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URADNO GLASILO
Obœine Velike Laøœe

Øtevilka 2/08, 10. april 2008

1.  ODLOK o zakljuœnem raœunu proraœuna Obœine Velike Laøœe za leto 2007.   

2.  PRAVILNIK o uporabi veœnamenske øportne dvorane v Velikih Laøœah

3.  SKLEP o potrditvi cenika uporabe veœnamenske øportne dvorane Velike Laøœe

4.  PRAVILNIK o dodeljevanju proraœunskih sredstev za pospeøevanje razvoja malega gospodarstva 
 v Obœini Velike Laøœe 

5.  SKLEP o viøini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti ali v upravljanju Obœine Velike Laøœe

6.  SKLEP o viøini najemnin za prostore in opremo v gradu Turjak

7.  JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoœi za urejanje kmetijskih zemljiøœ 

 (male agromelioracije) v letu 2008 

8.  LETNI PROGRAM ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Obœini Velike Laøœe v letu 2008

9.  VZDRÆEVALNA DELA NA POLJSKIH POTEH – zbiranje pobud za izvajanje del v letu 2008

  RAZPIS za podelitev nagrad in priznanj Obœine Velike Laøœe  v letu 2008

1

2

 5

 5

8

9

 

9

10

11

11

Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/08

Na podlagi 98. œlena Zakona o javnih f inancah (Uradni list RS, 
øt. 79/99, 123/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B 
in 127/06-ZJZP), in 29. œlena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, øt. 94/07 – UPB2) je obœinski svet Obœine 
Velike Laøœe na svoji 10. seji 6. marca. 2008 sprejel

O D L O K

O ZAKLJUŒNEM RAŒUNU PRORAŒUNA 

OBŒINE VELIKE LAØŒE

ZA LETO 2007

1. œlen

Sprejme se zakljuœni raœun proraœuna Obœine Velike Laøœe 
za leto 2007.

2. œlen

Sploøni del zakljuœnega raœuna proraœuna Obœine Velike 
Laøœe za leto 2007 znaøa: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. Prihodki skupaj                         3.910.617,00 EUR                     
II. Odhodki skupaj                        3.695.774,00 EUR 
III. Prihodki – odhodki                      214.843,00 EUR
 Neporabljena rezerva     16.692,00 EUR 
 

B. RAŒUN F iNANŒNIH TERJATEV IN NALOÆB

IV. Prejeta vraœila danih posojil in                     
 Prodaja kapitalskih deleæev                   0 EUR
V. Dana posojila in poveœanje 
 kapitalskih deleæev                                      0 EUR
VI. Prejeta minus dana posojila                         0 EUR

10.
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C. RAŒUN FINANCIRANJA
VII. Zadolæevanje       564.106,00 EUR 
VIII. Odplaœilo dolga              39.099,00 EUR
IX. Neto zadolæevanje (VII-VIII)   525.007,00 EUR 
X. Zmanjøanje sredstev na raœunih

           (III+IV-V+IX)                                739.850,00 EUR

XI. Neto f inanciranje 

           (VI+VII-VIII-X)                             -214.843,00 EUR

          Stanje sredstev na raœunih 

 31.12.2007                                  800.512,00 EUR

3. œlen

Stanje sredstev na raœunih 31.12.2007 v viøini 800.512,00 
EUR se po zakljuœnem raœunu za leto 2007 razporedi v 
proraœun za leto 2008 v postavko: stanje na raœunih 31.12. 
preteklega leta. 

4. œlen

Ta odlok zaœne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu 
Obœine Velike Laøœe. 

Øtevilka: 410-02/2008
Velike Laøœe, dne: 6. marca 2008

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

Priloge: 
- Sploøni del zakljuœnega raœuna proraœuna za leto 2007
- Posebni del zakljuœnega raœuna proraœuna za leto 2007
- Realizacija Naœrta razvojnih programov (NRP) 
   za leto 2007

Na podlagi 3. in 18. œlena Zakona o øportu (Uradni list RS, 
øt. 22/1998), 29. œlena Zakona o lokalni samoupravi (UPB2 – 
Ur. l. RS øt. 94/2007) in 7. in 16. œlena Statuta Obœine Velike 
Laøœe (Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06 – UPB) 
je Obœinski svet Obœine Velike Laøœe  na svoji 10. redni seji 
6. marca 2008 sprejel 
      

P R A V I L N I K

 o uporabi veœnamenske øportne dvorane 

v Velikih Laøœah 

I. SPLOØNE DOLOŒBE

1. œlen
Pravilnik doloœa namene uporabe, upraviœence do uporabe 
ter njihove obveznosti, naœin in pogoje za izbor uporabnikov 
veœnamenske øportne dvorane v Velikih Laøœah (v nadaljeva-
nju: øportna dvorana).

2. œlen

Lastnik in upravljalec øportne dvorane je Obœina Velike 
Laøœe (v nadaljevanju upravljalec), ki imenuje osebo, ki skrbi 
za izvajanje hiønega reda v dvorani (v nadaljevanju skrbnik 
dvorane).  

3. œlen

V øportni dvorani se lahko dajejo v uporabo naslednji 
prostori:
-  vadbene povrøine, 
-  tribune za gledalce,
-  garderobe,
-  sanitarije, umivalniki in tuøi,
-  øportno orodje in oprema v objektu.

4.  œlen

Øportna dvorana se uporablja za naslednje namene:
1. izvajanje obveznega øolskega pouka øportne vzgoje in      
    øportne vzgoje predøolskih  otrok (vrtca),
2. øportno vzgojo otrok in mladine ter œlanov usmerjenih v
    kakovostni in vrhunski øport,
3. øportno rekreacijo klubov in øportnih druøtev v Obœini 
    Velike Laøœe in øportne tekme teh klubov in druøtev,
4. øportno rekreacijo drugih domaœih druøtev in rekreativnih   
    skupin,
5. øportno vadbo druøtev in klubov izven obœine,
6. prireditve obœine Velike Laøœe,
7. øportna dvorana se lahko uporablja tudi za druge priredi-        
    tve in shode, kot so koncerti, zabavno-glasbene prireditve   
    in druge podobne komercialne prireditve, œe za to organi-
    zator pridobi dovoljenje obœine Velike Laøœe (v nadalje-
    vanju: obœina) in z njo sklene pogodbo o najemu, in œe za
    takøno prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa   
    oz. jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom.
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5. œlen

Organizator øportne oz. druge prireditve mora poskrbeti zla-
sti za varnost vseh udeleæencev in gledalcev, zagotoviti nuj-
no medicinsko pomoœ ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki 
jih doloœajo predpisi in hiøni red.

Obœina Velike Laøœe ne odgovarja za poøkodbe igralcev in 
nastopajoœih pri uporabi øportne dvorane, ki bi nastale ob 
treningih, tekmah in prireditvah.

Uporabniki øportne dvorane morajo v œasu uporabe le te upo-
rabljati øportno opremo. Vstop na parket je dovoljen samo v 
œistih øportnih copatih.

II. POGOJI IN NAŒIN ODDAJE  ØPORTNE DVORANE V 
UPORABO

6. œlen

Pri oddaji øportne dvorane v uporabo imajo prednostno pra-
vico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:

1. OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe  za izvedbo øolskega 
pouka øportne vzgoje  in øolskih interesnih dejavnosti;

2. programi øportnih druøtev in klubov za otroke in mladi-
no, usmerjenih v kakovostni in vrhunski øport iz  Obœine 
Velike Laøœe;

3. programi øportnih druøtev in klubov za odrasle, usmer-
jenih v kakovostni in vrhunski øport iz  Obœine Velike 
Laøœe;

4.  drugi klubi, druøtva in skupine iz obœine, ki izvajajo 
øportno rekreacijo; 

5. øportna druøtva in klubi izven obœine;
6. drugi uporabniki.

Ne glede na doloœila prejønjega odstavka lahko obœina kate-
remukoli uporabniku:
• odpove posamezne termine uporabe dvorane ali
• prestavi termine na druge proste termine, œe so takøni
   termini na razpolago, zaradi izvedbe øportnih tekem ali 
   prireditev obœine ali prodaje dvorane v komercialne 
   namene.

Oddaja prostorov v uporabo uporabnikom iz 2. do 6. toœke 
tega œlena ne sme predstavljati ovire za izvajanje dejavnosti 
osnovne øole, opredeljene v letnem delovnem naœrtu øole. 

V kolikor pride do prezasedenosti dvorane, ima upravljalec  
pravico najemniku omejiti øtevilo vadbenih ur in velikost 
vadbenega prostora. 

Rok za odpoved ali spremembo æe dogovorjenega termina 
je osem dni. 

7. œlen

Na podlagi javnega razpisa za uporabo dvorane zbere upra-
vljalec dvorane predloge uporabnikov za uporabo øportne 
dvorane in sicer do 10. septembra tekoœega leta. Javni razpis 
se objavi v obœinskem glasilu in na spletni strani obœine. 

Na podlagi zbranih predlogov se doloœi razpored uporabe 
øportne dvorane. Razpored doloœi komisija, ki jo imenuje 
æupan. Komisija pri  doloœitvi razporeda upoøteva predno-
stno pravico iz 6. œlena tega pravilnika. 

Razpored uporabe se doloœi za naslednje øolsko leto.

8. œlen

Program uporabe øportne dvorane in urnik zasedenosti potrdi 
na predlog komisije æupan pred zaœetkom uporabe øportne 
dvorane. 

Z uporabniki obœina sklene pogodbo o uporabi. Sestavni del 
pogodbe je hiøni red øportne dvorane. V pogodbi se poleg 
sploønih plaœilnih pogojev in drugih doloœb o medsebojnih 
obveznostih lastnika, upravitelja in uporabnika, doloœi tudi 
odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno 
uporabo øportne dvorane, upoøtevanje hiønega reda, za mo-
rebitno povzroœeno økodo na objektu in opremi ter za var-
nost uporabnikov in vadbe.

9. œlen

V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki 
podpisani izvod pogodbe vrniti obœinski upravi. Œe podpisa-
na pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v petnajstih dneh 
od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, 
kot da je uporabnik odstopil od pogodbe. 

10. œlen
Pogodba z uporabniki øportne dvorane se lahko prekine pred 
njenim iztekom sporazumno, œe se tako dogovorita obœina 
in uporabnik. 

Pogodbo o uporabi lahko obœina prekine enostransko v na-
slednjih primerih:
1.  œe uporabniki ne uporabljajo dvorane v terminih, za 
     katere so sklenili pogodbo,
2.  œe se krøijo doloœila hiønega reda øportne dvorane, 
     pogodbe o uporabi in drugih predpisov,
3.  œe se ne plaœuje raœunov za uporabo øportne dvorane. 

Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi z 
enomeseœnim odpovednim rokom.

III. NAŒIN DOLOŒANJA CENE ZA UPORABO ØPORTNE 
DVORANE

11. œlen
Cenik za uporabo øportne dvorane potrdi Obœinski svet 
obœine Velike Laøœe na predlog æupana, najkasneje do konca 
meseca julija tekoœega leta za naslednje øolsko leto. 

Cenik je sestavni del tega pravilnika.

12. œlen
Cenik uporabe pripravi upravljalec za œas uporabe ene ure. 
Osnova za doloœitev cene je ekonomska cena uporabe. Eko-
nomska cena uporabe je sestavljena iz materialnih stroøkov, 
stroøkov upravljanja in sredstev za investicijsko vzdræevanje.
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1. Viøina letnih materialnih stroøkov zajema:
- stroøke ogrevanja in prezraœevanja,
- stroøke elektriœne energije,
- stroøke komunalnih storitev,
- stroøki potroønega materiala (sanitarni material, 
  œistila, æarnice, sanitetni material ipd.),
- stroøki zavarovanja objekta,
- drugi materialni stroøki,

2. Stroøki upravljanja: 
- stroøki plaœ in drugih osebnih prejemkov tehniœnega osebja 
in œistilk.

3. Sredstva za investicijsko vzdræevanje.

13. œlen
Uporabniki øportne dvorane iz 7. toœke 4. œlena tega pravilni-
ka morajo ceno uporabe poravnati pred izvedbo prireditve. 

14. œlen
Prihodki od uporabe so prihodki proraœuna, namenjeni za 
pokrivanje stroøkov upravljanja øportne dvorane, tekoœega in 
investicijskega vzdræevanja.

IV. DRUGA DOLOŒILA

15. œlen
Æupan najkasneje v roku 15 dni po sprejemu tega pravilnika 
izda hiøni red øportne dvorane. Hiøni red mora biti izobeøen 
v prostorih øportne dvorane.
V hiønem redu øportne dvorane se podrobneje doloœijo pravi-
la ravnanja uporabnikov øportne dvorane ter pooblastila od-
govornih delavcev, ki skrbijo za upravljanje dvorane.

16. œlen
Nadzor nad uporabo øportne dvorane zagotavlja pristojna 
sluæba upravljalca skupaj s skrbnikom.
V œasu øolskega pouka øportne vzgoje in øolskih interesnih 
dejavnosti zagotavlja uporabo dvorane OØ Primoæa Trubarja 
Velike Laøœe s svojim strokovnim kadrom.

17. œlen
Upravljalec mora voditi posebno evidenco uporabe øportne 
dvorane iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podat-
ki:
• naziv uporabnika,
• odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),
• œas uporabe,
• øtevilo in imena udeleæencev,
• ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oz. poøkodbah 
na
objektu in opremi po zakljuœku uporabe, ki jih upravljalcu 
sporoœi skrbnik øportne dvorane.

18.  œlen

Ta pravilnik zaœne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Obœine Velike Laøœe .

Øtevilka: 0301-05/2008
Velike Laøœe, 6. marca 2008

                                                  Æupan Obœine Velike Laøœe
   Anton Zakrajøek, univ. dipl. inæ., l.r.
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Na podlagi 2. in 7. œlena Zakona o javnih f inancah (Ura-
dni list RS, øt. 77/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02-ZDT-B, 
56/02-ZJU, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO), Zakona o lokal-
ni samoupravi (Uradni list RS, øt. 94/07 – UPB2), Zakona o 
spremljanju dræavnih pomoœi (Uradni list RS, øt. 37/04) in 
Uredbe o posredovanju podatkov in poroœanju o dodelje-
nih dræavnih pomoœeh in pomoœeh po pravilu »de minimis« 
(Uradni list RS, øt. 61/04 in 22/07) ter 16. œlena statuta Obœine 
Velike Laøœe (Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06 - 
UPB) je Obœinski svet Obœine Velike Laøœe na svoji 10. redni 
seji 6. marca 2008 sprejel

P R A V I L N I K

o dodeljevanju proraœunskih sredstev

 za pospeøevanje razvoja malega gospodarstva v obœini 

Velike Laøœe

I. SPLOØNE DOLOŒBE

1. œlen

S tem pravilnikom se doloœajo pogoji in postopek za dodelje-
vanje sredstev obœinskega proraœuna za pospeøevanje razvo-
ja malega gospodarstva v obœini Velike Laøœe.

2. œlen

Sredstva za pospeøevanje razvoja malega gospodarstva v 
obœini Velike Laøœe se zagotovijo iz obœinskega proraœuna, 
njihovo viøino pa doloœi Obœinski svet Obœine Velike Laøœe 
z odlokom o proraœunu za tekoœe leto.

3. œlen

Upraviœenci do sredstev za pospeøevanje razvoja malega go-
spodarstva so:

- gospodarske druæbe, ki se po zakonu, ki ureja gospo-
darske druæbe, razvrøœajo na mikro in majhne druæbe,

- f iziœne osebe, ki imajo status samostojnega podjetni-
ka posameznika, ki se razvrøœajo na mikro in mahjne 
podjetnike.

Sedeæ upraviœenca ali kraj investicije morata biti na obmoœju 
obœine Velike Laøœe.

II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

4. œlen

Sredstva za pospeøevanje razvoja malega gospodarstva se 
dodeljujejo, na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki ga s 
sklepom objavi æupan Obœine Velike Laøœe v javnem glasilu 
oziroma v sredstvih javnega obveøœanja.

Sklep mora vsebovati najmanj naslednje elemente / sestavi-
ne:

- naziv in sedeæ razpisovalca,
- podroœja, ki so predmet sof inanciranja,

Na podlagi 7. in 16. œlena Statuta Obœine Velike Laøœe (Ura-
dno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06 – UPB) je Obœinski 
svet Obœine Velike Laøœe  na svoji 10. redni seji 6. marca 
2008 sprejel 

S  K  L  E  P

o potrditvi cenika uporabe veœnamenske 

øportne dvorane Velike Laøœe

1. œlen
Uporaba veœnamenske øportne dvorane v Velikih Laøœah se 
uporabnikom zaraœunava  po naslednjem ceniku: 

CENIK UPORABE VEŒNAMENSKE ØPORTNE DVORANE 
VELIKE LAØŒE

   Œas najema / vrsta uporabe Prostor Cena v EUR 

med 14,00 in  22,00 uro 
1/3 

dvorane 
10,00 EUR 
za 1 uro

med 14,00 in  22,00 uro  
2/3 

dvorane 
18,00 EUR 
za 1 uro 

med 14,00 in  22,00 uro
Cela 

dvorana 
25,00 EUR 
za 1 uro

Tekma (semafor, ozvoœenje)
Cela 

dvorana 
30,00 EUR 
za 1 uro

Ostale prireditve 
(organizacije v obœini Velike 
Laøœe) 

Cela 
dvorana 

150,00 EUR 
za prireditev 

Ostale nekomercialne 
prireditve (organizator izven 
obœine Vel. Laøœe) 

Cela 
dvorana

200,00 EUR 
za prireditev

Ostale veœje prireditve 
– komercialni najem 

Cela 
dvorana 

400,00 EUR

DDV ni vkljuœen v ceno.

2. œlen
Dvorana se lahko odda v uporabo najmanj za eno uro. Od 
ure naprej pa je mogoœ najem tudi po pol ure. 

3. œlen
Za  izvajanje dejavnosti øportne vzgoje otrok vrtca in uœencev 
OØ Primoæa Trubarja Velike Laøœe ter izvajanje drugih dejav-
nosti na podlagi Letnega delovnega naœrta vrtca oz. øole, se 
najemnina za uporabo øportne dvorane ne  zaraœunava. 

Najemnina se ne zaraœunava tudi v primerih, ko øportna 
druøtva oz. drugi izvajalci  øportnih programov izvajajo de-
javnosti na  podlagi pogodbe za sof inanciranje programov 
øporta v Obœini  Velike Laøœe brezplaœno.  

4. œlen 
Za sklep  priœne veljati takoj po sprejemu. 

Øtevilka: 0301-06/2008      
Velike Laøœe, 6. marca 2008

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

Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki poleg ostalih 
pogojev, v œim veœji meri izpolnjujejo øe naslednje pogoje:

- vlagajo v dejavnost, ki je prednostna v programu 
obœine (def icitarna dejavnost),

- dopolnjujejo proizvodne programe ostalega gospodar-
stva,

- zagotavljajo nova delovna mesta,
- ustanavljajo obrate, podruænice in proizvodne enote z 

visoko stopnjo inovativnosti in z uvajanjem sodobnih 
tehnologij,

- vlagajo v razvoj obrtnih storitev,
- vlagajo v dejavnost oziroma programe, ki so energet-

sko varœni in ne onesnaæujejo okolja,
- vlagajo v dvig kvalitete proizvodov in storitev,
- zagotavljajo visoko stopnjo donosnosti,
- vlagajo v povezovanje ali internacionalizacijo podje-

tij,
- vlagajo v strokovno izobraæevanje in usposabljanje,
- vlagajo v promocijo izdelkov in storitev,
- prviœ zaproøajo za regresiranje obrestne mere za kredit 

in izpolnjujejo predhodne pogoje.

10. œlen

Obrestna mera se regresira za kredite, ki predstavljajo najveœ 
50 % predraœunske vrednosti investicije oziroma za investi-
cije do najveœ 50.000 EUR in se dodeljujejo z najdaljøo dobo 
vraœila do 5 let. 

Investitor mora imeti med viri f inanciranja zagotovljenih 
najmanj 25 % lastnih sredstev. Viøina regresirane obrestne 
mere za kredite se doloœi v javnem razpisu. Investitorji  lahko 
sklenejo kreditno pogodbo s katerokoli banko. Obœina inve-
stitorju regresira obrestno mero enkrat letno na podlagi skle-
pa o sof inanciranju in predloæenih dokazilih o odplaœevanju 
kredita. 

Investicija se mora ohraniti v obœini Velike Laøœe vsaj pet let 
po njenem zakljuœku. Nova delovna mesta morajo biti odprta 
v treh letih po zakljuœku investicij ter biti ohranjena najmanj 
dve leti.

2. Svetovalne storitve

11. œlen

Ukrep je namenjen sof inanciranju svetovalnih storitev en-
kratnega znaœaja f iziœnim in pravnim osebam za naslednje 
primere svetovanja:

- postopek ustanovitve in registracije podjetja,
- priprava na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev 

EU,
- priprava programov povezovanja, vzpostavljanja 

skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije in 
tehnoloøkega razvoja podjetja.

Podlaga za upraviœenost stroøka je predloæen plaœan raœun 
za izvedene svetovalne storitve ter poroœilo o izvedenem 
projektu. 

- navedbo upraviœencev, ki lahko zaprosijo za 
    sredstva,
- okvirno vrednost razpoloæljivih sredstev,
- pogoje in merila za pridobitev sredstev,
- navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priloæiti k 

vlogi,
- rok za vloæitev vlog,
- naslov, na katerega se vloæijo vloge, in naœin dostave,
- rok, v katerem bo izdan sklep o dodelitvi sredstev.

Upraviœenci se prijavijo na razpis na podlagi doloœb razpisne 
dokumentacije, ki jo pripravi obœinska uprava.

5. œlen

Vloge za dodelitev sredstev, v skladu z razpisnimi pogoji, 
obravnava Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem (v 
nadaljevanju: odbor).

6. œlen

Odbor opravlja naslednje naloge:
- na podlagi sprejetega proraœuna pripravi letni program 

ukrepov za spodbujanje razvoja gospodarstva,
- sodeluje pri pripravi razpisa,
- obravnava vse vloge, prispele na javni razpis,
- vloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, izloœi iz 

nadaljnjega postopka,
- pripravi predlog o dodelitvi sredstev v skladu s predno-

stnimi kriteriji, doloœenimi v tem pravilniku,
- doloœi viøino sredstev za posameznega predlagatelja.

III. UKREPI

7. œlen

Ukrepi pospeøevanja razvoja malega gospodarstva v obœini 
Velike Laøœe so:

1. regresiranje obrestne mere za banœne kredite,
2. svetovalne storitve,
3. usposabljanje in razøirjanje podjetniøkega znanja,
4. promocijske aktivnosti na podroœju malega gospo-

darstva.

1. Regresiranje obrestne mere za banœne kredite

8. œlen

Regresiranje obrestne mere je namenjeno za namenske kre-
dite enotam malega gospodarstva, ki bodo na ta naœin prido-
bljena sredstva vloæili v razvoj in razøiritev poslovanja oziro-
ma dejavnosti, in sicer v: 

- nakup zemljiøœa za gradnjo poslovnih prostorov, ve-
zano na novo investicijo na obmoœju obœine Velike 
Laøœe,

- investicije v komunalno in infrastrukturno opremljanja 
zemljiøœa,

- nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih pro-
storov,

- nakup strojev in opreme,
- nakup patentov, licenc, izumov, tehniœnih izboljøav 

ter blagovnih znamk.
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Viøina sof inanciranja je do 50 % upraviœenih stroøkov oziro-
ma najveœ do 500 EUR. Upraviœeni stroøki so stroøki sveto-
valnih storitev enkratnega znaœaja.

3. Usposabljanje in razøirjanje podjetniøkega znanja

12. œlen

Ukrep je namenjen pospeøevanju dodatnega izobraæevanja 
in usposabljanja zaposlenih v enotah malega gospodarstva 
ter øirjenju podjetniøkega znanja med potencialnimi podje-
tniki.

Pomoœ se dodeli za opravljeno izobraæevanje zunanjih iz-
vajalcev v obliki delavnic, seminarjev, kroækov. Upraviœeni 
stroøki so stroøki predavateljev, potni stroøki predavateljev, 
ostali tekoœi stroøki organizacije ter izvedbe dodatnega 
izobraæevanja.

Viøina sof inanciranja je lahko do 50 % upraviœenih 
stroøkov izvedbe dodatnega izobraæevanja. Organizatorja 
izobraæevanja izbere odbor na podlagi javnega razpisa.

4. Promocijske aktivnosti na podroœju malega gospodarstva

13. œlen

Ukrep je namenjen sodelovanju podjetij in podjetnikov na 
sejmih, razstavah, konferencah doma in v tujini, da se pred-
stavijo potencialnim kupcem z izdelki in storitvami.

Sredstva se dodeljujejo na osnovi predloæenega raœuna o 
plaœilu najema oziroma zakupa ter poroœila o izvedenem 
projektu. Predloæen mora biti tudi obratovalni œas sejma. 
Upraviœeni stroøki so stroøki najetja, postavitve in delova-
nja stojnice, stroøki promocijskega materiala ter potni stroøki 
udeleæencev na sejmu.

Obœina bo sof inancirala do 50 % upraviœenih stroøkov naje-
tja, postavitve in delovanja stojnice oziroma najveœ do 800 
EUR za izvedeno aktivnost na upraviœenca.

IV. NADZOR IN SANKCIJE

14. œlen

Skupna viøina »de minimis« pomoœi, dodeljena posameznemu 
prejemniku, ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli 
obdobju treh proraœunskih let. Obdobje treh let se øteje do 
roka za vloæitev prve vloge za dodelitev sredstev. Zgornja 
viøina pomoœi velja ne glede na to, iz katerih virov (sredstva 
obœinskih proraœunov, dræavnega proraœuna ali mednarodnih 
virov) je pomoœ dodeljena.

Prejemnik sredstev poda izjavo, da za doloœen namen ni 
dobil dræavne pomoœi, oziroma œe jo je, kolikøen deleæ je æe 
dobil iz drugih virov.

15. œlen

Do nepovratnih sredstev po tem pravilniku niso upraviœena 
podjetja v teæavah. Nepovratna sredstva je moæno dodeliti le 

v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta 
oziroma je zanj nujno potrebna.

16. œlen

Upraviœenci, ki pridobijo nepovratna sredstva na podlagi 
tega pravilnika, jih morajo porabiti za namene, za katere so 
jim bila dejansko dodeljena.

Obœinska uprava je dolæna spremljati in preverjati namenskost 
porabe nepovratnih sredstev.

V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je 
prejemnik nepovratnih sredstev dolæan vrniti prejeta sredstva 
skupaj s pripadajoœimi zamudnimi obresti.

17. œlen

Ta pravilnik zaœne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Obœine Velike Laøœe.

Øtevilka: 0301-07/2008
Velike Laøœe, 6. marca 2008

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

Sklep velja od 1. aprila 2008. S tem datumom preneha veljati 
Sklep o viøini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti ali 
v upravljanju Obœine Velike Laøœe, øtevilka 0301-17/2006 
(Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 3/06).

Øtevilka: 0301-08/2008
Velike Laøœe, 17. marca 2008

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

Na podlagi 7. in 16. œlena Statuta Obœine Velike Laøœe (Ura-
dno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06 – UPB) je Obœinski 
svet Obœine Velike Laøœe na 4. izredni seji 17. marca 2008 
sprejel

S K L E P

O VIØINI VSTOPNIN ZA OGLEDE V OBJEKTIH, KI SO V 

LASTI ALI V UPRAVLJANJU OBŒINE VELIKE LAØŒE

I.

Vstopnina se doloœi za naslednje objekte: TRUBARJEVA 
DOMAŒIJA, TURJAØKI GRAD, SPOMINSKE SOBE V LEVSTI-
KOVEM DOMU. Ogledi so moæni samo ob vodstvu vodiœa.

II.

Vstopnina znaøa:

1. dogovorjeni ogled z vodenjem (spominska soba na Tru-
barjevi domaœiji, Turjaøki grad, Levstikov dom)

  øolske skupine do 10 oseb: 20 EUR (f iksna postavka; ve-
lja tudi za individualne obiskovalce)
øolske skupine nad 10 oseb: 2 EUR na osebo

ostale skupine do 10 oseb: 25 EUR (f iksna postavka; velja 
tudi za individualne obiskovalce)
ostale skupine nad 10 oseb: 2,5 EUR na osebo

2. dogovorjeni ogled z vodenjem v spominski sobi, æagi in 
mlinu na Trubarjevi domaœiji

  øolske skupine do 10 oseb: 30 EUR (f iksna postavka; ve-
lja tudi za individualne obiskovalce)
øolske skupine nad 10 oseb: 3 EUR na osebo

ostale skupine do 10 oseb: 35 EUR (f iksna postavka; velja 
tudi za individualne obiskovalce)
ostale skupine nad 10 oseb: 3,5 EUR na osebo

3. ogled z vodenjem ob sobotah, nedeljah in praznikih po 
urniku

uœenci, dijaki, øtudenti: 2 EUR
odrasli: 3 EUR
druæine s øolskimi otroki: 5 EUR
predøolski otroci, invalidi, novinarji, œlani Slovenskega 
muzejskega druøtva in ICOM, protokolarni gostje: prost 
vstop

III.

Za programe v organizaciji ali soorganizaciji Javnega zavoda 
Trubarjevi kraji, ki vkljuœujejo oglede veœ lokacij z vstopni-
no, lahko Javni zavod Trubarjevi kraji doloœi tudi niæjo sku-
pno vstopnino.
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Na podlagi 7. in 16. œlena Statuta Obœine Velike Laøœe 
(Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06 – UPB) je 
Obœinski svet Obœine Velike Laøœe na 10. redni seji 6. mar-
ca 2008 sprejel

S K L E P 

O VIØINI NAJEMNIN

ZA PROSTORE IN OPREMO V GRADU TURJAK

I.

Viøina najemnin za prostore in opremo v gradu Turjak je 
naslednja.

NAJEM PROSTOROV
NAJEMNINA 
V EUR Z DDV

Viteøka dvorana
I. Komercialni namen
Poletna sezona
Zimska (kurilna) sezona

II. Nekomercialni namen:
Poletna sezona
Zimska (kurilna) sezona
 

320,00
370,00

100,00 
150,00

Poroœna dvorana
Organizacija poroke:
Osnovni paket
- cvetje
- 2 hostesi in 2 redarja
- darilo
- penina za æenina, nevesto in priœi
- vzdræevalni stroøki
- oskrbnik

Z viteøko straæo in sprejemom

S koœijami
Celotna ponudba

130,00

213,00

230,00
290,00

II.

Sklep velja od 1. aprila 2008. S tem datumom preneha velja-
ti Sklep o viøini najemnine za najem prostorov in opreme v 
gradu Turjak, øtevilka 0301-08/2006 (Uradno glasilo Obœine 
Velike Laøœe, øt. 2/06).

Øtevilka: 0301-04/2008
Velike Laøœe, 6. marca 2008

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

Obœina Velike Laøœe objavlja na podlagi proraœuna za leto 
2008, Pravilnika o dodeljevanju pomoœi za ohranjanje in ra-
zvoj kmetijstva in podeæelja v obœini Velike Laøœe (Uradno 
glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 5/07) in sprejetega letnega 
programa ukrepov na podroœju kmetijstva za leto 2008

J A V N I   R A Z P I S 

za dodelitev pomoœi za urejanje kmetijskih zemljiøœ 

(male agromelioracije) v letu 2008

Predmet javnega razpisa je:
Urejanje kmetijskih zemljiøœ (male agromelioracije)

1. Viøina sredstev je 5.000,00 EUR.
2. Upraviœenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v 

register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno 
ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedeæ v obœini Ve-
like Laøœe.

3. Sof inancirajo se stroøki odstranjevanja skal, zarasti, 
ravnanja zemljiøœa, nasipanja, stroøki urejanja, ob-
nove in izgradnje dovoznih poti: stroøki strojnih sto-
ritev od 1. 1. 2008 dalje.

4. Viøina pomoœi je 50 % stroøkov strojnih storitev. 
Pomoœ se dodeljuje do porabe sredstev.

5. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca 
priloæiti fotokopije obrazcev iz zahtevka za kmetij-
ske subvencije iz katerih je razvidna povrøina kmetij-
skih zemljiøœ, ki jih kmetija obdeluje in øtevilo æivali, 
ki jih redijo na kmetiji. 

Izpolnjeno vloge z zahtevano dokumentacijo zbiramo na 
Obœini Velike Laøœe, Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe do 
porabe sredstev oz. najkasneje do  30. 11. 2008. 

Vse potrebne  informacije dobite na obœini Velike Laøœe (Je-
rica Tomøiœ Luøin, tel. 781 03 69, jerica.tomsic-lusin@velike-
lasce.si). Obrazec za prijavo je na voljo tudi na spletni strani 
www.velike-lasce.si

    
Obœina   Velike Laøœe

Æupan  Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ.,l.r.
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UKREP viøina pomoœi
 program 2008 

v EUR 
proraœ. postavka

Pospeøevanje kmetijstva razni programi  28,000.00     

posodabljanje kmetijskih gospodarstev (naloæbe v 
æivinorejsko in rastlinsko proizvodnjo) 

10 % upraviœenih 
stroøkov

 12,500.00     1101

urejanje paønikov 100 EUR/ha  1,500.00     1101

urejanje kmetijskih zemljiøœ (male agromelioracije)
50 % upraviœenih 

stroøkov
 5,000.00     1106

urejanje poljskih poti (dostopov) 100%  6,000.00     1106

pomoœ za plaœilo zavarovalnih premij za æivali 50 %premije  1,500.00     1101

usposabljanje in izobraæevanje kmetov 
50 % upraviœenih 

stroøkov
 1,000.00     1101

sof inanciranje naloæb za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah in v træenje 

10 % upraviœenih 
stroøkov

 500.00     1101

L E T N I  P R O G R A M  U K R E P O V 

ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA V OBŒINI VELIKE LAØŒE V LETU 2008 

sprejet na 5. seji odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem dne 3. marca 2008

Podrobnejøi pogoji upraviœenosti, opraviœljivi stroøki, upraviœenci in f inanœne doloœbe za dodelitev sredstev bodo objavljeni 
v javnih razpisih za posamezne ukrepe.

Obœina Velike Laøœe
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V Z D R Æ E V A L N A  D E L A 
NA POLJSKIH POTEH –

zbiranje pobud za izvajanje del v letu 2008

Na podlagi sprejetega letnega programa ukrepov za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva v obœini Velike Laøœe v letu 2008 je 
v proraœunu obœine za vzdræevalna dela na poljskih poteh 
namenjenih skupno 6.000,00 EUR.

Krajevne odbore in uporabnike poljskih poti vabimo, da do 
30. aprila 2008 oddajo pobude za urejanje poljskih poti v 
letu 2008. V pobudi naj bo poleg lokacije poti  (parcelna øt., 
k.o.) navedena tudi potrebna koliœina materiala in strojnih 
storitev. 

Obœina bo glede na razpoloæljiva sredstva f inancirala ure-
janje samo tistih poljskih poti, ki jih uporablja veœje øtevilo 
lastnikov zemljiøœ in kjer je pot vrisana v zemljiøki kataster 
kot javno dobro.

Vse potrebne informacije dobite na obœini Velike Laøœe (Jeri-
ca Tomøiœ Luøin, tel. 781 03 69, jerica.tomsic-lusin@velike-
lasce.si). 
     

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

V skladu z odlokom o priznanjih Obœine Velike Laøœe (Ur. 
l. RS øt. 63/00) objavlja komisija za priznanja Obœine Velike 
Laøœe

R A Z P I S 

za podelitev priznanj 

Obœine Velike Laøœe  v letu 2008

Podelitev priznanja œastni obœan Obœine Velike Laøœe 

Priznanje se podeljuje posamezniku za izredno pomembne 
trajne doseæke na ekonomskem, kulturnem, znanstvenem, 
razvojnem, vzgojno-izobraæevalnem, øportnem, naravovar-
stvenem in humanitarnem ali drugem podroœju, ki je s svojim 
delovanjem izredno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavlja-
nju Obœine Velike Laøœe.

Podelitev priznanj Obœine Velike Laøœe

Priznanje se podeljuje za izjemne uspehe in  doseæke v za-
dnjem obdobju kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo 
na druæbeno-ekonomskem, znanstvenem, tehniœnem, kultur-
nem in drugih podroœjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega 
leta.

Priznanje lahko prejmejo posamezniki, skupine obœanov in 
pravne osebe oziroma organizacije.

Predlagatelji za podelitev priznanj Obœine Velike Laøœe so 
lahko obœani, politiœne stranke, podjetja, druøtva ter druge 
organizacije in skupnosti.
Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati 
za priznanje.
Predlog mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju,
– vrsto predlaganega priznanja obœine,
– podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
– obrazloæitev k predlogu,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazloæitvi.

O podelitvi priznanj bo odloœal obœinski svet.
Priznanja bodo podeljena ob obœinskem prazniku.

Rok za oddajo predlogov je 8. maj 2008. Predloge je treba 
poslati na naslov: Obœina Velike Laøœe, Levstikov trg 1, 1315 
Velike Laøœe, s pripisom Za komisijo za priznanja.




