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URADNO GLASILO 
Občine Velike Lašče

Številka 1/18, 31. januar 2018

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur.l.RS št. 100/05 – UPB2, 
25/08, 36/10 in 55/17) 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  20. redni seji dne 20. decembra 
2017 sprejel  

S K L E P 
o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek 

pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče

1. člen 
Cena programa I. starostne skupine znaša  469,02 EUR.
Cena programa II. starostne skupine znaša 356,52 EUR. 

Cene skrajšanih programov:
od 4 do 5 ur z zajtrkom in kosilom 302,79 EUR.  

2. člen
Starši otrok, za katere je Občina Velike Lašče po veljavni 
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v 
vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 

1. 6. do 31. 8. za neprekinjeno odsotnost otroka za en mesec. 
Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko 
uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.
Rezervacija znaša 48,00 EUR – enako za vse skupine in programe. 
Razliko do polne cene programa, pri čemer se odšteje stroške za 
neporabljena živila, pokrije občina.
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo rezervacijo, če 
občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do polne cene 
programa, s tem soglaša.
Rezervacijo v enaki višini lahko uveljavljajo tudi starši s stalnim 
bivališčem v občini Velike Lašče, ki imajo otroke vključene v 
vrtcih zunaj občine Velike Lašče.

3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 
Občine Velike Lašče.  

Številka: 0301-017/2017
Velike Lašče, dne 20. decembra 2017

Župan občine Velike Lašče 
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r. 
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Na podlagi 99. čl. Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS št. 3/2007-
UPB2, 57/12, 39/16), 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. čl. Statuta Občine Velike Lašče (Ur. 
glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06-UPB, 6/13) je Občinski svet 
Občine Velike Lašče na 20. redni seji dne 20. decembra 2017 
sprejel

S K L E P
o ceni pomoči na domu

Ekonomska cena socialno varstvene storitve pomoči na domu 
znaša 15,92 EUR na uro.
Cena storitve pomoči na domu  za uporabnika ostane 
nespremenjena in znaša  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, 42/15).
 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 
Občine Velike Lašče.

Štev.: 0301-018/2017
Velike Lašče, dne 20. decembra 2017

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

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 20. seji, dne 20. decembra 2017 sprejel 

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra 

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na parceli št. 
4032/7 k. o. 1711 – Turjak, zemljišče v izmeri 171 m2 in na 
parceli št. 4032/12 k. o. 1711 – Turjak, zemljišče v izmeri 193 m2. 

II.
Nepremičnini iz I. točke tega sklepa postaneta lastnina Občine 
Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.

III.
Sklep se objavi v  Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

Številka: 0301-021/2017
Velike Lašče, dne 20. decembra 2017

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

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo 
Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) in 71. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine 
Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 2/07, 6/13) je Občinski svet Občine 
Velike Lašče na svoji 20. redni seji, ki je bila dne 20. decembra 
2017, sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme ugotovitveni sklep, 
da v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike 
Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 7/13, 5/15 – 
obvezna razlaga, 2/16 – obvezna razlaga, 6/16 – obvezna 
razlaga, 5/16):
–  v 96. členu v tabeli z naslovom »SKs – površine podeželskega 

naselja, mešano kmetije in stanovanjske hiše« v razdelku »1.4 
Dopustni objekti in dejavnosti«  

–  in v 98. členu v tabeli z naslovom »IG – gospodarske cone« v 
razdelku »1.4 Dopustni objekti in dejavnosti«  

velja tudi »12640 stavbe za zdravstveno oskrbo«. 

Dopustni objekti in dejavnosti »12640 stavbe za zdravstveno 
oskrbo« so dovoljeni v enakem obsegu kot »12304 stavbe za 
storitvene dejavnosti«. 

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

Številka: 0301-022/2017
Velike Lašče, dne 20. decembra 2017

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

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo 
Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) in 71. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine 
Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 2/07, 6/13) je Občinski svet Občine 
Velike Lašče na svoji 20. redni seji, ki je bila dne 20. decembra 
2017, sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Velike Lašče sprejme ugotovitveni sklep, 
da v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti 
(Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 1/09, popravek 3/09, 
3/16, 3/17) v prvi alinei tretjega odstavka 10. člena odloka 
(namembnost)  velja tudi »zdravstvena oskrba«. 

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

Številka: 0301-023/2017
Velike Lašče, dne 20. decembra 2017

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

Na podlagi 13. čl. Zakona o športu (Ur. list RS, št. 29/17) in 7. 
čl. Statuta Občine Velike Lašče (Ur. glasilo Občine Velike Lašče,  
št. 2/06-UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na svoji 
20. redni seji dne 20. decembra 2017 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI VELIKE LAŠČE ZA LETO 2018

1.) Občina Velike Lašče v proračunu za leto 2018 zagotavlja 
sredstva za sofinanciranje programov športa, ki ga v občini 
izvajajo športna društva, šola in vrtec ter drugi izvajalci športnih 
programov, sredstva za sofinanciranje občinskih športnih 
prireditev, sofinanciranje vzdrževanja in upravljanja športnih 
objektov in sofinanciranja nakupa opreme za športna društva 
ter sredstva za investicije. 

2.) Letni program športa po proračunskih postavkah 
zajema naslednja področja:
–  sofinanciranje športnih programov – dotacije športnim 

izvajalcem na podlagi razpisa (sofinanciranje  interesne 
vzgoje predšolskih otrok, športne vzgoje šoloobveznih 
otrok, športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, interesne športne vzgoje mladine, interesne 
športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport, športne dejavnosti študentov, športne rekreacije, 
kakovostnega športa, športnih prireditev, sofinanciranje 
opreme);

–  investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov;
–  investicije;
–  programi za mladino. 

2.1 Proračunska postavka 18082 – Sofinanciranje športnih 
prireditev in programov društev: 15.000 EUR. 
Sredstva v okviru te  proračunske postavke so v celoti namenjena 
za sofinanciranje programov izvajalcev športnih dejavnosti,  in 
sicer:
–  interesna vzgoja  predšolskih otrok: program Mali sonček, 

naučimo se plavati, Ciciban planinec in druge športne 
dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi 
izvajalci. Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni 
kader, najem 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 
otrok. 

–  športna vzgoja  šoloobveznih otrok: program Zlati 
sonček, Krpan, naučimo se plavati in 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 deset 
otrok, in 80-urnih programov na skupino, v kateri je največ 
20 otrok, objekt.

–  športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport: sofinancira se objekt, strokovni kader v 
obsegu do 400 ur letno, materialni stroški programa, meritve 
in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.

–  interesna  športna vzgoja mladine: sofinancira se strokovni 
kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 
mladih, objekt.

  –  interesna športna vzgoja mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport: sofinancira se objekt in 
strokovni kader za program v obsegu do 400 ur letno.

–  športna dejavnost študentov: sofinancira se strokovni 
kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20  
študentk in študentov, objekt. 

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

–  kakovostni šport: sofinancira se najem objekta za do 320 
ur programa 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. 

–  športne prireditve: sofinancira se stroške priznanj in 
pokalov športnikom in športnim delavcem in organizacijske 
stroške prireditev.

2.2) Proračunska postavka 18083 – Športna igrišča po 
vaseh – vzdrževanje: 2.000 EUR. 
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva 
za kritje stroškov igrišča v Dvorski vasi – elektrika, voda in 
upravljanja Športnega centra Turjak. 

2.3) Proračunska postavka 18084 – Investicije – programi 
športa – 12.000 EUR.
Sredstva v okviru te proračunske postavke se namenijo v skladu 
s sprejetim Načrtom razvojnih programov za obdobje 2016–
2019, ki je priloga proračuna občine Velike Lašče za leto 2016. 

2.4) Proračunska postavka 18085 – Športna dvorana – 
vzdrževanje in upravljanje – 23.000 EUR. 
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za čiščenje in 
upravljanje športne dvorane v Velikih Laščah. 
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2.5) Proračunska postavka 18086 – Sofinanciranje opreme 
za športna društva – 2.000 EUR.
V okviru te postavke se nameni sredstva za sofinanciranje 
športne opreme za potrebe izvajanja športnih dejavnosti. 

3.) Za sredstva pod točkama 2.1 in  2.5 se objavi razpis v 
Uradnem glasilu občine Velike Lašče. Na podlagi prispelih 
prijav na razpis in v skladu s Pravilnikom o merilih za izbor 
programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev 
Občine Velike Lašče se izpelje postopek za sofinanciranje 
programov na področju športa. Z izbranimi izvajalci programov 
športa, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje dejavnosti iz 
občinskega proračuna, župan sklene pogodbo. 

4.) Letni program športa za leto 2018 se objavi v Uradnem 
glasilu Občine Velike Lašče.

Štev.: 0301-019/2017
Velike Lašče, dne 20. decembra 2017

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

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 30. člena 
Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, 
št. 2/06 UPB, 6/13) je župan Občine Velike Lašče sprejel

S K L E P
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za 

proizvodne dejavnosti – 3

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in 
dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta
Občina Velike Lašče je v letu 2009 sprejela Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica  
– območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine 
Velike Lašče št. 1/09), sledil je Popravek odloka o Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica 
– območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine 
Velike Lašče, št. 3/2009), v letu 2016 Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne 
dejavnosti (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 3/2016) ter 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica  
– območje za proizvodne dejavnosti – 2 (Uradno glasilo Občine 
Velike Lašče, št. 3/2017) z namenom povečanja območja zaradi 
uskladitve z veljavnim OPN in prilagoditvijo načrtovanih 
prostorskih ureditev območja.

Ureditveno območje OPPN je razdeljeno na naslednje 
funkcionalne enote: F1, F2, F3, F4, F5, F6 in F7. Namembnost 
je določena glede na funkcionalne enote. V vseh funkcionalnih 
enotah – razen na območju funkcionalne enote F7 – so 
dovoljene poslovne in skladiščne dejavnosti. 
Znotraj funkcionalne enote urejanja F1 in F2 so poleg teh 
dejavnosti dovoljene še trgovske, gostinske in druge storitvene 
dejavnosti. S spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju SD 
OPPN – 3) se predlaga, da se v funkcionalnih enotah F1 in F2 kot 
dopustna dejavnost določi tudi »zdravstvena dejavnost«.

2. Območje OPPN
Območje SD OPPN zajema območje že sprejetega OPPN za 
območje  VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti. 

3. Roki za pripravo OPPN
Predlagane spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na 
prostorsko ureditvene pogoje, ki niso takšne narave, da bi 
terjale sodelovanje nosilcev urejanja prostora ali da bi zaradi 
njih bilo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Glede na to, da se 
spremembe nanašajo na posamičen poseg v prostor, ki ne 
vpliva na celovitost načrtovane prostorske ureditve, se na 
podlagi 61. b-člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v 
nadaljevanju: ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 
57/12, 109/12, 35/13, 76/14) spremembe in dopolnitve odloka 
o OPPN izvedejo po kratkem postopku s smiselno uporabo 53. 
a-člena ZPNačrt.

Roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz so 
naslednji:

(1) Objava Sklepa o začetku priprave SD OPPN 
v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče 

31. 1. 2018

(2) Izdelava osnutka SD OPPN 10 dni

(3) Javna obravnava odloka na spletnih straneh 
občine in oglasni deski občine

15 dni

(4) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje 
stališč do njih ter dopolnitev SD OPPN s stališči 
iz javne razgrnitve 

7 dni

(5) Priprava usklajenega odloka o SD OPPN 7 dni

(6) Sprejem Odloka o SD OPPN na občinskem 
svetu – po skrajšanem postopku

marec 2018

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in 
pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec 
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.

4. Nosilci urejanja prostora
Sodelovanje nosilcev urejanja prostora pri pripravi SD OPPN 
ni potrebno, ker spremembe niso takšne narave, da bi bilo 
potrebno njihovo sodelovanje.

5. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave SD OPPN zagotovi 
občina.

6. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 
Občine Velike Lašče. Občina Velike Lašče objavi ta sklep tudi na 
svetovnem spletu (http://www.velike-lasce.si/). 

Številka: 0301-004/2018-1 
Velike Lašče, dne 25. januarja 2018

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

Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu Občine 
Velike Lašče za leto 2018 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 
1/17) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Ur. glasilo Občine 
Velike Lašče, št. 2/06-UPB in 6/13) ter Pravilnika za vrednotenje 
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Velike Lašče 
(Ur. glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/08, 2/09, 6/13) objavlja 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje prireditev in programov na 

področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
v občini Velike Lašče za leto 2018

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;
–  druga 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;

–  samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo 
potrjujejo javno priznani uspehi oz. so na enem od opisanih 
področij ustvarili zaključen projekt;

–  druge 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 kakovostno 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 …).
Pri organizaciji prireditev bo v okviru meril in  kriterijev za 
sofinanciranje ocenjena kakovost in obsežnost prijavljene 
prireditve z upoštevanjem števila nastopajočih, ocenjenega 
števila udeležencev, informiranja javnosti o prireditvi. Vse 
navedeno mora biti razvidno iz prijavljenega programa 
prireditve. Pogoj za sofinanciranje prireditve je tudi terminska 
usklajenost z občinskim koledarjem prireditev.

3. Višina razpoložljivih sredstev
Vrednost sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje kulturnih 
programov v letu 2018, znaša za:
– proračunsko postavko 18031 – Sofinanciranje kulturnih 
prireditev in programov društev 13.000,00  evrov.

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 362, Nika Perovšek.

5. Način in rok prijave
Prijava mora vsebovati: 
–  podatke o prijavitelju; 
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–  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); 

–  vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2017 
ter finančni plan za leto 2018.  

Prijave je treba oddati na naslov Občina Velike Lašče, 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.

Rok za prijavo na razpis je 15. marec 2018.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo do tega datuma prispele na 
občino po pošti, elektronski pošti ali bodo v poslovnem času 
oddane osebno v tajništvo občine!

6. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Prispele prijave na razpis bo ocenil in ovrednotil odbor za 
družbene dejavnosti. Komisija pripravi predlog sofinanciranja, 
na podlagi katerega župan sprejme končno odločitev o 
dodelitvi sredstev. 

Z izbranimi izvajalci programov bodo najkasneje v roku 45 
dni po zaključenem zbiranju prijav sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju v letu 2018. 

 Občina Velike Lašče

Občina Velike Lašče na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 29/17), 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 2018 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/17) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v občini 

Velike Lašče za leto 2018 

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).

V skladu z Nacionalnim programom športa 2014–2023 in 
Izvedbenim načrtom (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport – 2014) morajo: (cit.) »izvajalci letnih programov športa 
dokazati znižanje cene športnega programa za vadeče zaradi 
javnega sofinanciranja programov. Izračuni cen morajo biti 
javno dostopni (prebivalcem mora biti nazorno predstavljeno, 
za koliko imajo cenejši športni program zaradi javnega 
sofinanciranja)«. 

2. Merila in kriteriji
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:
–  Mali 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.

Pri organizaciji prireditev bo v okviru meril in  kriterijev za 
sofinanciranje ocenjena kakovost in obsežnost prijavljene 
prireditve ob upoštevanju števila tekmovalcev. Vse navedeno 
mora biti razvidno iz prijavljenega programa prireditve. Pogoj 
za sofinanciranje prireditve je tudi terminska usklajenost z 
občinskim koledarjem prireditev. 

2.10. Sofinanciranje opreme
Sofinancira se: nakup športne opreme za potrebe izvajanja 
športnih dejavnosti.
Za nakup športne opreme je potrebno priložiti predračun.  

3. Namen in višina razpoložljivih sredstev
3./A1 Sofinanciranje športnih prireditev in programov 
društev – proračunska postavka 18082:  15.000,00 evrov ( 
programi pod točkami 2.1 do 2.9),

3./A2 Sofinanciranje opreme za športna društva – 
proračunska postavka 18086: 2.000,00 evrov  (programi pod 
točko 2.10).

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 
377, mag. Barbara Pečnik.

5. Način in rok prijave
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, 
–  predračun za nakup opreme, 
–  poročilo o delu v preteklem letu na priloženem obrazcu,
–  finančno poročilo za leto 2017 in finančni plan za leto 2018.

Prijave je treba oddati na naslov Občina Velike Lašče, 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. 

Rok za prijavo na razpis je 15. marec 2018.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo do tega datuma prispele na 
občino po pošti, elektronski pošti ali bodo v poslovnem času 
oddane osebno v tajništvo občine!

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 drugimi izvajalci programov. 
Z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za leto 2018.

Občina Velike Lašče

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi proračuna za leto 2018 
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/17) in Pravilnika o  
subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 
na območju Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike 
Lašče št. 4/14, 2/16 in 2/17)

JAVNI RAZPIS 
za subvencioniranje izgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče 

za leto 2018

1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je subvencioniranje izgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) na območju 
Občine Velike Lašče za leto 2018.

Višina sredstev, namenjenih za subvencioniranje izgradnje 
MKČN za leto 2018, znaša 30.000,00 EUR.

Upravičencem se po namenu dodelijo finančna sredstva v višini 
50 % upravičenih stroškov postavitve male komunalne čistilne 
naprave, vendar največ:

–  1300 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 1-6 PE,
–  1800 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 7-20 PE, 
–  2300 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 21-50 PE.

Upravičen strošek subvencioniranja investicije je nakup in 
vgradnja čistilne naprave, pri čemer DDV ni upravičen strošek.  

2. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
a)   Do subvencije so upravičene fizične in pravne osebe, ki so 

lastnice stanovanjskih ali poslovnih stavb zunaj aglomeracij, 
na območju, za katero mora Občina Velike Lašče zagotoviti 
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno 
kanalizacijo in javno čistilno napravo, in imajo stalno 
prebivališče oziroma poslovne prostore v občini Velike 
Lašče. Seznam aglomeracij, kjer mora Občina Velike Lašče 
zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod 
z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, na katerih ni 
mogoče pridobiti subvencij, je sestavni del tega razpisa. 
Natančnejši vpogled je možen na Občini Velike Lašče in na 
spletnem naslovu www.velike-lasce.si. 

b)  Do subvencije so upravičena tudi društva in neprofitne 
organizacije, ki imajo sedež v Občini Velike Lašče in so 
lastniki ali solastniki oziroma upravljavci stavb na območju 
Občine Velike Lašče.

c)  Komisija, ki jo ob razpisu imenuje župan, lahko odobri 
subvencijo tudi za priključitev objektov znotraj aglomeracij 
iz priloge 1, če ugotovi, da priključitev objekta na javni 
kanalizacijski sistem ni možna ali ni ekonomsko upravičena.

d)  Upravičenci, ki so podali popolno vlogo v tekočem letu in 
zaradi porabe sredstev niso prejeli subvencije, imajo ob 
ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem redu.

3. VLOGA
Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z osnovnimi podatki 
prosilca ter obvezne priloge. Obvezne priloge so: 
Priloga 1: fotokopija računa za nakup in/ali vgradnjo MKČN, 
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iz katerega mora biti razvidna cena ter da je bila investicija 
izvedena, in potrdilo o plačilu;
Priloga 2: potrdilo o vpisu v bazo malih komunalnih čistilnih 
naprav z zmogljivostjo do 50 PE, ki ga izda koncesionar obvezne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v občini Velike Lašče;
Priloga 3: soglasje solastnikov stanovanjskega objekta in 
soinvestitorjev MKČN (samo, če je več solastnikov objekta, za 
katerega se izdaja vloga);
Priloga 4: soglasje lastnikov objektov in soinvestitorjev MKČN, 
ki je skupna za več objektov (samo, če se več samostojnih 
objektov priključi na eno MKČN).

4. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vloga z zahtevanimi prilogami se pošlje na naslov: Občina 
Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče ali izroči osebno 
v sprejemni pisarni Občine Velike Lašče. Rok za oddajo vlog je 
do 30. novembra 2018. Sredstva se dodeljujejo do porabe.
Če ob vložitvi vloga ni popolna, pozovemo prosilca, da vlogo v 
postavljenem roku dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga 
kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se ta s sklepom zavrže. 
Vsak upravičenec je do subvencije za posamezni objekt 
upravičen samo enkrat. 

5. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Postopek dodeljevanja sredstev vodi komisija, ki jo imenuje 
župan. 
Vloge bodo obravnavane v roku 30 dni po prejetju vloge. 
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge 
ter pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od 
obravnave vlog.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev 
odloči občinska uprava s sklepom. Zoper navedeni sklep je 
dovoljena pritožba županu Občine Velike Lašče. Odločitev 
župana je dokončna.
V roku 30 dni od vročitve sklepa o sofinanciranju izgradnje 
MKČN se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na 
bančni račun upravičenca.
Vse potrebne  informacije dobite na Občini Velike Lašče (Roman 
Viršek, tel. 01 7810 363, roman.virsek@velike-lasce.si). Vloga oz. 
prijavni obrazec vam je na voljo na občinski spletni strani www.
velike-lasce.si. 

Velike Lašče, dne 17. januarja 2018  

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

Priloga 1
Seznam območij aglomeracij v Občini Velike Lašče, kjer razen 
izjemoma ni mogoče uveljavljati subvencij za izgradnjo MKČN. 

ID AGLOMERACIJE IME AGLOMERACIJE

5468 VELIKE LAŠČE

5466 RAŠICA

5503 RAŠICA

5501 TURJAK

5417 DVORSKA VAS

5498 TURJAK

5464 VELIKI OSOLNIK

5488 SROBOTNIK PRI VELIKIH LAŠČAH

5477 ULAKA

5483 VELIKA SLEVICA

 
OBČINA VELIKE LAŠČE                                                                                                  
                                                                                                                                                            tel.: 01 781 03 70 
Levstikov trg 1                                                                                             e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net 
1315 Velike Lašče                                                                                       e-naslov:  http://www.velike-lasce.si 
 

 
VLOGA – PRIJAVNI OBRAZEC 

za subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) na 
območju Občine Velike Lašče 

 
 

1. Osnovni podatki prijavitelja 

Ime in priimek:  

Naslov stalnega prebivališča:  

Telefon:  E-pošta:  

Davčna številka: 
 

 

Številka bančnega računa za 
nakazilo sredstev: 

 

 
Opomba: Ob solastništvu objekta, za katerega se izdaja vloga, je potrebno izpolniti Prilogo 3. 
                  Če se več samostojnih objektov priključi na eno MKČN, je potrebno izpolniti Prilogo 4. 
 

 
 

2. Obvezne priloge 
Priloga 1: Fotokopija računa za nakup MKČN in potrdilo o plačilu DA NE 

   Priloga 2: Potrdilo o vpisu v bazo malih komunalnih čistilnih naprav z 
                    zmogljivostjo do 50 PE, ki ga izda koncesionar obvezne  
                    gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne  
                    odpadne vode v občini Velike Lašče 

 DA NE 

Priloga 3: Soglasje solastnikov stanovanjskega objekta in soinvestitorjev 
MKČN 

                 (samo, če obstaja več solastnikov objekta, za katerega se izdaja vloga) 
DA NE 

Priloga 4: Soglasje lastnikov objektov in soinvestitorjev MKČN 
                 (samo, če se več samostojnih objektov priključi na eno MKČN) 

DA NE 

 
 

Izjavljam, da so podatki, navedeni v vlogi, resnični, da sem seznanjen z razpisnimi pogoji 
in da lokacija postavitve MKČN omogoča dostop in njeno neovirano praznjenje. 
 
 
Kraj: ______________________ 
 
Datum: ____________________                             Podpis:_______________________
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Priloga 3: Soglasje solastnikov stanovanjskega objekta in soinvestitorjev MKČN 
 

Ob solastništvu stanovanjskega objekta, za katerega se oddaja  vloga za subvencioniranje MKČN, 
so obvezni podpisi solastnikov oziroma soinvestitorjev.   
 
S svojimi podpisi potrjujemo, soglašamo, da: 
 

1.  so podatki, navedeni v vlogi, resnični;  
2.  smo seznanjeni z razpisnimi pogoji;  
3.  je MKČN postavljena na zemljišču, katerega solastnik sem; 
4.  lokacija postavitve MKČN omogoča dostop in njeno neovirano praznjenje; 
5.  se subvencionirani znesek nakaže na bančni račun prijavitelja. 

 
 

Ime in priimek 
 

Naslov Podpis 

   

   

   

 
 
Kraj in datum: ______________________________ 
 
 

Priloga 4:  Soglasje lastnikov objektov in soinvestitorjev MKČN 
 
Samo, če se za več objektov z različnimi lastniki postavi skupna MKČN. 
 
S svojimi podpisi potrjujemo, da: 
 
1. so podatki, navedeni v vlogi, resnični;  
2. smo seznanjeni z razpisnimi pogoji;  
3. lokacija postavitve MKČN omogoča dostop in njeno neovirano praznjenje;  
4. se subvencionirani znesek nakaže na bančni račun prijavitelja. 

 

Ime in priimek 
 

Naslov Podpis 

   

   

   

 
Spodaj podpisani (ime in priimek, naslov) ______________________________________________ 
 
izjavljam, da sem soglašal, da se je na moji  parceli št. ________________, k. o.:________________, 
 
za zgoraj navedene objekte postavila skupna MKČN.  

 
 
Kraj in datum: ___________________________              Podpis: ___________________   

 

Občina Velike Lašče na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter 
sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Velike Lašče (Ur. 
glasilo Občine Velike Lašče št. 3/12), 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 2018 
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/17) objavlja 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje projektov in programov 

društev in drugih izvajalcev v občini Velike Lašče 
za leto 2018  

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 in turizma v občini Velike Lašče.
Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi s področja 
kulture in športa.  

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.

2. Merila in kriteriji 
Pri dodelitvi sredstev za posamezno področje se upoštevajo 
naslednja merila in kriteriji: 
–  število članov z navedbo članov iz občine Velike Lašče; 
–  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).

Pri sofinanciranju prireditev bosta v okviru meril in kriterijev 
za sofinanciranje ocenjena kakovost in obsežnost prijavljene 
prireditve ob upoštevanju števila nastopajočih, ocenjenega 
števila udeležencev, informiranja javnosti o prireditvi. Vse 
navedeno mora biti razvidno iz prijavljenega programa 
prireditve. Pogoj za sofinanciranje prireditve je tudi terminska 
usklajenost z občinskim koledarjem prireditev. 

3. Namen in višina razpoložljivih sredstev
3./A1 Veteranske organizacije – proračunska postavka 
18071 – 4.500,00 evrov.
Sofinanciranje programov organizacij vojnih veteranov.  

3./A2 Dejavnosti raznih društev (starejši, mladi) –  
proračunska postavka 18072 – 4.000,00 evrov.
Sofinanciranje programov za koristno preživljanje prostega 
časa otrok in mladine, programi za upokojence. 
3./B1 Humanitarne in invalidske organizacije – proračunska 
postavka 20010 – 2.000,00 evrov. 
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 11004 – 6.000,00 
evrov.
Sofinanciranje programov in prireditev s področja kmetijstva in 
razvoja podeželja, tekmovanj, izobraževanj. 
3./C2 Društva in organizacije na področju turizma – 
proračunska postavka 14006 – 8.000,00 evrov.
Sofinanciranje programov in prireditev s področja turizma, 
promocije, tekmovanj, izobraževanj.
3./D1 Društva in organizacije na področju medobčinskega 
povezovanja – proračunska postavka 03001  –  5.000,00 
evrov.
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, mag. Jerica Tomšič Lušin, mag. Barbara Pečnik in Nika 
Perovšek.

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; 

–  vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2017 
ter finančni plan za leto 2018.  

Prijave je treba oddati na naslov Občina Velike Lašče, 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.

Rok za prijavo na razpis je 15. marec 2018.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo do tega datuma prispele na 
občino po pošti, elektronski pošti ali bodo v poslovnem času 
oddane osebno v tajništvo občine.

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 45 
dni po zaključenem zbiranju prijav sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju v letu 2018.

 Občina Velike Lašče




