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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ul
RS št. 94/07-UPB 2, 76/08, 79/09, 51/10) ter 30. člena Statuta
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št.
2/06 – UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na
svoji 23. redni seji, dne 7. marca 2014 sprejel
PRAVILNIK
o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva
v občini Velike Lašče
(Zap. št. PR-14, šifra: 4)

1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje proračunskih sredstev
iz postavke Razna pokroviteljstva občine kot transferi
neprofitnim organizacijam, planiranih v vsakoletnem planu
proračuna Občine Velike Lašče.

2. člen
Občina je lahko pokrovitelj manjših in večjih prireditev,
dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti (prireditve in
dejavnosti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na
različnih nivojih.
Sredstva iz prvega člena tega pravilnika se namenjajo za
sofinanciranje prireditev in dejavnosti:
— ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote
(demokratične vrednote, človekove pravice in druga
temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi
Republike Slovenije);
— ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne,
športne, humanitarne in podobne narave;
— ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne
potenciale;
— ki so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine;
— ki so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno
sodelovanje;
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— ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
— ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in
pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih
priložnosti oziroma pomoč pri tem.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso
namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in
profitnim organizacijam.
3. člen
Za dodelitev proračunskih sredstev prosilec zaprosi s pisno
vlogo, ki jo naslovi na Občino Velike Lašče.
O dodelitvi sredstev odloči župan s sklepom. Upravičencem
se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva v višini do
750,00 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo
za namen, za katerega so dodeljena. Če sredstva niso bila
uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, lahko
občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zamudnimi obrestmi.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu
Občine Velike Lašče.
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A: BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI
4.594.000
II.
SKUPAJ ODHODKI
5.046.400
III. PRIHODKI – ODHODKI (I. — II.)
(452.400)
B: RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
0
PRIDAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
0
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
0
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
C: RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA
157.000
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. — VIII.)
(157.000)
X.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
(609.400)
NA RAČUNIH (III. + VI.+ IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ X. — IX)
452.400
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
609.400
12. 2013«
2. člen
Doda se nov 8.b člen, ki se glasi:
»8.b člen

Številka: 0301-04/2014-1
Velike Lašče, dne 7. marca 2014
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 UPB, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4) in
16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine
Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) je Občinski svet Občine
Velike Lašče na 24. redni seji dne 9. maja 2014 sprejel
ODLOK O 1. REBALANSU
PRORAČUNA OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2014
(Zap. št. OD-50, šifra: 4)
1. člen
V odloku o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2014
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/2013 in 1/2014)
se spremeni drugi odstavek 2. člena, ki se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin določa v
naslednjih zneskih:

(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.
Splošna proračunska rezervacija v letu 2014 znaša 10.000
EUR. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Velike Lašče.
Številka: 410-004/2013-3
Velike Lašče, dne 9. maja 2014
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
Priloga: Splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov
1. Rebalansa proračuna Občine Velike Lašče za leto 2014
(dosegljivo na http://velike-lasce.si).
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Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08, 79/09,
51/10), 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo
Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13), 16. člena Odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Velike Lašče (Ur. l. RS, št. 15/99, Uradno glasilo Občine Velike
Lašče 6/11) in 10. člena Odloka o lokalnih gospodarskih
javnih službah v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine
Velike Lašče, št. 1/14) je Občinski svet Občine Velike Lašče
na 24. redni seji dne 9. maja 2014 sprejel
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III. ORGANIZACIJA REŽIJSKEGA OBRATA
5. člen
Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno
odgovoren županu oziroma po njegovem pooblastilu tajniku
občine.
V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni kot redno
zaposleni, zaposleni po pogodbah ali zaposleni po ustreznih
programih javnih del.

ODLOK
o ustanovitvi režijskega obrata Občine Velike Lašče
(Zap. št. OD-49, šifra: 1)

Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu s
kadrovskim načrtom občine in aktom o sistemizaciji delovnih
mest ter predpisih, ki urejajo položaj javnih uslužbencev.

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen

Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge za
režijski obrat na področju gospodarskih javnih služb opravlja
občinska uprava občine.

Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Velike Lašče (v
nadaljevanju: občina).
2. člen
Ta odlok določa vprašanja povezana s statusom, delovnim
področjem ter pooblastili režijskega obrata v občini.
3. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Velike Lašče.
Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja
organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Velike
Lašče in ni pravna oseba.
II. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA
4. člen
Režijski obrat pokriva naslednja področja:
1. urejanje in čiščenje javnih površin;
2. vzdrževanje občinskih javnih cest;
3. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na
voziščih in ob voziščih državnih cest, ki so namenjene
urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju
prometa skozi naselja.
Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so
opredeljene v Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah
in zakonu.
Za izvajanje posameznih opravil v okviru svojih dejavnosti
lahko režijski obrat odda javno naročilo za oddajo del
zunanjemu izvajalcu.

IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA
6. člen
Sredstva za delo režijskega obrata se zagotovijo v proračunu
občine.
Režijski obrat se kot oblika izvajanja lokalne gospodarske
javne službe financira:
— s ceno javnih dobrin,
— iz proračuna občine,
— iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
7. člen
Za režijski obrat kot obliko izvajanja lokalne gospodarske
javne službe vodi občinska uprava občine Velike Lašče
ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča obračun
odhodkov in prihodkov v skladu s 4. členom tega odloka po
načelih, ki veljajo za gospodarske službe.
8. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno
uporabljajo določila Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Velike Lašče, Odloka o
gospodarskih lokalnih javnih službah v Občini Velike Lašče
ter določbe predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
V. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu
Občine Velike Lašče.
Št.:0301-011/2014-1
Velike Lašče, dne 9. maja 2014
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
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Na podlagi 16. člena Statuta občine Velike Lašče (Uradno
glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) je Občinski
svet Občine Velike Lašče na24. redni seji dne 9. maja 2014
sprejel
SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
(Zap. št. SK-60, šifra: 1)
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— Ani Debeljak za razvoj gospodarstva in kulture ter
ohranjanje dediščine velikolaškega zadružništva.
2.
Priznanja se podelijo v okviru praznovanja občinskega
praznika.
Številka: 0301-008/2014-1
Velike Lašče, dne 9. maja 2014

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na parceli parc.
št. 1176/2, k.o. 1719 – Lužarji, v izmeri 982 m2.
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za člana:
Urša Modic, let. roj. 1973, stanujoča Male Lašče 7a, 1315
Velike Lašče;
za namestnika člana:
Lidija Čop, let. roj. 1977, stanujoča Cereja 45, 1315 Velike
Lašče.
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5. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti
soglasja ostalih lastnikov zemljišč, ki so predmet urejanja.
V primerih novogradnje vlake je potrebno vlogi priložiti
tudi elaborat vlake, ki ga izdela ZGS.

2.

Izpolnjeno vloge z zahtevano dokumentacijo zbiramo na
Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče do
porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 10. 2014.

Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta. Ta
sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in
začne veljati osmi dan po objavi.

Vloge bodo obravnavane v roku 45 dni po prejetju vloge.
Prosilci bodo o odobritvi obveščeni v 30 dneh po obravnavi
vlog.

Številka: 0301-008/2014-1
Velike Lašče, dne 9. maja 2014

Vse potrebne informacije dobite na občini Velike Lašče
(Jerica Tomšič Lušin, tel. 7810 369, jerica.tomsic-lusin@
velike-lasce.si).

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

2.
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa postane lastnina Občine
Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
3.
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.
Številka: 0301-009/2014-1
Velike Lašče, dne 9. maja 2014

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12), 16. člena Statuta
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št.
2/06 – UPB, 6/13) in 57. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št.
2/06 - UPB) ter na predlog komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja je Občinski svet Občine Velike Lašče
na 24. redni seji dne 9. maja 2014 sprejel

Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Velike
Lašče
(Zap. št. SK-62, šifra: 4)
1.
Na podlagi 5. člena Odloka o priznanjih Občine Velike
Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 63/00), 16.
člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine
Velike Lašče št. 2/06-UPB, 6/13) je Občinski svet Občine
Velike Lašče na predlog komisije za priznanja in odlikovanja
na 24. redni seji dne 9. maja 2014 sprejel
SKLEP
o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče
(Zap. št. SK-61, šifra: 2)
1.
Naziv častni občan Občine Velike Lašče se v letu 2014
podeli:
— Jožetu Centi za izjemne dosežke na področju kulture.
Priznanje Občine Velike Lašče se v letu 2014 podeli:
— poveljstvoma Civilne zaščite občine Velike Lašče in
Gasilske zveze Velike Lašče za organizacijo zaščite in
pomoči ob naravni nesreči – žledu v februarju 2014;

V Občinsko volilno komisijo Občine Velike Lašče se
imenujejo:
za predsednika:
Ivan Gale, let. roj. 1980, stanujoč Trubarjeva cesta 47, 1315
Velike Lašče;
za namestnika predsednika:
Miriam Lavrič, let. roj. 1983, stanujoča Dvorska vas 14a,
1315 Velike Lašče;
za člana:
Majda Novak, let. roj. 1963, stanujoča Hlebče 5, 1315 Velike
Lašče;
za namestnika člana:
Veronika Vasič, let. roj. 1958, stanujoča Prhajevo 1, 1315
Velike Lašče;
za člana:
Manfred Deterding, let. roj. 1950, stanujoč Dvorska vas 3,
1315 Velike Lašče;
za namestnika člana:
Marija Ivanc Čampa, let. roj. 1975, stanujoča Pušče 2, 1315
Velike Lašče;

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi proračuna za leto
2014, Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Velike Lašče (Uradno
glasilo Občine Velike Lašče, št. 5/07) in sprejetega letnega
programa ukrepov na področju kmetijstva za leto 2014
JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za urejanje poljskih poti in dostopov
ter sanacijo gozdnih vlak v letu 2014
Predmet javnega razpisa je:
— urejanje poljskih poti in dostopov
1. Višina sredstev je 7.000,00 EUR.
2. Financira se ureditev poljski poti, ki so javno dobro in
jih za kmetijsko dejavnost uporablja več kmetijskih
gospodarstev.
3. Financirajo se stroški v višini 100 % potrebnih del.
4. Poljske poti se bodo urejale po vrstnem redu prispelosti
vlog do porabe sredstev.
— sanacija gozdnih vlak in dostopov
1. Višina sredstev je 8.800,00 EUR.
2. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo
za kmetijstvo in imajo sedež v občini Velike Lašče.
3. Sofinancirajo se stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški urejanja, obnove in
izgradnje dovoznih poti.
4. Višina pomoči je 50 % upravičenih stroškov obnove
oz. novogradnje vlake. Pomoč se dodeljuje do porabe
sredstev.

Občina Velike Lašče
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
občinskega prostorskega načrta – zbiranje razvojnih potreb
Decembra 2013 je začel veljati Občinski prostorski načrt
Občine Velike Lašče. Že v času od javne razgrnitve osnutka
OPN do sprejetja OPN smo na občino prejeli veliko novih
pobud, ki pa jih zaradi samega postopka nismo mogli vključiti
v postopek usklajevanja.
Ob prejemu poskusnih izračunov vrednotenja nepremičnih
so številni lastniki stavnih zemljišč ugotovili, da le-teh ne
potrebujejo in jih želijo še naprej uporabljati kot kmetijska
oz. gozdna zemljišča. Na občini smo že od leta 2010
informativno beležili ustne pobude lastnikov zemljišč, ki
so želeli, da se del njihove parcele ali cela parcela izloči iz
stavbnih zemljišč. Do danes smo tako zabeležili že kar veliko
število takšnih pobud.
Občinski svet Občine Velike Lašče je na svoji seji sprejel
sklep, da naj občina glede na potrebe občanov pristopi k
spremembam in dopolnitvam občinskega prostorskega načrta.
V skladu s prvim odstavkom 47. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju zato začenjamo z zbiranjem razvojnih potreb
lastnikov zemljišč.
Svoje razvojne pobude za spremembo namenske rabe
zemljišč lahko lastniki zemljišč vložite na Občino Velike
Lašče na obrazcu (str. 7 in 8) do 20. junija 2014.
Hkrati pozivamo vse tiste lastnike, ki ste na občini že ustno
izrazili željo za spremembo namenske rabe in smo vas
informativno že evidentirali, da izpolnite spodnji obrazec in
nam ga do 20. junija pošljete ali oddate na občino Velike
Lašče.
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OBČINA VELIKE LAŠČE
tel.: 01 781 03 70
fax: 01 781 03 65
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče
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e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net
e-naslov: http://www.velike-lasce.si

VLOGA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA
1. POBUDNIK
Priimek in ime
Naslov
Pošta
Telefon
E-pošta (neobvezno)

2. PREDLOG SPREMEMBE
2.1Iz nestavbnega v stavbno zemljišče
Katastrska občina
(naziv)

Parcela
(številka)

Območje
(v celoti ali delno)

Namen
(vpiši številko vrste namena)

Vloga za spremembo namenske rabe je objavljena tudi na
spletni strani občine Velike Lašče http://www.velike-lasce.si/.
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž.
Župan

Vrste namena
1
2
3
4

—
—
—
—

stanovanjski objekt
pomožni objekt pri stanovanjski hiši
objekt za potrebe kmetijske dejavnosti
objekt za obrtno podjetniško, proizvodno
ali poslovno dejavnost

5
6
7
8

—
—
—
—

počitniški objekt
športno rekreacijski objekt
objekt družbenega pomena
drugo______________________________
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2.2 Iz stavbnega v nestavbno zemljišče v območje kmetijskih ali gozdnih zemljišč po dejanski rabi
Katastrska občina
(naziv)

Parcela
(številka)

Območje
(v celoti ali delno)

3. OBVEZNA PRILOGA:

V primeru pobude za spremembo samo dela parcele je potrebno obvezno priložiti fotokopijo katastrskega načrta parcele in
na njem označiti del, na katerega se nanaša sprememba.

4. IZJAVA

Izjavljam, da sem lastnik/solastnik parcele, za katero je podana pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča in s podpisom
potrjujem, da so navedeni podatki resnični! Seznanjen sem, da če je pobuda ocenjena kot primerna za nadaljnjo obravnavo,
še ne pomeni, da bo v postopku priprave in sprejemanja prostorskega akta pobuda za spremembo osnovne namenske rabe
tudi upoštevana. Prav tako dovoljujem, da se za potrebe nadaljnjih postopkov lahko koristijo podatki iz javnih evidenc.
Pobudnik
(ime in priimek)

Opomba:

Datum vložitve pobude

Podpis lastnika parcele

Pobudo za spremembo namenske rabe lahko vloži samo lastnik parcele.
Če je več solastnikov parcele, za katero je podana pobuda za spremembo, je potrebno priložiti soglasje vseh
solastnikov predlagane parcele.

Izpolni občina:
Številka/oznaka pobude: _______________________
Za občino prevzel
(ime in priimek)

Datum prevzema pobude

Lastnoročni podpis

