URADNO GLASILO
Občine Velike Lašče
Številka 3/1 6, 1 . junij 201 6

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA Občine Velike Lašče za leto 2015
ODLOK o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Turjaškega grajskega kompleksa
za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost
ODLOK o turistični taksi v Občini Velike Lašče
ODLOK o spremembah Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti
ODLOK o spremembah Odloka o gospodarski javni službi odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Velike Lašče
PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v Občini Velike Lašče
SKLEP o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica
SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Občine Velike Lašče
POPRAVEK Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra številka 0301 -06/201 6
JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče za leto 201 6
JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za leto 201 6
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 11 0/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSDPO, 1 09/08, 49/09, 38/1 0 – ZUKN, 11 /11 –UPB4 in
11 0/11 – ZDIU12) 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-ZLS – UPB2, 76/08-ZLS-O,
79/09 – ZLS-P, 14/201 0 – Odl.US:U-I-267/09-19,
51 /201 0, 84/201 0 – Odl.US: U-I-176/08-1 0) in Statuta
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike
Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/2013) je Občinski svet Občine
Velike Lašče na 11 . seji dne 11 . maja 201 6 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
Občine Velike Lašče za leto 2015
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine
Velike Lašče za leto 2015.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za
leto 2015 sestavljajo:
- splošni del,
- posebni del,
- NRP – načrt razvojnih programov.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz
predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov
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oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih
izdatkov proračuna Občine Velike Lašče za leto
2015. V načrtu razvojnih programov je podan
prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih
posameznih projektov, njihovih spremembah tekom
leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za
leto 2015 se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike
Lašče.
Številka: 41 0-06/201 6-1
Velike Lašče, dne 11 . maja 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
Priloge: I. Splošni del
II. Posebni del
III. NRP – načrt razvojnih programov

Posebni del in Načrt razvojnih programov zaključnega računa
proračuna Občine Velike Lašče za leto 2015 je objavljen na:
http://www.velike-lasce.si .

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 1 0.
seji dne 17. marca 201 6 sprejel

Pojmi, ki se uporabljajo v tem odloku, imajo enak
pomen, kot jih določa Zakon o spodbujanju
razvoja turizma.

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TURISTIČNE TAKSE
ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi
Turjaškega grajskega kompleksa za kulturni in
zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost
1. člen
S tem odlokom preneha veljati Odlok o razglasitvi
Turjaškega grajskega kompleksa za kulturni in
zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost
(Uradni list SRS, št. 43/88), zaradi njegove
neskladnosti z veljavno zakonodajo.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.
Številka: 0301 -013/201 6-1
Velike Lašče, dne 17. marca 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
Na podlagi 1 9. in 20. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12,
17/15) 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 1 0. redni seji 17. marca 201 6 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Velike Lašče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja plačilo turistične takse v
Občini Velike Lašče, način poročanja o zbrani
turistični taksi in nadzor nad njenim pobiranjem in
odvajanjem.
Določajo se zavezanci za plačilo turistične takse,
višina turistične takse, način porabe sredstev
turistične takse, oprostitve plačila turistične takse,
postopek pobiranja in odvajanja turistične takse,
mesečno poročilo, nadzor nad pobiranjem turistične
takse in kazenske določbe.
2. člen
Turistična taksa je prihodek Občine Velike Lašče,
namenjen za urejanje kraja, pospeševanje razvoja
turizma, promocijo in druge dejavnosti s področja
turizma.

3. člen
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani
Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem
območju zunaj svojega stalnega prebivališča
uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem
objektu (turisti).
4. člen
Turisti plačajo turistično takso hkrati s plačilom
storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžni tudi
v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za
prenočevanje, razen če Zakon o spodbujanju
razvoja turizma ne določa drugače.
III. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Višina turistične takse se v skladu z zakonom
določa v točkah. Vrednost točke določa in
usklajuje v skladu z zakonom Vlada Republike
Slovenije.
Na območju Občine Velike Lašče znaša višina
turistične takse 8 točk.
Dnevna višina turistične takse se izračuna tako, da
se število točk pomnoži z vrednostjo točke.
IV. OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
- otroci do 7. leta starosti,
- osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
- osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe
pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri
zavarovancu podana invalidnost oziroma telesna
okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju
invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi
članske izkaznice invalidske organi-zacije,
- otroci in mladostniki na podlagi predložitve
fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
- učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih
programov, ki jih na nepridobitni podlagi
organizirajo društva in druge vzgojnoizobraževalne ustanove ter verske in druge
skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
- dijaki in študenti v dijaških oziroma študentskih
domovih,

- osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v
gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
- tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in
sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
- člani Planinske zveze Slovenije v planinskih
postojankah, na podlagi veljavne članske
izkaznice.
Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
- osebe od 7. do 1 8. leta starosti,
- turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij,
ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so
vključena v mednarodno mrežo mladinskih
prenočišč IYHF,
- turisti v kampih.
7. člen
Plačila turistične takse so lahko oproščeni
organizatorji in aktivni udeleženci mednarodnih in
medobčinskih prireditev, katerih nočitev plača
organizator in imajo pomen za turistično
promocijo Občine Velike Lašče.
Sklep o oprostitvi plačila turistične takse na
podlagi pisne vloge organizatorja izda župan
Občine Velike Lašče.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela
turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve
iz 6. člena tega odloka v evidenci, ki je določena v
9. členu tega odloka.

Mesečno poročilo se oddaja na predpisanem
obrazcu »Poročilo o plačani turistični taksi«, ki je
priloga temu odloku in je objavljen na spletni strani
Občine Velike Lašče. Poročilo se oddaja po pošti
na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1,
Velike Lašče ali po elektronski pošti na
obcina.velike-lasce@siol.net.

VI. NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE
TAKSE
10. člen
Osebe iz 8. člena tega odloka morajo voditi
evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci
gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo
prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi
o prijavi prebivališča določenih podatkov razvidno
tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma
turista.
11. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične
takse ter vodenjem evidenc opravljata pristojni
davčni organ in pristojni občinski inšpekcijski
organ.

VII. PRISILNA IZTERJAVA
12. člen
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni
davčni organ. Če zavezanci turistične takse ne
odvedejo v predpisanem roku in na predpisan
V. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA
način, občina sporoči pristojnemu davčnemu
uradu, naj takso prisilno izterja.
TURISTIČNE TAKSE
Davčni organ na podlagi sporočila izda odločbo, s
8. člen
katero naloži zavezancu, da v 25 dneh nakaže
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, neodvedeno turistično takso in plača zakonite
samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in zamudne obresti. Če zavezanec neodvedene
kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, turistične takse in zakonitih zamudnih obresti ne
morajo pobirati turistično takso v imenu in za plača v navedenem roku, se neodvedena turistična
račun Občine Velike Lašče hkrati s plačilom taksa in zakonite zamudne obresti prisilno izterjajo
storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan po predpisih o prisilni izterjavi davkov.
prenočevanja.
Finančna uprava Republika Slovenije sklene z
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in občino pogodbo, v kateri se posebej določi
odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v nadomestilo za opravljanje storitev po prejšnjem
primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za odstavku in s katero se uredijo druga medsebojna
prenočevanje.
razmerja.
9. člen
Osebe iz 8. člena tega odloka so do 25. dne v VIII. KAZENSKE DOLOČBE
mesecu dolžne predložiti občini mesečno poročilo
13. člen
za pretekli mesec, iz katerega mora biti razvidno
število prenočitev in znesek pobrane turistične Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če ne:
takse.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena - pobira turistične takse v skladu s 5. in 6. členom
nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v tega odloka,
mesecu za pretekli mesec na poseben račun - nakazuje pobrane turistične takse v skladu z
občine.
določbo 9. člena tega odloka,

- vodi evidence v skladu z določbo 1 0. člena tega
odloka.
Z globo 250 EUR se kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe za prekrške, navedene v alinejah
prvega odstavka.
Z globo 250 EUR se kaznuje samostojni podjetnik
posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje,
za prekrške, navedene v alinejah prvega odstavka.
Z globo 250 EUR se kaznujeta za prekrške,
navedene v alinejah prvega odstavka tega člena,
sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na
prenočevanje.

IX. PREHODNE IN KONČNE
14. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se
neposredno uporablja Zakon o spodbujanju
razvoja turizma. Če bi v primeru sprememb
določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma
postale posamezne določbe tega odloka neskladne
z zakonom, se uporabljajo neposredno določbe
Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
15. člen
Odlok o turistični taksi Občine Velike Lašče se
objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 0301 -01 4/201 6-1
Velike Lašče, dne 17. marca 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/1 0 – ZUKN in 57/11 –
ORZGJS40), 1 49. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 70/08,1 08/09,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 1 02/15, 30/1 6) 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 11 . seji dne
11 . maja 201 6 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o zbiranju in prevozu
komunalnih odpadkov

Na podlagi 61 . člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 1 08(09,
57/12, 1 09/12) 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 1 0. redni seji dne 17. marca 201 6 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje VP 25/1 Ločica – območje za
proizvodne dejavnosti
1. člen
V Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za
proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine
Velike Lašče št. 1 /09, 3/09 - popravek) se spremeni
36. člen in se po novem glasi:
»Dopustno je preoblikovanje zarisanih zemljiških
parcel (ki so po Načrtu parcelacije, ki je prikazan
na grafičnem listu 1 0 »Načrt parcelacije« v merilu
1 :1 000) v večje ali manjše skladno s potrebami
investitorjev in podrobnejša parcelacija znotraj
območja zaradi lastniške strukture in različnih
dejavnosti.
Zarisani odmiki objektov in količbene točke se
lahko spreminjajo v skladu z dovoljenimi
odstopanji.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.
Številka: 0301 -015/201 6-1
Velike Lašče, dne 17. marca
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
»Z globo 1 00,00 evrov se kaznuje za prekršek
uporabnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s
prvo, četrto, šesto ali osmo alinejo prvega odstavka
tega člena ali v posode ali tipizirane vrečke, ki so
namenjene mešanim komunalnim odpadkom ali
biološkim odpadkom, odlaga, zliva ali postavlja
nevarne odpadke (prva alineja drugega odstavka
tega člena).«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

Številka: 0301 -017/201 6-1
1. člen
V Odloku o zbiranju in prevozu komunalnih Velike Lašče, dne 11 . maja 201 6
odpadkov (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št.
Župan Občine Velike Lašče
6/12) se spremeni deveti odstavek 25. člena tako, da
Anton
Zakrajšek,
univ. dipl. inž., l.r.
se po novem glasi:

Na podlagi 1 49. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 - UPB, 70/08, 1 08/09,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 1 02/15, 30/1 6), 32.,
33., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter
127/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni
list RS, št. 29/11 - UPB, 21 /13, 111 /13) v zvezi z
Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06), 29. členom Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS UPB2) ter skladno z Odlokom o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1 /1 4) in
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 11 . seji dne 11 . maja 201 6 sprejel
ODLOK
o spremembah Odloka o gospodarski javni službi
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov v Občini Velike Lašče

1. člen
V odloku o gospodarski javni službi odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo
Občine Velike Lašče, št. 1 /1 0) se črta 20. člen.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o
gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2) 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 11 . redni seji
dne 11 . maja 201 6 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o merilih za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost, v Občini Velike Lašče
1. člen
V Pravilniku o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost, v Občini
Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče,
št. 2/1 4) se spremeni 3. točka 3. člena, ki se po
novem glasi:
»3. Za gostinske terase in letne vrtove se lahko
odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
- ob petkih in sobotah med 22. in 2. uro naslednjega dne,
- vse ostale dni med 22. in 23. uro.«
2. člen
določila pravilnika

2. člen
V 23. členu se črta zadnji odstavek.

Vsa ostala
nespremenjena.

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

Številka: 0301 -01 6/201 6-1
Velike Lašče, dne 11 . maja 201 6

Številka: 0301 -01 8/201 6-1
Velike Lašče, dne 11 . maja 201 6

ostanejo

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

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

Na podlagi 5. člena Odloka o priznanjih Občine
Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče
št. 63/00), 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
predlog komisije za priznanja in odlikovanja na 11 .
redni seji dne 11 . maja 201 6 sprejel
SKLEP
o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče

2.
Priznanji se podelita v okviru praznovanja
občinskega praznika

1.
Priznanje Občine Velike Lašče se v letu 201 6
podeli:
- Heleni Grebenc Gruden za izjemne dosežke na
področju kulture,
- Francu Debeljaku za glavno vlogo v 1 0. Ribniškem pasijonu Prišel sem zate, 201 6.

Številka: 0301 -01 9/201 6-1
Velike Lašče, dne 11 . maja 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena v povezavi s
tretjim odstavkom 97. člena in 61 . členom Zakona o
prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (33/07, 70/08
-ZVO-1 B, 1 08/09, 80/1 0 – ZUPUDPP (1 06/1 0 popr.),
43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A,
1 09/12) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51 /1 0)
ter na osnovi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB,
6/13) je župan Občine Velike Lašče sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje VP 25/1 Ločica (Uradno glasilo
Občine Velike Lašče št. 1 /09, 3/09 - popravek)

S tem sklepom se opredelijo vsebina in obseg
sprememb in dopolnitev OPPN, postopek in roki
priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja
prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja
predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in
nosilci
upravno-strokovnih
aktivnosti
ter
zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za
izvedbo naloge. Priprava sprememb in dopolnitev
OPPN bo potekala po predpisanem postopku
skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini,
obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/07).

III.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN za
območje VP 25/1 Ločica
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega
zemljišča
in dele zemljišč s parcelnimi številkami:
I.
1 91 9/4, 1 920, 1 922, 1 923, 1 925/2, 1 926, 1 929,
1 928, 1 927, 1 930, 1 931, 1 932, 1 933/2, 3585/2,
Namen sklepa in pravna podlaga
3611
/3, 3611 /5, 3996/2, 3996/3, 4002/4
S tem sklepom se začne postopek priprave vse k./2,o. 3611
1711 Turjak.
sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje VP V območje sprememb in dopolnitev se lahko
25/1 Ločica (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. vključijo tudi dodatna zemljišča, če se med
pripravo prostorskega akta ugotovi potreba po tem.
1 /09, 3/09 - popravek).
Pravno podlago za izvedbo postopka priprave
IV.
sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje VP
Način pridobitve strokovnih rešitev
25/1 Ločica (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. Strokovne podlage za pripravo sprememb in dopol1 /09, 3/09 - popravek) predstavlja 57. člen Zakona
o prostorskem načrtovanju v povezavi s tretjim nitev OPPN so:
odstavkom 97. člena in 61 . členom (ZPNačrt; - geodetski načrt območja,
Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1 B, 1 08/09, - idejne zasnove za ureditev energetske in komu80/1 0 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – nalne infrastrukture,
ZUPUDPP-A, 1 09/12 in 76/1 4 – odl. US).
- idejne zasnove prometne ureditve.
Obseg in potrebnost izdelave morebiti potrebnih
II.
dodatnih strokovnih podlag se preveri in ugotovi
Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem
po
pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora.
sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu OPPN za
območje VP 25/1 Ločica
V.
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
za območje VP 25/1 Ločica
območje VP 25/1 Ločica (Uradno glasilo Občine Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OPPN je
Velike Lašče št. 1 /09, 3/09 - popravek). Veljavni predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega
prostorski akt območje deli na 7 prostorskih enot sklepa.
Priprava dopolnjenega osnutka sprememb
(F1 –F7). Spremembe in dopolnitve OPPN so in dopolnitev
OPPN je en mesec po pridobitvi
načrtovane na severnem delu območja OPPN, v smernic. Sprejem
predloga sprememb in
prostorskih enotah območje 1, delno območje 2 in dopolnitev OPPN je predviden
eno leto po začetku
območje 6.
veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni
S spremembami in dopolnitvami OPPN se predvidijo: okvirni roki.
VI.
- širitev na zemljišči parc. št. 1 929 in 1 928 obe k.o.
1711 Turjak zaradi uskladitve z veljavnim OPN,
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za
načrtovanje sprememb in dopolnitev OPPN za
- spremembe in prilagoditve načrtovanih prostorobmočje VP 25/1 Ločica
skih ureditev območja.
Parcele, ki bodo vključene v ureditveno območje Nosilci urejanja prostora:
sprememb in dopolnitev OPPN, so v občinski lasti.
Dovoljeni gradbeni posegi niso v skladu s 1 . RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za
potrebami bodočih lastnikov in njihovimi
zaščito in reševanje,
razvojnimi namerami, zato je treba izdelati 2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
spremembe in dopolnitve prostorskega akta, ki bo
okolje,
omogočil uresničitev nameravanih gradenj.

3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat
za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje,
4. Eles, Elektro Slovenija, d.o.o,
5. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana,
6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota
Ljubljana,
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Ljubljana,
8. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za
infrastrukturo,
9. Javno komunalno podjetje Grosuplje,
1 0. Vodokomunalni sistemi, d.o.o.,
11 . Občina Velike Lašče,
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci
urejanja prostora, če se v postopku priprave
sprememb in dopolnitev OPPN izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.

VII.
Financiranje priprave sprememb in dopolnitev
OPPN za območje VP 25/1 Ločica
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira
Občina Velike Lašče.
VIII.
Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike
Lašče in na svetovnem spletu (http://www.velikelasce.si/) in začne veljati z dnem objave.

Številka: 0301 -012/201 6-1
Velike Lašče, dne 24. marca 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi 46. in 53.a-člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (33/07, 1 08/09, 57/12, 1 09/12) in 1 6.
člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo
Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13) je župan
Občine Velike Lašče sprejel
SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta
Občine Velike Lašče

1. člen
S tem sklepom se začne postopek sprememb in
dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo
Občine Velike Lašče št. 7/13, 5/15 – obvezna
razlaga, 2-1 6 – obvezna razlaga; v nadaljevanju
OPN Velike Lašče) po kratkem postopku.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembe in
dopolnitve OPN Velike Lašče
po kratkem postopku)
V času po sprejemu in uveljavitvi OPN Velike
Lašče so se pri njegovi uporabi v praksi, še posebej
ob uporabi v upravnih postopkih za pridobivanje
gradbenih dovoljenj, pokazala določena neskladja
med posameznimi določbami znotraj Priloge 1 k
Odloku o OPN Velike Lašče, ki so posledica
očitnih napak. S spremembami in dopolnitvami
OPN Velike Lašče po kratkem postopku se ta
neskladja odpravljajo.
3. člen
(javna razgrnitev)
Predlog sprememb in dopolnitev OPN Velike
Lašče z obrazložitvijo bo objavljen na oglasni
deski občine Velike Lašče in na občinski spletni
strani http://www.velike-lasce.si/ od 2.6. 201 6 do
1 6. 6. 201 6. V tem času bo javnosti omogočeno
podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
Pripombe je v navedenem roku možno podati
pisno po pošti, po e-pošti na naslov
obcina@velike-lasce.si ali v času uradnih ur na
sedežu Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315
Velike Lašče.
4. člen
(nosilci urejanja prostora)
Občina bo po sprejemu sprememb in dopolnitev
OPN Velike Lašče po kratkem postopku v roku
sedmih dni po njihovem sprejemu o tem obvestila
ministrstvo ter vse državne nosilce urejanja
prostora.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike
Lašče in na svetovnem spletu (http://www.velikelasce.si/) in začne veljati z dnem objave.
Številka: 0301 -020/201 6
Velike Lašče, dne 26. maja 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

V Sklepu o ukinitvi statusa javnega dobra številka
0301 -06/201 6 z dne 1 8. februarja 201 6,
objavljenem v Uradnem glasilu Občine Velike
Lašče št. 2/20151 6 z dne 1 6. 3. 201 6, je bila
ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi 30.
člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo
Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13) dajem
POPRAVEK
Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra številka
0301 -06/2016 z dne 18. februarja 2016
V točki II. Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
številka 0301 -06/201 6 z dne 1 8. februarja 201 6
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/201 6) se
besedilo pravilno glasi:
»Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane
lastnina Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315
Velike Lašče.«
Številka: 0301 -06/201 6-2
Velike Lašče, dne 30. marca 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o
proračunu Občine Velike Lašče za leto 201 6 in
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15)

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Velike Lašče za leto 2016
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva so:
- gospodarske družbe, ki se po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, razvrščajo na mikro- in
majhne družbe,
- fizične osebe, ki imajo status samostojnega
podjetnika posameznika, ki se razvrščajo na mikroin majhne podjetnike.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja,
navedena v 4. členu Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike
Lašče, št. 4/15).
Predmet javnega razpisa je:
I. sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo
1 . Višina sredstev je 23.600,00 EUR.
2. Sedež upravičenca ali kraj investicije morata biti
na območju Občine Velike Lašče.

3. Upravičeni stroški so za:
- nakup zemljišča za gradnjo poslovnih
prostorov, vezano na novo investicijo na območju
Občine Velike Lašče,
- investicije v komunalno in infrastrukturno
opremljanje zemljišča,
- nakup, graditev, prenovo in adaptacijo
poslovnih prostorov,
- nakup strojev in opreme,
- nakup patentov, licenc, izumov, tehničnih
izboljšav ter blagovnih znamk.
4. Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev, najvišji delež pomoči znaša do 15 %
upravičenih stroškov investicije (brez DDV).
Maksimalna višina pomoči na posameznega
upravičenca je 4.000 EUR letno.
Sofinanciranje velja za vse investicije z datumom
računa od 1 . 1 . 201 6 dalje.
5. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno
dokumentacijo:
- pravnomočno upravno dovoljenje za
gradnjo,
- račune za nakup strojev ali opreme oz.
račune o izvedenih delih,
- fotokopijo dovoljenja o registraciji dejavnosti,
- pisno izjavo o:
- že prejetih de minimis pomočeh,
vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v
kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še
kandidiral za de minimis pomoč,
- drugih že prejetih (ali zaprošenih,
v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za
iste upravičene stroške.
6. Sredstva se bodo delila do porabe sredstev glede
na datum prejema oz. oddaje vloge.

II. nepovratna sredstva za odpiranje novih
delovnih mest
1 . Višina sredstev je 4.000,00 EUR.
2. Ukrep je namenjen sofinanciranju odpiranja
novih delovnih mest – samozaposlitev in dodatnih
zaposlitev.
Pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje
samozaposlitve:
- samozaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in
poslovanjem v Občini Velike Lašče,
- neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev.
Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja
dodatne zaposlitve:
- sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas,
- potrjen obrazec M1 o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje,
- na novo odprto delovno mesto je zaposlena
oseba s stalnim bivališčem na območju Občine
Velike Lašče,
- zaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in
poslovanjem v Občini Velike Lašče,

- neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev,
- brezposelna oseba, ki se zaposluje, ni imela
zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih
povezanih družbah.
3. Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev v enkratnem znesku 1 .000,00 EUR na
posamezno novo zaposlitev za samozaposlitve in
nove zaposlitve, sklenjene od 1 . 1 . 201 6 dalje.
4. Vlogi je treba poleg izpolnjenega obrazca
priložiti vsa dokazila, navedena v obrazcu.
5. Sredstva se bodo delila do porabe sredstev glede
na datum prejema oz. oddaje vloge.

III. promocijske aktivnosti na področju malega
gospodarstva
1 . Višina sredstev je 2.400,00 EUR.
2. Ukrep je namenjen sodelovanju podjetij in podjetnikov na sejmih, razstavah, konferencah doma
in v tujini ali organizaciji samostojnih predstavitev
z namenom, da se predstavijo potencialnim
kupcem z izdelki in storitvami.
Občina bo sofinancirala do 50 % upravičenih
stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice
oziroma največ do 800 EUR za izvedeno aktivnost
na upravičenca. Podjetniki so upravičeni do
sofinanciranja ene promocijske aktivnosti letno.
Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in
delovanja stojnice, stroški promocijskega materiala
ter potni stroški udeležencev na sejmu.
3. Sofinancirajo se promocijske aktivnosti od 1 . 1 .
201 6 dalje.
4. Vlogi je treba priložiti fotokopije računov in
dokazil o plačilu računov ter poročilo o izvedenem
projektu.
5. Sredstva se bodo delila do porabe sredstev glede
na datum prejema oz. oddaje vloge.
Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini
Velike Lašče in na spletni strani www.velikelasce.si. Prijave je treba oddati na naslov Občina
Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Vloge bodo obravnavane v roku 45 dni po prejetju
vloge. Prosilci bodo o odobritvi vlog obveščeni v
30 dneh
po obravnavi vlog. Sredstva se
dodeljujejo do porabe, zadnji rok za oddajo vlog
je 30. 11 . 201 6.
Vse potrebne informacije dobite na Občini Velike
Lašče (Jerica Tomšič Lušin, tel. 781 0 369,
jerica.tomsic-lusin@velike-lasce.si).
Občina Velike Lašče

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o
proračunu Občine Velike Lašče za leto 201 6 in
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za
programsko obdobje 2015–2020 (Uradno glasilo
Občine Velike Lašče, št. 4/15)
JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za
leto 2016
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih
sredstev iz občinskega proračuna za naslednje
ukrepe:
I. naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s
primarno kmetijsko proizvodnjo
1 . Višina sredstev je 20.000,00 EUR.
2. Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju
občine oziroma katerih naložba se izvaja na
območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje
opravljajo na najmanj 4 ha kmetijskih površin v
lasti ali zakupu, ki ležijo na območju občine;
- na kmetijskem gospodarstvu redijo najmanj
4 GVŽ.
3. Upravičeni stroški so:
- gradnja, nakup, ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer je kupljeno zemljišče
upravičeno le do 1 0 % skupnih upravičenih
stroškov zadevne dejavnosti,
- nakup mehanizacije in opreme (rabljene
ali nove) do tržne vrednosti sredstev,
- splošni stroški na področju izdatkov iz
prve in druge alineje, kot so plačila za storitve
arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve
svetovanja z zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo,
vključno s stroški za študije izvedljivosti; študije
izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko
glede na njihove rezultate niso nastali nobeni
odhodki v okviru naložb iz prve in druge alineje,
- pridobitev ali razvoj računalniške
program-ske opreme ter pridobitev patentov,
licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do
plačila in letnih rastlin,
- zasaditev letnih rastlin,
- dela v zvezi z odvodnjavanjem,
- nakup živali,
- naložbe za skladnost z veljavnimi standardi
Unije,
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
kot so marža zakupodajalca, stroški refinanciranja
obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja,
- obratna sredstva.

4. Višina pomoči je 15 % upravičenih stroškov
naložb na kmetijskih gospodarstvih, pri čemer
DDV ni upravičen strošek. Najvišji skupni znesek
pomoči za naložbe na kmetijskem gospodarstvu iz
tega ukrepa lahko znaša največ 3.000 EUR na leto
na kmetijsko gospodarstvo. Znesek pomoči se
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli
skupni znesek de minimis pomoči v kmetijskem
sektorju.
5. Sofinancirale se bodo naložbe z datumom računa
od 1 . 1 . 201 6 dalje. Naložbe morajo biti izvedene
na območju Občine Velike Lašče in se ohraniti vsaj
dve leti.
6. Sredstva se bodo delila do porabe sredstev glede
na datum prejema oz. oddaje vloge.
7. Vlogi je treba poleg izpolnjenega obrazca
priložiti vsa dokazila in izjave, navedene v
obrazcu.

II. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
1 . Višina sredstev je 5.000,00 EUR.
2. Upravičenci do pomoči so kmetijska
gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine oziroma
katerih naložba se izvaja na območju občine in
dejavnost primarne kmetijske proizvodnje
opravljajo na najmanj 2 ha kmetijskih površin v
lasti ali zakupu.
3. Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega
zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
4. Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna
dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o
teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč;
- kopija katastrskega načrta;
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo
naložbe v primeru zakupa zemljišča;
- sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika (zemljišče, na katerem se ureja pašnik ne sme
biti manjše od 0,5 ha), za razširitev obstoječega
pašnika (zemljišče ne sme biti manjše od 0,5 ha)
ali obnovo pašnika, starejšega od 1 0 let.
5. Višina pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov nezahtevne
agromelioracije, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
- do 150 evrov/ha urejenega pašnika;
- najvišji skupni znesek za naložbo na kmetijskem gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša
največ 1.000 EUR na leto na kmetijsko gospodarstvo;

- znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z
odobreno pomočjo presegli skupni znesek de
minimis pomoči v kmetijskem sektorju.
6. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški z
datumom računa od 1 . 1 . 201 6 dalje.
7. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev
glede na datum prejema oz. oddaje vloge.
8. Vlogi je treba poleg izpolnjenega obrazca
priložiti vsa dokazila in izjave, navedene v
obrazcu.

III. Pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlak
1 . Višina sredstev je 5.000,00 EUR.
2. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
z območja Občine Velike Lašče, ki imajo v lasti
najmanj 2 ha gozdnih zemljišč na območju
občine.
3. Upravičeni stroški:
- delo z bagrom ali rovokopačem (žlica ali
udarno kladivo), nasipni material.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
- elaborat gozdnih vlak s strani Zavoda za
gozdove Slovenije,
- soglasja vseh lastnikov gozdnih parcel, preko
katerih poteka gozdna vlaka,
- predračun stroškov.
5. Višina pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov, pri čemer
DDV ni upravičen strošek
- najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za
izvedbo tega ukrepa je 500 EUR na lastnika gozda
oz. kmetijsko gospodarstvo na leto,
- ne glede na določilo iz prejšnje alineje se
pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo
presegli skupni znesek de minimis pomoči po
Uredbi komisije (EU) št. 1 407/2013.
6. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški z datumom računa od 1 . 1 . 201 6 dalje.
7. Sredstva se bodo delila do porabe sredstev glede
na datum prejema oz. oddaje vloge.
8. Vlogi je treba poleg izpolnjenega obrazca
priložiti vsa dokazila in izjave, navedene v
obrazcu.
Izpolnjene vloge z zahtevano dokumentacijo
zbiramo na Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1,
1315 Velike Lašče do porabe sredstev oz.
najkasneje do 30. 11 . 201 6.
Vloge bodo obravnavane v roku 45 dni po prejetju
vloge. Prosilci bodo o odobritvi obveščeni v 30
dneh po obravnavi vlog.
Vse potrebne informacije dobite na Občini Velike
Lašče (Jerica Tomšič Lušin, tel. 781 0 369,
jerica.tomsic-lusin@velike-lasce.si).
Občina Velike Lašče

