 1 8. čl. stroškov in navedenimi viri financiranja. Skupna višina
Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne sredstev, namenjena za izvedbo projektov, ki so predmet
dejavnosti v Občini Velike Lašče (Ur. glasilo Občine poziva, je do 3.000,00 evrov (za točke 1 .1 ., 1 .2. in 1 .3.)
Velike Lašče št. 1 /08, 2/09, 6/13) objavlja Občina Velike in do 500,00 evrov (za točko 1 .4.).
Lašče
6. Način in rok prijave
JAVNI POZIV
Predlagatelji projekta oddajo prijave na obrazcih, ki so
priloga javnega poziva. Rok za prijavo je 31. marec
za izbor projektov v okviru občinskih
2015 . Vloge je potrebno oddati na naslov Občina Velike
praznovanj, ki jih bo sofinancirala
Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče in pripisati: »Za
Občina Velike Lašče
javni poziv 2015 – prireditve«.
(Upoštevane bodo vloge, ki bodo do tega datuma
1. Predmet in področje poziva
prispele na občino po pošti, elektronski pošti ali bodo v
Predmet poziva je sofinanciranje projektov prirediteljev, poslovnem času oddane osebno v tajništvo občine!)
ki bodo potekali v okviru občinskih praznovanj, in sicer:
7. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
1.1. prireditev ob praznovanju občinskega praznika Prispele prijave bo obravnavala komisija, ki jo imenuje
(Trubarjeva domačija Rašica, 7. junij 2015 od 12. ure župan, in pripravila predlog izbora projektov. Končno
dalje),
odločitev o izboru projekta in višino sofinanciranja na
predlog komisije sprejme župan.
1.2. občinska prireditev za dan reformacije
(Trubarjeva domačija Rašica, –30. oktober 2015),
S prirediteljem izbranega projekta bo sklenjena pogodba.
1.3. silvestrovanje na prostem

(Velike Lašče, 31 . 12. 2015),

1.4. prireditevob slovenskem kulturnem prazniku

(8. februar 201 6).

Občina Velike Lašče

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi proračuna za
leto 2015 in Pravilnika o subvencioniranju izgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine
Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št.
4/1 4)

JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje izgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju
občine Velike Lašče

1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je subvencioniranje izgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) na
območju Občine Velike Lašče za leto 2015.
Višina sredstev, namenjenih za subvencioniranje
izgradnje MKČN za leto 2015, znaša 80.000,00 evrov.
Upravičencem se po namenu dodelijo finančna sredstva
v višini:
Q 1 .300€/MKČN z nazivno zmogljivostjo 1 Q6 PE;
Q 1 .800€/MKČN z nazivno zmogljivostjo 7Q20 PE;
Q 2.300€/MKČN z nazivno zmogljivostjo 21 Q50 PE.

4: Soglasje lastnikov objektov in soinvestitorjev
MKČN, ki je skupna za več objektov (samo, če se več
samostojnih objektov priključi na eno MKČN).
Priloga

4. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vlogo z zahtevanimi prilogami se pošlje na naslov:
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
ali izroči osebno v sprejemni pisarni Občine Velike
Lašče. Vlogo se poda v zaprti kuverti s pripisom:
»Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav«. Rok za oddajo vlog je do 30. oktobra 2015 .
Sredstva se dodeljujejo do porabe.
Če ob vložitvi vloga ni popolna, se prosilca pozove, da
vlogo v postavljenem roku dopolni. Če tega ne stori
oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna,
se jo s sklepom zavrže.
Vsak upravičenec je do subvencije za posamezni objekt
upravičen samo enkrat.

5. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Postopek dodeljevanja sredstev vodi komisija, ki jo
imenuje župan.
Vloge bodo obravnavane v roku 30 dni po prejetju vloge.
2. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Komisija pregleda obravnava vse popolne in pravočasno
a) Do subvencije so upravičene fizične in pravne osebe, prispele vloge ter pripravi seznam upravičencev
ki so lastnice stanovanjskih ali poslovnih stavb zunaj najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog.
aglomeracij, na območju katerih mora Občina Velike Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih
Lašče zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih sredstev odloči občinska uprava s sklepom. Zoper
odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno navedeni sklep je dovoljena pritožba županu Občine
napravo in imajo stalno prebivališče oziroma poslovne Velike Lašče. Odločitev župana je dokončna.
prostore v občini Velike Lašče. Seznam aglomeracij, kjer
mora Občina Velike Lašče zagotoviti odvajanje in V roku 30 dni od vročitve sklepa o sofinanciranju
čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo izgradnje MKČN se izvede nakazilo odobrenih
in javno čistilno napravo, na katerih ni mogoče pridobiti proračunskih sredstev na bančni račun upravičenca.
subvencij, je sestavni del tega razpisa. Natančnejši
vpogled je možen na Občini Velike Lašče in na spletnem Vse potrebne informacije dobite na Občini Velike Lašče
(Roman Viršek, tel. 01 781 0 363, roman.virsek@velikenaslovu www.velike-lasce.si.
lasce.si).
b) Do subvencije so upravičena tudi društva in neprofitne organizacije, ki imajo sedež v občini Velike Lašče in Velike Lašče, dne 19. februarja 2015
so lastniki ali solastniki oziroma upravljavci stavb na
Župan Občine Velike Lašče
območju občine Velike Lašče.
Anton Zakrajšek, univ.dipl. inž., l.r.
c) Komisija, ki jo ob razpisu imenuje župan, lahko
odobri subvencijo tudi za priključitev objektov znotraj
aglomeracij iz priloge 1, če ugotovi, da priključitev Priloga 1
objekta na javni kanalizacijski sistem ni možna ali ni
ekonomsko upravičena.
Seznam območij aglomeracij v občini Velike Lašče, kjer
razen izjemoma ni mogoče uveljavljati subvencij za
d) Upravičenci, ki so podali popolno vlogo v tekočem izgradnjo MKČN.
letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli subvencije,
imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem ID AGLOMERACIJE
IME AGLOMERACIJE
redu.
5468
VELIKE LAŠČE
3. VLOGA
5466
RAŠICA
RAŠICA
Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z osnovnimi 5503
podatki prosilca ter obvezne priloge. Obvezne priloge 5501
TURJAK
so:
5417
DVORSKA VAS
Priloga 1 : Fotokopija računa za nakup MKČN in potrdilo
5498
TURJAK
o plačilu.
5464
VELIKI OSOLNIK
Priloga 2 : Ocena obratovanja MKČN, ki jo izdela izvajalec javne službe (v občini Velike Lašče storitev izvaja 5488
SROBOTNIK PRI VEL. LAŠČAH
Komunalno podjetje Grosuplje, kontakt: Nejc Vesel, tel.: 5477
ULAKA
01 788 89 24).
548
VELIKA SLEVICA
Priloga 3 : Soglasje solastnikov stanovanjskega objekta in
soinvestitorjev MKČN (samo, če obstaja več solastnikov
objekta, za katerega se izdaja vloga).

SEZNAM MKČN, ki na dan 16. 12. 2014 izpolnjujejo kriterije

Vir: http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005

