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URADNO GLASILO
Občine Velike Lašče

Številka 1/14, 29. januar 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradni 
list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 
101/13) 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 22. redni seji dne 11. decembra 
2013 sprejel

ODLOK o spremembi
Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2014

1. člen

V odloku o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2014 
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/2013) se spremeni 
drugi odstavek 2. člena; ta se po novem glasi:
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa 
v naslednjih zneskih: 

A: BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI 4.364.100
II. SKUPAJ ODHODKI 4.637.100
III. PRIHODKI – ODHODKI (I.– II.) (273.000)
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 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA 157.000
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) (157.000)
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (III. + VI. + IX.)
(430.000)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X.– IX) 273.000
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  
31. 12. 2013

430.000
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2. člen

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

Številka: 410-04/2013-2
Velike Lašče, 11. decembra 2013

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

Priloga: Splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov 
1. Spremembe proračuna Občine Velike Lašče za leto 2014 
(dosegljivo na http://velike-lasce.si)

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 
51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 57/11) 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 22. seji 
dne 11. decembra 2013 sprejel

ODLOK
o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Velike 

Lašče

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini 
Velike Lašče, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, 
organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, 
financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga 
vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih 
služb v Občini Velike Lašče (v nadaljevanju: občina).

2. člen
(lokalne gospodarske javne službe)

Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo 
dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne 
gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne 
lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.

NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŽB

3. člen
(način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb)

Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na 

podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, 
organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih 
predpišejo vlada in pristojna ministrstva. 

Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način 
opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih 
služb oziroma podrobneje določi: 
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega 

opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem 
obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, 
na podlagi koncesije); 

– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko 
razporeditev; 

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– pravice in obveznosti uporabnikov; 
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov 

njihovega oblikovanja; 
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine, 
ter del javne lastnine, ki je javno dobro, in varstvo, ki ga 
uživa; 

– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj 
lokalne gospodarske javne službe.

LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

4. člen
(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe)

Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne. 

Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z 
zakonom in s tem odlokom. 

Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s tem 
odlokom.

5. člen
(obvezne gospodarske javne službe)

Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske 
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti: 

1. oskrba s pitno vodo; 
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 

vode; 
3. zbiranje komunalnih odpadkov;
4. prevoz komunalnih odpadkov;
5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov;
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov; 
7. urejanje in čiščenje javnih površin; 
8. vzdrževanje občinskih javnih cest; 
9. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje 

pokopališč in pogrebne storitve; 
10. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v 

zavetišču;
11. varstvo pred požarom.

Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo 
tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če 
tako določa zakon.

6. člen
(izbirne lokalne gospodarske javne službe)

Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne 
službe opravljajo naslednje dejavnosti: 
1. oskrba z energetskimi plini iz omrežja in oskrba s toplotno 
energijo; 
2. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na 
voziščih državnih cest in ob voziščih državnih cest, ki so 
namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu 
odvijanju prometa skozi naselja. 

7. člen
(območje opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb

Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega 
odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem 
odlokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno 
lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.

8. člen
(javne dobrine)

Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi 
javnimi službami, so pod enakimi pogoji določenimi z 
zakonom ali odlokom občine dostopne vsakomur. 

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi 
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike 
obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za 
posamezne primere ne določa drugače. 

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi 
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni 
obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere 
ne določa drugače.

OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB

9. člen
(oblike zagotavljanja javnih služb)

Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno 
s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah: 
– v režijskem obratu, 
– v javnem podjetju, 
– z dajanjem koncesij.

Oblika izvajanja posamezne gospodarske javne službe je 
določena v tem odloku ali v odlokih za posamezno lokalno 
gospodarsko javno službo.

10. člen
(režijski obrat)

Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske 
javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali 
značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti 
javno podjetje ali podeliti koncesijo. 

Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska enota 
občinske uprave oziroma službe občine. 

Režijski obrat se organizira kot samostojen ali nesamostojen 
režijski obrat. Organizacijo in delovno področje režijskega 
obrata določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega 
področja občinske uprave na predlog župana. 

Režijski obrat ni pravna oseba. 

11. člen
(javno podjetje)

Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več lokalnih 
gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to 
narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot 
lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo 
je mogoče opravljati kot profitno. 

Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju 
in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim 
podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom. 

Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje občinski 
svet. Če so poleg občine ustanoviteljice javnega podjetja 
tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice 
s posebnim skupnim organom za izvajanje ustanoviteljskih 
pravic, ki ga v skladu z določili zakona, ki ureja lokalno 
samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega podjetja. 

V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno 
izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za 
druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja. 

12. člen
(koncesija)

Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe 
lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, 
registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije 
in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe, ki je predmet koncesije. 

Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske 
javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta. 

Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za 
del območja občine. 

Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, 
prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, 
obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za 
ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje 
koncesionarja in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo 
določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb. 

13. člen
(javni razpis)

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente: 
– predmet koncesije; 
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Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki 
ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski 
akt ali odlok občine v skladu z zakonom. 

Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji 
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin. 

Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči 
o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir 
subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah 
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.

22. člen
(proračunsko financiranje)

Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, 
s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki 
niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
(uskladitev predpisov)

Občina je dolžna uskladiti predpise in sprejeti nove predpise 
v skladu s tem odlokom najkasneje v roku 12 mesecev po 
uveljavitvi tega odloka. 

24. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče (Uradni 
list RS, št. 21/96).

25. člen
(objava in začetek veljavnosti)

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

Številka: 0301-24/2013
Velike Lašče, 11. decembra 2013

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

Na podlagi 46. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno 
glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13) je Nadzorni 
odbor Občine Velike Lašče na seji dne 6. 12. 2013 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA
Nadzornega odbora Občine Velike Lašče

1. člen

V Poslovniku Nadzornega odbora Občine Velike Lašče 
(Uradni list RS, št. 87/1999) se spremeni 7. člen in se po 
novem glasi: 
»Organi občine in vsi porabniki proračunskih sredstev so 
nadzornemu odboru dolžni na njegovo zahtevo predložiti 
zahtevane podatke, ki so potrebni za opravljanje nadzora, 
in so se dolžni na vabilo predsednika nadzornega odbora 
udeležiti sestanka in poročati o zadevah, ki so predmet 
nadzora. Kdo od strokovnih delavcev občinske uprave se 
bo na vabilo predsednika nadzornega odbora udeležil seje 
nadzornega odbora, odloči župan; pri drugih porabnikih 
proračunskih sredstev pa o tem, kdo se bo udeležil seje 
nadzornega odbora, odloči zakoniti zastopnik.«

2. člen

Spremeni se 1. odstavek 8. člena in se po novem glasi:
»Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v 
občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor: 
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine; 
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih 

sredstev; 
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih 

sredstev.«

3. člen

Spremeni se zadnji odstavek 11. člena in se po novem glasi:
»Predsednik nadzornega odbora ali od njega pooblaščeni 
član se udeleži seje občinskega sveta takrat, ko občinski svet 
obravnava dokončno poročilo o opravljenem nadzoru.«

4. člen

Črta se 2. odstavek 13. člena.

5. člen

Spremeni se drugi stavek 18. člena in se po novem glasi:
»Nadzorni odbor odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje v 
okviru dnevnega reda seje.«

6. člen

Spremeni se 23. člen in se po novem glasi:
»Nadzorni odbor opravlja nadzor nad poslovanjem pravnih 
in drugih oseb v obliki nadzorov, ki so sestavni del letnega 
programa dela. Če med letom sklene opraviti dodatni nadzor, 
dopolni letni program dela. V letnem programu dela se lahko 
določijo pravne in druge osebe, pri katerih bo izveden nadzor, 
vsebina, obseg, kraj in čas izvedbe posameznega nadzora. 

– območje, za katero se podeljuje koncesija; 
– pogoje za koncesijo; 
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar; 
– pričetek in trajanje koncesije; 
– merila za izbiro koncesionarja; 
– druge elemente, določene s predpisi in koncesijskim 

aktom. 

Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni in 
ne daljši od 60 dni.

14. člen
(izbira koncesionarja)

O izbiri koncesionarja odloči tajnik občine z upravno 
odločbo. 

O pritožbi zoper odločbo tajnika občine odloča župan. 

Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v 
imenu občine župan.

STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN 
RAZVOJNE NALOGE

15. člen
(strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge)

Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge 
na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini 
opravlja občinska uprava. 

Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih 
javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na: 
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih 

javnih služb; 
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in 

napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih 
javnih služb; 

– informacijske baze za potrebe občinskih gospodarskih 
javnih služb; 

– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, 
javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov; 

– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev; 
– strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih 

javnih služb; 
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z 

javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane 
lokalne gospodarske javne službe; 

– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s 
financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb; 

– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za 
posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne 
objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če 
ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih 
gospodarskih javnih služb; 

– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na 
infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih 
javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na 
izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb.

Naloge iz prve, druge ali tretje alineje prejšnjega odstavka 

se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.

VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN

16. člen
(varstvo uporabnikov javnih dobrin)

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Komisija za 
varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin, ki jo ustanovi 
občinski svet s posebnim aktom.

17. člen
(komisija za varstvo uporabnikov javnih dobrin)

Komisija za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin iz 
naslova varstva uporabnikov po tem odloku: 
– zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne 

predloge občinskemu svetu občine in županu občine; 
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, 

funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem 
povezanih objektov in naprav v razmerju do občine.

18. člen
(dolžnost sklenitve pogodbe)

Če se kršijo dolžnosti sklenjene pogodbe s strani izvajalca 
lokalne gospodarske javne službe, lahko uporabnik od 
upravnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero 
naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, 
in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.

19. člen
(pripombe in predlogi Komisije za varstvo pravic 

uporabnikov javnih dobrin)

Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in 
predloge Komisije za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin 
iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku. 

Občinski svet je dolžan obvestiti Komisijo za varstvo pravic 
uporabnikov javnih dobrin o svojih stališčih in ukrepih v skladu 
s poslovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v roku 30 
dni od dneva, ko je prejel pripombo ali predlog komisije.

FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH 
SLUŽB

20. člen
(financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb)

Lokalne gospodarske javne službe se financirajo: 
– s ceno javnih dobrin; 
– iz proračunskih sredstev; 
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.

21. člen
(cena proizvoda ali storitve)

Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega 
uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov 
izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, 
ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. 
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Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS 
št. 3/2007-UPB2), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS št. 87/06, 127/06, 
8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 16. člena Statuta Občine Velike 
Lašče (Ur. glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06-UPB, 6/13) je 
Občinski svet Občine Velike Lašče na 22. redni seji dne 11. 
decembra 2013 sprejel

SKLEP
o ceni pomoči na domu

Cena socialno varstvene storitve pomoč na domu ostane 
nespremenjena in znaša za uporabnika 4,55 EUR na uro. 

Uporabniki storitve pomoč na domu so storitev dolžni plačati 
v celoti, razen v primerih, ko izpolnjujejo pogoje za delno 
ali celotno oprostitev po Uredbi o merilih za določanje 
oprostitev socialno varstvenih storitev (Ur. list RS št. 110/04, 
124/04).
 
Sklep velja z dnem objave v Uradnem glasilu občine Velike 
Lašče.

Štev.: 0301-22/2013
Velike Lašče, dne 11. decembra 2013

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

Na podlagi 2. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012), v skladu z 2. členom 
Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 UPB) in 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 22. seji dne 11. decembra 2013 
sprejel

SKLEP
o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice na parcelah št. 

*317, 2188/2 in 2193/2, k.o. Dvorska vas

I.

V katastrski občini Dvorska vas se na parceli št. *317 ter na 
delu parcel št. 2188/2 in št. 2193/2, ob izkazanem javnem 
interesu, ustanovi brezplačna stavbna pravica za dobo 99 
let v korist Prostovoljnega gasilskega društva Dvorska vas 
- Mala Slevica, za potrebe novogradnje gasilskega doma v 
obsegu, kot je za gradnjo predviden v projektu za gradbeno 
dovoljenje PGD št. 2011/102–dopolnitev 2, izdelovalec PA 
Prostor, d.o.o., marec 2012.

II.

Pogodbeni stranki bosta ustanovili brezplačno stavbno 
pravico s pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, s katero 
podrobneje določita njune pravice in obveznosti.

III.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.

Številka: 0301-25/2013
Velike Lašče, 11. decembra 2013

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

Občina Velike Lašče na podlagi Pravilnika za vrednotenje 
ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Velike 
Lašče (Ur. glasilo Občine Velike Lašče št. 3/12), Odloka o 
proračunu Občine Velike Lašče za leto 2014 (Uradno glasilo 
Občine Velike Lašče 1/13) in 7. člena Statuta Občine Velike 
Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06-UPB in 
6/13) objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje projektov in programov društev in drugih 

izvajalcev v občini Velike Lašče za leto 2014

1. Predmet razpisa in udeleženci

1.1 Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in 
humanitarnih dejavnosti, dejavnosti, namenjenih otrokom, 
mladini, upokojencem in vojnim veteranom, medobčinskemu 
povezovanju ter dejavnosti na področju kmetijstva, razvoja 
podeželja, turizma in malega gospodarstva v občini Velike 
Lašče.
Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi s 
področja kulture in športa in tisti programi, ki se sofinancirajo 
iz drugih proračunskih postavk. 

1.2 Udeleženci
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci programov, ki so 
organizirani kot društvo, klub, združenje oz. drugi izvajalci 
nevladnih in neprofitnih organizacij, ki: 
– so registrirani za izvajanje dejavnosti iz točke 1.1.; 
– imajo urejeno evidenco članstva, če gre za organizacije s 

članstvom, in imajo člani plačano članarino; 
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo 

načrtovanih programov, imajo sedež ali enoto na območju 
občine Velike Lašče ali izvajajo dejavnosti na območju 
občine Velike Lašče oziroma imajo včlanjene tudi člane – 
občane občine Velike Lašče.

Pri določanju letnega programa nadzorni odbor odloča tudi 
o morebitnih predlogih po uvedbi nadzora, ki jih predlagata 
župan ali občinski svet. Z letnim programom nadzorni odbor 
seznani občinski svet in župana.«

7. člen

Spremeni se drugi odstavek 24. člena in se po novem glasi:
»Za vprašanja, ki se nanašajo na postopek nadzora, se 
smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o obveznih 
sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list 
RS, št. 23/09), ki je tudi postopkovni predpis.«

8. člen

Spremeni se 25. člen in se po novem glasi:
»Nadzorni odbor lahko imenuje izvedenca za opravljanje 
posameznih strokovnih nalog nadzora. K odločitvi o 
izvedencu da soglasje občinski svet.

Na izbiro izvedenca ni mogoč ugovor.

Za izvedbo določenega opravila iz pristojnosti nadzornega 
odbora lahko nadzorni odbor pooblasti posameznega člana 
oziroma v ta namen oblikovano delovno skupino.«

9. člen

Spremeni se drugi odstavek 27. člena in se po novem glasi:
»Na sklep o izvedbi nadzora ni mogoč ugovor.« 

10. člen

Spremeni se 29. člen in se po novem glasi:
»O izvajanju posameznih nalog nadzora ter o svojih 
ugotovitvah, ocenah in mnenjih v postopku nadzorovanja 
pripravi nadzorni odbor osnutek poročila. Osnutek poročila 
ni informacija javnega značaja in vsebuje naslednje 
sestavine: naslov, kratek povzetek, osnovne podatke o 
nadzoru (ime nadzornega odbora, ime organa, v katerem se 
opravlja nadzor, kaj se nadzoruje, datum nadzora), uvod ter 
ugotovitveni del o razkritih napakah oziroma nepravilnostih 
pri nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.

Osnutek poročila pošlje nadzorni odbor v pregled 
nadzorovanemu organu, ki ima pravico v roku petnajst 
dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na 
posamezne navedbe (odzivno poročilo). 

Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila 
nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz 
osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če 
nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži 
odzivnemu poročilu.

Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila 
nadzorovanega organa pripravi odbor poročilo s priporočili 
in predlogi. Poročilo je dokončni akt odbora in mora biti v 
naslovu poročila kot tako navedeno.«

11. člen

Doda se novi, 30. člen, ki se glasi:
»Član nadzornega odbora mora biti pozoren na vsako 
dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, 
da se mu izogne. 

Če z drugim zakonom ni določeno drugače, mora član 
nadzornega odbora, ki ob nastopu službe ali funkcije ali med 
njenim izvajanjem ugotovi nasprotje interesov ali možnost, 
da bi do njega prišlo, o tem takoj pisno obvestiti svojega 
predstojnika, če predstojnika nima, pa komisijo. Ob tem 
mora takoj prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo do 
nasprotja interesov, razen če bi bilo nevarno odlašati.
 
Predstojnik oziroma komisija o obstoju nasprotja interesov 
odločita v 15 dneh in s svojo odločitvijo takoj seznanita 
člana nadzornega odbora. 

Če je na podlagi izvedenega postopka ugotovljeno nasprotje 
interesov, predstojnik oziroma komisija s tem seznani 
pristojni organ ali delodajalca in mu določi rok, v katerem jo 
je dolžan obvestiti o sprejetih ukrepih. 

Če predstojnik oziroma komisija ugotovi, da je član 
nadzornega odbora v obravnavani situaciji vedel oziroma bi 
moral in mogel vedeti, da obstaja nasprotje interesov, vendar 
je kljub temu ravnal v nasprotju z določbami o preprečevanju 
nasprotja interesov, predstojnik oziroma komisija o tem 
obvesti druge pristojne organe. 

Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi 
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo 
za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je 
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za 
izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov 
vseh članov.« 

12. člen 

Spremembe Poslovnika občinskega sveta začnejo veljati 
petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Velike 
Lašče. 

Številka: 007-03/2013-1
Velike Lašče, 6. 12. 2013

Predsednik nadzornega odbora
Občine Velike Lašče

Andrej Pečnik, l.r.
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2. Merila in kriteriji
Pri dodelitvi sredstev za posamezno področje se upoštevajo 
naslednja merila in kriteriji: 
– število članov; 
– program dela – vrsta in zahtevnost (finančna in 

organizacijska) načrtovanih aktivnosti; 
– pomen in dostopnost programa (dostopnost za širšo 

javnost, preseganje zgolj društvenega interesa in prispevek 
k vzgojni dejavnosti, splošna korist za občane, popestritev 
dogajanja v občini).

3. Namen in višina razpoložljivih sredstev

3./A1 Veteranske organizacije – proračunska postavka 1871 
– 4.500,00 EUR.
Sofinanciranje programov organizacij vojnih veteranov. 

3./A2 Dejavnosti raznih društev (starejši, mladi) – 
proračunska postavka 1872 – 4.000,00 EUR.
Sofinanciranje programov za koristno preživljanje prostega 
časa otrok in mladine, programi za upokojence. 

3./B1 Humanitarne in invalidske organizacije – proračunska 
postavka 2010 – 3.000,00 EUR.
Sofinanciranje humanitarnih dejavnosti, socialni programi 
(namenjeni marginalnim skupinam, ljudem s posebnimi 
potrebami, invalidom) in zdravstveni programi (organizirane 
terapevtske skupine, preventivna dejavnost).

3./C1 Društva in organizacije na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja – proračunska postavka 1104 – 6.000,00 
EUR.
Sofinanciranje programov in prireditev s področja kmetijstva 
in razvoja podeželja, tekmovanj, izobraževanj. 
 
3./C2 Društva in organizacije na področju turizma – 
proračunska postavka 1406 – 6.000,00 EUR.
Sofinanciranje programov in prireditev s področja turizma, 
promocije, tekmovanj, izobraževanj.

3./D1 Društva in organizacije na področju medobčinskega 
povezovanja – proračunska postavka 0301 – 5.000,00 EUR 
(programi društev).
Sofinanciranje programov na področju medobčinskega 
povezovanja v Sloveniji in tujini. 

4. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu
Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče 
in na spletni strani (www.velike-lasce.si). Podrobnejše 
informacije dobite v času uradnih ur na Občini Velike Lašče, 
telefon 01/ 7810 370, Jerica Tomšič Lušin in Veronika Vasič.

5. Način in rok prijave
Prijava mora vsebovati: 
– podatke o prijavitelju; 
– seznam članov z navedbo članov iz Občine Velike Lašče; 
– opis – podrobna vsebina, namen in cilj programa oz. 

projekta, finančni načrt za izvedbo navedenih programov 
v tekočem letu z opredelitvijo virov financiranja; 

– poročilo o delu za preteklo leto in finančno poročilo, če 
je bil prijavitelj v preteklem letu sofinanciran s sredstvi 
občinskega proračuna. 

Prijave je treba oddati na naslov: Občina Velike Lašče, 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, s pripisom: »Za javni 
razpis – društva 2014«.
Rok za prijavo na razpis je 27. marec 2014.

6. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Prispele prijave bodo obravnavale razpisne komisije za 
posamezna področja, ki jih imenuje župan. Komisije 
pripravijo predlog sofinanciranja, na podlagi katerega župan 
sprejme končno odločitev o dodelitvi sredstev. 
Z izbranimi izvajalci programov bodo najkasneje v roku 30 
dni po zaključenem zbiranju prijav sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju za leto 2014. 

Občina Velike Lašče

Občina Velike Lašče na podlagi 10. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o merilih za izbor 
programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev 
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 
2/11), 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo 
Občine Velike Lašče, št. 2/06-UPB in 6/13) in Odloka o 
proračunu Občine Velike Lašče za leto 2014 (Uradno glasilo 
Občine Velike Lašče št. 1/13) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v občini Velike Lašče v 

letu 2014

1. Predmet razpisa in udeleženci
Na razpisu lahko sodelujejo športna društva in klubi, šola 
in vrtec, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 
organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti v 
športu in imajo sedež v Občini Velike Lašče ali delujejo na 
območju Občine Velike Lašče in je v to dejavnost vključenih 
najmanj 60 % občanov Občine Velike Lašče ter izpolnjujejo 
pogoje iz Pravilnika o merilih za izbor programov športa, 
ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike 
Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/11).

2. Pogoji, merila in kriteriji
Pogoji, merila in kriteriji so opredeljeni v Pravilniku o merilih 
za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih 
sredstev Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike 
Lašče št. 2/11), na podlagi katerih se bodo iz proračunskih 
sredstev financirali naslednji programi:

2.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
– Zlati sonček,
– Naučimo se plavati,
– Ciciban planinec,
– Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in 

drugi izvajalci.
Sofinancira se: propagandno gradivo, strokovni kader, najem 
do 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.

2.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– Drugi 80-urni programi.
Sofinancira se: propagandno gradivo, organizacija in 
izpeljava občinskih šolskih tekmovanj, strokovni kader za 
izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je 
največ 10 otrok, in 80-urnih programov na skupino, v kateri 
je največ 20 otrok, objekt.

2.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport
Sofinancira se: objekt, strokovni kader v obsegu do 400 
ur, materialni stroški programa, meritve in spremljanje 
treniranosti, nezgodno zavarovanje.

2.4. Interesna športna vzgoja mladine
Sofinancira se: strokovni kader za 80-urne programe na 
skupino, v kateri je največ 20 mladih, objekt.
2.5. Interesna športna vzgoja mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport
Sofinancira se objekt in strokovni kader za program v obsegu 
do 400 ur letno.

2.6. Športna dejavnost študentov
Sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe na 
skupino, v kateri je največ 20 študentk in študentov, objekt.

2.7. Športna rekreacija
Sofinancira se 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 
20 članov in članic, v različnih športnih panogah, in sicer 
najemnina objekta za socialno in zdravstveno ogrožene ter 
občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.

2.8. Kakovostni šport
Sofinancira se najem objekta za do 320 ur programa letno 
za priprave na športna tekmovanja ekip in posameznikov 
– registriranih športnikov, članov nacionalnih panožnih 
športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih 
do naslova državnega prvaka.
2.9. Športne prireditve
Sofinancira se: stroške priznanj in pokalov športnikom in 
športnim delavcem in organizacijske stroške prireditev.

2.10. Sofinanciranje opreme
Sofinancira se: nakup športne opreme za potrebe izvajanja 
športnih dejavnosti.

3. Višina razpoložljivih sredstev
Proračunska postavka 1882 in 1886 za:
– programi pod točkami 2.1. do 2.9: 16.500,00 EUR,
– programi pod točko 2.10: 2.000,00 EUR.

4. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče 
in na spletni strani (www.velike-lasce.si). Podrobnejše 
informacije dobite v času uradnih ur na Občini Velike Lašče, 
telefon 01/7810 367, Veronika Vasič.

5. Način in rok prijave
Prijave je treba oddati na naslov: Občina Velike Lašče, 

Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, s pripisom »Za javni 
razpis – šport 2014«. 
Programi morajo biti finančno ovrednoteni in navedeni viri 
financiranja. Iz cene, ki jo plačujejo udeleženci posameznih 
športnih programov, mora biti razvidno, kolikšen znesek 
predstavlja strošek vaditelja, strošek najema prostora in 
drugi stroški. Obvezne priloge k prijavi na razpis so: seznam 
aktivnih registriranih športnikov v panožni športni zvezi, 
seznam članov po posameznih vadbenih skupinah z navedbo 
vaditelja skupine, kopije dokazil o strokovni usposobljenosti 
vaditeljev, urnik vadbe, poročilo o delu v preteklem letu.
Rok za prijavo na razpis je 27. marec 2014.

6. Obravnava prejetih prijav in odločanje o sofinanciranju
Na podlagi pogojev za sofinanciranje športnih programov v 
Občini Velike Lašče, meril ter prejetih prijav na razpis pripravi 
komisija, ki jo imenuje župan, predlog za sofinanciranje 
izbranih programov športa. Prednost pri sofinanciranju 
programov imajo športna društva pred ostalimi izvajalci 
programov.
Z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za leto 2014.

Občina Velike Lašče

Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu Občine 
Velike Lašče za leto 2014 (Uradno glasilo Občine Velike 
Lašče št. 1/13) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče 
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06-UPB in 6/13) 
ter Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine 
Velike Lašče, št. 1/08, spremembe in dopolnitve 2/09, 6/13) 
objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje prireditev in programov na področju 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Velike Lašče v 
letu 2014

1. Predmet razpisa in udeleženci

1.1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev in programov 
na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, 
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju 
knjižne, glasbene, plesne, gledališke, lutkovne, folklorne, 
filmske, literarne, likovne, fotografske dejavnosti.

1.2. Udeleženci
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih 
programov:
– kulturna društva;
– ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti 

registrirano kulturno dejavnost;
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva;
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, in 

sicer za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz 
ustanovitvenega akta javnega zavoda;
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– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo 
potrjujejo javno priznani uspehi oz. so na enem od 
opisanih področij ustvarili zaključen projekt;

– ostale nevladne organizacije oziroma zasebni neprofitni 
zavodi, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano 
kulturno dejavnost.

2. Pogoji, merila in kriteriji

2.1. Pogoji
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Velike Lašče ali izvajajo dejavnost 

na območju Občine Velike Lašče in je v to dejavnost 
vključenih najmanj 60 % članov – občanov Velikih 
Lašč;

– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj 
eno leto;

– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske 
in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih 
kulturnih dejavnosti;

– imajo urejeno evidenco o aktivnih članih društva (obvezna 
priloga – seznam aktivnih članov društva);

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
– občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o 

realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje 
leto;

– samostojni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno 
prebivališče v občini Velike Lašče;

– se odzivajo na potrebe občine v okviru občinskega 
programa kulturnih aktivnosti;

– izvajalci so tudi dolžni v svojih promocijskih gradivih na 
primeren način predstavljati Občino Velike Lašče.

2.2. Merila in kriteriji
Pri izbiri programov, prireditev in projektov, ki se sofinancirajo 
iz občinskega proračuna, se upoštevajo naslednja osnovna 
merila in kriteriji:
– redno in kvalitetno delo društva;
– kakovost predlaganega programa;
– realna možnost izvedbe programa;
– delež lastnih sredstev;
– delež sredstev iz drugih virov;
– odmevnost programov, izvedenih v preteklem letu (število 

obiskovalcev, strokovne kritike);
– za izvedene samostojne prireditve se štejejo vse prireditve, 

organizirane in izpeljane na območju Občine Velike 
Lašče in zunaj nje;

– priznana vaja predstavlja dve šolski uri;
– honorar mentorju predstavlja nagrado mentorju, 

izobraževanje mentorja in strokovna literatura;
– programski stroški so vezani na izvedbo programa (note, 

instrumenti, oblačila, rekviziti, tehnična oprema …).

3. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna vrednost sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje 
kulturnih programov v letu 2014, znaša za:
– proračunsko postavko 1831 – Sofinanciranje kulturnih 

prireditev in programov društev 13.000,00 EUR.

4. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče 
in na spletni strani (www.velike-lasce.si). Podrobnejše 

informacije dobite v času uradnih ur na Občini Velike Lašče, 
telefon 01/78 10 362, Lidija Čop.

5. Način in rok prijave
Prijave je treba oddati na naslov: Občina Velike Lašče, 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, s pripisom »Za javni 
razpis – kultura 2014«.
Načrtovane prireditve in programi morajo biti finančno 
ovrednoteni in navedeni viri financiranja. Iz cene, ki jo 
plačujejo udeleženci posameznih programov, mora biti 
razvidno, kolikšen znesek programa financirajo sami.
Rok za prijavo na razpis je 27. marec 2014.

6. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Prispele prijave na razpis bo ocenil in ovrednotil odbor za 
družbene dejavnosti. Z izbranimi organizatorji prireditev 
in izvajalci programov bodo najkasneje v roku 30 dni 
po zaključenem zbiranju prijav sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju za leto 2014.

Občina Velike Lašče


