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URADNO GLASILO
Občine Velike Lašče

Številka 2/14, 19. marec 2014

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
list RS št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10 ), 6., 12. in 15. člena 
Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. list RS, št. 109/10, 
57/12, 63/13 in 83/13, ZPrCP), 17. člena Zakona o prekrških 
(Ur. list RS, št. 29/11, 21/13) ter 16. člena Statuta Občine 
Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 
UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 23. redni 
seji dne 7. marca 2014 sprejel

ODLOK
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Velike Lašče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se določajo pogoji in način odvoza, 
hrambe in prodaje oziroma uničenja zapuščenega vozila ter 
postopki ravnanja z neprevzetimi zapuščenimi vozili.

2. člen

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen.
• Zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, 

parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki 
se uporablja za javni cestni promet ali na drugi javni 
površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih 
tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali 
zavrženo motorno vozilo, ki se mu je življenjska doba 
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iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov in je 
zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki 
ureja ravnanje z odpadki.

• Lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki 
je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila.

• Lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem 
ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti 
uradnih podatkov o lastniku vozila. 

• Pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za 
zapuščeno vozilo je občinski redar.

• Imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična oseba, 
ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe 
pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba 
izkazana.

• Cesta je površina, omejena z mejo cestnega sveta, ki jo 
lahko uporabljajo vsi ali pa le določeni udeleženci v 
prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi 
predpisi.

• Javna cesta je cesta, ki jo država ali občina v skladu z 
merili za kategorizacijo javnih cest razglasi za javno cesto 
določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na 
način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi 
predpisi. 

• Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni 
promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja 
promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu z Zakonom 
o cestah in predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, 
določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec.

• Izvajalec je gospodarska družba oziroma samostojni 
podjetnik, ki v skladu s pogoji, ki jih določata zakon 
oziroma ta odlok, izvaja opravila odvoza, hrambe in 
morebitnega uničenja zapuščenih vozil. 

3. člen

(1) Redar ravna z zapuščenimi vozili skladno z določili 
Zakona o pravilih cestnega prometa in tem odlokom.

II. POGOJI IN NAČIN ODVOZA VOZIL

4. člen

(1) Če občinski redar najde zapuščeno vozilo, na kraju samem 
sestavi zapisnik o stanju vozila, vozilo fotografira ter na vozilo 
namesti pisno odredbo, s katero se naloži odstranitev vozila 
najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe, sicer bo 
odrejena odstranitev vozila skladno z določili tega odloka.

(2) Šteje se, da je bila pisna odredba lastniku vozila pravilno 
vročena po določbi zakona, ki ureja pravila cestnega 
prometa in tega odloka, tudi če je bila kasneje poškodovana 
ali uničena, če pooblaščena uradna oseba lahko dokaže, da 
je bila odredba nameščena na zapuščeno vozilo. 

(3) Če zapuščeno vozilo ni odstranjeno v roku iz 1. odstavka 
tega člena, pooblaščena uradna oseba odredi njegovo 
odstranitev pristojnemu izvajalcu odvozov. 

5. člen

(1) Izvajalec mora na podlagi odredbe pooblaščene uradne 
osebe odstraniti zapuščeno vozilo v roku treh dni od dneva 

izdaje odredbe za odvoz. Pri izvrševanju odstranjevanja 
vozila mora biti na kraju samem prisoten redar.

(2) Ob poškodbi vozila ali drugih poškodbah, nastalih zaradi 
izvajanja tega odloka, je izvajalec dolžan poravnati nastalo 
škodo.

6. člen

(1) Kadar se zapuščeno vozilo nahaja na površini v zasebni 
lasti, se lahko odredi odvoz takega vozila le na pisni predlog 
lastnika zemljišča.

(2) Če zapuščeno vozilo ogroža druge udeležence v prometu, 
predstavlja neposredno nevarnost za okolico ali okolje, 
povzroča škodo v naravnem oziroma življenjskem okolju 
in premoženju in če predstavlja nevarnost za življenje in 
zdravje ljudi in živali, odredi pooblaščena oseba takojšnji 
odvoz takega vozila.

(3) Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno 
zavrženo in ne predstavlja tržne vrednosti oziroma takšno 
vozilo predstavlja odpadek in je lastnik neznan, se po preteku 
roka iz prvega odstavka 4. člena izvajalcu odvoza z odredbo 
odredi takojšnjo odstranitev vozila ter predlaga pristojnemu 
inšpektorju za okolje uničenje vozila v skladu s predpisi, ki 
urejajo ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili.

(4) Stroške odstranitve in uničenja krije lastnik vozila oziroma 
Občina Velike Lašče, kadar lastnika ni mogoče ugotoviti.

(5) Če se odkrije lastnika zapuščenega vozila naknadno, ima 
občina pravico in dolžnost od njega izterjati vračilo stroškov 
iz prejšnjega odstavka.

(6) Pritožba zoper odredbo o odvozu vozila ne zadrži njene 
izvršitve. 

7. člen

(1) Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek, mora 
vsako vozilo, ki se ga namerava odpeljati, pred pričetkom 
odvoza fotografirati in v Odredbo za odvoz napisati kratek 
opis stanja vozila. Odredbo za odvoz z opisom stanja vozila 
pooblaščena uradna oseba da v podpis izvajalcu in mu izroči 
en izvod. Ko izvajalec odvoza podpiše in prejme Odredbo za 
odvoz vozila z opisom stanja vozila, se smatra, da je vozilo 
prevzel.

(2) Odredba za odstranitev zapuščenega vozila mora 
vsebovati:
• datum, čas in kraj prekrška,
• registrsko oznako vozila (če jo vozilo ima),
• znamko, tip in barvo vozila,
• stanje vozila,
• podatke o lastniku (če je znan),
• številko in datum izdaje odredbe,
• morebitne identifikacijske oznake vozila (številka šasije, 

številka motorja itd.),
• opis splošnega stanja vozila ter navedba morebitnih 

poškodb na zunanjosti vozila.

(3) Pooblaščena uradna oseba o odvozu zapuščenega vozila 
obvesti policijo.

8. člen

(1) Odvoz vozil izvaja pooblaščeni izvajalec, ki ga s sklepom, 
s katerim se določi tudi višino stroškov za odvoz in hrambo 
odstranjenega vozila, določi župan.

(2) Če lastnik vozila odstrani vozilo, potem ko je pooblaščena 
oseba že pozvala pooblaščenega izvajalca, da ga odstrani, 
vozilo pa se še ni pričelo nalagati na izvajalčevo vozilo 
oziroma je to vozilo pripeljalo na manj kot 15 metrov od 
vozila, za katerega je bil odrejen odvoz, mora lastnik plačati 
do takrat nastale stroške. 

(3) Če lastnik vozilo odstrani, potem ko se je že pričelo 
odstranjevati – nalagati na izvajalčevo vozilo, vendar še ni 
naloženo, mora lastnik plačati polovico cene, določene za 
odvoz.

(4) Ko je vozilo naloženo na vozilo za odvoz, se šteje, da je 
odvoz izvršen, zato mora lastnik vozila plačati polno ceno 
odvoza.

(5) Ko je izvajalčevo vozilo z naloženim vozilom speljalo, 
odpelje naloženo vozilo v hrambo. 

III. HRAMBA IN VRNITEV VOZIL

9. člen

(1) Hrambo in vrnitev vozil opravlja pravna oseba ali 
samostojni podjetnik, ki je registriran in izpolnjuje predpisane 
pogoje za opravljanje take dejavnosti.

(2) Izvajalec opravlja dejavnost prevzema, hrambe, 
varovanja, vračanja in prodaje vozil na za to določenem in 
urejenem prostoru. 

(3) Izvajalec zagotavlja hrambo in varovanje vozil pred 
poškodbami, tatvinami ter škodno zavarovanje za čas 
hrambe.

(4) Izvajalec vodi evidenčno knjigo o prevzemu in hrambi 
zapuščenih vozil. Ta mora obsegati podatke iz drugega 
odstavka 7. člena, dnevu, času in lokaciji odvoza, stroških 
povezanih z odvozom, podatkih morebitne prodaje vozila ter 
dohodku od prodaje vozila. 

(5) Vozilo se hrani na varovanem prostoru, dokler lastnik ne 
prevzame vozila, vendar največ 90 dni.

(6) Kadar lastnika vozila ni mogoče ugotoviti, upravljavec 
skladišča vozil preko javnega obveščanja, oglasne deske 
Občine Velike Lašče ali na drug način objavi razglas o 
zapuščenem vozilu, v katerem pozove neznanega lastnika, 
da prevzame vozilo v roku 90 dni, ter ga opozori, da bo po 
preteku 90-dnevnega roka vozilo prodano na javni dražbi 
oziroma uničeno. Razglas mora biti objavljen vsaj 15 dni. 

10. člen

(1) Vozilo se vrne lastniku na podlagi listine ali drugega 
ustreznega dokazila, s katerim dokazuje lastništvo, in po 
predložitvi potrdila o plačilu stroškov odstranitve in hrambe 
vozila.

(2) Pri prevzemu vozila se v evidenčno knjigo vpiše datum in 
uro prevzema ter kdo je vozilo prevzel.

(3) O predaji vozila in podatkih o lastniku vozila mora 
izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki vodi 
postopek, v roku treh dni od dneva predaje vozila lastniku.

(4) Če izvajalec ugotovi, da je lastnik zapuščenega vozila tujec, 
ki bi se z odhodom lahko izognil plačilu globe za prekršek, 
mora o tem še pred predajo zapuščenega vozila lastniku 
obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki vodi postopek. 

11. člen

(1) Če se po preteku 90-dnevnega roka po objavi razglasa 
lastnik vozila ne javi, lastninsko pravico nad tem vozilom 
pridobi Občina Velike Lašče.

(2) Po preteku 90-dnevnega roka se vozilo večje vrednosti 
proda na javni dražbi, ki jo organizira upravljavec skladišča. 
Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda pisno 
mnenje.

(3) Iz izkupička od prodanega vozila upravljavec pokrije 
stroške odstranitve vozila, varovanja vozila, stroške sodnega 
cenilca in javne dražbe. Preostanek od izkupička pripada 
lastniku vozila. Kadar se na javni dražbi prodaja vozilo, 
katerega lastnik ni znan, se izkupiček od prodanega vozila po 
pokritju vseh stroškov nakaže na transakcijski račun Občine 
Velike Lašče.

(4) Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma kadar 
je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se vozilo uniči. Da je 
vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se šteje takrat, kadar so 
stroški odstranitve, varovanja vozila, sodnega cenilca in javne 
dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti vozila.

(5) Stroške odstranitve, hrambe in uničenja zapuščenega 
vozila krije lastnik zapuščenega vozila oziroma če je lastnik 
neznan, Občina Velike Lašče. 

IV. NADZOR IN KAZENSKE SANKCIJE

12. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja 
pristojno občinsko redarstvo.

(2) Z globo 400,00 EUR se kaznuje lastnik zapuščenega 
vozila, ki vozila ne odstrani v skladu s 1. odstavkom 4. člena.

(3) Z globo 1.200,00 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec, 
z globo 400,00 EUR pa odgovorna oseba izvajalca, če ne 
odstrani vozila v roku iz 1. odstavka 5. člena.
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V. KONČNE DOLOČBE

13. člen 

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Velike Lašče.

Številka: 0301-05/2014-1
Velike Lašče, dne 7. marca 2014

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

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 
109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 11/11-UPB4 in 110/11 
ZDIU12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08-ZLS-O, 79/09-ZLS-P, 14/2010 
Odl.US:U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-
176/08-10) in Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo 
Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/2013) je Občinski svet 
Občine Velike Lašče na 23. redni seji dne 7. marca 2014 
sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE VELIKE LAŠČE ZA LETO 2013

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče 
za leto 2013.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 
2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu 
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Velike Lašče za leto 2013. Sestavni del 
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v 
katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih 
posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 
2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu. 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2013 
se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

Št.: 410 03/2013-5
Velike Lašče, dne 7. marca 2014

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

I.  SPLOŠNI DEL

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VELIKE LAŠČE
ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 31.12.2013

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2013_sprejeti Vel2013_4 Rea

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.907.3154.091.5004.411.500 95,5
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.594.5323.592.7003.399.700 100,1

70 DAVČNI PRIHODKI 3.282.5093.313.3003.210.300 99,1
700 Davki na dohodek in dobiček 2.902.2012.902.2002.902.200 100,0

703 Davki na premoženje 167.945181.100181.100 92,7

704 Domači davki na blago in storitve 212.331230.000127.000 92,3

706 Drugi davki 3200 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 312.023279.400189.400 111,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 107.73799.90099.900 107,8

711 Takse in pristojbine 9742.0002.000 48,7

712 Globe in druge denarne kazni 1.2191.0001.000 121,9

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 13.71321.50021.500 63,8

714 Drugi nedavčni prihodki 188.380155.00065.000 121,5

72 KAPITALSKI PRIHODKI 044.000229.600 0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 044.000229.600 0,0

73 PREJETE DONACIJE 3.35010.00097.600 33,5
730 Prejete donacije iz domačih virov 3.35010.00097.600 33,5

74 TRANSFERNI PRIHODKI 309.433444.800684.600 69,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 309.433444.800684.600 69,6

Stran 1 od 5
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2013_sprejeti Vel2013_4 Rea

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.578.7865.429.9005.702.900 84,3
40 TEKOČI ODHODKI 1.416.2841.529.4001.240.200 92,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 210.526213.200216.800 98,8

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 26.94738.20038.200 70,5

402 Izdatki za blago in storitve 1.157.3021.246.300953.500 92,9

403 Plačila domačih obresti 4.80915.00015.000 32,1

409 Rezerve 16.70016.70016.700 100,0

41 TEKOČI TRANSFERI 1.254.8951.366.8001.377.600 91,8
410 Subvencije 14.12147.50072.500 29,7

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 834.842892.400905.500 93,6

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 84.38195.260102.300 88,6

413 Drugi tekoči domači transferi 321.551331.640297.300 97,0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.879.2341.880.8001.865.300 99,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.879.2341.880.8001.865.300 99,9

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 28.373652.9001.219.800 4,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki
12.100223.500337.200 5,4

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 16.273429.400882.600 3,8

Stran 2 od 5

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2013_sprejeti Vel2013_4 Rea

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
     (I.  II.)
     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

1.338.400 671.4711.291.400 50,2

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

     (I.  7102)  ( II.  403  404)
     (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
      minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

1.335.400 677.2251.288.400 50,7

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)

     (70 + 71)  (40 + 41)
     (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

696.500 923.353781.900 132,6

Stran 3 od 5

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

2013_sprejeti Vel2013_4 Rea

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

000 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV

000 

750 Prejeta vračila danih posojil 000 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.  V.)

0 00 

Stran 4 od 5
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

C. RAČUN FINANCIRANJA

2013_sprejeti Vel2013_4 Rea

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 690.350750.000600.000 92,1
50 ZADOLŽEVANJE 690.350750.000600.000 92,1
500 Domače zadolževanje 690.350750.000600.000 92,1

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 139.824158.600158.600 88,2
55 ODPLAČILA DOLGA 139.824158.600158.600 88,2
550 Odplačila domačega dolga 139.824158.600158.600 88,2

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.II.V.VIII.)

747.000 120.946850.000 16,2

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.) 591.400 550.526441.400 93,1

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.IX.) 1.338.400 671.4711.291.400 50,2

609.400
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 
PRETEKLEGA LETA 747.000850.000

Stran 5 od 5

II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine VELIKE LAŠČE za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VELIKE LAŠČE
ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 31.12.2013

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

1000  OBČINSKI SVET
2013_sprejeti Vel2013_4 Rea

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

1000 OBČINSKI SVET 30.34030.50026.700 99,5

30.34001 POLITIČNI SISTEM 30.50026.700 99,5

30.3400101 Politični sistem 30.50026.700 99,5

30.34001019001 Dejavnost občinskega sveta 30.50026.700 99,5
13.5040101 Stroški svetnikov in članov odborov in komisij 13.60013.000 99,3

13.504402 Izdatki za blago in storitve 13.60013.000 99,3

1.2530102 Materialni stroški (tisk in objave, drugi stroški....) 1.3003.700 96,4
1.253402 Izdatki za blago in storitve 1.3003.700 96,4

15.5840103 Politične stranke 15.60010.000 99,9
15.584412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.60010.000 99,9

Stran 1 od 14

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

2000  NADZORNI ODBOR
2013_sprejeti Vel2013_4 Rea

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

2000 NADZORNI ODBOR 7648001.000 95,5

76402 EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA

8001.000 95,5

7640203 Fiskalni nadzor 8001.000 95,5

76402039001 Dejavnost nadzornega odbora 8001.000 95,5
7640201 Dejavnost nadzornega odbora (sejnine, materialni 

stroški)
8001.000 95,5

764402 Izdatki za blago in storitve 8001.000 95,5

Stran 2 od 14

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

3000  ŽUPAN
2013_sprejeti Vel2013_4 Rea

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

3000 ŽUPAN 32.31037.40041.000 86,4

32.31001 POLITIČNI SISTEM 37.40041.000 86,4

32.3100101 Politični sistem 37.40041.000 86,4

32.31001019003 Dejavnost župana in podžupanov 37.40041.000 86,4
27.5700105 Plače  funkcionarjev  plače in drugi osebni dodatki 32.40035.000 85,1

27.570400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 32.40035.000 85,1

4.7390106 Materialni stroški za funkcionarje 
(kilometrine,dnevnice,reprezentanca...)

5.0006.000 94,8

4.739402 Izdatki za blago in storitve 5.0006.000 94,8

Stran 3 od 14
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

4000  OBČINSKA UPRAVA
2013_sprejeti Vel2013_4 Rea

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

4000 OBČINSKA UPRAVA 4.515.3725.361.2005.634.200 84,2

3.67203 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA 
POMOČ

4.8005.000 76,5

3.6720302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 4.8005.000 76,5

3.67203029002 Mednarodno sodelovanje občin 4.8005.000 76,5
3.6720301 Medobčinsko povezovanje (Lutzelfluh,Razkrižje) 4.8005.000 76,5

3.672402 Izdatki za blago in storitve 4.8005.000 76,5

117.99604 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

127.900217.700 92,3

5850401 Kadrovska uprava 1.0001.000 58,5

58504019001 Vodenje kadrovskih zadev 1.0001.000 58,5
5850401 Občinske nagrade (denarne nagrade in drugi stroški) 1.0001.000 58,5
585402 Izdatki za blago in storitve 1.0001.000 58,5

117.4120403 Druge skupne administrativne službe 126.900216.700 92,5

30.77804039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 30.90031.500 99,6
20.0540402 Občinsko glasilo TROBLA (stroški vseh storitev) 20.10020.000 99,8

20.054402 Izdatki za blago in storitve 20.10020.000 99,8

10.7240403 Predstavitev občine preko raznih medijev 10.80011.500 99,3
10.724402 Izdatki za blago in storitve 10.80011.500 99,3

39.49704039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 39.60035.200 99,7
22.1750405 Občinske proslave in prireditve 22.20016.700 99,9

22.175402 Izdatki za blago in storitve 22.20016.700 99,9

12.4300406 Razna pokroviteljstva 12.50012.000 99,4
12.430402 Izdatki za blago in storitve 12.50012.000 99,4

4.8920407 Drugi stroški (poslovna darila,razglednice, prospekti...) 4.9006.500 99,8
4.892402 Izdatki za blago in storitve 4.9006.500 99,8

47.13604039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 56.400150.000 83,6
25.4320408 Pravno zastopanje občine, svetovanje, drugi stroški 25.50015.000 99,7

25.432402 Izdatki za blago in storitve 25.50015.000 99,7

1.7470410 Dom veteranov Krvava peč (stroški vzdrževanja) 2.0002.000 87,4
1.747402 Izdatki za blago in storitve 2.0002.000 87,4

1.6010411 Šola Mohorje, Vel.Osolnik, Karlovica, sušilnica  stroški 
vzdrževanja

2.5002.500 64,0

1.601402 Izdatki za blago in storitve 2.5002.500 64,0

2.3620412 INVESTICIJE (občinski objekti)  NRP 9.400113.500 25,1
2.362420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.400113.500 25,1

15.9940415 Občinska stavba (ogrevanje,čiščenje,elektrika,odvoz 
smeti,varovanje,zavarovanja...)

17.00017.000 94,1

15.994402 Izdatki za blago in storitve 17.00017.000 94,1

Stran 4 od 14

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

4000  OBČINSKA UPRAVA
2013_sprejeti Vel2013_4 Rea

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

245.98606 LOKALNA SAMOUPRAVA 257.500257.500 95,5

16.5040601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni

25.50025.500 64,7

63406019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 700700 90,6
6340601 Skupnost občin Slovenije 700700 90,6
634402 Izdatki za blago in storitve 700700 90,6

15.87006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 24.80024.800 64,0
1.5270602 Regionalna razvojna agencija RRA LUR 1.600800 95,4

1.527413 Drugi tekoči domači transferi 1.600800 95,4

12.4510608 Skupna inšpekcijska služba plače, dodatki, mat.stroški 19.20020.000 64,9
12.411400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 19.00020.000 65,3

40402 Izdatki za blago in storitve 2000 19,9

1.8920609 Skupna inšpekcijska služba  oprema, avto, računalnik 4.0004.000 47,3
1.892402 Izdatki za blago in storitve 4.0004.000 47,3

229.4820603 Dejavnost občinske uprave 232.000232.000 98,9

229.48206039001 Administracija občinske uprave 232.000232.000 98,9
197.4910603 Plače, prisp.in drug.osebni prejemki 200.000200.000 98,8

170.544400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 161.800161.800 105,4
26.947401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 38.20038.200 70,5

31.9910604 Materialni stroški (časopisi, literatura, 
pisar.material,telefon, pošta....)

32.00032.000 100,0

31.991402 Izdatki za blago in storitve 32.00032.000 100,0

212.49807 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH

221.300221.300 96,0

212.4980703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 221.300221.300 96,0

55.30207039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 61.80065.500 89,5
00701 Delovanje štaba CZ  usposabljanje 1.5001.500 0,0
0402 Izdatki za blago in storitve 1.5001.500 0,0

1.0940702 Civilna zaščita  nabava opreme in drugi stroški 4.0004.000 27,4
1.094402 Izdatki za blago in storitve 4.0004.000 27,4

54.2080708 INVESTICIJE  center civilne zaščite  NRP 55.00055.000 98,6
54.208420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 55.00055.000 98,6

00709 Pomoč ob naravnih nesrečah 1.3005.000 0,0
0411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.3005.000 0,0

157.19507039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 159.500155.800 98,6
25.7810703 Delovanje in aktivnosti gasilske zveze 28.00028.000 92,1

1.281402 Izdatki za blago in storitve 2.0000 64,1
24.500412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 26.00028.000 94,2

131.4140705 INVESTICIJE (gasilstvo)  NRP 131.500127.800 99,9
131.414420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 131.500127.800 99,9

Stran 5 od 14
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

4000  OBČINSKA UPRAVA
2013_sprejeti Vel2013_4 Rea

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

46908 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5.8005.800 8,1

4690802 Policijska in kriminalistična dejavnost 5.8005.800 8,1

46908029001 Prometna varnost 5.8005.800 8,1
890801 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometustroški dela
800800 11,1

89402 Izdatki za blago in storitve 800800 11,1

3800802 SPVP razni programi 5.0005.000 7,6
380402 Izdatki za blago in storitve 5.0005.000 7,6

63.90411 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 76.00076.000 84,1

41.5821102 Program reforme kmetijstva in živilstva 53.50053.500 77,7

23.22111029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 27.50027.500 84,4
20.7241101 Pospeševanje kmetijstva  razni programi 25.00025.000 82,9

20.724411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 25.00025.000 82,9

2.4971110 Program LEADER 2.5002.500 99,9
2.497413 Drugi tekoči domači transferi 2.5002.500 99,9

5.90011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 6.0006.000 98,3
5.9001104 Sofinanciranje programov društev in organizacij 6.0006.000 98,3

5.900412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.0006.000 98,3

12.46111029003 Zemljiške operacije 20.00020.000 62,3
12.4611106 Male agromelioracije, obnova poljskih poti in gozdne 

vlake
20.00020.000 62,3

8.994402 Izdatki za blago in storitve 10.0000 89,9
3.468411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 10.00020.000 34,7

1.3091103 Splošne storitve v kmetijstvu 1.4001.500 93,5

1.30911039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 1.4001.500 93,5
1.3091108 Zavetišče (azil) za živali 1.4001.500 93,5

1.309402 Izdatki za blago in storitve 1.4001.500 93,5

21.0131104 Gozdarstvo 21.10021.000 99,6

21.01311049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 21.10021.000 99,6
21.0131109 Gozdne ceste (vzdrževanje in obnova) 21.10021.000 99,6

21.013402 Izdatki za blago in storitve 21.10021.000 99,6

1.029.81113 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

1.032.500885.500 99,7

1.029.8111302 Cestni promet in infrastruktura 1.032.500885.500 99,7

489.33913029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 489.400307.500 100,0
83.9721301 Lokalne ceste in javne poti (letno vzdrževanje) 84.000107.500 100,0

83.972402 Izdatki za blago in storitve 84.000107.500 100,0

405.3671302 Zimska služba (lokalne ceste in javne poti) 405.400200.000 100,0
405.367402 Izdatki za blago in storitve 405.400200.000 100,0

Stran 6 od 14

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

4000  OBČINSKA UPRAVA
2013_sprejeti Vel2013_4 Rea

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

441.99813029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 444.400467.000 99,5
381.9851303 INVESTICIJE  občinske ceste   NRP 384.300362.000 99,4

381.985420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 384.300362.000 99,4

60.0121304 INVESTICIJE  cestna infrastruktura (pločnik)   NRP 60.100105.000 99,9
60.012420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 60.100105.000 99,9

22.34013029003 Urejanje cestnega prometa 22.50031.000 99,3
6.4581305 INVESTICIJE  avtobusna postajališča   NRP 6.5006.000 99,4

6.458420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.5006.000 99,4

7911306 Širokopasovno omrežje  zavarovanje 8000 98,8
791402 Izdatki za blago in storitve 8000 98,8

11.4091309 Geodetska odmera cestnih zemljišč, drugo 11.50015.000 99,2
11.409402 Izdatki za blago in storitve 11.50015.000 99,2

3.6831310 Druga  dela na cestah (talne označbe...) 3.70010.000 99,5
3.683402 Izdatki za blago in storitve 3.70010.000 99,5

76.13513029004 Cestna razsvetljava 76.20080.000 99,9
50.4761307 Cestna (javna) razsvetljava  tokovina in vzdrževanje 50.50050.000 100,0

50.476402 Izdatki za blago in storitve 50.50050.000 100,0

25.6581308 INVESTICIJE  cestna (javna) razsvetljava   NRP 25.70030.000 99,8
25.658420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 25.70030.000 99,8

28.08614 GOSPODARSTVO 150.600150.600 18,7

20.9861402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 138.600138.600 15,1

20.98614029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 138.600138.600 15,1
13.4451401 Pospeševanje malega gospodarstva  razni programi 26.50027.500 50,7

13.445410 Subvencije 26.50027.500 50,7

1.0361402 Področni center za razvoj gospodarstva 1.1001.100 94,2
1.036413 Drugi tekoči domači transferi 1.1001.100 94,2

6761403 Regresiranje obrestne mere podjetnikov 1.0000 67,6
676410 Subvencije 1.0000 67,6

5.8291408 INVESTICIJE obrtna cona  NRP 110.000110.000 5,3
5.829420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 110.000110.000 5,3

7.1001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 12.00012.000 59,2

1.21614039001 Promocija občine 1.5001.000 81,1
1.2161404 Promocija občine (sejmi, razstave, prospekti, 

razglednice...)
1.5001.000 81,1

1.216402 Izdatki za blago in storitve 1.5001.000 81,1

5.88414039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 10.50011.000 56,0
6781405 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in 

kažipoti)
4.5005.000 15,1

678402 Izdatki za blago in storitve 4.5005.000 15,1

5.2061406 Sofinanciranje turističnih prireditev in programov 
društev

6.0006.000 86,8

5.206412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.0006.000 86,8

Stran 7 od 14
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

4000  OBČINSKA UPRAVA
2013_sprejeti Vel2013_4 Rea

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

90.50615 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE

422.900503.400 21,4

90.5061502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 422.900503.400 21,4

5.56115029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 30.00039.000 18,5
2.8271501 INVESTICIJE  zbiranje in ravnanje z odpadki  NRP 20.00024.000 14,1

2.827420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.0005.000 35,3
0431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 

proračunski uporabniki
12.00019.000 0,0

2.7341502 Drugo (čistilne akcije, odvozi smeti,...) 10.00015.000 27,3
2.734402 Izdatki za blago in storitve 10.00015.000 27,3

84.94515029002 Ravnanje z odpadno vodo 392.900464.400 21,6
21.7391503 INVESTICIJE  kanalizacija in čistilne naprave  NRP 309.400444.400 7,0

21.739420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 110.000128.300 19,8
0431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 

proračunski uporabniki
199.400316.100 0,0

01504 Subvencije za male čistilne naprave 20.00020.000 0,0
0410 Subvencije 20.00020.000 0,0

3.3851505 Provizija za pobiranje okoljske dajatve 3.5000 96,7
3.385402 Izdatki za blago in storitve 3.5000 96,7

59.8211506 Vraačilo neporabljene okoljske dajatve 60.0000 99,7
59.821402 Izdatki za blago in storitve 60.0000 99,7

357.82416 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

427.500372.500 83,7

20.4091602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 52.00052.000 39,3

1.78116029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 2.0002.000 89,1
1.7811601 Vzdrževanje evidenc NUSZ 2.0002.000 89,1

1.781402 Izdatki za blago in storitve 2.0002.000 89,1

18.62816029003 Prostorsko načrtovanje 50.00050.000 37,3
18.6281602 Prostorsko načrtovanje (sprememba prostorskega plana 

občine)
50.00050.000 37,3

18.628402 Izdatki za blago in storitve 50.00050.000 37,3

336.6371603 Komunalna dejavnost 365.500310.500 92,1

235.40016039001 Oskrba z vodo 252.400225.500 93,3
19.6451603 Nadzor kvalitete vode, drugi stroški 22.50022.500 87,3

19.645402 Izdatki za blago in storitve 22.50022.500 87,3

26.0311604 Subvencioniranje vode (TurjakVOKA, JP Grosuplje) 35.40025.000 73,5
26.031402 Izdatki za blago in storitve 35.4000 73,5

0410 Subvencije 025.000 

189.7241605 INVESTICIJE  vodovodi  NRP 194.500178.000 97,5
189.724420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 194.500178.000 97,5

50.45716039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 52.00041.000 97,0
50.2911606 INVESTICIJE  pokopališča, vežice  NRP 51.00040.000 98,6

50.291420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 51.00040.000 98,6

1661614 Vzdrževanje vojnih grobišč 1.0001.000 16,6
166402 Izdatki za blago in storitve 1.0001.000 16,6
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A. Bilanca odhodkov

v EUR
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4000  OBČINSKA UPRAVA
2013_sprejeti Vel2013_4 Rea

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

24.18616039003 Objekti za rekreacijo 34.50029.000 70,1
16.4381607 Vzdrževanje javnih površin 16.50010.000 99,6

16.438402 Izdatki za blago in storitve 16.50010.000 99,6

7.7491608 INVESTICIJE  ureditev raznih javnih površin  NRP 18.00019.000 43,1
7.749420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 18.00019.000 43,1

26.59416039005 Druge komunalne dejavnosti 26.60015.000 100,0
26.5941610 Druga nepredvidena dela v komunali (meteorna 

kanalizacija, odvodnavanje)
26.60015.000 100,0

26.594402 Izdatki za blago in storitve 26.60015.000 100,0

7791605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 10.00010.000 7,8

51216059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 7.0007.000 7,3
5121611 INVESTICIJE  stanovanja   NRP 7.0007.000 7,3
512420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.0007.000 7,3

26716059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 3.0003.000 8,9
2671615 Subvencioniranje najemnin za stanovanja 3.0003.000 8,9
267411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.0003.000 8,9

37.30517 ZDRAVSTVENO VARSTVO 42.00042.000 88,8

1.3581702 Primarno zdravstvo 4.30020.000 31,6

1.35817029001 Dejavnost zdravstvenih domov 4.30020.000 31,6
5241701 INVESTICIJE  Zdravstveni dom  NRP 3.00018.000 17,5
524420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.00015.000 17,5

0432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 03.000 

8341705 Preventivni programi 1.3002.000 64,1
834413 Drugi tekoči domači transferi 1.3002.000 64,1

15.0001705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška 
dejavnost

15.0000 100,0

15.00017059001 Lekarniška dejavnost 15.0000 100,0
15.0001707 Sredstva za delovanje zdravstvene dejavnosti (ZP Velike 

Lašče)
15.0000 100,0

15.000413 Drugi tekoči domači transferi 15.0000 100,0

20.9471707 Drugi programi na področju zdravstva 22.70022.000 92,3

15.26617079001 Nujno zdravstveno varstvo 17.00017.000 89,8
13.0031703 Zdravstveno zavarovanje občanov /21.člen/ 14.00014.000 92,9

13.003413 Drugi tekoči domači transferi 14.00014.000 92,9

2.2631706 Nadstandardni programi logopedske storitve 3.0003.000 75,4
2.263413 Drugi tekoči domači transferi 3.0003.000 75,4

5.68117079002 Mrliško ogledna služba 5.7005.000 99,7
5.6811704 Plačilo storitev mrliško ogledne službe 5.7005.000 99,7

5.681413 Drugi tekoči domači transferi 5.7005.000 99,7
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

4000  OBČINSKA UPRAVA
2013_sprejeti Vel2013_4 Rea

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

265.63118 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE

297.700286.200 89,2

197.2231803 Programi v kulturi 228.600209.600 86,3

61.96018039001 Knjižničarstvo in založništvo 70.50066.500 87,9
40.3331801 Stroški dela (knjižničarji) 43.30040.000 93,2

40.333413 Drugi tekoči domači transferi 43.30040.000 93,2

3.3001802 Materialni stroški  knjižnica 3.3003.000 100,0
3.300413 Drugi tekoči domači transferi 3.3003.000 100,0

3.8331803 Stroški storitev  knjižnica 3.9003.600 98,3
3.833413 Drugi tekoči domači transferi 3.9003.600 98,3

10.0671804 Nakup knjižničnega gradiva 10.10010.000 99,7
10.067413 Drugi tekoči domači transferi 10.10010.000 99,7

2.3001805 Amaterska knjižnica ROB (gradivo, delo) 2.3002.300 100,0
2.300413 Drugi tekoči domači transferi 2.3002.300 100,0

271806 Vzdrževalni stroški javne knjižnice v Levstikovem domu 500500 5,3
27402 Izdatki za blago in storitve 500500 5,3

2.1001807 INVESTIIJE  knjižnica  NRP 2.1002.100 100,0
2.100431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 

proračunski uporabniki
2.1002.100 100,0

01812 Razne publikacije 5.0005.000 0,0
0402 Izdatki za blago in storitve 5.0005.000 0,0

16.56418039002 Umetniški programi 18.00018.000 92,0
16.5641821 Velikolaški gledališki abonma 18.00018.000 92,0

16.564402 Izdatki za blago in storitve 18.00018.000 92,0

12.99518039003 Ljubiteljska kultura 13.00013.000 100,0
12.9951831 Sofinanciranje kulturnih prireditev in programov društev 13.00013.000 100,0

8.209412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.21013.000 100,0
4.786413 Drugi tekoči domači transferi 4.7900 99,9

2.04518039004 Mediji in avdiovizualna kultura 7.3007.300 28,0
2.0451841 Sofinanciranje kina Velike Lašče/filmska produkcija 7.3007.300 28,0

2.045412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.3007.300 28,0

103.65918039005 Drugi programi v kulturi 119.800104.800 86,5
2.5761851 Javni zavod TRUBARJEVI KRAJI  financiranje 

stroškov dela (dir.+svet zavoda)
6.0006.500 42,9

2.576413 Drugi tekoči domači transferi 6.0006.500 42,9

3.7981852 Javni zavod TRUBARJEVI KRAJI  sofinanciranje 
materialnih stroškov

4.4005.200 86,3

3.798413 Drugi tekoči domači transferi 4.4005.200 86,3

6.2771853 Javni zavod TRUBARJEVI KRAJI  sofinanciranje 
vzdrževalnih stroškov

6.3005.000 99,6

6.277413 Drugi tekoči domači transferi 6.3005.000 99,6

20.0001854 Sofinanciranje delovanja JZTK  (Ministrstvo za kulturo) 20.00020.000 100,0
0402 Izdatki za blago in storitve 020.000 

20.000413 Drugi tekoči domači transferi 20.0000 100,0

20.9321861 Tekoče vzdrževanje Levstikov dom 21.00017.500 99,7
20.932402 Izdatki za blago in storitve 21.00017.500 99,7
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4.3861863 Tekoče vzdrževanje  Dvorana Rob 5.5005.500 79,7
4.386402 Izdatki za blago in storitve 5.5005.500 79,7

10.4901865 Tekoče vzdrževanje  Dom krajanov Turjak 11.50015.000 91,2
10.490402 Izdatki za blago in storitve 11.50015.000 91,2

35.2001866 INVESTICIJE  objekti za kulturno dejavnost  NRP 45.10030.100 78,1
25.200420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 35.10030.100 71,8
10.000431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 

proračunski uporabniki
10.0000 100,0

7.3601804 Podpora posebnim skupinam 7.8008.500 94,4

4.26018049001 Programi veteranskih organizacij 4.5004.500 94,7
4.2601871 Veterani vojne RS, Zarja, Zamolčani grobovi… 4.5004.500 94,7

4.260412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.5004.500 94,7

3.10018049004 Programi drugih posebnih skupin 3.3004.000 93,9
3.1001872 Dejavnost raznih društev (upokojenci, mladina, skavti...) 3.3004.000 93,9

3.100412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.3004.000 93,9

61.0471805 Šport in prostočasne aktivnosti 61.30068.100 99,6

61.04718059001 Programi športa 61.30068.100 99,6
14.3051882 Sofinanciranje športnih prireditev in programov društev 14.40016.500 99,3

12.382412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.40016.500 99,9
1.923413 Drugi tekoči domači transferi 2.0000 96,2

471883 Športna igrišča po vaseh  vzdrževanje 100100 46,8
47402 Izdatki za blago in storitve 100100 46,8

25.2771884 INVESTICIJE  objekti za športne dejavnosti  NRP 25.30032.500 99,9
25.277420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 25.30032.500 99,9

20.3491885 Športna dvorana  vzdrževanje in upravljanje 20.40017.000 99,8
20.349402 Izdatki za blago in storitve 20.40017.000 99,8

1.0701886 Sofinanciranje opreme za športna društva 1.1002.000 97,3
935412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9502.000 98,5
135413 Drugi tekoči domači transferi 1500 90,0

1.804.40219 IZOBRAŽEVANJE 2.014.8002.330.800 89,6

817.2901902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 856.000928.000 95,5

817.29019029001 Vrtci 856.000928.000 95,5
604.3601901 Doplačilo programa k ceni vv storitev 637.600656.000 94,8

604.360411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 637.600656.000 94,8

2.3731902 Dodatni programi  vrtec 2.4002.000 98,9
2.373413 Drugi tekoči domači transferi 2.4002.000 98,9

15.9061903 Drugo  vrtci 16.00015.000 99,4
15.906413 Drugi tekoči domači transferi 16.00015.000 99,4

58.3501904 INVESTICIJE  vrtec Sončni žarek  NRP 60.000255.000 97,3
53.512420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 55.000247.000 97,3
4.838432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 5.0008.000 96,8

136.3011907 Energetska sanacija vrtca Sončni žarek Karlovica  glej 
NRP

140.0000 97,4

136.301420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 140.0000 97,4
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A. Bilanca odhodkov
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(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

987.1131903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.158.8001.402.800 85,2

963.85419039001 Osnovno šolstvo 1.129.8001.373.800 85,3
104.6221905 Materialni stroški in amortizacija  osnovno šolstvo 104.700103.400 99,9

104.622413 Drugi tekoči domači transferi 104.700103.400 99,9

6.0981906 Dodatni programi  osnovno šolstvo 6.1008.700 100,0
6.098413 Drugi tekoči domači transferi 6.1008.700 100,0

698.6531908 INVESTICIJE  OŠ Primoža Trubarja  NRP 862.7001.120.700 81,0
689.613420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 443.300254.100 155,6

9.040432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 419.400866.600 2,2

146.4421909 Prevozi učencev 148.200141.000 98,8
126.158402 Izdatki za blago in storitve 127.200141.000 99,2
20.284411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 21.0000 96,6

8.0401913 Energetska sanacija osnovna šola Primoža Trubarja  
glej NRP

8.1000 99,3

8.040420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.1000 99,3

23.25819039002 Glasbeno šolstvo 29.00029.000 80,2
11.3631910 Glasbena šola  materialni stroški 14.50014.500 78,4

9.579402 Izdatki za blago in storitve 12.5000 76,6
1.784413 Drugi tekoči domači transferi 2.00014.500 89,2

2.3951911 INVESTICIJE  glasbena šola  NRP 5.0005.000 47,9
2.395432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 5.0005.000 47,9

9.5001912 Sredstva za nadomestila delavcem 9.5009.500 100,0
9.500413 Drugi tekoči domači transferi 9.5009.500 100,0

235.77320 SOCIALNO VARSTVO 248.200248.200 95,0

24.0822002 Varstvo otrok in družine 30.00030.000 80,3

24.08220029001 Drugi programi v pomoč družini 30.00030.000 80,3
24.0822001 Pomoči staršem ob rojstvu otrok (500 eur+knjiga) 30.00030.000 80,3

82402 Izdatki za blago in storitve 5000 16,5
24.000411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 29.50030.000 81,4

211.6902004 Izvajanje programov socialnega varstva 218.200218.200 97,0

46020049001 Centri za socialno delo 500500 92,0
4602002 Odločanje Storitve Centra za socialno delo 500500 92,0
460413 Drugi tekoči domači transferi 500500 92,0

207.62320049003 Socialno varstvo starih 208.000206.700 99,8
161.0662004 Doplačilo oskrbe v domovih za starejše in invalide 161.100160.000 100,0

161.066411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 161.100160.000 100,0

39.6402005 Plače, prispevki in drugi osebni prejemki  storitev CSD 39.70039.700 99,9
39.640413 Drugi tekoči domači transferi 39.70039.700 99,9

6.6572007 Materialni stroški  pomoč na domu 6.7006.500 99,4
6.657402 Izdatki za blago in storitve 6.7006.500 99,4

2612012 Božično novoletna obdaritev starejših občanov (nad 90 
let)

500500 52,2

37402 Izdatki za blago in storitve 1000 36,8
224411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 400500 56,0
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1.34720049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 4.7006.000 28,7
6832009 Druge pomoči občanom 4.0004.000 17,1
233402 Izdatki za blago in storitve 5000 46,5
450411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.5004.000 12,9

6652011 Božično novoletna obdaritev otrok (do osnovne šole) 7002.000 95,0
665402 Izdatki za blago in storitve 7000 95,0

0411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 02.000 

2.26020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 5.0005.000 45,2
2.2602010 Humanitarne in invalidske organizacije organizacije 3.0003.000 75,3

2.260412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.0003.000 75,3

02013 Varne hiše, stanovanjske skupnosti 2.0002.000 0,0
0412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.0002.000 0,0

4.80922 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 15.00015.000 32,1

4.8092201 Servisiranje javnega dolga 15.00015.000 32,1

4.80922019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
proračuna  domače zadolževanje

15.00015.000 32,1

4.8092201 Odplačevanje obresti kredita 15.00015.000 32,1
4.809403 Plačila domačih obresti 15.00015.000 32,1

16.70023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI

16.70016.700 100,0

16.7002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč

16.70016.700 100,0

16.70023029001 Rezerva občine 16.70016.700 100,0
16.7002301 Rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč 16.70016.700 100,0

16.700409 Rezerve 16.70016.700 100,0

Stran 13 od 14

C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3

4000  OBČINSKA UPRAVA
2013_sprejeti Vel2013_4 Rea

(1) (2) (3)
(4)=

(3)/(2)

Indeks

4000 OBČINSKA UPRAVA 139.824158.600158.600 88,2

139.82422 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 158.600158.600 88,2

139.8242201 Servisiranje javnega dolga 158.600158.600 88,2

139.82422019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 158.600158.600 88,2
139.8242203 Odplačevanje kreditov drugim domačim kreditodajalcem 158.600158.600 88,2

139.824550 Odplačila domačega dolga 158.600158.600 88,2
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(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se vedno izda za 
posamezno prireditev, ki jo gostinec oziroma kmet organizira 
in se opravlja v samem gostinskem obratu. Gostinec je dolžan 
poskrbeti, da v dodatnem podaljšanem obratovalnem času 
zunanji obiskovalci nimajo vstopa v gostinski obrat oziroma 
na kmetijo. 

(4) Soglasje iz prvega in drugega odstavka se lahko izda le za 
gostinske obrate in kmetije, v katerih v zadnjih šestih mesecih 
ni bilo kršitev obratovalnega časa ali javnega reda in miru, 
ugotovljenih s strani policije, pristojnih inšpekcijskih služb 
oziroma drugih pristojnih organov, in če s strani občanov 
niso bile v zadnjih šestih mesecih posredovane utemeljene 
pritožbe o prekomernem hrupu oziroma o kršitvi javnega 
reda in miru. 

(5) Gostinec vloži vlogo za enkratno podaljšanje 
obratovalnega časa najmanj petnajst delovnih dni pred 
načrtovano prireditvijo. 

(6) Pogoj za pridobitev soglasja za enkratno podaljšanje 
obratovalnega časa je veljavno soglasje za obratovanje v 
rednem ali podaljšanem obratovalnem času, potrjeno s strani 
občinske uprave. 

6. člen

(1) Soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata 
in kmetije občinska uprava praviloma izda za obdobje enega 
koledarskega leta, razen v primerih iz 5. člena tega pravilnika, 
ko soglasje izda za enkratno prireditev.

7. člen

(1) Občinska uprava lahko po uradni dolžnosti ali na zahtevo 
uradne osebe, pristojne za nadzor nad izvajanjem določb tega 
pravilnika, prekliče soglasje za obratovanje v podaljšanem 
obratovalnem času oziroma soglasja za določen čas ne izda 
ob: 
— ponavljajočih se kršitev javnega reda in miru v gostinskih 

obratih in kmetiji ter njihovi neposredni bližini, 
— ponavljajočih se utemeljenih pisnih pritožb bližnjih 

stanovalcev, 
— večkratnega posredovanja s strani policije oziroma 

pristojnih inšpekcijskih organov,
— če se ugotovi, da je gostinec vsaj dvakrat v zadnjih 12 

mesecih kršil predpise v zvezi s poslovanjem v določenem 
obratovalnem času, 

— zaradi preklica soglasja lastnika gostinskega obrata ali 
nosilca gostinske dejavnosti. 

(2) Z odločbo o preklicu soglasja o podaljšanem obratovalnem 
času občinska uprava določi ustrezno spremenjen obratovalni 
čas. 

(3) V primeru preklica soglasja lahko gostinec oziroma kmet 
ponovno pridobi soglasje za podaljšani obratovalni čas po 
preteku šestih mesecev od dneva preklica soglasja, če v tem 
času ni bilo ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali 
obratovalnega časa. 

8. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljata pristojna 
tržna inšpekcija in policija.

9. člen

(1) Za vsebine, ki jih ta pravilnik ne obravnava, se uporabljajo 
določbe veljavnega državnega predpisa o merilih za določitev 
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost. 

(2) Gostinec oziroma kmet mora uskladiti obratovalni čas 
gostinskega obrata s tem pravilnikom v treh mesecih od 
dneva uveljavitve pravilnika.

10. člen

(1) Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Velike Lašče.

Številka: 0301-06/2014-1
Velike Lašče, dne 7. marca 2014

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 svoji 23. redni seji dne 7. marca 
2014 sprejel

SKLEP
o potrditvi elaboratov za spremembo oz. nove cene 

storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja

1. Občinski svet Občine Velike Lašče potrjuje Elaborat za 
znižanje cene storitve odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov.

1.1. Cena storitve odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov je 0,1095 EUR/kg oz. 
8,8860 EUR/m3, od tega:
— cena javne infrastrukture 0,0291 EUR/kg oz. 2,3615 EUR/m3,
— cena storitve javne službe je 0,0804 EUR/kg oz. 6,5245 

EUR/m3.

2. Občinski svet Občine Velike Lašče potrjuje Elaborat za 
zvišanje cene storitve obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov.

2.1. Cena storitve obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov je 0,0524 EUR/kg oz. 4,7250 EUR/m3, od tega:
— cena javne infrastrukture 0,0009 EUR/kg oz. 0,0812 EUR/m3,
— cena storitve javne službe je 0,0515 EUR/kg oz. 4,6438 

EUR/m3.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu 
(Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2) 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 23. redni 
seji dne 7. marca 2014 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa 

gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost v Občini Velike Lašče

1. člen

(1) Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih 
občinska uprava Občine Velike Lašče (v nadaljevanju: 
občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega 
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetija).

2. člen

(1) Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov in 
kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upoštevajo: 
— območje, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja;
— vrsta gostinskega obrata;
— možnosti, ki jih nudi za spodbujanje razvoja turizma 

(kulturne, športne, turistične prireditve in programi); 
— izpolnjevanje zakonskih pogojev glede hrupa v naravnem 

in življenjskem okolju;
— poslovanje v predhodnem obdobju v smislu kršitev 

obratovalnega časa in javnega reda in miru (posredovanje 
policije, ugotovitve inšpekcijskih služb, utemeljene 
pritožbe občanov). 

(2) Gostinec vloži vlogo za obratovanje v podaljšanem 
obratovalnem času gostinskega obrata ali kmetije in 
obratovanje enote gostinskega obrata, kjer se dejavnost 
opravlja zunaj zaprtih prostorov, v skladu s svojimi poslovnimi 
interesi, veljavno zakonodajo in ob upoštevanju določb tega 
pravilnika. 

(3) Gostinec vloži vlogo za obratovanje v podaljšanem 
obratovalnem času 15 dni pred: 
— prenehanjem veljavnosti izdanega soglasja za obratovanje 

v podaljšanem obratovalnem času,
— začetkom obratovanja ali 
— spremembo obratovalnega časa. 

(4) Če v okviru gostinskega obrata ali kmetije deluje več enot, 
ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec vložiti 
vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za 
vsako enoto posebej. 
 
(5) Ob prvi prijavi mora gostinec oziroma kmet, ki ni 
lastnik gostinskega objekta, k vlogi za prijavo podaljšanega 
obratovalnega časa priložiti še soglasje lastnika objekta, v 
katerem se gostinski obrat nahaja. Veljavno je soglasje, ki ob 
vložitvi vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem 
času ni starejše od 30 dni. 

(6) Če soglasja ni mogoče dati oziroma se ugotovi, da so 
bile pri gostincu evidentirane kršitve javnega reda in miru 
v smislu prvega odstavka 7. člena tega pravilnika ter kršitve 
drugih določb tega pravilnika, občinska uprava vlogo za 
obratovanje v podaljšanem obratovalnem času zavrne.

3. člen

(1) Gostincu oziroma kmetu, ki opravlja gostinsko dejavnost 
na kmetiji, se izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa 
glede na vrsto gostinskega obrata in na območje, kjer se 
nahaja, in sicer: 

1. Za restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije, 
slaščičarne, bare in okrepčevalnice se lahko odobri naslednje 
podaljšanje obratovalnega časa: 
— med 5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah med 22. 

in 3. uro naslednjega dne, vse ostale dni pa med 22. in 2. 
uro. 

2. Za gostinske obrate, ki opravljajo tudi storitve nočnih 
klubov in diskotek, oziroma gostinske obrate, ki gostom 
nudijo tudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni 
program in jo izvajajo v zaprtih prostorih s protihrupno 
zaščito, se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega 
časa: 
— vse dni v tednu med 22. in 4. uro naslednjega dne. 

3. Za gostinske terase in letne vrtove se lahko odobri 
naslednje podaljšanje obratovalnega časa: 
— v stanovanjskih naseljih ob petkih in sobotah med 22. in 

24. uro, vse ostale dni med 22. in 23. uro;
— zunaj stanovanjskih naselij ob petkih in sobotah med 22. in 

1. uro naslednjega dne, vse ostale dni med 22. in 24. uro.

4. člen

(1) Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-
poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objektih 
ipd.), lahko obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom 
oziroma programom prireditev. 

(2) Obratovalni čas, določen s hišnim redom, se v zaprtih 
prostorih gostinskega obrata lahko določi do 1. ure naslednjega 
dne, na gostinski terasi oziroma letnem gostinskem vrtu pa do 
24. ure.

5. člen

(1) Ne glede na določbe 3. in 4. člena tega pravilnika lahko 
občinska uprava posameznemu gostinskemu obratu ali kmetiji 
na podlagi vloge odobri enkratno podaljšanje obratovalnega 
časa za prireditve v smislu spodbujanja razvoja turizma 
(kulturne, športne in turistične) vse dni v tednu med 22. in 6. 
uro naslednjega dne. 

(2) Ne glede na določbe 3. in 4. člena tega pravilnika lahko 
občinska uprava posameznemu gostinskemu obratu ali kmetiji 
na podlagi vloge odobri enkratno podaljšanje obratovalnega 
časa ob prireditvi za zaključeno družbo (poroka, rojstni dan, 
obletnica, srečanja, dekliščina, fantovščina, sedmina ipd.) 
vse dni v tednu med 22. in 6. uro naslednjega dne. 
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Šbio — povprečno mesečno število praznjenj zabojnika 
za BIO odpadke, izračunano na letni ravni in 
določeno na dve decimalni mesti.

6. Obračun obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, 
ki se v obdelavo pripeljejo izven rednega zbiranja 
komunalnih odpadkov, je: 

Zo = Ko x Cob

kjer je:
Zo — znesek, ki ga uporabnik plača,
Ko — masa sprejetih določenih vrst komunalnih 

odpadkov izražena v kg,
Cob — cena obdelave določenih vrst komunalnih 

odpadkov izražena v EUR/kg.

7. Pri obračunu obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov, se za obračun 
storitve odlaganja ostankov predelave komunalnih 
odpadkov upošteva s poslovnim načrtom in z letnim 
poročilom izvajalca javne službe določen delež izločenih 
odpadkov, ki se ob vsaki spremembi objavi v ceniku 
izvajalca javne službe. Obračun obdelave in odlaganja 
ostankov predelave komunalnih odpadkov, ki se v 
obdelavo pripeljejo izven rednega zbiranja komunalnih 
odpadkov, je:

Zo = (Ko x Cob) + (KKo x Cod)

kjer je:
Zo — znesek, ki ga uporabnik plača;
Ko — masa sprejetih določenih vrst komunalnih 

odpadkov izražena v kg;
KKo — masa sprejetih določenih vrst komunalnih 

odpadkov, zmanjšana za delež z obdelavo 
izločenih odpadkov, objavljen v ceniku 
izvajalca javne službe, izražena v kg;

Cob  — cena obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov izražena v EUR/kg;

Cod — cena odlaganja ostankov predelave komunalnih 
odpadkov izražena v EUR/kg.

8. Obračun odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, ki se na odlaganje pripeljejo izven 
rednega zbiranja komunalnih odpadkov, je: 

Zo = Ko x Cod

kjer je:
Zo — znesek, ki ga uporabnik plača;
Ko — masa odloženih odpadkov, izražena v kg;
Cod — cena odlaganja ostankov predelave komunalnih 

odpadkov, izražena v EUR/kg.

9. Obračun nadstandardnih storitev se opravi po veljavnem 
ceniku izvajalca javne službe.

10. Kot merilo za razdeljevanje stroškov storitev javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa 
med posameznimi stanovanji v stavbi ali več stavbah s 
skupnim zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih 
odpadkov se uporablja število prebivalcev s stalnim ali 
začasnim prebivališčem v posameznem stanovanju, za 
pravne osebe pa število zaposlenih. Če izvajalcu javne 
službe lastniki stavbe ali njen upravitelj ali plačniki 
računov storitev javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki iz 1. točke tega sklepa niso posredovali pisnih 
podatkov in dokazil o številu prebivalcev s stalnim ali 
začasnim prebivališčem v posameznih stanovanjih 
ali število zaposlenih pri pravnih osebah, se uporabi 
kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa po 
posameznih stanovanjih in poslovnih prostorih podatke o 
tlorisnih površinah stanovanj in poslovnih prostorov.

11. Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in za 
katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev 
količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa upoštevata 
najmanj ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in 
najmanjša pogostost odvoza, obračun storitev pa se 
izvede 2-krat letno.

12. Ob občasnem nastanku večjih količin mešanih komunalnih 
odpadkov ali BIO odpadkov lahko uporabniki posamezno 
vrsto odpadka prepuščajo v ustrezni tipizirani vrečki 
za mešane komunalne odpadke ali za BIO odpadke, 
kupljene na prodajnih mestih, ki jih določi izvajalec javne 
službe. Z nakupom tipizirane vrečke so plačane tudi 
storitve posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki iz 1. točke tega sklepa.

13. Obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki iz 1. točke tega sklepa se izvaja na osnovi 
podatkov za posameznega uporabnika, za posamezno 
stavbo in podatkov registra zbirnih mest. Spremembe 
podatkov, ki vplivajo na obračun storitev, so možne na 
osnovi podatkov iz uradnih evidenc in podatkov, ki jih 
izvajalcu javne službe sporočajo uporabniki. 

14. Izvajalec javne službe lahko na pisno vlogo uporabnika 
brez dodatnih stroškov zamenja zabojnike za vse vrste 
odpadkov za manjše ali večje razen ob zmanjšanju 
volumna za zabojnike za mešane komunalne odpadke 
ali biološke odpadke, kar se uporabniku zaračuna po 
veljavnem ceniku izvajalca javne službe.

15. Izvajalec javne službe je dolžan zaračunati vse zakonsko 
predpisane dajatve.

16. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep št. 
0301-01/2013-2 z dne 7. 3. 2013 objavljen v Uradnem 
glasilu Občine Velike Lašče, št. 2/13. 

17. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Velike Lašče, uporabljati pa se začne 
na podlagi potrjenih cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja iz 1. točke tega 
sklepa z dnem objave cenikov.

18.  Cenik storitev obveznih občinskih javnih služb varstva 
okolja s potrjeno ceno in cenik nadstandardnih storitev 
oblikuje in objavi izvajalec javne službe na svojih spletnih 
straneh in na krajevno običajen način.

Številka: 0301-01/2014-2
Velike Lašče, dne 7. marca 2014

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

3. Občinski svet Občine Velike Lašče potrjuje Sklep o 
tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Številka: 0301-01/2014-1
Velike Lašče, dne 7. marca 2014

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) ter na 
podlagi 30. člena v povezavi s 5. in 23. členom Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 
87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 
svoji 23. redni seji dne 7. marca 2014 sprejel

SKLEP
o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja

1. S tem sklepom se določi tarifni sistem za obračun storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja za:
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

ki vključuje zbiranje ločenih frakcij določenih 
komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ločeno 
zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih 
odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov), 

- zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 
in zelenega vrtnega odpada (v nadaljevanju: zbiranje 
BIO odpadkov),

- obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov. 

2. Tarifne postavke so v denarni vrednosti izraženi elementi 
tarifnega sistema, ki omogoča izračun cene v obračunskem 
obdobju in so:
- cena za eno praznjenje zabojnika za komunalne 

odpadke (EUR/liter),
- cena za prevzem tipizirane vrečke za mešane 

komunalne odpadke (EUR/liter),
- cena za prevzem tipizirane vrečke za BIO odpadke 

(EUR/liter),
- cena za maso obdelanih določenih vrst komunalnih 

odpadkov (EUR/kg),
- cena za maso odloženih komunalnih odpadkov (EUR/

kg) in
- cena za nadstandardne storitve po javno objavljenem 

ceniku izvajalca javne službe (EUR). 

3. Elementi tarifnega sistema obračuna storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja iz 

1. točke tega sklepa (v nadaljevanju tudi: javna služba 
ravnanja s komunalnimi odpadki) so:
- storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
- storitev zbiranja BIO odpadkov,
- storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
- storitev odlaganja komunalnih odpadkov in
- nadstandardne storitve.

4. Osnova za izračun tarifnih postavk oz. zaračunanih 
cen so s strani Občinskega sveta Občine Velike Lašče 
potrjene cene storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb iz 1. točke tega sklepa za obračunski enoti 
kg in m3, ki so sestavljene v skladu s podzakonskim 
predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja. Iz povprečnih cen, potrjenih na m3, se za 
redno zbiranje komunalnih odpadkov po vrstah javnih 
služb in storitev in glede na velikost zabojnikov in vrečk v 
sorazmernem deležu prostornine izračuna cenik, izražen 
v litrih, upoštevajoč, da je 1 m3 1.000 litrov. 

5. Obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja iz 1. točke tega sklepa se za uporabnike 
v gospodinjstvih, počitniških hišah in poslovnih prostorih, 
kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 
od 80 do 1.100 l, izvaja mesečno. Vsem uporabnikom se 
obračunajo storitve iz prve, druge, tretje in četrte alineje 
1. točke tega sklepa razen uporabnikom, ki BIO odpadke 
hišno kompostirajo in nimajo zabojnika za zbiranje BIO 
odpadkov. Tem uporabnikom se ne zaračuna storitev iz 
druge alineje 1. točke tega sklepa. Za obračun storitve 
odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov 
se upošteva s poslovnim načrtom in z letnim poročilom 
izvajalca javne službe določen delež izločenih odpadkov, 
ki se ob vsaki spremembi objavi v ceniku izvajalca javne 
službe.

Mesečni obračun storitev javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa za 
uporabnika, ki BIO odpadke hišno kompostira in nima 
zabojnika za zbiranje BIO odpadkov:

Zu = Cmko x Šmko

kjer je:
Zu — znesek, ki ga uporabnik plača v EUR/mesec,
Cmko — cena za prostornino zabojnika za mešane 

komunalne odpadke, 
Šmko — povprečno mesečno število praznjenj zabojnika 

za mešane komunalne odpadke, izračunano na 
letni ravni in določeno na dve decimalni mesti. 

Mesečni obračun storitev javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa za 
uporabnika, ki ima zabojnik za zbiranje BIO odpadkov:

Zu = (Cmko x Šmko) + (Cbio x Šbio)

kjer je:
Zu — znesek, ki ga uporabnik plača v EUR/mesec,
Cmko — cena za prostornino zabojnika za mešane 

komunalne odpadke,
Cbio — cena za prostornino zabojnika za BIO odpadke,
Šmko — povprečno mesečno število praznjenj zabojnika 

za mešane komunalne odpadke, izračunano na 
letni ravni in določeno na dve decimalni mesti,
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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 23. redni seji, dne 7. marca 
2014 sprejel 

SKLEP
o ukinitvi statusa javno dobro

I.

S tem sklepom se ukine status javno dobro na parceli št. 
1231/5 k.o. 1714 — Selo pri Robu, v izmeri 60 m2.

II.

Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane lastnina Občine 
Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.

III.

Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

Številka: 0301-07/2014-1
Velike Lašče, dne 7. marca 2014

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

Na podlagi 7. čl. Zakona o športu (Ur. list RS št. 22/98) 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 23. redni seji dne 7. marca 2014 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI VELIKE LAŠČE ZA LETO 2014

1.) Občina Velike Lašče v proračunu za leto 2014 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. 

2.1.) Proračunska postavka 1882 – 16.500 EUR
Sredstva v okviru te proračunske postavke so v celoti 
namenjena za sofinanciranje programov izvajalcev športnih 
dejavnosti, in sicer:
— Interesna vzgoja predšolskih otrok — program Zlati 

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, pa 
tudi 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 1883 – Športna igrišča po vaseh 
– vzdrževanje – 100 EUR
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za 
kritje stroškov igrišča v Dvorski vasi – elektrika, voda. 

2.3.) Proračunska postavka 1884 – investicije – objekti za 
športne dejavnosti –35.000 EUR
Sredstva v okviru te proračunske postavke se namenijo v 
skladu s sprejetim Načrtom razvojnih programov za obdobje 
2014—2017, ki je priloga proračuna občine Velike Lašče za 
leto 2014. 

2.4.) Proračunska postavka 1885 – Vzdrževanje (čiščenje) in 
upravljanje športne dvorane – 17.000 EUR
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za čiščenje in 
upravljanje športne dvorane v Velikih Laščah. 

2.5.) Proračunska postavka 1886 – 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 
občinskem glasilu Trobla. 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 2014 se objavi v Uradnem 
glasilu Občine Velike Lašče.

Štev.: 0301-003/2014-1
Velike Lašče, dne 7. marca 2014

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

LETNI PROGRAM UKREPOV ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI VELIKE LAŠČE V LETU 2014
sprejet na 8. seji odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem dne 5. marca 2014

 UKREP višina pomoči
program 
2013 v EUR 

prorač. 
postavka

1
Pospeševanje malega 
gospodarstva – razni programi

18.700,00

 
Sofinanciranje naložb v malo 
gospodarstvo

15 % upravičenih stroškov (brez DDV), minimalna 
vrednost pomoči 100 EUR na upravičenca, 
maksimalna vred. 4000 EUR na upravičenca letno

10.000,00 1401

 
Nepovratna sredstva za odpiranje 
novih delovnih mest 

1.500 EUR/novo zaposlitev 4.500,00 1401

 
Promocijske aktivnosti na 
področju malega gospodarstva

50 % upravičenih stroškov, ena aktivnost letno oz. do 
800 EUR na upravičenca letno

3.200,00 1401

 Regresiranje obrestne mere za vloge, odobrene pred letom 2012 1.000,00 1401

Podrobnejši pogoji upravičenosti, opravičljivi stroški, upravičenci in finančne določbe za dodelitev sredstev bodo objavljeni 
v javnih razpisih za posamezne ukrepe.

Občina Velike Lašče
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Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu 
Občine Velike Lašče za leto 2014, Pravilnika o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine 
Velike Lašče, št. 3/12) in sprejetega letnega programa ukrepov 
za razvoj malega gospodarstva v občini Velike Lašče v letu 
2014 

JAVNI RAZPIS
za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja 

malega gospodarstva v občini Velike Lašče za leto 2014

Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva so:
— gospodarske družbe, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske 

družbe, razvrščajo na mikro in majhne družbe;
— fizične osebe s statusom samostojnega podjetnika 

posameznika, ki se razvrščajo na mikro in majhne 
podjetnike.

Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev, 
navedenih v pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike 
Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 3/12).

Predmet javnega razpisa je:

I. sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo 

1. Višina sredstev je 10.000,00 EUR.

2. Sedež upravičenca ali kraj investicije morata biti na 
območju občine Velike Lašče.

3. V okviru ukrepa se sofinancirajo naslednje naložbe:
— nakup zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, 

vezano na novo investicijo na območju občine Velike 
Lašče;

— investicije v komunalno in infrastrukturno opremljanje 
zemljišča;

LETNI PROGRAM UKREPOV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA V OBČINI VELIKE LAŠČE V LETU 2014
sprejet na 8. seji odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem dne 5. marca 2014

 UKREP višina pomoči
program 
2013 v EUR 

prorač. 
postavka

1
Pospeševanje kmetijstva - razni 
programi

25.000,00

 
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
(naložbe v živinorejsko in rastlinsko 
proizvodnjo) 

15 % upravičenih stroškov (brez DDV), za 
nakup zemljišč 10 % upravičenih stroškov 
(brez davka), min. vrednost pomoči 100 EUR 
na upravičenca, maks. vred. 3000 EUR na 
upravičenca letno, za kmetijska gospodarstva, ki 
redijo najmanj 7 GVŽ

23.000,00 1101

 Urejanje pašnikov
150 EUR/ha, minimalna velikost novozgrajenega 
pašnika je 0,5 ha

1.000,00 1101

 
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
za živali

razlika do 30 % premije 500,00 1101

 
Usposabljanje in izobraževanje 
kmetov 

50 % upravičenih stroškov 500,00 1101

 

Sofinanciranje naložb za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
in v trženje kmetijskih proizvodov ter 
storitev

15 % upravičenih stroškov (brez DDV) 0,00

2 Zemljiške operacije 28.800,00

 
Urejanje kmetijskih zemljišč (male 
agromelioracije)

50 % upravičenih stroškov, min. vrednost 
pomoči 100 EUR na upravičenca, maks. vred. 
1000 EUR na upravičenca letno

4.000,00

 Urejanje poljskih poti (dostopov) 100% 7.000,00 1106

 
Urejanje nadomestnih gozdnih vlak in 
poljskih poti zaradi obnove železnice
sanacija gozdnih vlak — žled

100 %
100 %

9.000,00
8.800,00

1106
1106

Podrobnejši pogoji upravičenosti, opravičljivi stroški, upravičenci in finančne določbe za dodelitev sredstev bodo objavljeni 
v javnih razpisih za posamezne ukrepe.

Občina Velike Lašče

— nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih 
prostorov;

— nakup strojev in opreme;
— nakup patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav 

ter blagovnih znamk.

4. Višina pomoči je 15 % upravičenih stroškov investicije 
(brez DDV). Minimalna vrednost pomoči je 100 EUR 
na upravičenca, maksimalna vrednost pa 4.000 EUR na 
upravičenca letno. 
Sofinanciranje velja za vse investicije z datumom računa 
od 1. 1. 2014 dalje. 

5. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno 
dokumentacijo:
— pravnomočno upravno dovoljenje za gradnjo;
— račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o 

izvedenih delih;
— fotokopijo dovoljenja o registraciji dejavnosti; 
— pisno izjavo o:

— že prejetih de minimis pomočeh, vključno z 
navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku 
je v relevantnem obdobju še kandidiral za de 
minimis pomoč; 

— drugih že prejetih ali zaprošenih (v kakšni višini in 
pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene 
stroške.

6. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na 
datum prejema oz. oddaje vloge. 

II. nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest

1. Višina sredstev je 4.500,00 EUR. 

2. Ukrep je namenjen sofinanciranju odpiranja novih 
delovnih mest – samozaposlitev in dodatnih zaposlitev.
Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja 
samozaposlitve:
— zaključen program priprave na samozaposlitev na 

Zavodu RS za zaposlovanje,
— sklenjene pogodba o dodelitvi subvencije s strani 

Zavoda RS za zaposlovanje,
— samozaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in 

poslovanjem v občini Velike Lašče,
— neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev. 
Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja dodatne 
zaposlitve:
— sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas,
— potrjen obrazec M1 o prijavi v obvezno zdravstveno 

zavarovanje,
— zaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in 

poslovanjem v občini Velike Lašče,
— neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev. 

3. Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev 
v enkratnem znesku 1.500,00 EUR na posamezno novo 
zaposlitev.

4. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa 
dokazila, navedena v obrazcu o izpolnjevanju pogojev za 
pridobitev sredstev.

5. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na 
datum prejema oz. oddaje vloge. 

III. promocijske aktivnosti na področju malega 
gospodarstva

1. Višina sredstev je 3.200,00 EUR.

2. Ukrep je namenjen sodelovanju podjetij in podjetnikov 
na sejmih, razstavah, konferencah doma in v tujini ali 
organizaciji samostojnih predstavitev z namenom, da se 
predstavijo potencialnim kupcem z izdelki in storitvami.
Občina bo sofinancirala do 50 % upravičenih stroškov 
najetja, postavitve in delovanja stojnice oziroma največ do 
800 EUR za izvedeno aktivnost na upravičenca. Podjetniki 
so upravičeni do sofinanciranja ene promocijske aktivnosti 
letno. Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in 
delovanja stojnice, stroški promocijskega materiala ter 
potni stroški udeležencev na sejmu.

3. Sofinancirajo se promocijske aktivnosti od 1. 1. 2014 
dalje.

4. Vlogi je potrebno priložiti fotokopije računov in dokazil o 
plačilu računov ter poročilo o izvedenem projektu. 

5. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na 
datum prejema oz. oddaje vloge. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče 
in na spletni strani www.velike-lasce.si. Prijave je treba 
oddati na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 
Velike Lašče. 
Vloge bodo obravnavane v roku 45 dni po prejetju vloge. 
Prosilci bodo o odobritvi vlog obveščeni v 30 dneh po 
obravnavi vlog. Sredstva se dodeljujejo do porabe, zadnji rok 
za oddajo vlog je 16. 6. 2014.
Vse potrebne informacije dobite na občini Velike Lašče 
(Jerica Tomšič Lušin, tel. 7810 369, jerica.tomsic-lusin@
velike-lasce.si).

Občina Velike Lašče
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Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu 
Občine Velike Lašče za leto 2014, Pravilnika o dodeljevanju 
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 
občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 
5/07) in sprejetega letnega programa ukrepov na področju 
kmetijstva za leto 2014 

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

podeželja v Občini Velike Lašče za leto 2014

Predmet javnega razpisa je:

I. posodabljanje kmetijskih gospodarstev (naložbe v 
živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo)

1. Višina sredstev je 23.000,00 EUR.

2. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo 
za kmetijstvo, redijo najmanj 7 GVŽ in imajo sedež v 
občini Velike Lašče. 

3. V okviru ukrepa se sofinancirajo naslednje naložbe:
• stroški za pripravo načrta za novogradnjo in adaptacijo 

hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, 
temelječega na zakonodaji Skupnosti;

• stroški za nakup materiala za adaptacijo hlevov in 
ureditev izpustov;

• nakupa in montaže nove tehnološke opreme za 
krmljenje, molžo in izločke; 

• nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih 
živinorejskih objektov (gnojne jame, gnojišča, seniki, 
silosi …), sofinanciranje adaptacije in rekonstrukcije 
gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda 
nitratna direktiva ni mogoče;

• nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije; 
• prva postavitev oz. prestrukturiranje obstoječih 

intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov;
• stroški nakupa zemljišč v vrednosti do 10 % 

upravičenih stroškov naložbe;
• stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo 

opremo;
• stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
• stroški projektne dokumentacije in stroški kot so 

honorarji arhitektov, inženirjev, svetovalcev, stroški za 
študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.

4. Višina pomoči je 15 % upravičenih stroškov investicije 
(brez DDV), za nakup zemljišč pa 10 % upravičenih 
stroškov brez davka. Minimalna vrednost pomoči je 
100 EUR na upravičenca, maksimalna vrednost pa 
3.000 EUR na upravičenca letno. Sofinanciranje velja za 
vse investicije z datumom računa od 1. 1. 2014 dalje. 
Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na 
datum prejema oz. oddaje vloge. 

5. Vlogi je potrebno priložiti fotokopiji B in D obrazca iz 
zahtevka za kmetijske subvencije, fotokopijo računa, 

dokazilo o plačilu in izjavo, da vlagatelj za isto investicijo 
ni pridobil sredstev iz državnega proračuna. V primeru 
gradnje je potrebno priložiti ustrezna upravna dovoljenja.

II. urejanje pašnikov

1. Višina sredstev je 1.000,00 EUR.

2. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo 
za kmetijstvo in imajo sedež v občini Velike Lašče ter 
redijo živino.

3. Sofinancirajo se stroški za nakup opreme za ograditev 
pašnikov s fiksno električno ograjo, ki mora biti najmanj 
dvožična in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški 
nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. Sredstva 
se dodelijo za novogradnjo pašnika ali za obnovo pašnika, 
starejšega od 10 let. Minimalna velikost novozgrajenega 
pašnika je 0,5 ha. Sofinancira se ureditev pašnikov, ki so 
bili narejeni od 1.1.2014 dalje.

4. Višina pomoči je 150 EUR/ha urejenega pašnika.

5. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti 
načrt pašnika in fotokopiji B in D obrazca iz zahtevka 
za kmetijske subvencije ter izjavo, da vlagatelj za isto 
investicijo ni pridobil sredstev iz državnega proračuna. 
Morebitne najemne pogodbe je potrebno overiti na 
upravni enoti (krajevnem uradu).

III. pomoč za plačilo zavarovalnih premij za živali

1. Višina sredstev je 500,00 EUR.

2. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo 
za kmetijstvo in imajo sedež v občini Velike Lašče ter 
redijo živino.

3. Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje živine 
od 1. 12. 2013 dalje.

4. Višina pomoči je do skupno 30% zavarovalne premije 
(vključno z višino pomoči, ki je bila dodeljena na 
državnem nivoju).

5. Vlogi je potrebno priložiti fotokopije dokazil o plačilu 
zavarovalne premije.

IV. usposabljanje in izobraževanje kmetov

1. Višina sredstev je 500 EUR.

2. Upravičenci so registrirana stanovska in interesna združenja 
in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva 
in prehrane na območju občine ali regije, organizacije, ki 
so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju 
kmetijstva na območju občine ali regije.

3. Sofinancirajo se stroški organiziranja programov 
usposabljanja, izvedenih od 1.1.2014 dalje.

4. Višina pomoči je 50 % stroškov usposabljanja in 
izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo do porabe.

5. Vlogi je potrebno priložiti program usposabljanja in 
seznam udeležencev iz območja občine.

Izpolnjeno vloge z zahtevano dokumentacijo zbiramo na 
Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče do 
porabe sredstev oz. najkasneje do 28. 11. 2014. 
Vloge bodo obravnavane v roku 45 dni po prejetju vloge. 
Prosilci bodo o odobritvi obveščeni v 30 dneh po obravnavi 
vlog.
Vse potrebne informacije dobite na občini Velike Lašče 
(Jerica Tomšič Lušin, tel. 7810 369, jerica.tomsic-lusin@
velike-lasce.si).

Občina Velike Lašče

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi proračuna za leto 
2014, Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Velike Lašče (Uradno 
glasilo Občine Velike Lašče, št. 5/07) in sprejetega letnega 
programa ukrepov na področju kmetijstva za leto 2014

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za urejanje kmetijskih zemljišč (male 

agromelioracije) v letu 2014

Predmet javnega razpisa je:
urejanje kmetijskih zemljišč (male agromelioracije).

1. Višina sredstev je 4.000,00 EUR.

2. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo 
za kmetijstvo in imajo sedež v občini Velike Lašče.

3. Sofinancirajo se stroški odstranjevanja skal, zarasti, 
ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški urejanja, obnove in 
izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih storitev od 1. 1. 
2014 dalje. 

4. Višina pomoči je 50 % stroškov strojnih storitev. Pomoč 
se dodeljuje do porabe sredstev. Minimalna vrednost 
pomoči je 100 EUR na upravičenca, maksimalna vrednost 
pomoči pa 1000 EUR na upravičenca letno.

5. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti 
fotokopije obrazcev iz zahtevka za kmetijske subvencije, 
iz katerih je razvidna površina kmetijskih zemljišč, ki jih 
kmetija obdeluje, in število živali, ki jih redijo na kmetiji. 

Izpolnjeno vloge z zahtevano dokumentacijo zbiramo na 
Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče do 

porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 10. 2014. 
Vloge bodo obravnavane v roku 45 dni po prejetju vloge. 
Prosilci bodo o odobritvi obveščeni v 30 dneh po obravnavi 
vlog.
Vse potrebne informacije dobite na občini Velike Lašče 
(Jerica Tomšič Lušin, tel. 7810 369, jerica.tomsic-lusin@
velike-lasce.si).

Občina Velike Lašče

Komisija za priznanja in odlikovanja Občine Velike Lašče v 
skladu z odlokom o priznanjih Občine Velike Lašče (Ur. l. RS 
št. 63/00) objavlja

RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Velike Lašče v letu 2014

Podelitev priznanja častni občan Občine Velike Lašče
Priznanje se podeljuje posamezniku za izredno pomembne 
trajne dosežke na ekonomskem, kulturnem, znanstvenem, 
razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovar-
stvenem in humanitarnem ali drugem področju in je s 
svojim delovanjem izredno prispeval k razvoju, ugledu in 
uveljavljanju Občine Velike Lašče.

Podelitev priznanj Občine Velike Lašče
Priznanje se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v 
zadnjem obdobju kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno 
delo na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, 
kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti v obdobju 
zadnjega leta.
Priznanje lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov in 
pravne osebe oziroma organizacije.

Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Velike Lašče so 
lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge 
organizacije in skupnosti.
Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati 
za priznanje.
Predlog mora vsebovati:
• podatke o predlagatelju;
• vrsto predlaganega priznanja občine;
• podatke o predlaganem prejemniku priznanja;
• obrazložitev k predlogu;
• dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet.
Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku.

Rok za oddajo predlogov je 8. 5. 2014. Predloge je treba 
poslati na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 
1315 Velike Lašče, s pripisom »za komisijo za priznanja in 
odlikovanja«.

Občina Velike Lašče


