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URADNO GLASILO 
Občine Velike Lašče

Številka 2/17, 22. marec 2017

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Ur. glasilo 
občine Velike Lašče št. 2/06 – UBP in 6/13 ), Uredbe o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 
Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode (za obdobje 2005–2017), na podlagi Odloka o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode 
na območju Občine Velike Lašče (Ur. glasilo občine Velike Lašče 
1/08, 2/10, 2/12 in 7/15) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 
16. redni seji dne 1. marca 2017 sprejel

P R A V I L N I K 

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
subvencioniranju izgradnje malih komunalnih 

čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče

1. člen   
V Pravilniku o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče (Uradno glasilo 
Občine Velike Lašče, št. 4/14 in 2/16)   se spremeni  4. člen, ki se 
po novem glasi:

»Pogoji za dodelitev subvencije so naslednji:
–  da objekt stanovanjske ali poslovne stavbe leži v občini Velike 

Lašče;

–  izpolnjen in podpisan obrazec;
–  izkazano dokazilo o plačilu računa za nakup in/ali vgradnjo 

MKČN, iz katerega mora biti razvidna cena ter že realizirana 
investicija;

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

–  soglasje solastnikov stanovanjskega objekta in soinvestitorjev 
MKČN;

–  soglasje lastnikov objektov in soinvestitorjev MKČN, ki je 
skupna za več objektov.«

2. člen
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 
na območju Občine Velike Lašče se objavi v Uradnem glasilu 
Občine Velike Lašče in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 0301-03/2017
Velike Lašče, dne 1. marca 2017

Župan  Občine Velike Lašče 
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r. 
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Na podlagi drugega odstavka 7. člena in drugega odstavka 10. 
člena Odloka o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče 
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/11) je Občinski svet 
Občine Velike Lašče na 16. redni seji, dne 1. marca 2017 sprejel 

SKLEP

o imenovanju odgovornega urednika
občinskega glasila Trobla

1. člen
Za odgovornega urednika občinskega glasila se imenuje: 
Gorazd Milavec, Mali Ločnik 8 b, 1311 Turjak. 

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

Št.: 0301-02/2017
Velike Lašče, dne 1. marca 2017

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

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi proračuna za leto 2017 
in Pravilnika o  subvencioniranju izgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče (Uradno glasilo 
Občine Velike Lašče št. 4/14, 2/16 in 2/17)

JAVNI RAZPIS 

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

za leto 2017

1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je subvencioniranje izgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) na območju 
Občine Velike Lašče za leto 2017.

Višina sredstev, namenjenih za subvencioniranje izgradnje 
MKČN za leto 2017, znaša 30.000,00 EUR.

Upravičencem se po namenu dodelijo finančna sredstva v 
višini: 50 % upravičenih stroškov postavitve male komunalne 
čistilne naprave, vendar največ:
– 1300 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 1-6 PE,
– 1800 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 7-20 PE, 
– 2300 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 21-50 PE. 

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

2. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
a. Do subvencije so upravičene fizične in pravne osebe, ki so 
lastnice stanovanjskih ali poslovnih stavb zunaj aglomeracij, 
na območju, za katera mora Občina Velike Lašče zagotoviti 
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno 
kanalizacijo in javno čistilno napravo, in imajo stalno prebivališče 
oziroma poslovne prostore v občini Velike Lašče. Seznam 
aglomeracij, kjer mora Občina Velike Lašče zagotoviti odvajanje 
in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in 
javno čistilno napravo, na katerih ni mogoče pridobiti subvencij, 
je sestavni del tega razpisa. Natančnejši vpogled je možen na 
Občini Velike Lašče in na spletnem naslovu www.velike-lasce.si. 

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

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

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

3. VLOGA
Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z osnovnimi podatki 
prosilca ter obvezne priloge. Obvezne priloge so: 

Priloga1: fotokopija računa za nakup in/ali vgradnjo MKČN, iz 
katerega mora biti razvidna cena ter realizirana investicija, in 
potrdilo o plačilu.

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

Priloga 3: soglasje solastnikov stanovanjskega objekta in 
soinvestitorjev MKČN (le, če je več solastnikov objekta, za 
katerega se izdaja vloga).

Priloga 4: soglasje lastnikov objektov in soinvestitorjev MKČN, 
ki je skupna za več objektov (le, če se več samostojnih objektov 
priključi na eno MKČN).

4. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vloga z zahtevanimi prilogami se pošlje na naslov: Občina 
Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče ali izroči osebno 
v sprejemni pisarni Občine Velike Lašče. Rok za oddajo vlog je 
do 30. novembra 2017. Sredstva se dodeljujejo do porabe.

Če ob vložitvi vloga ni popolna, se prosilec pozove, da vlogo v 
postavljenem roku dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga 
kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se ta s sklepom zavrže.
Vsak upravičenec je do subvencije za posamezni objekt 
upravičen samo enkrat. 

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

Velike Lašče, dne 8. marca 2017

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

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

ID AGLOMERACIJE IME AGLOMERACIJE
5468   VELIKE LAŠČE
5466   RAŠICA
5503   RAŠICA
5501   TURJAK
5417   DVORSKA VAS
5498   TURJAK
5464   VELIKI OSOLNIK
5488   SROBOTNIK PRI VELIKIH LAŠČAH
5477   ULAKA
5483   VELIKA SLEVICA

Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu Občine 
Velike Lašče za leto 2017 (Uradni list RS št. 87/16) objavlja

JAVNI POZIV 
za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v 

občini Velike Lašče v letu 2017

1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje obnove sakralnih 
objektov na območju občine Velike Lašče v letu 2017.

2. Pogoji za dodelitev sredstev
Za dodelitev sredstev na podlagi tega poziva lahko kandidirajo 
lastniki sakralnih objektov na območju občine Velike Lašče pod 
pogojem, da bodo dela izvedena v letu 2017. 

3. Upravičeni stroški sofinanciranja
Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških in 
restavratorskih del na sakralnih objektih. Podlaga za 
uveljavljanje sofinanciranja so računi izvajalca del.

4. Kriteriji za dodelitev sredstev
Prednost pri sofinanciranju imajo objekti, ki so razglašeni za 
kulturni spomenik ali vpisani v Registru nepremične kulturne 
dediščine, ali objekti, na katerih bi z opustitvijo obnovitvenih 
del nastala težko popravljiva škoda. Višina sofinanciranja bo 
odvisna skupne vrednosti prijavljenih projektov obnove in bo 
znašala največ do 50 % upravičenih stroškov.

5. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev je 10.000,00 EUR (proračunska 
postavka 18066).   

6. Način in rok prijave  
Prijavo je potrebno vložiti na obrazcu, ki je dostopen na spletni 
strani občine Velike Lašče. Rok za prijavo je 26. april 2017. Vlogo 
je potrebno poslati na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov 
trg 1, 1315 Velike Lašče z oznako »Prijava na poziv – sakralni 
objekti«. 

7. Informacije
Dodatne informacije glede poziva dobite vsak dan v poslovnem 
času na tel. (01) 7810 370.

Občina Velike Lašče
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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 2017

Podelitev priznanja častni občan Občine Velike Lašče
Priznanje se podeljuje posamezniku za izredno pomembne 
trajne dosežke na ekonomskem, kulturnem, znanstvenem, 
razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravoslovnem 
in humanitarnem ali drugem področju in za njegov izreden 
prispevek 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.
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 24.  april 2017. Predloge je 
potrebno poslati na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 
1, 1315 Velike Lašče, s pripisom »Za komisijo za priznanja in 
odlikovanja«.

Občina Velike Lašče


