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URADNO GLASILO
Obœine Velike Laøœe
Øtevilka 7/08, 4. december 2008

1. ODLOK o spremembah odloka o dodeljevanju denarnih pomoœi v Obœini Velike Laøœe.

1

2. SKLEP o vrednosti toœke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljiøœa v Obœini
Velike Laøœe v letu 2009.
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3. JAVNI RAZPIS za dodelitev proraœunskih sredstev za ukrepe pospeøevanja malega 		
gospodarstva v obœini Velike Laøœe za leto 2008.

2

Na podlagi 7. œlena Statuta Obœine Velike Laøœe (Uradne
objave Obœine Velike Laøœe øt. 2/06 UPB) je Obœinski svet
obœine Velike Laøœe na 14. redni seji dne 13. novembra 2008
sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o dodeljevanju denarnih pomoœi v
Obœini Velike Laøœe.
1. œlen
V odloku o dodeljevanju denarnih pomoœi v Obœini Velike
Laøœe (Ur. glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 3/04) se v 3. œlenu
œrta 3. toœka regresiranje kosil uœencem osnovne øole.
Toœka 3 se œrta tudi v besedilu 4. in 5. œlena.

2. œlen
Viøina denarne pomoœi, doloœena v 5. œlenu, se spremeni in
znaøa najveœ 150,00 EUR.
3. œlen
Spremembe tega odloka se objavijo v Uradnem glasilu Obœine
Velike Laøœe in zaœno veljati naslednji dan po objavi.

Øtevilka: 0301-23/2008
Velike Laøœe, dne 13. novembra 2008
							
Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ. dipl. inæ., l.r.
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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 14. redni seji dne 13.
novembra 2008 sprejel

Obœina Velike Laøœe objavlja na podlagi Odloka o proraœunu
Obœine Velike Laøœe za leto 2008 (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)

Vrednost toœke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljiøœa na obmoœju Obœine Velike Laøœe v letu 2009
znaøa 0,00156 EUR.
II.
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Obœine Velike Laøœe in
priœne veljati takoj, uporablja pa se od 1. januarja 2009.

Øtevilka: 0301-025/2008
Velike Laøœe, dne 13. novembra 2008
		

Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ. dipl. inæ., l. r.
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Prosilci bodo o odobritvi regresiranja obresti obveøœeni v 15
dneh po obravnavi vlog.
Vse potrebne informacije dobite na obœini Velike Laøœe (Jerica Tomøiœ Luøin, tel. 781 03 69, jerica.tomsic-lusin@velikelasce.si).

R AZ P I S

za dodelitev proraœunskih sredstev za ukrepe pospeøevanja
malega gospodarstva v obœini Velike Laøœe za leto 2008.

o vrednosti toœke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljiøœa v Obœini Velike Laøœe v letu 2009.
I.
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1. Predmet javnega razpisa je sof inanciranje naslednjih
ukrepov:
– svetovalne storitve,
– promocijske aktivnosti na podroœju malega gospodarstva.
2. Viøina sredstev za oba ukrepa je 5.000,00 EUR.
3. Upraviœenci so gospodarske druæbe in samostojni podjetniki, ki imajo sedeæ v obœini Velike Laøœe.
4. 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.
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.
Izpolnjeno vloge z zahtevano dokumentacijo zbiramo na
Obœini Velike Laøœe, Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe do
porabe sredstev oz. najkasneje do 16. decembra 2008.
Vloge bodo obravnavane v roku 30 dni po prejetju vloge.

Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ. dipl. inæ., l. r.
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