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URADNO GLASILO
Obœine Velike Laøœe
Øtevilka 6/09, 28. oktober 2009

1. SKLEP o spremembi in dopolnitvi sklepa o viøini najemnin za enkratno uporabo poslovnih
prostorov v lasti ali upravljanju Obœine Velike Laøœe
2. JAVNI RAZPIS za dodelitev proraœunskih sredstev za regresiranje obrestne mere za kredite
na podroœju malega gospodarstva v obœini Velike Laøœe za leto 2009

Na podlagi 17. œlena Pravilnika o oddajanju
poslovnih prostorov v najem (Uradno glasilo Obœine Velike
Laøœe, øt. 5/07), 11. œlena Pravilnika o uporabi veœnamenske øportne dvorane v Velikih Laøœah (Uradno glasilo Obœine
Velike Laøœe, øt. 2/08) in 16. œlena Statuta obœine Velike
Laøœe (Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06 - UPB) je
Obœinski svet Obœine Velike Laøœe na 19. redni seji dne 24.
septembra 2009 sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o viøini najemnin za enkratno uporabo poslovnih prostorov v lasti ali upravljanju
Obœine Velike Laøœe
1. œlen
V sklepu o viøini najemnin za enkratno uporabo poslovnih
prostorov v lasti ali upravljanju Obœine Velike Laøœe (Uradno
glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 1/09) se v 1. toœki 1. œlena
doda:

1
3

»Opomba: za dejavnosti v okviru Javnega zavoda Trubarjevi
kraji, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, pripada JZ 25 % cene
programov.«
Spremeni se 2. toœka 1. œlena, ki se po novem glasi:

prostor
2

predlagana
enkraten najem cena V EUR z
DDV

TURJAØKI GRAD
Viteøka dvorana
Nekomercialni
najem
(nekomercialne
Poletna sezona
prireditve,
(april–oktober)
nepridobitne
organizacije in
druøtva)

100,00
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Zimska
kurilna sezona
(november–
marec)

200,00

Komercialni
najem
(poroke, Poletna sezona
obletnice, slavja (april–oktober)
…)

400,00

Zimska
kurilna sezona
(november–
marec)

600,00

Træni najem
(gostinski najemi, Poletna sezona
træne prireditve) (april–oktober)

Poroœna dvorana
Ostali prostori
(krœma, razstavni
prostori)

Zimska
kurilna sezona
(november–
marec)
Poroka –
osnovni paket

600,00

800,00

150,00

Poletna sezona
(april–oktober)

50,00

Zimska
kurilna sezona
(november–
marec)

100,00

Dvoriøœe, valeta

50,00

Opomba: za dejavnosti v okviru Javnega zavoda Trubarjevi
kraji, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, pripada JZ 25 % cene
programov.«
2. œlen
Vsa ostala doloœila sklepa ostanejo nespremenjena.
3. œlen
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Obœine Velike Laøœe in
zaœne veljati s 1. 11. 2009.
Øt.: 0301-10/2009
Velike Laøœe, dne 24. septembra 2009
								
Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ. dipl. inæ., l. r.
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Obœina Velike Laøœe objavlja na podlagi Odloka o
proraœunu Obœine Velike Laøœe za leto 2009 (Uradno glasilo
Obœine Velike Laøœe, øt. 1/08) in Pravilnika o dodeljevanju
proraœunskih sredstev za pospeøevanje razvoja malega
gospodarstva v obœini Velike Laøœe (Uradno glasilo Obœine
Velike Laøœe, øt. 2/08)
Javni razpis za dodelitev proraœunskih sredstev na
podroœju malega gospodarstva v obœini Velike Laøœe
za leto 2009
Predmet javnega razpisa je:
I. Regresiranje obrestne mere za banœne kredite
1. Viøina sredstev je 1.000,00 EUR.
2. Upraviœenci so gospodarske druæbe in samostojni
podjetniki, ki imajo sedeæ v obœini Velike Laøœe.
3. Regresira se obrestna mera za kredite za naslednje
namene:
• nakup zemljiøœa za gradnjo poslovnih prostorov,
vezano na novo investicijo na obmoœju obœine
Velike Laøœe,
• investicije v komunalno in infrastrukturno
opremljanja zemljiøœa;
• nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih
prostorov;
• nakup strojev in opreme;
• nakup patentov, licenc, izumov, tehniœnih
izboljøav ter blagovnih znamk.
4. Obrestna mera se regresira v viøini 80 % za kredite,
ki predstavljajo najveœ 50 % predraœunske vrednosti
investicije oziroma za investicije do najveœ 50.000
EUR in se dodeljujejo z najdaljøo dobo vraœila do
5 let. Investitor mora imeti med viri f inanciranja
zagotovljenih najmanj 25 % lastnih sredstev.
5. Sredstva se dodeljujejo do porabe.
6. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca
priloæiti fotokopijo raœunov in kreditne pogodbe s
priloæenim amortizacijskim naœrtom.
II. Sof inanciranje svetovalnih storitev in promocijskih
aktivnosti na podroœju malega gospodarstva.
1. Viøina sredstev je 5.500,00 EUR.
2. Upraviœenci so gospodarske druæbe in samostojni
podjetniki, ki imajo sedeæ v obœini Velike Laøœe.
3. Ukrep svetovalne storitve je namenjen sof inanciranju
svetovalnih storitev enkratnega znaœaja f iziœnim in
pravnim osebam za naslednje primere svetovanja:
• postopek
ustanovitve
in
registracije
podjetja;
• priprava na razpise za pridobitev nepovratnih
sredstev EU;
• priprava
programov
povezovanja,
vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij;
internacionalizacije in tehnoloøkega razvoja
podjetja.
Podlaga za upraviœenost stroøka je predloæen plaœan
raœun za izvedene svetovalne storitve ter poroœilo o
izvedenem projektu.
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Viøina sof inanciranja je do 50 % upraviœenih stroøkov
oziroma najveœ do 500 EUR. Upraviœeni stroøki so
stroøki svetovalnih storitev enkratnega znaœaja.
Ukrep promocijske aktivnosti za podroœje malega
gospodarstva je namenjen sodelovanju podjetij in
podjetnikov na sejmih, razstavah, konferencah doma
in v tujini, da se predstavijo potencialnim kupcem z
izdelki in storitvami.
Sredstva se dodeljujejo na osnovi predloæenega
raœuna o plaœilu najema oziroma zakupa ter
poroœila o izvedenem projektu. Predloæen mora
biti tudi obratovalni œas sejma. Upraviœeni stroøki
so stroøki najetja, postavitve in delovanja stojnice,
stroøki promocijskega materiala ter potni stroøki
udeleæencev na sejmu.
Obœina bo sof inancirala do 50 % upraviœenih
stroøkov najetja, postavitve in delovanja stojnice
oziroma najveœ do 800 EUR za izvedeno aktivnost
na upraviœenca.
4. Sredstva se dodeljujejo do porabe.
Izpolnjeno vloge z zahtevano dokumentacijo zbiramo na
Obœini Velike Laøœe, Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe do
porabe sredstev oz. najkasneje do 27. 11. 2009.
Vloge bodo obravnavane v roku 30 dni po prejetju vloge.
Prosilci bodo o odobritvi obveøœeni v 15 dneh po obravnavi
vlog.
Vse potrebne informacije dobite na obœini Velike Laøœe
(Jerica Tomøiœ Luøin, tel. 7810 369, jerica.tomsic-lusin@
velike-lasce.si).
Velike Laøœe, dne 14. oktobra 2009
				
Obœina Velike Laøœe
			

PODJETNIŠKE in DRUGE INFORMACIJE
Pripravil RC Koœevje Ribnica d o. o. Za natanœne podatke
si oglejte celotne razpise v uradnih listih ali na spletnih
straneh www.podjetniski-portal.si. Vse, ki bi æeleli na svoj
elektronski naslov prejemati tedensko sveæe informacije o
podjetniøkih razpisih, sejmih, novostih iz poslovnega sveta,
ponudbe - povpraøevanje po izdelkih in storitvah, vabimo,
da pokliœete na øt. 01/8950-610, 031/647-793 ali piøete na
e-naslov: info@rc-kocevjeribnica.si. Posredovanje informacij
po e-poøti je brezplaœno.
1. Javni razpis za sof inanciranje stroøkov projektnih interdisciplinarnih skupin (øt. I.). Razpisnik: Javna agencija
Republike Slovenije za podjetniøtvo in tuje investicije.
Roki za oddajo vlog: 16. 11. 2009, 11. 2. 2010 in 12. 5.
2010, vsi do 12. ure. Razpis bo odprt do porabe sredstev.
Podrobnosti razpisa: http://www.podjetniski-portal.si/
2. Javni razpis za sof inanciranje zaposlitev raziskovalcev
ob prehodu v podjetja (øt. II). Razpisnik: Javna agencija
RS za podjetniøtvo in tuje investicije. Roki za oddajo
vlog: 20. 11. 2009, 22. 2. 2010 in 20. 4. 2010 vsi do 12.
ure. Podrobnosti razpisa: http://www.podjetniski-portal.
si/
3. Javni razpis za sof inanciranje individualnih sistemov
ogrevanja na lesno biomaso za leti 2009 in 2010. Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor. Rok za oddajo vlog:
vsak prvi delovni œetrtek v mesecu, v dvomeseœnih razmikih. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 5. 2010. Podrobnosti razpisa: http://www.
mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
4. Javni razpis za sof inanciranje daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso za leta 2009, 2010 in 2011. Razpisnik:
Ministrstvo za okolje in prostor. Rok za oddajo vlog: vsak
drugi delovni œetrtek v mesecu, v dvomeseœnih razmikih.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje
do 31. 1. 2011. Podrobnosti razpisa: http://www.mop.
gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
5. Javni razpis »Znanje uresniœuje sanje«. Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Roki za predloæitev vlog za posamezno leto: za leto 2010 namenjena
sredstva 11. 12. 2009, 12. 3. 2010, 11. 6. 2010. Za leto
2011 namenjena sredstva 27. 8. 2010. Vsi roki so do 12.
ure. Roki so razpisani za posamezno leto do porabe sredstev. Podrobnosti razpisa: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htm
6. 6. javni razpis za mednarodne raziskovalno-razvojne
projekte za mala in srednje velika podjetja – EraSME.
Razpisnik: Ministrstvo za visoko øolstvo, znanost in tehnologijo. Razpis je odprt za predloge sodelovanja na
vseh tehnoloøkih podroœjih. Rok: 30. 10. 2009 do 15.
ure. Veœ: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009055.pdf

7. Javni razpis za neposredno sof inanciranje kadrovskih øtipendij delodajalcem za øolsko/øtudijsko leto 2009/2010.
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in øtipendije. Rok: do vkljuœno 30. aprila 2010
oziroma do porabe sredstev. Veœ: www.uradni-list.si/_
pdf/2009/Ra/r2009057.pdf
8. Javni razpis izvajanja ukrepa omejene vrednosti za izvajanje razvojno investicijskih projektov ter spodbujanje
prezaposlitev in samozaposlovanja v letih 2009 in 2010.
Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za
delo, druæino in socialne zadeve. Veœ: www.uradni-list.
si/_pdf/2009/Ra/r2009063.pdf
9. Javni razpis za ukrep Pomoœ mladim prevzemnikom
kmetij. Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano. Rok za oddajo vlog je do objave obvestila
o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani
MKGP. Veœ: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009063.
pdf
10. Javni razpis spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010. Razpisnik: Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje. Rok: 30. 11. 2009, 29. 1.
2010, 31. 3. 2010 in 31. 5. 2010. Veœ: www.uradni-list.
si/_pdf/2009/Ra/r2009069.pdf
11. Javni razpis »Usposabljanje absolventov na delovnem
mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/absolvent – aktiviraj in zaposli se!« Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Rok: 30. 11. 2009, 29. 1.
2010 in 31. 3. 2010. Vsi do 12. ure. Veœ: www.uradnilist.si/_pdf/2009/Ra/r2009069.pdf.

