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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 21.
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in Statuta Občine Velike
Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13)
je Občinski svet Občine Velike Lašče na 17. seji, dne 26. aprila
2017 sprejel

odhodkov 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 2016. Sestavni del zaključnega računa je
tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov,
njihovih spremembah med letom 2016 ter o njihovi realizaciji
v tem letu.

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2016

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2016 se
objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za
leto 2016.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2016
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in
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Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) 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 17.
redni seji, dne 26. aprila 2017 sprejel

ODLOK O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NAČRTU ZA OBMOČJE VP 25/1 LOČICA –
OBMOČJE ZA PROIZVODNE DEJAVNOSTI - 2
I. Uvodne določbe
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, popravek 3/09,
3/16), se na koncu doda novi 1. a člen, ki se glasi:
»1. a člen
(predmet sprememb in dopolnitev OPPN)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo
proizvodno cono v Občini Velike Lašče za območje urejanja
z oznako VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/09, popravek 3/09,
3/16), v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OPPN –
skrajšano SD OPPN, ki jih je izdelal Urbis, d. o. o., Maribor, pod
številko projekta 2016/OPPN-012.
(2) Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na povečanje
območja zaradi uskladitve z veljavnim OPN in prilagoditvijo
načrtovanih prostorskih ureditev.«
2. člen
3. člen odloka (strokovne osnove) se dopolni tako, da se dodajo
alineje, ki se glasijo:
– »Geodetski načrt območja;
– Idejne zasnove za ureditev energetske in komunalne
infrastrukture;
– Idejne zasnove prometne ureditve.«
3. člen
Za 4. členom odloka se doda novi 4. a člen, ki se glasi:
»4. a člen
(sestavni deli SD OPPN)
Spremembe in dopolnitve OPPN obsegajo besedilo in
kartografski del:
I. Besedilo odloka
II. Kartografski del
1. Prikaz namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz grafičnih prilog kartografskega dela prostorskega
plana
M – 1 : 5000
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1.2 Izsek iz veljavnega OPPN – Prostorska ureditev

M – 1 : 1000
2. Prikaz ureditvenega območja sprememb in dopolnitev OPPN
z načrtom parcel
2.1 Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
M – 1 : 1000
3. Prikaz območja sprememb in dopolnitev OPPN in načrtovanih
ureditev v širšem prostoru
3.1 Pregledna situacija širšega območja načrtovanih rešitev
M – 1 : 5000
4. Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom
vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji
4.1 Ureditvena situacija
M – 1 : 1000
4.2 Prikaz ureditve s funkcionalno oblikovalskimi pogoji
M – 1 : 1000
4.3 Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja na
gospodarsko javno infrastrukturo
M – 1 : 1000
4.4 Prometno tehnična situacija s prikazom priključevanja na
obstoječo prometno ureditev
M – 1 : 1000
5. 5. Prikaz območja sprememb in dopolnitev OPPN z načrtom
parcel
5.1 Načrt parcelacije
M – 1 : 1000«
4. člen
Za 5. členom odloka se doda novi 5. a člen, ki se glasi:
»5. a člen
(priloge SD OPPN)
Priloge sprememb in dopolnitev OPPN so:
1. Izvleček iz občinskega prostorskega načrta (OPN);
2. Prikaz stanja prostora za obravnavano območje;
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve;
4. Seznam nosilcev urejanja prostora, smernice in mnenja;
5. 
Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta;
6. Povzetek za javnost.«
II. Ureditveno območje sprememb in dopolnitev OPPN
5. člen
V 6. členu odloka (ureditveno območje OPPN) se spremeni 1.
odstavek in se po novem glasi:
»(1) Ureditveno območje OPPN zajema parcele: 1919/4, 1920,
1922, 1923, 1925/2, 1926, 1927, 1928, 1929 1930, 1931, 1932,
3585/2, 3611/2, 3611/3, 3611/5, 3996/2, 3996/3 in 4002/4 – del
(cesta) ; vse k. o. Turjak (1711). Celotno območje sprememb in
dopolnitev OPPN zajema parcelne številke: del 1926, del 1927,
del 1933/2, del 1931, 1928, 1929, 1930; vse k. o. Turjak (1711).«
V prvi povedi drugega odstavka 6. člena se površina »55.926,9
m2« zamenja s površino »62.866,9 m²«.
Na koncu drugega odstavka 6. člena se doda besedilo:
»Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zajema
funkcionalne enote F5 in F6, pri čemer se del funkcionalne
enote F6 spremeni v funkcionalno enoto F5, in sicer na skrajnem
severnem delu območja, na parcelni številki 1931 k. o. Turjak
(1711).«
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6. člen
V 9. členu odloka (rušitve, prestavitve in nadomestne povezave)
se črta 3. odstavek in se nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi:
»(3) Dovoljene so rušitve že zgrajenih objektov.«

– rezervoar,
–
priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja,
– samostojna parkirišča,
– objekt za oglaševanje,
– pomožni komunalni objekt.

III. Opis rešitev načrtovane prostorske ureditve

(2) Postavitev enostavnih objektov ne sme ovirati rabe prostora,
objektov in sosednjih parcel, izgradnje, rabe in vzdrževanja
javne infrastrukture. Prav tako ne sme ovirati prometa,
zmanjševati preglednosti in varnosti za vse uporabnike.

7. člen
V 10. členu odloka (namembnost) se črta 3. odstavek in se
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(3) Poleg te dejavnosti iz 2. odstavka tega člena so v posameznih
funkcionalnih enotah dovoljene še naslednje dejavnosti:
– F1 in F2 – trgovske, gostinske in druge storitvene dejavnosti;
– F3, F4 in F5 – proizvodne in predelovalne dejavnosti ter klavno
predelovalna dejavnost, trgovska dejavnost, dejavnosti, vezane
na promet in transport (vzdrževanje cestišč, javnih površin,
parkiranje tovornih vozil, vzdrževanje in popravila vozil, strojev
in naprav), zbirni center za ravnanje z odpadki;
– F6 trgovska dejavnost, gostinska dejavnost in dejavnosti,
vezane na promet in transport (vzdrževanje cestišč, javnih
površin, parkiranje tovornih vozil, vzdrževanje in popravila
vozil, strojev in naprav);
V funkcionalni enoti F7 so dovoljene komunalne dejavnosti oz.
ureditev skupne čistilne naprave ter pripadajočih ureditev.«
8. člen
V 12. členu (regulacijske omejitve) veljavnega odloka se pod
točko 1. doda nova alineja, ki se glasi:
– »V funkcionalni enoti F5 je kartografsko prikazano območje
pozidave (črtkana črta), kamor se lahko umestijo objekti.
Prikazani so načelni tlorisi stavb, možna je drugačna lega stavb,
drugačnega tlorisa, oblike in velikosti, vendar vse v območju
pozidave, kar se natančno opredeli v projektni dokumentaciji.
Črte območja pozidave ni dovoljeno presegati, objekti se je
lahko dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so od nje odmaknjeni
v notranjost. Objekti lahko presegajo območje pozidave le s
funkcionalnimi elementi, ki ne vplivajo bistveno na oblikovni
vtis gradbene mase. To so nadstreški, balkoni, loggie, zunanje
stopnice, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi in podobno.
Glede na zasnovo pozidave in stavb se zarisana parcelacija
spremeni in prilagodi zasnovi, opredeljeni v projektni
dokumentaciji.«
9. člen
13. člen odloka (pogoji za gradnjo enostavnih objektov) se v
celoti črta in nadomesti v besedilom, ki se glasi:
»(1) V skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov,
je dovoljena postavitev naslednjih nezahtevnih in enostavnih
objektov:
– majhna stavba,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave,
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zidovi,
– mala komunalna čistilna naprava,
– nepretočna greznica,

(3) Ograje je dovoljeno postaviti na mejo ali ob parcelni meji. V
primerih večjih gradbenih enot v funkcionalni enoti je možno
ograditi samo zemljišče, določeno z gradbenimi mejami in
gradbenimi linijami. Če je združenih več gradbenih enot v
enovit objekt, je možno ograditi tudi funkcionalno zemljišče.«
10. člen
V 20. členu odloka (Prometno omrežje) se dopolni 1. odstavek
tako, da se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Pri načrtovanju navezave območja na državno cesto je
potrebno upoštevati novelirane rešitve v skladu s projektnimi
pogoji, potrjenimi rešitvami ter s soglasjem DRSI.«
V 20. členu odloka (Prometno omrežje) se črta 9. odstavek in se
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(9) Javne ceste so označene z oznakami od C1 do C7. Normalni
prečni profili posameznih cest so:
Cesta z oznako C1:
– enostranski hodnik za pešce (1,5 m);
– vozišče skupne širine (7,5 m),
– zeleni pas z drevoredom (6–8 m);
Cesta z oznako C2:
– zeleni pas z drevoredom (3 m);
– enostranski hodnik za pešce (1,5 m);
– vozišče skupne širine (6,5 m);
– zeleni pas (1,5 m).
Cesta z oznako C3:
– zeleni pas z drevoredom (3 m);
– enostranski hodnik za pešce (1,5 m);
– vozišče skupne širine (6,5 m);
– zeleni pas z drevoredom (6 m).
Cesta z oznako C4 in C7:
– enostranski hodnik za pešce (1,5 m);
– vozišče skupne širine (6,0 m).
Cesta z oznako C5 in C6:
– vozišče skupne širine (7,5 m).
Cesta z oznako C8 (se izvede po potrebi):
– vozišče skupne širine (6,5 m).
Ob potrebah po večjih ureditvenih površinah, večjih in
drugačnih objektih, ob združevanju objektov ali drugačni
postavitvi se ceste C6, C7 in C8 prilagodijo načrtovanim
objektom oziroma se jih lahko tudi črta, če niso potrebne, kar
se natančneje opredeli v projektni dokumentaciji, ko je znan
investitor in njegove potrebe. Lokacija omenjenih cest se
prilagodi dejanskim potrebam investitorja.«
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11. člen
V 21. členu odloka (elektro omrežje) se črtajo alineje 2, 3 in 4 in
se nadomestijo z besedilom, ki se glasi:
»(2) Vsi objekti se priključijo na zgrajeno TP Ločica OC Turjak.
Za oskrbo posameznih objektov je potrebno zgraditi cevno
PVC kanalizacijo za potrebe elektro vodov v skladu z izdelano
projektno dokumentacijo. V predvidenih cestnih povezavah se
zagotovi prostor za izgradnjo cevne PVC kanalizacije.
(3) Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati
veljavno tipizacijo distribucijskih podjetij, veljavne tehnične
predpise in standarde s področja oskrbe z električno energijo
ter pridobiti upravno dokumentacijo. Za elektroenergetsko
infrastrukturo je potrebno izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo.«
12. člen
V 22. členu odloka (odvajanje komunalnih in padavinskih voda)
se dopolni 5. odstavek z besedilom, ki se glasi:
»Ob izpustu meteornih voda v površinske vode je potrebno v
projektni dokumentaciji izdelati hidravlični izračun prevodnosti
struge na obravnavanem območju in dokazati pretočno
sposobnost vodotoka.«
V 22. členu odloka se črta 7. odstavek in nadomesti z besedilom,
ki se glasi:
»(7) Do izgradnje čistilne naprave mora vsak objekt zagotoviti
čiščenje komunalnih in po potrebi industrijskih odpadih voda
lokalno na lastnem zemljišču (greznica, mala čistilna naprava
ipd.) oziroma skupaj s sosednjimi objekti (v skladu s fazno
izgradnjo). Po izgradnji skupne čistilne naprave se lokalni
sistemi čiščenja komunalnih odpadnih voda opustijo, objekti se
navežejo na skupno čistilno napravo. Očiščeno vodo iz lokalnih
čistilnih naprav je treba speljati v odvodnik ali ponikovalnice,
nastali mulj pa odvažati na večjo čistilno napravo ali ustrezno
deponijo.«
13. člen
27. člen odloka (varstvo kulturne dediščine) se v celoti črta in
nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»(1) V območju urejanja je enota kulturne dediščine Laporje –
Arheološko najdišče Ločica, EŠD 29234, registrirano arheološko
najdišče. Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni
iz prikaza stanja prostora, ki je obvezna priloga tega akta, in
drugih uradnih evidenc.
(2) Za registrirano kulturno dediščino, navedeno v prvem
odstavku tega člena, velja varstveni režim, določen v občinskem
prostorskem načrtu.
(3) Investitor na območju urejanja, na katerem načrtovane
ureditve segajo na registrirano arheološko najdišče, zagotovi
izvedbo predhodnih arheoloških raziskav.
(4) Za vsak poseg v enoto registrirane kulturne dediščine
je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
kulturnovarstveno soglasje po predpisih s področja varstva
kulturne dediščine. Za poseg v enoto kulturne dediščine se
šteje vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo
videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki
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dediščino uničujejo, razgrajujejo in spreminjajo njeno lokacijo.
To so tudi vsa zemeljska dela, ki se ne štejejo za gradnjo.
(5) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba
pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitve
arheološke ostaline. Obseg in faznost predhodnih arheoloških
raziskav določi pristojna območna enota Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije z izdajo kulturnovarstvenih
pogojev.
(6) Obravnavano območje je potrebno na robnem delu
krajinsko urediti in zasaditi z višinsko razgibano vegetacijo
tako, da se bo vizualno ujemala z obstoječo vegetacijo (zasnova
zelenih površina), skladno s 15. členom veljavnega odloka.
(7) Površine, ki so med gradnjo razgaljene, se mora sproti
sanirati tako, da se ponovno zasujejo, utrdijo, humunizirajo,
zatravijo in zasadijo (če ne bodo pozidane ali drugače utrjene).«

14. člen
V 35. členu odloka (varstvo pred požarom) se črta šesti odstavek
in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(6) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu –
zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v
elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji
požarne varnosti.«
Za 35. členom odloka se doda novi 35. a člen (varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami), ki se glasi:
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(3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potrebno
pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih
snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost razlitja
nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno
ob upoštevanju sledečega:
– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene
mehanizacije,
– nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in
strojnih olj,
– nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z
obstoječih utrjenih površin in objektov ter
– nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki
gradbenih in drugih materialov.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu
Občine Velike Lašče.

(4) V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče
skladno z veljavnimi predpisi.

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode (Uradno glasilo Občine Velike
Lašče št. 1/08, 2/10, 2/12 in 7/15) in Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12)
je občinski svet Občine Velike Lašče na 17. redni seji dne 26.
aprila 2017 sprejel naslednji

15. člen
(vpogled)
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled pri:
– Občinski upravi, Občina Velike Lašče,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič – Rudnik.
16. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu
Občine Velike Lašče.
Številka. 0301-015/2016-2
Velike Lašče, dne 26. aprila 2017
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

»35a. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1)
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se nahaja
zunaj naravnih omejitev, kot so poplavna ogroženost ter visoki
nivoji podzemnih voda, nahaja pa se na potencialno erozijsko
ogroženem območju.
Na podlagi geološko geomehanskega poročila območje ni
plazovito, izvedejo se ustrezni ukrepi za odvod zalednih talnih
vod. Temeljenje se izvede na izboljšana temeljna tla.

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 na 17. seji dne 26. aprila 2017 sprejel

(2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne
nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g. Tveganje
nastanka plazov zaradi potresa je v tem območju srednje.
Predvidene stavbe in ureditve morajo biti projektirane za
omenjeni projektni pospešek tal. V skladu z določili predpisa
o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov morajo biti ti
projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo
verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo
povzročili:
– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta;
– deformacij, večjih od dopustnih ravni;
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in
vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je
nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

1. člen
S tem odlokom preneha veljati Odlok o varstvenih pasovih
vodnih virov v Ljubljani in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni
list SRS št.: 18/77, 17/81, 30/81, 15/83 in 15/85) v delu, ki se
nanaša na območje občine Velike Lašče.

Odlok
o prenehanju veljavnosti Odloka o varstvenih
pasovih vodnih virov v Ljubljani in ukrepih za
zavarovanje v delu, ki se nanaša na območje
občine Velike Lašče

Varstvo vodnih virov je na območju občine Velike Lašče
zagotovljeno z Odlokom o varstvu virov pitne vode na območju
Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 36/98).

Številka: 0301-09/2017-1
Velike Lašče, dne 26. aprila 2017
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. ,l.r.

SKLEP
o določitvi višine cen storitev povezanih
z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami v Občini Velike Lašče
I.
Občinski svet Občine Velike Lašče potrdi sklep o določitvi cene
storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v
Občini Velike Lašče in Elaborat o oblikovanju cen storitev
javne službe, povezane z greznicami in malimi komunalnimi
čistilnimi napravami, ki ga je izdelal izvajalec javne službe,
Javno komunalno podjetje Grosuplje, d. o. o., pod št. 5a-KANMKČN/2017 z datumom marec 2017.
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II.
Potrjena cena storitve javne službe:
– Cena izvajanja storitve, povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami znaša 0,2845 EUR/ m3.
– Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi
greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
ki se obračuna v EUR/mesec in predstavlja strošek javne
infrastrukture, se zaračunava glede na velikost obračunskega
vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:

vodomer

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

faktor

Omrežnina v EUR
na mesec

1
3
10
15
30
50
100
200

0,5261
1,5784
5,2613
7,8919
15,7839
26,3065
52,6130
105,2260

Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, uporabnikom se
obračuna po predpisani stopnji.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu
Občine Velike Lašče. Cene se začnejo uporabljati s 1. 6. 2017.
Številka: 0301-06/2017-1
Velike Lašče, dne 26. aprila 2017
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

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 na 17. seji, dne 26. aprila 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na parceli št.
4032/31 k. o. 1711 – Turjak, zemljišče v izmeri 27 m2.
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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: 0301-08/2017-1
Velike Lašče, dne 26. aprila 2017

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 2017 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 2017
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 25.000,00 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:
–
gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer je
kupljeno zemljišče upravičeno le do 10 % 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 programske opreme ter
pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih
znamk.
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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 pomoči
“de minimis” v kmetijskem sektorju.
5. Sofinancirale se bodo naložbe z datumom računa od 1. 1.
2017 dalje. Naložbe morajo biti izvedene na območju občine
Velike Lašče in se ohraniti vsaj dve leti.
6. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum
prejema oz. oddaje vloge.
7. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa
dokazila in izjave, navedene v obrazcu.
II. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
1. Višina sredstev je 6.000,00 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 10 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 evrov na leto na
kmetijsko gospodarstvo;
– znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo
presegli skupni znesek pomoči “de minimis” v kmetijskem
sektorju.
6. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški z datumom računa
od 1. 1. 2017 dalje.
7. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum
prejema oz. oddaje vloge.
8. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa
dokazila in izjave, navedene v obrazcu.
III. Pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlak
1. Višina sredstev je 4.000,00 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, prek katerih poteka
gozdna vlaka;
– predračun stroškov.
5. Višina pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
–
najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za izvedbo
tega ukrepa je 500 evrov 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
pomoči “de minimis” po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013.
6. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški z datumom računa
od 1. 1. 2017 dalje.
7. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum
prejema oz. oddaje vloge.
8. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa
dokazila in izjave, navedene v obrazcu.
Izpolnjeno vloge z zahtevano dokumentacijo zbiramo na
Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče do porabe
sredstev oz. najkasneje do 30. 11. 2017.
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. 7810 369, jerica.tomsic-lusin@velike-lasce.si).
Občina Velike Lašče
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Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu
Občine Velike Lašče za leto 2017 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 2017
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 mikro in majhne podjetnike.
Do pomoči “de minimis” niso upravičena podjetja, navedena
v 4. členu Pravilniku 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 30.000,00 EUR.
2. Sedež upravičenca ali kraj investicije morata biti na območju
občine Velike Lašče.
3. Upravičeni stroški:
– nakup zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, vezano na
novo investicijo na območju občine Velike Lašče;
–
investicije v komunalno in infrastrukturno opremljanja
zemljišča;
– nakup, graditev, prenova in adaptacija 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. 2017 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 pomočeh “de minimis”, vključno z navedbo, pri
katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju
še kandidiral za pomoč “de minimis”;
• drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem
dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške.
6. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum
prejema oz. oddaje vloge.
II. nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest
1. Višina sredstev je 7.000,00 EUR.
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2. Ukrep je namenjen sofinanciranju odpiranja novih delovnih
mest – samozaposlitev in dodatnih zaposlitev.
Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja 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. 2017
dalje.
4. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa
dokazila, navedena v obrazcu.
5. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum
prejema oz. oddaje vloge.
III. promocijske aktivnosti na področju malega
gospodarstva
1. Višina sredstev je 3.000,00 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. 2017 dalje.
4. Vlogi je potrebno priložiti fotokopije računov in dokazil o
plačilu računov ter poročilo o izvedenem projektu.
5. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum
prejema oz. oddaje vloge.
Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in
na spletni strani www.velike lasce.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. 2017.
Vse potrebne informacije dobite na občini Velike Lašče (Jerica
Tomšič Lušin, tel. 7810 369, jerica.tomsic-lusin@velike-lasce.si).
Občina Velike Lašče

