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URADNO GLASILO
Obœine Velike Laøœe
Øtevilka 7/07, 20. december 2007

1.
2.

SKLEP o vrednosti toœke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljiøœa v Obœini
Velike Laøœe v letu 2008.						
SKLEP o viøini najemnine grobov za pokopaliøœa Velike Laøœe, Rob in Turjak in najemnine za
uporabo mrliøkih veæic Velike Laøœe, Rob in Turjak.

1

3.

SKLEP o zaœasnem f inanciranju Obœine Velike Laøœe v obdobju januar – marec 2008

2
2

4.

OBJAVA javne objave za prosto uradniøko delovno mesto: SVETOVALEC (M/Æ) za sploøne zadeve
in f inance (za doloœen œas).

4

Na podlagi 61. œlena Zakona o stavbnih zemljiøœih (Ur.
l. RS, øt. 18/84 in 33/89) v zvezi s 56. œlenom Zakona o
stavbnih zemljiøœih (Ur. l. RS, øt. 44/97), 18. œlena Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiøœa (Ur. l. RS, øt.
80/98, Uradno glasilo obœine, øt. 6/03)) in 16. œlena Statuta
Obœine Velike Laøœe (Uradno glasilo obœine, øt. 2/06 – UPB)
je Obœinski svet obœine Velike Laøœe na 8. redni seji dne 29.
novembra 2007 sprejel

II.
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Obœine Velike Laøœe in
velja od 1. januarja 2008.

Øtevilka: 0301-27/2007
Velike Laøœe, 29. novembra 2007
SKLEP
o vrednosti toœke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljiøœa v Obœini Velike Laøœe v letu 2008.
I.
Vrednost toœke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljiøœa na obmoœju Obœine Velike Laøœe v letu 2008 znaøa
0,0015 EUR.

Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ., l.r.
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Na podlagi 35. Œlena Odloka o pokopaliøki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopaliøœ na obmoœju obœine Velike
Laøœe (Ur. l. RS, øt. 35/98) je Obœinski svet Obœine Velike
Laøœe na 8. redni seji v œetrtek, 29. novembra 2007, sprejel
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Na podlagi 33. œlena Zakona o javnih f inancah (Uradni list
RS, øt. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02ZDT-B) in 30. œlena Statuta Obœine Velike Laøœe (Uradno
glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06 – UPB)
je æupan
Obœine Velike Laøœe dne 10. decembra 2007 sprejel

S K L E P
S K L E P
o viøini najemnine grobov za pokopaliøœa Velike Laøœe,
Rob in Turjak in najemnine za uporabo mrliøkih veæic
Velike Laøœe, Rob in Turjak.

O ZAŒASNEM F iNANCIRANJU
OBŒINE VELIKE LAØŒE V OBDOBJU
JANUAR – MAREC 2008

I.
1. SPLOØNA DOLOŒBA
Letna najemnina grobov za pokopaliøœa Velike Laøœe, Rob in
Turjak znaøa vkljuœno z DDV za enojni grob 11,50 EUR, za
dvojni grob 22,00 EUR, za trojni grob 34,00 EUR.
II.
Najem mrliøkih veæic na pokopaliøœih Velike Laøœe, Rob in
Turjak (ne glede na dolæino uporabe) znaøa vkljuœno z DDV
85,00 EUR.
III.
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Obœine Velike Laøœe, velja
od 1. januarja 2008.
Øtevilka: 0301-28 /2007
Velike Laøœe, 29. novembra 2007
Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ., l.r.

				
			

1. œlen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se doloœa in ureja zaœasno f inanciranje
Obœine Velike Laøœe (v nadaljevanju: obœina) v obdobju
od 1. januarja do 31. marca 2008 (v nadaljnjem besedilu:
obdobje zaœasnega f inanciranja).
				
2. œlen
(podlaga za zaœasno f inanciranje)
Zaœasno f inanciranje temelji na proraœunu obœine za leto
2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov
in drugih izdatkov obœine je doloœen v skladu z Zakonom
o javnih f inancah (Uradni list RS, øt. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in
Odlokom o proraœunu Obœine Velike Laøœe za leto 2006
(Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 1/06; v nadaljevanju:
odlok o proraœunu).
2. VIØINA IN STRUKTURA ZAŒASNEGA FINANCIRANJA
			
3. œlen
(sestava proraœuna in viøina sploønega dela proraœuna)
V obdobju zaœasnega f inanciranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in izdatki sploønega dela proraœuna
doloœijo v naslednjih zneskih:
									
		
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI			
971.217
				
II. SKUPAJ ODHODKI			
1.046.412
			
III. PRIHODKI – ODHODKI (I.-II.)			
(75.195)
		
B. RAŒUN F INANŒNIH TERJATEV IN NALOÆB
IV. PREJETA VRAŒILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEÆEV				
				

0
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V. DANA POSOJILA IN
POVEŒANJE KAPITALSKIH DELEÆEV			
				
VI. PREJETA – DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEÆEV			
				

0
0
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svojega f inanœnega naœrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega f inanœnega naœrta, doloœenega v posebnem delu
proraœuna.
Nove proraœunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. œlena ZJF.

C. RAŒUN F INANCIRANJA
VII. ZADOLÆEVANJE			
178.527
				
VIII. ODPLAŒILO DOLGA			
9.324
			
IX. NETO ZADOLÆEVANJE (VII.-VIII.)			
169.203
				
X. POVEŒANJE (ZMANJØANJE)
SREDSTEV NA RAŒUNIH (III.+VI.+IX.)
94.008
			
XI. NETO F INANCIRANJE (VI.+IX.-X.)			
75.195
		 		
STANJE SREDSTEV NA RAŒUNIH DNE 31.12.2006 43.970
			
								
		
V obdobju zaœasnega f inanciranja se lahko prejemki in
izdatki obœine poveœajo za namenske prejemke in izdatke,
ki so tako opredeljeni s 43. œlenom ZJF oziroma odlokom o
proraœunu, œe niso naœrtovani v zaœasnem f inanciranju.
4. œlen
(posebni del proraœuna)
F inanœni naœrti neposrednih uporabnikov se doloœijo do
ravni proraœunskih postavk - kontov (varianta: proraœunskih
postavk - podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se
objavijo na spletni strani obœine (varianta: na oglasni deski
obœine).
3. IZVRØEVANJE ZAŒASNEGA F INANCIRANJA
5. œlen
(uporaba predpisov)
V obdobju zaœasnega f inanciranja se za izvrøevanje
zaœasnega f inanciranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja
postopke za izvrøevanje proraœuna Republike Slovenije,
zakon, ki ureja izvrøevanje proraœuna Republike Slovenije in
odlok o proraœunu.
6. œlen
(prevzemanje in plaœevanje obveznosti)
V obdobju zaœasnega f inanciranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plaœujejo obveznosti iz istih
proraœunskih postavk kot v proraœunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju zaœasnega
f inanciranja prevzemajo in plaœujejo obveznosti v breme

4. OBSEG ZADOLÆEVANJA OBŒINE V OBDOBJU
ZAŒASNEGA FINANCIRANJA
7. œlen
(obseg zadolæevanja obœine)
V obdobju zaœasnega f inanciranja se lahko obœina zadolæi
do viøine 9.315 evrov, ki je potrebna za odplaœilo glavnic
dolga v tekoœem proraœunskem letu.
5. KONŒNA DOLOŒBA
8. œlen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep velja od 1. januarja 2008.

Øtevilka: 410-28/2007
Velike Laøœe, 10. decembra 2007
Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ., l.r.
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OBŒINA VELIKE LAØŒE
objavlja javno objavo za prosto uradniøko delovno mesto:
SVETOVALEC (M/Æ) za sploøne zadeve in f inance
(za doloœen œas).
Poleg sploønih pogojev, ki jih doloœajo predpisi s podroœja
delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati øe naslednje
pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– poznavanje dela z raœunalnikom (s programi word in
excel)
– najmanj 8 mesecev delovnih izkuøenj.
Kot delovne izkuønje se øteje delovna doba na delovnem
mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in œas
pripravniøtva v isti stopnji izobrazbe ne glede na to, ali je bilo
delovno mesto sklenjeno oziroma pripravniøtvo opravljeno
pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkuønje se
upoøteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot
je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri œemer se
upoøteva œas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Opis delovnih nalog, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu:
– samostojna priprava analiz, razvojnih projektov,
informacij, poroœil in drugih gradiv s podroœja f inanc
in kulture,
– vodenje evidence dokumentarnega gradiva,
– opravljanje drugih nalog s podroœja javne uprave.
Prednost bodo imeli kandidati:
– z izkuønjami na podroœju javne uprave in f inanc,
– z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi
sposobnostmi.
Kandidat mora k prijavi z æivljenjepisom priloæiti naslednje:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zakljuœka izobraæevanja
ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri
kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve
delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko
opiøe delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
3. izjavo, da:
– ni bil pravnomoœno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolænosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju veœ kot øest mesecev,
– zoper njega ni vloæena pravnomoœna obtoænica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolænosti.
Obravnavali bomo samo pravoœasne in popolne vloge.
Nepopolne vloge ne bodo uvrøœene v izbirni postopek.
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Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za
doloœen œas – nadomeøœanje delavke na starøevskem dopustu,
to je predvidoma do 30. 4. 2009 s polnim delovnim œasom.
Delo bo opravljal v obœinski upravi Obœine Velike Laøœe,
Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniøkem delovnem
mestu svetovalca, brez imenovanja v naziv. Njegove pravice
in dolænosti se bodo doloœile glede na uradniøki naziv
svetovalec III.
Kandidate vabimo, da poøljejo pisne prijave z æivljenjepisom
in zahtevanimi dokazili do 4. januarja 2008, na naslov:
Obœina Velike Laøœe, Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe.
Prijave poøljite v zaprti ovojnici z oznaœbo »za javno objavo
« in navedbo razpisanega delovnega mesta. Za pisno obliko
prijave se øteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: obcina.velike-lasce@siol.net, pri œemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Prosto delovno mesto bo objavljeno na Zavodu RS za
zaposlovanje dne 20. 12. 2007.
Neizbrane kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim
kandidatom.
Obvestilo o konœanem izbirnem postopku bo objavljeno na
spletni strani Obœine Velike Laøœe na naslovu: http://www.
velike-lasce.si/.
Dodatne informacije dobite na telefonski øtevilki (01) 781
0369 (Jerica Tomøiœ Luøin), vsak delovni dan med 8:00 in
9:00.

