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URADNO GLASILO
Občine Velike Lašče

Številka 1/11, 9. februar 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 
127/06 – ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta 
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, 
št.2/06 UPB) je Občinski svet  Občine Velike Lašče na 3. seji 
dne 27. januarja 2011 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU 
OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2011

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Velike Lašče za leto 2011 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja 
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA 
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 
po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin določa v 
naslednjih zneskih:

A:  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI   3.954.380
II. SKUPAJ ODHODKI   3.882.910
III. PRIHODKI – ODHDOKI (I.–II.)        71.470

B:   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL in PRODAJA   
 KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.  DANA POSOJILA in POVEČANJE KAPITALSKIH   
 DELEŽEV     0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA in SPREMEMBE   
 KAPITALSKIH DELEŽEV    0

C:  RAČUN FINANCIRANJA 
VII. ZADOLŽEVANJE         72.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA      176.670
IX. NETO ZADOLŽEVNJE (VII.–VIII.)    (104.670)
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
 SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+IX.) 
          (33.200)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)      (71.470)
               STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2010                                                                                                                        
            33.200
            
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram 

  1. ODLOK o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2011
  2. ODLOK o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče
  3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
  4. SKLEP o razrešitvi in imenovanju predstavnikov Občine Velike Lašče v svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji
  5. POPRAVEK
  6. JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Velike       
      Lašče in okoljskega poročila občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče z dodatkom za varovana območja (presoja 
      sprejemljivosti plana na varovana območja)
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je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine 
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani in na oglasni deski 
Občine Velike Lašče.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta 
(PPK4).

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih 
v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji 
prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in    
87/01), ki se uporabljajo za namen, določen s tem zakonom;
2. izvirni del prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča;
3. prihodki komunalnega prispevka za urejanje stavbnih 
zemljišč;
4. prihodki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest;
5. prihodki takse za obremenjevanje vode;
6. prihodki drugih ekoloških taks;
7. drugi prihodki, če je tako določeno z zakonom.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Proračunskih sredstev ni mogoče razporejati, razen pod 
pogoji, ki jih določa Zakon o javnih financah in ta odlok, 
upoštevaje strukturo proračuna. 
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna 
dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni 
bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov 
ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo s 
sredstvi drugih postavk posameznega področja proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna odloča župan, in sicer lahko prerazporeditve 
opravlja pod naslednjimi pogoji: 
– med posameznimi finančnimi načrti neposrednih 
uporabnikov, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati 
10 % obsega celotnega finančnega načrta neposrednega 
proračunskega uporabnika;
– med posameznimi področji proračunske porabe, 
določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno 
ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, največ 
do višine 90.000,00 EUR;
– med posameznimi glavnimi programi znotraj področja 
proračunske porabe v celoti. 
Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta v 
okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo 

pravilne knjigovodske evidence. Šestmestne podkonte pa 
določa računovodska služba glede na vsebino poslovnega 
dogodka in predpisanega kontnega načrta. 
Prerazporeditev pravice iz drugega odstavka tega člena 
župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, 
na kateri proračunski postavki in kontu se pravica porabe 
povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun 
uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki 
se odpre nov konto.  Župan o prerazporeditvah poroča 
občinskemu svetu na naslednji seji po prerazporeditvi. 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča v mesecu 
juliju za prvo polletje in konec leta z zaključnim računom 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi 
realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti 
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. 
Med letom prispela proračunska sredstva za določen namen 
se lahko porabijo za namen, za katerega so bila prejeta. 

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe 
na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide 
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, 
vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. 
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora 
predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po 
Zakonu o javnih financah. 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene, 
opredeljene v 49. členu ZJF. 

Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 16.700,00 
EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporablja za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF. O uporabi sredstev 
proračunske rezerve odloča župan in o tem s pisnimi poročili 
obvešča občinski svet.

9. člen
(sredstva za investicije)

Namenska sredstva za investicije, ki so bile začete v letu 2010 
in niso bila porabljena v tem letu, se prenesejo v proračun 
za tekoče leto. Za preneseni obseg sredstev se poveča 
proračunska postavka, na katero se sredstva nanašajo. 

10. člen
(določila zakona o javnem naročanju)

Uporabniki morajo pri nakupu blaga, oddaji gradenj in 
naročanju storitev upoštevati določila Zakona o javnem 
naročanju.

11. člen
(poročilo o izvrševanju proračuna)

Župan v skladu z ZJF predloži občinskemu svetu poročilo 
o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. 
Poročilo mora vsebovati podatke o realizaciji prejemkov 
in izdatkov, o zadolževanju, oceno realizacije do konca 
leta, podatke o vključenih obveznostih v proračun, 
prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, 
prerazporejanju sredstev ter uporabi sredstev proračunske 
rezerve. 

12. člen
(prosta denarna sredstva)

Župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računu 
proračuna. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v 
Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob 
upoštevanju načela varnsoti, likvidnosti in donosnosti 
naložbe. 

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v 
računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko 
zadolži do višine predpisane v Zakonu o financiranju občin.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter  javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je Občina Velike Lašče, v letu 2011 
ne sme preseči vrednosti, določene v Zakonu o financiranju 
občin. O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in 
javnih zavodov odloča župan.  

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(začasno financiranje v letu 2012)

V obdobju začasnega financiranja Občine Velike Lašče v letu 
2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(uveljavitev odloka)

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

Številka: 0301-02/2011-1
Velike Lašče, 27. januarja 2011
        

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

PRILOGA: 
Splošni in posebni del proračuna za leto 2011
Načrt razvojnih programov za obdobje 2011–2014
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Na podlagi 2., 9., 18.,  in 20. člena Zakona o medijih (Uradni 
list RS, št. 110/06 – UPB1), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 
79/09, 51/2010) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče 
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, 2/06-UPB) je Občinski 
svet Občine Velike Lašče na 3. redni seji dne 27. januarja 
2011 sprejel

ODLOK O IZDAJANJU OBČINSKEGA GLASILA 
Občine Velike Lašče

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila 
Občine Velike Lašče (v nadaljnjem besedilu: glasilo) kot 
informativnega časopisa občine. Odlok določa splošna 
izhodišča, izdajatelja, sestavo uredniškega odbora, 
imenovanje odgovornega urednika in članov uredniškega 
odbora, obveznosti, odgovornosti in splošne etične norme 
uredniškega odbora in odgovornega urednika ter vire 
financiranja.

2. člen
Ime glasila je: TROBLA – GLASILO OBČINE VELIKE LAŠČE.

3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Velike Lašče s sedežem Levstikov 
trg 1, 1315 Velike Lašče. 

4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku, in sicer v tiskani in 
elektronski obliki. Glasilo v tiskani obliki prejemajo vsa 
gospodinjstva na območju občine Velike Lašče brezplačno, 
glasilo v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh 
Občine Velike Lašče. Glasilo izhaja praviloma sedemkrat 
letno, lahko pa izide tudi kot dvojna ali izredna številka. 

Za ostale naročnike je glasilo na voljo proti plačilu po 
veljavnem ceniku reklam in drugih objav v občinskem 
glasilu, ki ga določi občinski svet. 

5. člen
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij 
o vseh področjih življenja in dela v Občini Velike Lašče, in 
sicer o:
•	 aktivnostih	Občine	Velike	Lašče	 in	njenih	organov,	
javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij;
•	 dogodkih	in	dosežkih	v	občini;
•	 delovanju	strank,	društev,	klubov;
•	 gospodarjenju	 in	 drugih	 dogodkih	 v	 podjetjih	 in	
ustanovah;
•	 socialni	 politiki,	 zdravstvu,	 zaposlovanju,	
izobraževanju;
•	 življenju	 na	 kulturnem,	 športnem	 	 in	 drugih	
področjih;
•	 predstavljanju	pomembnih	dogodkov	in	osebnosti	
iz naše preteklosti ipd.
  

II. IZDAJATELJSKI SVET

6. člen
Funkcijo izdajateljskega sveta opravlja občinski svet.

Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
•	 imenuje	odgovornega	urednika;
•	 obravnava	in	sprejema	programsko	zasnovo	glasila;
•	 spremlja	uresničevanje	programske	zasnove;
•	 določa	obvezne	vsebine	in	obvezni	obseg	glasila;
•	 potrjuje	finančni	načrt	glasila;
•	 imenuje	enega	člana	v	uredniški	odbor.

III. UREDNIŠKI ODBOR

7. člen 
Uredniški odbor glasila šteje štiri člane, ki so občani Občine 
Velike Lašče. 

S sklepom o imenovanju odgovorni urednik v uredniški 
odbor imenuje dva člana, občinski svet in župan pa 
imenujeta po enega člana, ki hkrati ni član občinskega 
sveta ali funkcionar politične stranke. Župan imenuje člana 
uredniškega odbora izmed delavcev občinske uprave. 

Mandatna doba članov uredniškega odbora je enaka 
mandatni dobi članov občinskega sveta
oz. traja do imenovanja novega uredniškega odbora. 
V primeru odstopa ali razrešitve člana uredniškega 
odbora ustrezni organ iz prejšnjega odstavka imenuje 
nadomestnega člana. 

8. člen
Uredniški odbor ima naslednje naloge:
•	 skrbi	za	spoštovanje	zakona	o	medijih;
•	 sodeluje	pri	oblikovanju	programske	zasnove;
•	 uresničuje	programsko	zasnovo	glasila;
•	 zagotavlja	 redno	 izhajanje	 glasila	 v	 okviru	
razpoložljivih sredstev;
•	 oblikuje	 mrežo	 stalnih	 in	 občasnih	 dopisnikov	 v	
vseh krajih občine;
•	 določi	vsebino,	ureja	in	pripravlja	besedila	za	vsako	
posamezno številko;
•	 na	 predlog	 odgovornega	 urednika	 daje	 mnenje	
o uvrstitvi prispevkov, ki utegnejo biti glede na določila 
zakona o medijih sporni za objavo;
•	 lahko	 zaradi	 različnih	 vzrokov	 predlaga	 avtorju	
skrajšanje članka ali to opravi sam in o tem obvesti avtorja 
pred izidom številke.

Pri  svojem delu in izboru obravnavanih tem ter načinu 
njihove obdelave, ki mora biti v okviru sprejete programske 
zasnove in kodeksa novinarske etike, je uredniški odbor 
neodvisen in samostojen. 

9. člen
Posamezni član uredniškega odbora lahko:
•	 odstopi	sam;
•	 ga	 na	 pobudo	 odgovornega	 urednika	 razreši	
pristojni organ iz drugega odstavka 7. člena tega odloka. 
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IV. ODGOVORNI UREDNIK

10. člen
Javni razpis za izbiro odgovornega urednika objavi komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v občinskem 
glasilu in na spletni strani občine. 

Odgovornega urednika imenuje občinski svet na predlog 
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

Odgovorni urednik mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
•	 je	občan	Občine	Velike	Lašče;
•	 ni	predstavnik	politične	stranke	ali	liste	na	lokalnem	
nivoju;
•	 ima	vsaj	VI.	stopnjo	izobrazbe;
•	 splošne	 pogoje	 za	 odgovornega	 urednika,	
opredeljene v Zakonu o medijih.

Za odgovornega urednika je lahko imenovana tudi oseba, ki 
je zaposlena v občinski upravi.

Mandatna doba odgovornega urednika je enaka mandatni 
dobi članov občinskega sveta oz. traja do imenovanja 
novega odgovornega urednika. 

Odgovorni urednik ob nastopu mandata v sodelovanju z 
uredniškim odborom pripravi programsko zasnovo glasila, 
v kateri se podrobneje določijo namen izdajanja in temeljna 
vsebinska izhodišča glasila. Programsko zasnovo potrdi 
občinski svet. 

11. člen
Odgovorni urednik:
•	 imenuje	dva	člana	uredniškega	odbora;
•	 vodi	uredniški	odbor;
•	 skrbi	za	izvajanja	programske	zasnove	glasila;
•	 odgovarja	za	uresničevanje	uredniške	politike;
•	 opravlja	uredniško	delo	ter	sodeluje	pri	oblikovanju	
posamezne številke glasila;
•	 predlaga	 občinskemu	 svetu	 sprejem	 cenika	
reklamnih in drugih sporočil;
•	 skrbi	za	uresničevanje	sklepov	in	pobud	občinskega	
sveta in župana glede glasila;
•	 zagotavlja	objektivno	poročanje;
•	 skrbi	za	pravilno	rabo	slovenskega	knjižnega	jezika;
•	 s	 pristojnim	 delavcem	 občinske	 uprave	 sodeluje	
pri pripravi razpisa za izbor zunanjih izvajalcev – lektorja, 
grafičnega oblikovalca, tiskarja.
•	 na	 podlagi	 prejetih	 ponudb	 predlaga	 županu	
podpis pogodb z zunanjimi izvajalci;
•	 predlaga	 uredniškemu	 odboru	 teme	 in	 avtorje	 za	
posamezno številko;
•	 z	uredniškim	odborom	se	opredeljuje	o	prispevkih,	
katerih objava bi utegnila biti sporna glede na določila 
zakona o medijih;
•	 trži	prostor,	namenjen	oglaševanju;
•	 pripravi	poročilo	za	posamezno	številko,	v	katerem	
predloži:
– predlog za izplačilo sejnin članom uredniškega 
odbora in plačilo za  opravljeno delo odgovornemu 
uredniku, stroškov lektoriranja in oblikovanja v skladu s 
podpisanimi pogodbami ter morebitnih drugih materialnih 
stroškov;

– podatke, na podlagi katerih občinska uprava izstavi 
račune za objavljena reklamna in druga sporočila, ki se 
zaračunavajo po ceniku. 

12. člen
Odgovorni urednik lahko zavrne objavo posameznega 
prispevka, če ocenjuje, da je prispevek napisan tako, da 
v ničemer ne zadeva delovanja Občine Velike Lašče ali 
interesov, želja oziroma kakršni hkoli potreb občank in 
občanov občine. 

Urednik lahko zavrne tudi prispevek, ob katerem presodi, 
da so v njem zapisane trditve ali sodbe, ki so nepreverjene, 
neutemeljene ali žaljive za osebe ali organe oziroma 
organizacije, na katere se nanašajo. Prav tako lahko zavrne 
tudi prispevek, če je v nasprotju s programsko zasnovo 
glasila. 

O zavrnitvi objave in razlogih zanjo je dolžan pisno obvestiti 
avtorja pred izidom številke.

13. člen
Odgovorni urednik je odgovoren za vsako objavljeno 
informacijo, če zakon o medijih ne določa drugače.

Za svoje delo in delo uredniškega odbora je odgovoren 
občinskemu svetu.

14. člen
Občinski svet lahko pred iztekom mandata razreši 
odgovornega urednika, in sicer:
•	 če	ne	izvaja	programske	in	vsebinske	zasnove;
•	 če	 ne	 sodeluje	 z	 uredniškim	 odborom	 ter	 ne	
spoštuje predlogov, mnenj in pobud občinskega sveta in 
župana;
•	 če	daje	prednost	katerikoli	skupini	občanov;
•	 če	 ne	 spoštuje	 določil	 zakona	 o	 medijih	 in	 tega	
odloka;
•	 ali	če	sam	odstopi.

15. člen
V primeru, da odgovornemu uredniku predčasno preneha 
mandat zaradi odstopa oziroma razrešitve, na to mesto 
občinski svet imenuje vršilca dolžnosti odgovornega 
urednika za čas do imenovanje novega odgovornega 
urednika. 

V. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
 

16. člen
Viri financiranja so: 
•	 proračunska	sredstva	na	podlagi	finančnega	načrta	
glasila, ki ga za posamezno proračunsko leto pripravi 
odgovorni urednik;
•	 prihodki	od	reklamnih	in	drugih	sporočil	in	vsebin,	
ki se lahko tržijo,
•	 drugi	prihodki.	
•	 Glasilo	 sme	 izhajati	 samo	 v	 okviru	 zagotovljenih	
sredstev.

17. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
•	 stroške	priprave	in	tiska	glasila;
•	 stroške	dostave;
•	 materialne	stroške	uredništva;	
•	 izplačila	 sejnin	 članom	 uredniškega	 odbora	 in	
plačilo za opravljeno delo odgovornemu uredniku;
•	 druge	 stroške,	 ki	 so	 neposredno	 povezani	 s	
pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila. 

18. člen
Odredbodajalec finančnega poslovanja v okviru planiranih 
proračunskih sredstev je župan. 

19. člen
Odgovornemu uredniku pripada plačilo za  opravljeno delo, 
članom uredniškega odbora za delo v odboru pa pripadajo 
sejnine, ki jih določi občinski svet.

VI. OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE IN 
REFERENDUMSKE KAMPANJE

20. člen
Vse stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na lokalnih  
volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, 
na voljo enako velik brezplačen prostor, določen s cenikom 
reklam in drugih objav v občinskem glasilu.

Če stranka, lista oziroma kandidat v času volilne kampanje 
za lokalne volitve želi objaviti dodatna besedila, se ta 
zaračunavajo po veljavnem ceniku reklam in drugih objav v 
občinskem glasilu.
Te dodatne plačane objave lahko obsegajo do največ 
polovice strani.

21. člen
Po veljavnem ceniku reklam in drugih objav v občinskem 
glasilu, ki ga sprejme občinski svet, se zaračunavajo tudi 
objave strank, list in drugih oseb v času volilne kampanje 
za državne volitve in volitve v Evropski parlament ter v času 
referendumske kampanje.

VII. KONČNE DOLOČBE

22. člen
V 30 dneh po imenovanju odgovornega urednika župan, 
občinski svet in odgovorni urednik s sklepom o imenovanju 
v skladu s 7. členom tega odloka imenujejo člane v uredniški 
odbor. 

23. člen
Glasilo je vpisano v evidenco javnih glasil pri Ministrstvu za 
kulturo RS pod številko 1334/28. 7. 1997.

24. člen
Z dnem uveljavitve tega Odloka o izdajanju občinskega 
glasila preneha veljati prejšnji Odlok o izdajanju občinskega 
glasila (Uradni list RS, št. 113/00, Uradno glasilo Občine 
Velike Lašče, št. 6/02, 1/06).
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu 
Občine Velike Lašče. 

Številka: 0301-01/2011-1
Velike Lašče, 27. januarja 2011    
 

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

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa 
(Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5, 58/09 in 36/10) in 16. člena 
Statuta občine Velike Lašče (Uradno glasilo občine Velike 
Lašče št. 2/06 – UPB) je Občinski svet občine Velike Lašče na 
3. redni seji dne 27. januarja 2011 sprejel

ODLOK O SPREmEmBAh IN DOPOLNITVAh 
ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA 

PREVENTIVO IN VZGOJO V cESTNEm PROmETU

1. člen
V odloku o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 
4/07) se 3. člen spremeni in se  glasi: 

»Svet ima 6 (šest) članov, ki jih imenuje Občinski svet Velike 
Lašče.
Svet sestavljajo:
– en (1) predstavnik občinskega sveta Velike Lašče 
(predsednik odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje 
prostora);
– en (1) predstavnik občinske uprave Velike Lašče;
– en (1) predstavnik osnovne šole in vrtca;
– en (1) predstavnik sveta staršev osnovne šole;
– en (1) predstavnik upravljavca občinskih cest;
– en (1) predstavnik Policijske postaje Ljubljana Vič (vodja 
policijskega okoliša Velike Lašče).
Občinski svet Velike Lašče imenuje člane Sveta iz zgoraj 
imenovanih vrst predstavnikov in uporabnikov na podlagi 
predlogov predstavnikov in uporabnikov.
Mandatna doba Sveta traja štiri (4) leta. Člani Sveta so lahko 
ponovno imenovani.«

2. člen
Spremeni se 4. člen, ki se glasi:

»Članom Sveta začne teči mandatna doba z dnem 
konstituiranja.
Župan skliče in vodi konstitutivno sejo do izvolitve 
predsednika Sveta, ki ga izvolijo člani izmed sebe.
Predsednik Sveta predstavlja Svet, pripravlja, sklicuje in vodi 
seje Sveta ter nadzoruje izvajanje sprejetih odločitev.
Svet lahko sklepa, če je na seji navzoča večina članov. 
Odločitve sprejema z večino glasov prisotnih članov.«

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

Številka: 0301-021/2007-2
Velike Lašče, 27. januarja 2011     

 Župan Občine Velike Lašče
 Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno 
glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06-UPB) in prvega odstavka 
13. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in 
turizem Občine Velike Lašče – Trubarjevi kraji (Uradno glasilo 
Občine Velike Lašče, št. 4/06) je Občinski svet Občine Velike 
Lašče na 3. redni seji 27. januarja 2011 sprejel naslednji 

S  K  L  E  P

O RAZREŠITVI IN ImENOVANJU 
PREDSTAVNIKOV

OBČINE VELIKE LAŠČE V SVET JAVNEGA 
ZAVODA TRUBARJEVI KRAJI.

Kot  predstavnico Občine Velike Lašče v svetu Javnega 
zavoda Trubarjevi kraji se razreši:
dr. Tatjana Devjak, Cereja 11, Velike Lašče.

Kot  predstavnico Občine Velike Lašče v svetu Javnega 
zavoda Trubarjevi kraji se imenuje:
Veronika Zakrajšek Vasič, Prhajevo 1, Velike Lašče.

Mandat članov sveta javnega zavoda traja pet let. Člani so 
po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Številka: 0301-03/2011-1
Velike Lašče, 27. januarja 2011
       

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

P  O  P  R  A  V  E  K

V Sklepu o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet 
javnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče 
(Uradno glasilo Občine Velik Lašče, št. 7/10) se preambola 
pravilno glasi:

»Na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja 
Velike Lašče  (Uradni list RS, št. 55/96, Uradno glasilo Občine 
Velike Lašče, št. 1/04, 2/07, 1/10) je Občinski svet Občine 
Velike Lašče na 2. redni seji dne 2. decembra 2010 sprejel«

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

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 
80/2010-ZUPUDPP, 106/2010-popr) in 43. člena Zakona 
o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno 
besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 
57/08-ZFO-1A in 70/08) župan Občine Velike Lašče podaja

JAVNO NAZNANILO
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 
DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VELIKE LAŠČE
IN

OKOLJSKEGA POROČILA OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VELIKE 

LAŠČE Z DODATKOm ZA VAROVANA OBmOČJA 
(PRESOJA SPREJEmLJIVOSTI PLANA NA 

VAROVANA OBmOČJA).

I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega prostorskega 
načrta Občine Velike Lašče in okoljsko poročilo za občinski 
prostorski načrt Občine Velike Lašče z dodatkom za varovana 
območja (presoja sprejemljivosti plana na varovana območja).

II.
Javna razgrnitev gradiva iz prejšnje točke bo potekala od 9. 2. 
2011 do 9. 3. 2011 na sedežu Občine Velike Lašče, Levstikov trg 
1, 1315 Velike Lašče.
V času trajanja javne razgrnitve bo uprava Občine Velike Lašče 
organizirala javno obravnavo, ki bo potekala v sredo, 2. 3. 2011, 
ob 19.00 v prostorih Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 
Velike Lašče.

III.
V okviru javne razgrnitve in javne obravnave, v času uradnih ur 
Občine Velike Lašče, ima javnost pravico podati pripombe in 
predloge na razgrnjen dopolnjen osnutek izvedbenega dela 
občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče in okoljsko 
poročilo. Pisne pripombe se lahko vpišejo v knjigo pripomb in 
predlogov na kraju javne razgrnitve ali pošljejo po pošti na 
naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, s 
pripisom: »Pripombe in predlogi na javno razgrnitev OPN in OP«, 
ali na elektronski naslov obcina.velike-lasce@siol.net z vpisom 
v polje Zadeva: »Pripombe in predlogi na javno razgrnitev OPN 
in OP«. Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu 
gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Občina Velike Lašče bo po končani javni razgrnitvi zavzela 
stališče do pripomb in predlogov javnosti.  Stališče bo objavljeno 
na krajevno običajen način in na spletnem naslovu občine http://
www.velike-lasce.si.  

Pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka 
ali drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za objavo teh 
podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj naveden način. 
Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in 
priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

IV.
Gradivo dopolnjenega osnutka bo možno pregledati na sedežu 
Občine v analogni obliki, v digitalni obliki pa na svetovnem 
spletu na naslovu http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.
asp?obcina=VELIKE_LASCE (grafični del) ter http://www.velike-
lasce.si (tekstualni del).

Številka: 3500-1/2011-1
Velike Lašče, 1. februarja 2011

Župan Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.




