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Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah
(Uradni l i st RS, št. 11 /11 – UPB, 1 4/13 – popr. in
1 01 /13), 21 . člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni l i st RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09,
51 /1 0, 40/12 – ZUJF in 1 4/15 – ZUUJFO), 2. člena
Zakona o spreml janju državnih pomoči (Uradni l i st
RS, št. 37/04) ter Statuta Občine Vel ike Lašče
(Uradno glasi lo Občine Vel ike Lašče, št. 2/06 UPB,
6/13) je Občinski svet Občine Vel ike Lašče na 6.
redni sej i dne 20. maja 2015 sprejel

PRAVILNIK

o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinske-ga
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v občini Velike Lašče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1 . člen

S tem pravi lnikom se določajo nameni , ukrepi ,
pogoj i in upravičenci ter postopek dodel jevanja
pomoči iz proračunskih sredstev Občine Vel ike
Lašče, za pospeševanje razvoja malega

gospodarstva v Občini Vel ike Lašče.

Namen tega pravi lnika je vzpostavi tev učinkovi tega
podpornega okol ja za potencialne podjetnike in
delujoča podjetja, povečanje možnosti za
ustanavl janje novih podjetij , spodbujanje nj ihove
rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

2. člen

Sredstva za ukrepe iz tega pravi lnika se
zagotavl jajo iz občinskega proračuna, nj ihovo
višino pa določi občinski svet z odlokom o
proračunu za tekoče leto.

Pomoči na podlagi tega pravi lnika, se dodel jujejo
v obl iki dotacij , skladno z Uredbo Komisije (EU) št.
1 407/2013 z dne 1 8. decembra 2013 o uporabi
členov 1 07 in 1 08 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni l i st EU L352,
24. 1 2. 2013).

I I . UPRAVIČENCI

3. člen

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, ki imajo status samostojnega
podjetnika posameznika, ki se razvrščajo na mikro
in majhne podjetnike.

Sedež upravičenca al i kraj investicije morata bi ti
na območju občine Vel ike Lašče.

Za opredel i tev vel ikosti podjetja se upoštevajo
določi la iz Pri loge I Uredbe komisije (ES) št.
800/2008, z dne 6. 8. 2008.

4. člen

Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja:

– iz sektorjev ribištva in akvakulture, kakor ju
zajema Uredba Sveta (ES) št. 1 04/2000,
– ki so dejavna na področju primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov iz seznama v Pri logi I k
Pogodbi o ustanovi tvi Evropske skupnosti ,
– ki so dejavna na področju predelave in trženja
kmetijskih proizvodov iz seznama v Pri logi I k
Pogodbi v naslednj ih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi
cene al i kol ičine zadevnih proizvodov, ki so
kupl jeni od primarnih proizvajalcev al i j ih zadevna
podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno
al i v celoti prenese na primarne proizvajalce,

– ki nimajo poravnanih finančnih obvezno-
sti do Občine Vel ike Lašče,

– ki nimajo plačanih prispevkov in
poravnanih obveznosti do delavcev.

5. člen

Pomoč po tem pravi lniku ne sme biti :
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane
dejavnosti v tretje države al i države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi kol iči -
nami , z ustanovi tvijo in delovanjem distribucijske
mreže al i drugimi tekočimi izdatki , povezanimi z
izvozno dejavnostjo;
– pogojena s prednostno rabo domačih proizvo-
dovpreduvoženimi ;
– dodel jena za nabavo vozi l za prevoz tovora v
podjetj ih, ki opravl jajo komercialni cestni tovorni
prevoz.

Če podjetje opravl ja dejavnost v sektorj ih, ki so po
tem pravi lniku izkl jučeni in v sektorj ih, ki niso
izkl jučeni , se de minimis pomoč lahko dodel i , če
je zagotovl jeno ločeno računovodstvo med stroški .
Enako vel ja za podjetja v sektorj ih za katere se
uporabl jajo nižje zgornje meje de minimis.

I I I . ZGORNJA MEJA IN AKUMULACIJA POMOČI

6. člen

Skupni znesek pomoči , dodel jen enotnemu
podjetju na podlagi pravi l de minimis, ne sme
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnj ih treh
proračunskih let, ne glede na obl iko in namen
pomoči ter ne glede na to, al i se pomoč dodel i iz

sredstev države, občine al i EU. V primeru podjetij ,
ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem
prevozu, znaša zgornja dovol jena meja pomoči
1 00.000,00 EUR.

To določi lo ne vel ja v potniškem prometu in pri
integri ranih stori tvah, pri čemer je dejanski prevoz
le element stori tve.

7. člen

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednj ih razmerij :
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev al i družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati al i odpokl icati
večino članov upravnega, poslovodnega al i
nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpl iv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z
navedenim podjetjem, al i določbe v njegovi
družbeni pogodbi al i statutu;
d) podjetje, ki je delničar al i družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarj i
al i družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoru-
je večino glasovalnih pravic delničarjev al i
družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem kol i razmerju iz točk (a)
do (d) prvega odstavka preko enega al i več drugih
podjetij , prav tako vel jajo za enotno podjetje.

8. člen

Pomoči po pravi lu de minimis, se lahko seštevajo z
drugimi pomočmi za iste upravičene stroške,
vendar le do višine največje dovol jene
intenzivnosti teh pomoči .

Pomoči po pravi lu de minimis se seštevajo tudi
same s sabo.

Pomoč de minimis se ne sme kumul i rati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški al i
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje
tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla
največja intenzivnost pomoči al i znesek pomoči .

Pomoč de minimis, dodel jena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1 407/2013, se lahko kumul i ra s
pomočjo de minimis, dodel jeno v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje,
določene v uredbi 360/2012.

Pomoč de minimis, dodel jena v skladu z Uredba
Komisije (EU) št. 1 407/2013 se lahko kumul i ra s
pomočjo de minimis, dodel jeno v skladu z
drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje
meje (200.000 oziroma 1 00.000 EUR).

Prejemnika pomoči se pisno obvesti o
predvidenem znesku pomoči ter da je pomoč
dodel jena po pravi lu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1 407/2013 z dne 1 8.
decembra 2013 o uporabi členov 1 07 in 1 08
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis (Uradni l i st EU L 352, 24. 1 2. 2013).

Občina Vel ike Lašče bo evidence o individualni



pomoči de minimis hrani la 1 0 let od datuma
dodel i tve pomoči .

9. člen

Upravičenci morajo pred dodel i tvijo sredstev
podati izjavo:
– o že prejetih de minimis pomočeh, vkl jučno z
navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku
ter o kandidaturi za de minimis pomoč in o že
odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči ,
– drugih že prejetih (al i zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške,
– da za iste namene niso pridobi l i sredstev iz
državnega proračuna al i iz mednarodnih virov,
– o povezanih družbah ter o združi tvi oziroma
razdel i tvi podjetij .

IV. UKREPI POMOČI

10. člen

Ukrepi pospeševanja razvoja malega gospodarstva
vobčini Vel ikeLašče so:
1 . sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo,
2. nepovratna sredstva za odpiranje novih delov-
nih mest,
3. promocijske aktivnosti na področju malega go-
spodarstva.

1 . Sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo

11 . člen

Namen sofinanciranja naložb v malo gospodarstvo
je ustvari ti pogoje in možnosti za začetek
opravl janja gospodarske dejavnosti al i za
posodobi tev in modernizacijo že obstoječe
gospodarske dejavnosti , skozi sofinanciranje
investicij .

Sofinancirajo se naložbe za naslednje vrste
namenov:
- nakup zeml j i šča za gradnjo poslovnih prostorov,
vezano na novo investicijo na območju občine
Vel ike Lašče,
- investicije v komunalno in infrastrukturno opre-
ml janja zeml j i šča,
- nakup, gradi tev, prenovo in adaptacijo poslovnih
prostorov,
- nakup strojev in opreme,
- nakup patentov, l icenc, izumov, tehničnih izbol j -
šav ter blagovnih znamk.

K vlogi mora upravičenec pri loži ti še dodatno
dokumentacijo:
- pravnomočno upravno dovol jenje za gradnjo,
- predračune za nakup strojev al i opreme oz.
predračune za izvedbo del .

Finančna pomoč se dodel i v obl iki nepovratnih
sredstev, najvišj i delež pomoči znaša do 15%
upravičenih stroškov investicije. Maksimalna višina
pomoči na posameznega upravičenca je 4.000
EUR letno. DDV ni upravičen strošek.

12. člen

Investicija v izgradnjo al i obnovo objektov se mora
za namen pridobi tve sredstev ohrani ti v občini

Vel ike Lašče vsaj pet let po njenem zakl jučku,
investicija v nakup nove strojne opreme in l icenc
pa vsaj dve leti .

2. Nepovratna sredstva za odpiranje novih
delovnih mest

13. člen

Ukrep je namenjen sofinanciranju odpiranja novih
zaposl i tev – samozaposl i tev in dodatnih zaposl i tev.

Pogoj i za pridobi tev sredstev sofinanciranja
samozaposl i tve:
- samozaposl i tev mora bi ti prijavl jena s sedežem in
poslovanjem v občini Vel ike Lašče,
- neprekinjena zaposl i tev najmanj 24 mesecev.

Pogoj i za pridobi tev sredstev sofinanciranja
dodatne zaposl i tve:
- sklenjena pogodba o zaposl i tvi za polni delovni
čas,
- potrjen obrazec M1 o prijavi v obvezno
zdravstveno zavarovanje,
- na novo odprto delovno mesto je zaposlena
oseba s stalnim bival i ščem na območju Občine
Vel ike Lašče,
- zaposl i tev mora bi ti prijavl jena s sedežem in
poslovanjem v občini Vel ike Lašče,
- neprekinjena zaposl i tev najmanj 24 mesecev,
- brezposelna oseba, ki se zaposluje ni imela
zadnje zaposl i tve pri upravičencu al i njegovih
povezanih družbah.

Finančna pomoč se dodel i v obl iki nepovratnih
sredstev v enkratnem znesku 1 .000,00 EUR na po-
samezno novo zaposl i tev.

3. Promocijske aktivnosti na področju
malega gospodarstva

14. člen

Ukrep je namenjen sodelovanju podjetij in
podjetnikov na sejmih, razstavah, konferencah
doma in v tuj ini al i organizacij i samostojnih
predstavi tev z namenom, da se predstavijo poten-
cialnim kupcem z izdelki al i stori tvami .

Sredstva se dodel jujejo na osnovi predloženega
računa o plači lu najema oziroma zakupa ter
poroči la o izvedenem projektu. Upravičeni stroški
so stroški najetja, postavi tve in delovanja stojnice,
stroški promocijskega materiala ter potni stroški
udeležencev na sejmu.

Občina bo sofinancirala do 50 % upravičenih
stroškov najetja, postavi tve in delovanja stojnice
oziroma največ do 800 EUR za izvedeno aktivnost
na upravičenca. Podjetniki so upravičeni do sofi -
nanciranja ene promocijske aktivnosti letno.

V. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV

15. člen

Proračunska sredstva za izvedbo ukrepov se
dodel jujejo na podlagi javnega razpisa,
objavl jenega na spletni strani Občine Vel ike Lašče
in občinskem glasi lu, skladno s pogoj i in po



postopku, določenem v vel javnih predpisih. Meri la
in kri terij i za dodel jevanje pomoči de minimis po
tem pravi lniku, se podrobneje določijo v javnem
razpisu.

Javni razpis se lahko objavi za vse al i posamezne
ukrepe, določene v tem pravi lniku.

16. člen

Postopek za dodel i tev finančnih sredstev vodi
strokovna komisija, ki jo imenuje župan.

Naloge strokovne komisije so:
– priprava vsebine javnega razpisa in razpisne
dokumentacije vkl jučno s predlogom višine
sredstev za posamezne ukrepe v skladu z
razpoložl j ivimi proračunskimi sredstvi za vse
ukrepe;
– pregled in obravnava prispel ih vlog;
– priprava predloga razdel i tve sredstev;
– priprava predloga prerazporedi tve sredstev med
posameznimi ukrepi znotraj razpisane višine
sredstev.

17. člen

O dodel i tvi sredstev po tem pravi lniku odloči
občinska uprava na podlagi predloga razdel i tve
sredstev.

Medsebojne obveznosti med Občino Vel ike Lašče
in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.

Občinska uprava ima pravico preverjati namensko
porabo pridobl jenih sredstev. V primeru, da se
ugotovi , da sredstva niso bi la porabl jena za
namen, za katerega so bi la dodel jena al i da so bi la
dodel jena na podlagi neresničnih podatkov, al i da
prejemnik krši druga določi la pravi lnika, je Občina
Vel ike Lašče upravičena zahtevati vrači lo
dodel jenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik mora vrni ti sredstva od dneva nakazi la
dal je s pripadajočimi zakonsko določenimi
zamudnimi obrestmi .

VI. KONČNE DOLOČBE

18. člen

Ta pravi lnik začne vel jati naslednj i dan po objavi v
Uradnem glasi lu Občine Vel ike Lašče.

19. člen

Z dnem uvel javi tve tega pravi lnika, preneha vel jati
Pravi lnik o dodel jevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Vel ike Lašče (Uradno glasi lo Občine Vel ike
Lašče, št. 2/1 2).

Števi lka: 0301 -015/2015
Vel ike Lašče, dne 20. maja 2015

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

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
l i st RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in
26/1 4) in 1 6. člena Statuta občine Vel ike Lašče
(Uradno glasi lo Občine Vel ike Lašče, št. 2/06 UPB,
6/13) je Občinski svet Občine Vel ike Lašče na 6.
redni sej i dne 20. maja 2015 sprejel

PRAVILNIK

o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Velike Lašče za programsko

obdobje 2015 - 2020

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1 . člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravi lnik določa področje uporabe, pogoje,
vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge
ukrepe občine Vel ike Lašče za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podežel ja.

Sredstva po tem pravi lniku se dodel ijo za:
- pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1 408/2013 z dne 1 8. decembra 2013 o
uporabi členov 1 07 in 1 08 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis v
kmetijskem sektorju (UL L št. 352, z dne
24.1 2.2013 str. 9-17 (v nadal jnjem besedi lu:
Uredba Komisije (EU) št. 1 408/2013),
- pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1 407/2013 z dne 1 8. decembra 2013 o
uporabi členov 1 07 in 1 08 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št.
352, z dne 24.1 2.2013, str. 1 -8, (v nadal jnjem
besedi lu: Uredba Komisije (EU), št. 1 407/2013), ter
- druge ukrepe.

2. člen
(način zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in
spodbujanja razvoja kmetijstva in podežel ja v
občini Vel ike Lašče (v nadal jevanju: občina) se
zagotavl jajo v proračunu občine. Višina sredstev se
določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.

3. člen
(oblika pomoči)

Sredstva za ukrepe po tem pravi lniku se
dodel jujejo v določeni višini za posamezne
namene kot nepovratna sredstva v obl iki dotacij
in/al i v obl iki subvencioniranih stori tev.

4. člen
(izrazi)

Izrazi , uporabl jeni v tem pravi lniku, imajo
naslednj i pomen:
- »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode, nave-
dene v Pri logi 1 k Pogodbi , razen ribiških proizvo-
dov in proizvodov iz akvakulture, ki j ih ureja
Uredba Sveta (ES) št. 1 04/2000 z dne 17. decembra
1999,
- »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak



postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem
proizvod ostane kmetijski proizvod, razen
dejavnosti na kmetij i , potrebnih za pripravo
živalskega al i rastl inskega proizvoda za prvo
prodajo,
- »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na
zalogi al i razstavl jati z namenom prodaje, ponujati
za prodajo, dobavl jati al i na kakršen kol i drug
način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega
proizvajalca prodajnemu posredniku al i
predelovalcu ter vseh dejavnosti , s katerimi se
proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki
jo opravi primarni proizvajalec končnemu
potrošniku, se šteje za trženje, če se opravl ja v
ločenih, za to namenjenih prostorih,
- »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek
pomoči , izražen kot odstotek upravičenih stroškov
pred odbi tkom davkov al i drugih dajatev,
- »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proiz-
vodnjo rastl inskih in živinorejskih proizvodov s
seznama v Pri logi 1 k Pogodbi brez kakršnih kol i
nadal jnj ih postopkov, ki bi spremeni l i naravo takih
proizvodov,
- »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obse-
ga zeml j i šče, objekte in naprave, ki se uporabl jajo
za primarno kmetijsko proizvodnjo,
- »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki j ih
sestavl jajo zeml j i šča, stavbe in obrati , stroj i in
oprema,
- »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki
nimajo fizične al i finančne obl ike, kot so patenti ,
l icence, strokovno znanje al i druga intelektualna
lastnina,
- »nezahtevna agromelioracija« je agromel ioracija,
kot je opredel jena z vel javno zakonodajo, ki ureja
področje kmetijskih zeml j i šč;
- »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so
med seboj najmanj v enem od naslednj ih razmerij :

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic
delničarjev al i družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati al i odpo-
kl icati večino članov upravnega, poslovnega al i
nadzornega organa drugega podjetja,

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladu-
joč vpl iv na drugo podjetje na podlagi pogodbe,
sklenjene z navedenim podjetjem, al i določbe v
njegovi družbeni pogodbi al i statutu,

d) podjetje, ki je delničar al i družbenik dru-
gega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi
delničarj i al i družbeniki navedenega podjetja sámo
nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev al i
družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem kol i razmerju iz točk (a)
do (d) tega odstavka preko enega al i več drugih
podjetij , prav tako vel ja za enotno podjetje.

5. člen
(vrste pomoči)

Za uresničevanje ci l jev ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podežel ja v občini se finančna
sredstva usmerjajo preko pravi l za državne
pomoči , ki imajo podlago v uredbah komisije EU,
navedenih v drugem odstavku 1 . člena tega

pravi lnika in omogočajo izvedbo naslednj ih vrst
pomoči oz. ukrepov:

PRAVNA PODLAGA UKREPI:

UKREPI

I I . POMOČI, DODELJENE PO UREDBI
KOMISIJE (EU) ŠT. 1408/2013

6. člen
(splošne določbe)

Do pomoči po Uredbi1 Komisije (EU) št. 408/2013
so upravičena le podjetja, ki so dejavna v primarni
proizvodnj i kmetijskih proizvodov, razen za:

N pomoč, katere znesek je določen na
podlagi cene al i kol ičine proizvodov, danih na trg,

N pomoč za dejavnosti , povezane z izvo-
zom v tretje države al i države članice, in sicer
pomoč, neposredno povezano z izvoženimi kol iči -
nami , vzpostavi tvijo in delovanjem distribucijske
mreže al i drugimi tekočimi izdatki , povezanimi z
izvozno dejavnostjo,
N pomoč, ki se dodel i pod pogojem, da se
domačim proizvodom pri uporabi daje prednost
pred uvoženimi .

Če je vlagatel j dejaven v primarni proizvodnj i
kmetijskih proizvodov in tudi v enem al i več
sektorj ih oziroma ima druge dejavnosti , ki spadajo
na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št.

Uredba Komisi-
je (EU) št. 1408
/2013 z dne 18.
decembra 2013
o uporabi čle-
nov 107 in 108
Pogodbe o de-
lovanju Evrop-
ske unije pri
pomoči de mi-
nimis v kmetij-
skem sektorju

UKREP 1 : Naložbe na kmetij -
skih gospodarstvih v zvezi s
primarno kmetijsko
proizvodnjo

UKREP 2: Urejanje kmetijskih
zeml j i šč in pašnikov

UKREP 3: Pomoč za zaokro-
ži tev kmetijskih in gozdnih
zeml j i šč;

UKREP 4: Pomoč za dejavnosti

Uredba Komisi-
je (EU) št. 1407/
2014 z dne 18.
decembra 2013
o uporabi čle-
nov 107 in 108
Pogodbe o de-
lovanju Evro-
pske unije pri
pomoči de mi-
nimis

UKREP 5: Pomoč za naložbe v
predelavo in trženje kmetijskih
in živi l skih proizvodov ter
naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetij i – de
minimis;

UKREP 6: Pomoč za izobra-
ževanje in usposabl janje na
področju nekmetijskih dejavno-
sti na kmetij i ter predelave in
trženja;

UKREP 7: Pomoč za gradnjo in
obnovo gozdnih vlak

Ostali
ukepi občine

UKREP 8: Štipendiranje bodo-
čih nosi lcev kmetij

UKREP 9: Drugi ukrepi



1 407/2013, se navedena uredba uporabl ja za
pomoč, dodel jeno v zvezi s slednj imi sektorj i al i
dejavnostmi , če je na ustrezen način, na primer z
loči tvijo dejavnosti al i stroškov, zagotovl jeno, da
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne
prejema pomoči de minimis, dodel jene v skladu z
navedeno uredbo.

Če je vlagatel j dejaven v primarni proizvodnj i
kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in
akvakulture, se določbe Uredbe Komisije (EU) št.
717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov
1 07 in 1 08 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis v sektorju ribištva in
akvakulture (UL L št. 1 90 z dne 28. 6. 2014, str. 45,
v nadal jnjem besedi lu: Uredba Komisije (EU) št.
717/2014) uporabl jajo za pomoč, dodel jeno v
zvezi s slednj im sektorjem, če je na ustrezen
način, na primer z loči tvijo dejavnosti al i stroškov,
zagotovl jeno, da primarna proizvodnja kmetijskih
proizvodov ne prejema pomoči de minimis,
dodel jene v skladu z Uredbo Komisije (EU), št.
717/2014.

Skupni znesek vseh pomoči de minimis v
kmetijstvu, ki se odobri in izplača istemu
upravičencu oziroma enotnemu podjetju iz
drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št.
1 408/2013, ne sme presegati 15.000 evrov v
katerem kol i obdobju treh proračunskih let, ne
glede na obl iko in namen pomoči ter ne glede na
to, al i se pomoč dodel i iz sredstev države, občine
al i Unije.

Ne glede na določi lo iz prejšnjega odstavka pa
kumulativni znesek vseh pomoči de minimis v
kmetijskem sektorju, v kateremkol i obdobju treh
proračunskih let ne sme presegati nacionalne
omej i tve tretjega odstavka 3. člena Uredbe
Komisije (EU) št. 1 408/2013.

7. člen
(kumulacija)

Poleg pomoči de minimis po tej uredbi se v zvezi z
istimi upravičenimi stroški i stemu kmetijskemu
gospodarstvu ne sme dodel i ti še državna pomoč,
če bi tako seštevanje povzroči lo intenzivnost
pomoči , ki bi presegala intenzivnost, določeno za
posebne okol i ščine vsakega primera v predpisih
Unije.

Če je vlagatel j razen v kmetijski dejavnosti dejaven
v enem al i več sektorj ih al i opravl ja dejavnosti , ki
spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije
(EU) št. 1 407/2013 al i Uredbe Komisije (EU) št.
717/2014, se pomoč de minimis, dodel jena po tem
pravi lniku, v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
1 408/2013, lahko kumul i ra s pomočjo de minimis,
dodel jeno sektorjem al i dejavnostim v
gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi
Komisije (EU) št. 1 407/2013 al i Uredbi Komisije
(EU) št. 717/2014, če je z loči tvijo dejavnosti al i
stroškov zagotovl jeno, da primarna proizvodnja
kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de
minimis, dodel jene v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1 407/2013 al i Uredbo Komisije (EU) št.
717/2014.

8. člen

UKREP 1 : Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

Pomoči bodo dodel jene naložbam v opredmetena
al i neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo. Naložbe morajo bi ti izvedene na
območju Občine Vel ike Lašče in se ohrani ti vsaj
dve (2) leti .

Ci l j i ukrepa:
- izbol jšanje splošne učinkovi tosti in trajnosti
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem
stroškov proizvodnje al i izbol jšanjem in preusmeri -
tvijo proizvodnje;
- izbol jšanje naravnega okol ja, higienskih razmer
al i standardov za dobrobi t žival i , če zadevna
naložba presega vel javne standarde Unije;
- vzpostavl janje in izbol jšanje infrastrukture,
povezane z razvojem, pri lagajanjem in moderni -
zacijo kmetijstva, vkl jučno z dostopom do kme-
tijskih zeml j i šč, komasacijo in izbol jšanjem ze-
ml j i šč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

Upravičeni stroški :
- gradnja, nakup, al i izbol jšanje nepremičnin, pri
čemer je kupl jeno zeml j i šče upravičeno le do 1 0
% skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavno-
sti ,
- nakup mehanizacije in opreme (rabl jene al i nove)
do tržne vrednosti sredstev,
- splošni stroški na področju izdatkov iz točk (a) in
(b), kot so plači la za stori tve arhi tektov, inženirjev
in svetovalcev, plači la za stori tve svetovanja z zvezi
z okol jsko in ekonomsko trajnostjo, vkl jučno s
stroški za študije izvedl j ivosti ; študije izvedl j ivosti
ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na
nj ihove rezultate niso nastal i nobeni odhodki v
okviru točk (a) in (b),
- pridobi tev al i razvoj računalniške programske
opreme ter pridobi tev patentov, l icenc, avtorskih
pravic in blagovnih znamk.

Pomoč se ne dodel i za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plači la in let-
nih rastl in,
- zasadi tev letnih rastl in,
- dela v zvezi z odvodnjavanjem,
- nakup žival i ,
- naložbe za skladnost z vel javnimi standardi Uni -
je,
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami , kot so
marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti ,
režijski stroški in stroški zavarovanja,
- obratna sredstva.

Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij -
skih gospodarstev, ki ležijo na območju občine,
oziroma katerih naložba se izvaja na območju
občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje oprav-
l jajo na najmanj 4 ha kmetijskih površin v lasti al i
zakupu, ki ležijo na območju občine,
- na kmetijskem gospodarstvu redijo najmanj 4
GVŽ.



Finančne določbe:
- 15 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih pri čemerDDV ni upravičen strošek;
- Najvišj i skupni znesek za naložbo na kmetijskem
gospodarstvu iz tega podukrepa lahko znaša
največ 3.000 evrov na leto na kmetijsko
gospodarstvo.
- Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z
odobreno pomočjo presegl i skupni znesek de
minimis pomoči iz četrtega odstavka 6. člena tega
Pravi lnika.

9. člen

UKREP 2: Urejanje kmetijskih zemljišč
in pašnikov

Ci l j pomoč je urejanje kmetijskih zeml j i šč in
pašnikov.

Upravičeni stroški :
- stroški izdelave načrta uredi tve kmetijskega
zeml j i šča (nezahtevne agromel ioracije, pašniki ) ;
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromel iora-
cije;
- stroški nakupa opreme za ogradi tev in pregradi tev
pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za uredi tev napajal i šč za
živino.

Upravičenci do pomoči :
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju
občine, oziroma katerih naložba se izvaja na
območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje oprav-
l jajo na najmanj 2 ha kmetijskih površin v lasti al i
zakupu.

Pogoj izapridobi tev:
- ustrezna dovol jenja oziroma projektna dokumen-
tacija za izvedbo naložbe ter dokazi la o teh
stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
- predračun stroškov, za katere se uvel javl ja po-
moč,
- kopija katastrskega načrta,
- dovol jenje lastnika zeml j i šča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zeml j i šča,
- sredstva se dodel ijo za novogradnjo pašnika
(zeml j i šče, na katerem se ureja pašnik ne sme biti
manjše od 0,5 ha), za razši ri tev obstoječega
pašnika (zeml j i šče ne sme biti manjše od 0,5 ha)
al i obnovo pašnika, starejšega od 1 0 let,
- drugi pogoj i , opredel jeni z razpisom.

Intenzivnost pomoči :
- do 50 % upravičenih stroškov nezahtevne
agromel ioracije, pri čemer DDV ni upravičen
strošek,
- do 150 evrov/ha urejenega pašnika;
- najvišj i skupni znesek za naložbo na kmetijskem
gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ
1 .000 evrov na leto na kmetijsko gospodarstvo;
- znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z
odobreno pomočjo presegl i skupni znesek de
minimis pomoči iz četrtega odstavka 6. člena tega
Pravi lnika.

10. člen

UKREP 3: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo)
kmetijskih in gozdnih zemljišč

Ci l j pomoči je zaokroži tev kmetijskih zeml j i šč za
zmanjšanje razdrobl jenosti in racionalnejšo rabo
kmetijskih zeml j i šč.

Upravičeni stroški :
- stroški pravnih in upravnih postopkov pri
medsebojni menjavi kmetijskih zeml j i šč, vkl jučno
s stroški pregleda.

Upravičenci do pomoči :
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register
kmetijskih gospodarstev in imajo zeml j i šča,
vkl jučena v zaokroži tev na območju občine;
- vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži
nosi lec kmetijskega gospodarstva.

Pogoj izapridobi tev:
- načrt o nameravani zaokroži tvi kmetijskih /goz-
dnih zeml j i šč,
- predračun/račun za upravičene stroške.

Intenzivnost pomoči :
- do 1 00% upravičenih stroškov pravnih in
upravnih postopkov, vkl jučno s stroški pregleda;
- znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z
odobreno pomočjo presegl i skupni znesek de
minimis pomoči iz četrtega odstavka 6. člena tega
Pravi lnika.

11 . člen

UKREP 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja
in informiranja

Ci l j pomoči je zagotavl janje višjega nivoja
strokovne izobraženosti in usposobl jenosti v
kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Pomoč se ne dodel i za usposabl janja, ki so del
javno vel javnih izobraževalnih programov
pokl icnega, srednjega in višjega strokovnega
izobraževanja ter javno vel javnih študijskih
programov.

Upravičenistroški :
- stroški za izobraževanje, usposabl janje in
informiranje, izvajanje delavnic ter predstavi tvenih
dejavnosti ;
- stroški potovanja, nastani tve in dnevnic
udeležencev;
- v primeru predstavi tvenih projektov v zvezi z
naložbami pomoč krije:

(i ) gradnjo, nakup, vkl jučno z zakupom,
al i izbol jšanje nepremičnin, pri čemer so zeml j i šča
upravičena le v obsegu, ki ne presega 1 0 %
skupnih upravičenih stroškovzadevnedejavnosti ;

(i i ) nakup al i zakup strojev in opreme do
tržne vrednosti sredstva;

(i i i ) splošne stroške, povezane z izdatki iz
točk (i ) in (i i ) , kot so plači la za stori tve arhi tektov,
inženirjev in svetovalcev, plači la za stori tve sveto-
vanja v zvezi z okol jsko in ekonomsko trajnostjo,
vkl jučno s stroški za študije izvedl j ivosti ; študije
izvedl j ivosti ostanejo upravičen izdatek tudi takrat,
ko glede na nj ihove rezultate niso nastal i nobeni
izdatki v okviru točk (i ) in (i i ) ;



(iv) pridobi tev al i razvoj računalniške
programske opreme ter pridobi tev patentov, l icenc,
avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Stroški v primeru predstavi tvenih projektov v zvezi
z naložbami so upravičeni samo v obsegu, v
katerem se uporabl jajo za predstavi tveni projekt, in
za obdobje trajanja predstavi tvenega projekta.

Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki
ustrezajo trajanju projekta in so izračunani na
podlagi splošno sprejetih računovodskih načel .

Upravičenci do pomoči :
- člani in delavci na kmetijskih gospodarstev,
vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo
sedež na območju občine in se ukvarjajo z
dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Izvajalci stori tev prenosa znanja in informiranja:
- pravna al i fizična oseba, ne glede na njeno
vel ikost, ki je ustrezno registri rana in zagotavl ja
ustrezno zmogl j ivost v obl iki usposobl jenosti in
rednega izobraževanja osebja za opravl janje
dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

Prejemnik pomoči :
- pomoč se izplača izvajalcu stori tev prenosa
znanja in informiranja, razen za stroške iz druge
al ineje drugega odstavka tega člena, kjer je
prejemnik pomoči upravičenec do pomoči .

Pogoj i za pridobi tev:
- dokazi la o ustrezni registracij i in usposobl jenosti ;
- program dejavnosti prenosa znanja in informiran-
ja s predračunom stroškov;
- drugi pogoj i , opredel jeni z javnim naroči lom.

Do subvencionirane stori tve so na podlagi
objektivno opredel jenih pogojev upravičena vsa
kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko
in/ al i gozdarsko dejavnostjo na območju občine.

Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa
znanja in informiranja, pogoj i , ki j ih mora
izpolnjevati izvajalec usposabl janja, meri la za
izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebi tne
obveznosti izvajalca usposabl janj se določijo v
razpisni dokumentacij i za oddajo javnega naroči la.

Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja
zagotavl jajo skupine in organizacije proizvajalcev,
članstvo v takih skupinah al i organizacijah ni pogoj
za dostop do navedenih dejavnosti . Vsak prispevek
nečlanov za kri tje upravnih stroškov zadevne
skupine al i organizacije proizvajalcev je omejen na
stroške zagotavl janja zadevne dejavnosti , ki je
predmet podpore.

Intenzivnost pomoči :
- do 1 00% upravičenih stroškov,
- znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobre-
no pomočjo presegl i skupni znesek de minimis
pomoči iz četrtega odstavka 6. člena tega
Pravi lnika.

I I I . POMOČI, DODELJENE PO UREDBI
KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013

12. člen
(splošne določbe)

Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1 407/2013 z dne 1 8. decembra
2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture,
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Pri logi I k Pogodbi o ustanovi tvi
Evropske skupnosti ,
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz
seznama v Pri logi I k Pogodbi v naslednj ih
primerih:

- če je znesek pomoči določen na podlagi
cene al i kol ičine zadevnih proizvodov, ki so
kupl jeni od primarnih proizvajalcev al i j ih zadevna
podjetjadajonatrg,

- če je pomoč pogojena s tem, da se delno
al i v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države al i države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z
izvoženimi kol ičinami , z ustanovi tvijo in delova-
njem distribucijske mreže al i drugimi tekočimi
izdatki , povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi .

Pomoč ne sme biti namenjena za nakup
transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu
oseb in tovora v cestnem prometu.

Do finančnih spodbud niso upravičeni ti sti subjek-
ti , ki nimajo poravnanih zapadl ih obveznosti do
občine Vel ike Lašče in države.

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro,
majhna in srednje vel ika enotna podjetja, ki so po
Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisi lnem prenehanju (Uradni l i st
RS, št. 13/1 4-uradno prečiščeno besedi lo) v prisi lni
poravnavi , stečaju al i l ikvidacij i ter so kapi talsko
neustrezna, kar pomeni , da je izguba tekočega leta
skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico
osnovnega kapi tala družbe. To določi lo se
smiselno uporabl ja za kmetijska gospodarstva.

Skupna vrednost pomoči , dodel jena istemu
upravičencu (enotnemu podjetju) na podlagi
pravi la »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije
(ES) št. 1 407/2013 z dne 1 8. decembra 2013 o
uporabi členov 1 07 in 1 08 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni l i st
EU L 352, 24.1 2.2013) ne sme preseči 200.000,00
evrov (v primeru podjetij , ki delujejo v
komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša
zgornja dovol jena meja pomoči 1 00.000,00 evrov)
v obdobju zadnj ih treh proračunskih let, ne glede
na obl iko in namen pomoči ter ne glede na to, al i
se pomoč dodel i iz sredstev države, občine al i
Unije.



Če je podjetje dejavno v sektorj ih iz prvega
odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v
enem al i več sektorj ih, al i opravl ja še druge
dejavnosti , ki sodijo na področje uporabe Uredbo
Komisije (ES) št. 1 407/2013, se ta uredba uporabl ja
za pomoč, dodel jeno v zvezi s slednj imi sektorj i
al i dejavnostmi , če podjetje na ustrezen način, kot
je ločevanje dejavnosti al i razl ikovanje med
stroški , zagotovi , da dejavnosti v sektorj ih, ki so
izkl jučeni iz področja uporabe te uredbe, ne
prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe
Komisije (ES) št. 1 407/2013.

13. člen
(kumulacija)

Pomoč de minimis se ne sme kumul i rati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški al i
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje
tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla
največja intenzivnost pomoči al i znesek pomoči .

Pomoč de minimis, dodel jena v skladu z Uredba
Komisije (EU) št. 1 407/2013, se lahko kumul i ra s
pomočjo de minimis, dodel jeno v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje
meje, določene v uredbi št. 360/2012.

Pomoč de minimis, dodel jena v skladu z Uredba
Komisije (EU) št. 1 407/2013, se lahko kumul i ra s
pomočjo de minimis, dodel jeno v skladu z
drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje
meje (200.000 oz 1 00.000 evrov).

14. člen

UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

Ci l j pomoči je diverzi fikacija dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje
kmetijskih in živi l skih proizvodov ter ši rjenje
nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodar-
stvih.

Upravičeni stroški :
- stroški izdelave projektne dokumentacije za
naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in
živi l skih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske
dejavnosti na kmetij i ;
- stroški gradnje al i obnove objekta za dejavnosti
predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter
nekmetijske dejavnosti na kmetij i ;
- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti
predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske
dejavnosti .

Upravičenci do pomoči :
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s
predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi
dejavnostmi , s sedežem dejavnosti in naložbo na
območju občine.

Pogoj i za pridobi tev sredstev:
- dovol jenje za opravl janje dejavnosti na kmetij -
skem gospodarstvu;
- dokazi lo o registracij i dejavnosti , v kol ikor upravi -

čenec pomoči še nima dovol jenja za opravl janje
dejavnosti ; -
dejavnost se mora izvajati na kmetij i še vsaj 5 leti
po zakl jučeni naložbi ;
- predloži tev ustreznega dovol jenja za izvedbo
investicije, če je s predpisi s področja gradnje
objektovtopotrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter
dokazi la o teh stroških, kadar so upravičeni do
sofinanciranja;
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predraču-
nom stroškov;
- drugi pogoj i , opredel jeni z javnim razpisom.

Intenzivnost pomoči :
- do 15 % upravičenih stroškov;
- najvišj i skupni znesek dodel jene pomoči za izve-
dbo tega ukrepa je 3.000 evrov na kmetijsko go-
spodarstvonaleto;
- ne glede na določi lo iz prejšnje al ineje se pomoč
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegl i
skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega
odstavka 13. člena tega pravi lnika.

15. člen

UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in
usposabljanje na področju nekmetijskih

dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

Ci l j pomoči je doseganje višje ravni strokovne
izobraženosti in usposobl jenosti kmetov in
nj ihovih družinskih članov s področja nekmetijskih
dejavnosti na kmetij i ter predelave in trženja
kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne
kmetijske proizvodnje.

Upravičeni stroški :
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje,
predavanja in strokovne ekskurzije povezane z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trže-
njem kmetijskih proizvodov;
- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne
oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobra-
ževanje in usposabl janje povezano z nekme-
tijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov;
- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekme-
tijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov.

Upravičenci do pomoči :
- pravne in fizične osebe ter nj ihovi družinski
člani , ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter
predelavo al i trženjem na kmetijskem gospodar-
stvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodar-
stev in ima sedež na območju občine.

Pogoj i za pridobi tev sredstev:
- račun oziroma dokazi la o plači lu stroškov, za
katere se uvel javl ja pomoč;
- program izobraževanja oziroma usposabl janja
povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmeti -
j i , predelavo al i trženjem kmetijskih proizvodov;
- drugi pogoj i , opredel jeni z javnim razpisom.



Intenzivnost pomoči :
- do 1 00% upravičenih stroškov;
- ne glede na določi lo iz prejšnje al ineje se pomoč
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegl i
skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega
odstavka 13. člena tega pravi lnika.

16. člen

UKREP 7: Pomoč za gradnjo in obnovo
gozdnih vlak

Ci l j ukrepa je zagotovi ti dostopnost do gozdnih
zeml j i šč v območj ih, kjer ni zgrajenih gozdnih cest
in s tem zagotovi ti možnosti za gospodarjenje z
gozdovi . Gozdne vlake načrtuje Zavod za
gozdove v sodelovanju z lastnikom gozda in v tem
okviru zagotovi tudi prenos načrtovane trase na
teren.

Upravičeni stroški :
- delo z bagrom al i rovokopačem (žl ica al i udarno
kladivo), nasipni material .

Upravičenci do pomoči :
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kme-
tijskih gospodarstev z območja občine Vel ike
Lašče, ki imajo v lasti najmanj 2 ha gozdnih
zeml j i šč na območju občine.

Pogoj i za pridobi tev sredstev:
- elaborat gozdnih vlak s strani Zavoda za gozdove
Slovenije,
- soglasja vseh lastnikov gozdnih parcel , preko ka-
terih poteka gozdna vlaka,
- predračun stroškov,
- drugi pogoj i , opredel jeni z razpisom.

Intenzivnost pomoči :
- do 50% upravičenih stroškov.
- najvišj i skupni znesek dodel jene pomoči za izve-
dbo tega ukrepa je 500 evrov na lastnika gozda oz.
kmetijskogospodarstvonaleto,
- ne glede na določi lo iz prejšnje al ineje se pomoč
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegl i
skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega
odstavka 13. člena tega pravi lnika.

IV. OSTALI UKREPI OBČINE

17.člen

UKREP 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij

Ci l j ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju
dijakov in študentov kmetijskih programov, ki so
predvideni za naslednike kmetij .

Upravičencidopomoči :
- udeleženci izobraževanja kmetijskih programov,
ki so predvideni za naslednike kmetij .

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- izjavo, da bo prosi lec prevzemnik kmetije;
- kopijo zadnjega šolskega spričevala;

- potrdi lo o katastrskem dohodku prosi lca;
- potrdi lo o višini prejemanja štipendije (če jo pro-
si lec prejema).

Dodatni pogoj za pridobi tev sredstev:
- prednost pri dodel i tvi sredstev imajo prosi lci ,
katerih edini vi r dohodka izhaja iz kmetijske
dejavnosti in prosi lci z manjšimi dohodki na
družinskega člana.

Finančna določba:
- do 500 evrov/dijaka al i študenta v tekočem letu.

18. člen
UKREP 9: Drugi ukrepi

Poleg ukrepa, opredel jenega v 17. členu tega
pravi lnika sodijo pod druge ukrepe še naložbe v
infrastrukturo, ki ni namenjena izkl jučno enemu
lastniku. Naložbe so v širšem javnem interesu in ne
predstavl jajo državne pomoči (npr. urejanje in
vzdrževanje pol jskih poti , javnih gozdnih poti ,…).
Sredstva se zagotavl jajo v proračunu občine Vel ike
Lašče za tekoče leto na podlagi predlogov
pristojnih interesnih združenj al i strokovnih služb
(npr. krajevnih odborov, Zavoda za gozdove, idr. ) ,
črpajo pa se na podlagi določi l zakona o javnem
naročanju. Natančnejša določi la se opredel ijo v
pogodbi z izvajalcem del .

Sredstva, ki niso državne pomoči , se bodo dodel i la
tudi za izvajanje lokalne razvojne strategije v
skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni l i st RS, št.
45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/1 4),
Zakonom o javnem naročanju Uradni l i st RS, št.
1 2/13 – uradno prečiščeno besedi lo, 1 9/1 4 in 90/1 4
– ZDU-1 I ) in v skladu z uredbo, ki opredel juje
lokalni pri stop, ki ga vodi skupnost (CLLD) –
uredba o izvajanju ukrepa LEADER. Z ukrepom se
spodbuja razvoj podežel ja, ustvarja pogoje in
možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih
mest, izbol jšuje dohodkovni položaj l judi na
podežel ju, real izi ra poslovne ideje prebivalcev
podežel ja ter vkl jučuje lokalne prebivalce v
načrtovanje in odločanje o razvoju ter priprave
projektov javno zasebnega partnerstva.

V. MERILA IN KRITERIJI
19. člen

Meri la in kri terij i za dodel jevanje pomoči po tem
pravi lniku bodo podrobneje določena v javnem
razpisu.

VI. NAČIN DODELJEVANJA POMOČI

20. člen

Pomoči se bodo dodel jevale na podlagi predhodno
izvedenega javnega razpisa, objavl jenega na
krajevno običajen način, skladno s pogoj i in po
postopku, določenem v vel javnih predpisih.

V javnem razpisu se opredel ijo posamezni ukrepi
in višina razpoložl j ivih sredstev, kot to določa
odlok o proračunu občine za tekoče leto.

Postopek javnega razpisa za dodel i tev sredstev vodi
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.



21 . člen

Občina bo od prejemnika pomoči pred dodel i tvijo
sredstev pridobi la:

1 . pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de
minimis, ki j ih je upravičenec oziroma enotno
podjetje prejelo na podlagi uredb de minimis v
predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,

2. pisno izjavo o drugih že prejetih (al i
zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,

3. seznam podjetij , s katerimi je lastniško
povezan, tako, da se preveri skupen znesek že
prejetih de minimis pomoči za vsa z nj im
povezana podjetja.

Občina bo zagotovi la, da z dodel jenim zneskom
pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja
meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči
po drugih predpisih.

22. člen

Medsebojne obveznosti med občino in
upravičencem se uredijo s pogodbo. V pogodbi bo
občina, v primeru ukrepov 1 do 4 upravičenca
obvesti la, da se pomoč dodel juje v skladu z
Uredbo 1408/2013/EU , oziroma v primeru
ukrepov 5 do 7, da se pomoč dodel juje v skladu z
Uredbo 1407/2013/EU, pri čemer se bo občina
izrecno skl icevala na zadevno uredbo, z navedbo
njenega naslova in mesta objave v Uradnem l istu
Evropske unije.

Pred skleni tvijo pogodbe bo občina po predlogu
komisije upravičencu izdala sklep o višini
odobrenih sredstev in upravičenih stroških za
posamezen ukrep in namen.

Zoper odloči tev iz prejšnjega odstavka lahko
upravičenec vloži pri tožbo županu v roku 8 dni od
prejema odločbe. Odloči tev župana je dokončna.

Pomoč se šteje za dodel jeno (datum dodel i tve
pomoči ) z dnem skleni tve pogodbe med občino in
upravičencem.

VII . EVIDENCE

23. člen

Evidence o individualni pomoči de minimis se
hranijo 1 0 poslovnih let od datuma dodel i tve
pomoči . Evidence o shemi pomoči de minimis se
hranijo 1 0 poslovnih let od datuma, ko je bi la
dodel jena zadnja individualna pomoč v okviru
take sheme.

VIII . NADZOR IN SANKCIJE

24. člen

Nadzor nad namensko porabo sredstev opravl ja
komisija, ki jo imenuje župan.

V primeru nenamenske porabe sredstev, prido-
bl jenih po tem pravi lniku, neporavnanih vseh
obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasi tvi
pomoči za nezakoni to in nezdružl j ivo z notranj im
trgom, in drugih nepravi lnosti oziroma zavajajočih
izjav mora prejemnik sredstva vrni ti v celoti s

pripadajočimi zakonskimi obrestmi . Prejemnik
izgubi tudi pravico do pridobi tve drugih sredstev
po tem pravi lniku za naslednj i dve leti .

IX. KONČNI DOLOČBI

25. člen

Z dnem uvel javi tve tega Pravi lnika preneha vel jati
Pravi lnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podežel ja v občini Vel ike Lašče za
programsko obdobje 2007-2013 (Uradno glasi lo
Občine Vel ike Lašče, št. 5/07).

26. člen

Ta pravi lnik začne vel jati 30 dni po objavi v
Uradnem glasi lu Občine Vel ike Lašče in se
uporabl ja za programsko obdobje 2015 – 2020.

Števi lka: 0301 -01 6/2015
Vel ike Lašče, dne 20. maja 2015

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

Na podlagi 5. člena Odloka o priznanj ih Občine
Vel ike Lašče (Uradno glasi lo Občine Vel ike Lašče št.
63/00), 1 6. člena Statuta Občine Vel ike Lašče (Uradno
glasi lo Občine Vel ike Lašče št. 2/06 – UPB, 6/13) je
Občinski svet Občine Vel ike Lašče na predlog komisije
za priznanja in odl ikovanja na 6. redni sej i dne 20.
maja 2015 sprejel

SKLEP
o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče

1 .

Naziv častni občan Občine Vel ike Lašče se v letu
2015 podel i :
- Mi lanu Greinerju za izjemen prispevek na
področju vsestranskega povezovanja med
občinama Vel ike Lašče in Lützelflüh.

Priznanje Občine Vel ike Lašče se v letu 2015
podel i :
- I reni Indihar za izjemne zasluge pri dejavnosti
društva Kulturni most in s tem promocij i
Vel ikolaškeobčinevŠvici
- podjetju Trgoup d.o.o. , Vel ike Lašče za uspešno
delo na področju gospodarstva.

2.

Priznanja se podel ijo v okviru praznovanja
občinskega praznika.

Števi lka: 0301 -017/2015
Vel ike Lašče, dne 20. maja 2015

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



Na podlagi 1 6. člena Statuta Občine Vel ike Lašče
(Uradno glasi lo Občine Vel ike Lašče, št. 2/06 UPB,
6/13) ter na podlagi 30. člena v povezavi s 5. in 23.
členom Uredbe o metodologij i za obl ikovanje cen
stori tev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okol ja (Uradni l i st RS, št. 87/12 in 1 09/12) je
Občinski svet Občine Vel ike Lašče na svoj i 6. redni sej i
dne 20. maja 2015 sprejel :

SKLEP

o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s

komunalnimi odpadki

1 . S tem sklepom se za Občino Ig določi tari fni
si stem za obračun stori tev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki (v nadal jevanju: javna služba ravnanja s
komunalnimi odpadki ) in sicer za:
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki
vkl jučuje zbiranje ločenih frakcij določenih vrst
komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov ter
mešanih komunalnih odpadkov (v nadal jevanju:
zbiranje komunalnih odpadkov) in posebej zbira-
nje biološko razgradl j ivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada (v nadal jevanju: zbiranje
bioloških odpadkov),
- obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov (v
nadal jevanju: obdelava komunalnih odpadkov) in
- odlaganje ostankov predelave al i odstranjevanja
komunalnih odpadkov (v nadal jevanju: odlaganje
ostankov komunalnih odpadkov).

2. S tem sklepom so določeni elementi tari fnega
sistema in način obračuna za stori tve obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s
komunalnimi odpadki :
- zbiranja komunalnih odpadkov,
- zbiranja bioloških odpadkov,
- obdelave komunalnih odpadkov,
- odlaganja ostankov komunalnih odpadkov in
- nadstandardne in druge stori tve.

3. Elementi tari fnega sistema, izračunani na 4
decimalna mesta so:
- cene za posamezno stori tev ravnanja s komunal-
nimi odpadki iz 2. točke tega sklepa izražene v
evrih na ki logram (EUR/kg), ki so sestavl jene v
skladu s podzakonskim predpisom, ki določa
metodologijo za obl ikovanje cen stori tev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okol ja
in so potrjene s strani pristojnih občinskih organov.
Cena posamezne stori tve je sestavl jena iz cene
javne infrastrukture in cene opravl janja stori tve, ki
se na računu prikazujeta ločeno,
- sodi la za preračun cen iz masnih v prostorninske
enote, izražena v ki logramih na prostorninski
meter (kg/m3), izračunana kot kol ičnik med maso
odpadkov posamezne stori tve javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. točke tega
sklepa in obračunsko prostornino zabojnikov za
komunalne oz. biološke odpadke upoštevaje
kol ičine celotnega območja občin iz 1 . točke tega
sklepa,
- obračunska kol ičina za posameznega uporabnika

stori tve ravnanja s komunalnimi odpadki izražena
na prostorninski meter (m3), ki je zmnožek števi la
in prostornine zabojnikov in/al i vrečk za komunal-
ne in biološke odpadke s katerimi uporabnik
razpolaga, povprečnega mesečnega števi la
praznjenj zabojnika za komunalne in biološke
odpadke in deležev, ki j ih ima uporabnik na
morebi tnem skupnem zbirnem mestu.

4. Obračun stori tev ravnanja s komunalnimi od-
padki iz 2. točke tega sklepa se za redno zbiranje
komunalnih odpadkov za uporabnike v
gospodinjstvih, poči tniških hišah in poslovnih
prostorih, kjer se komunalni odpadki zbirajo v
zbirnih sti skalnicah ter v zabojnikih prostornine od
80 do 1 .1 00 l , pravi loma izvaja mesečno. Vsem
uporabnikom se obračunajo stori tve iz 1 . , 2. , 3 . in
4. al ineje 2. točke tega sklepa razen uporabnikom,
ki BIO odpadke hišno komposti rajo in nimajo
zabojnika za zbiranje BIO odpadkov. Tem
uporabnikom se ne zaračuna stori tev iz 2. al ineje
2. točke tega sklepa. Za obračun stori tve odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov se upošteva delež
izločenih odpadkov, ki se ob vsaki spremembi
objavi v ceniku izvajalca javne službe. Zaradi
centinske izravnave so pri zneskih obračuna
stori tve možna minimalna odstopanja.

Obračun javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki za storitve iz 2. točke tega sklepa za
uporabnika, ki biološke odpadke hišno kompostira
in nima zabojnika za zbiranje bioloških odpadkov:

Zu = Cko x Sko x Oko

kjer je:
Zu - znesek, ki ga uporabnik plača za posamezno
stori tev iz 1 . , 3 . in 4. al ineje 2. točke tega sklepa
izražen v evrih (EUR),
Cko - cene za stori tve iz 1 . , 3 . in 4. al ineje 2. točke
tega sklepa izražene v evrih na ki logram (EUR/kg),
Sko – sodi la za preračun cen za stori tve iz 1 . , 3 . in
4. al ineje 2. točke tega sklepa izražena v
ki logramih naprostorninski meter (kg/m3),
Oko - obračunska kol ičina komunalnih odpadkov
za posameznega uporabnika izražena na prostor-
ninski meter (m3).

Obračun javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki za storitve iz 2. točke tega sklepa za
uporabnika, ki ima zabojnik za zbiranje bioloških
odpadkov:
Zu = (Cko x Sko x Oko) + (Cbio x Sbio x Obio)

kjer je:
Zu - znesek, ki ga uporabnik plača za posamezno
stori tev iz 1 . , 2. , 3 . in 4. al ineje 2. točke tega
sklepa izražen v evrih (EUR),
Cko - cene za stori tve iz 1 . , 3 . in 4. al ineje 2. točke
tega sklepa izražene v evrih na ki logram (EUR/kg),
Sko – sodi la za preračun cen za stori tve iz 1 . , 3 . in
4. al ineje 2. točke tega sklepa izražena v
ki logramih na prostorninski meter (kg/m3),
Oko - obračunska kol ičina komunalnih odpadkov
za posameznega uporabnika izražena na
prostorninski meter (m3),



Cbio - cena za stori tev iz 2. al ineje 2. točke tega
sklepa izražena v evrih na ki logram (EUR/kg),
Sbio – sodi lo za preračun cene za stori tev iz 2.
al ineje 2. točke tega sklepa izraženo v ki logramih
na prostorninski meter (kg/m3),
Obio - obračunska kol ičina bioloških odpadkov za
posameznega uporabnika izražena na
prostorninski meter (m3).

5. Obračun obdelave komunalnih odpadkov za
storitve iz 3. alineje 2. točke tega sklepa, ki se v
obdelavo pripeljejo izven rednega zbiranja
komunalnih odpadkov je:

Zo = Cob x Kob

kjer je:
Zo - znesek, ki ga uporabnik plača izražen v evrih
(EUR),
Cob - cena obdelave komunalnih odpadkov izraže-
na v evrih na ki logram (EUR/kg),
Kob - masa v obdelavo sprejetih komunalnih od-
padkov izražena v ki logramih (kg).

6. Obračun obdelave in odlaganja ostankov
predelave komunalnih odpadkov za storitve iz 3.
in 4. alineje 2. točke tega sklepa, ki se v obdelavo
pripeljejo izven rednega zbiranja komunalnih
odpadkov:

pri obračunu obdelave komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave al i odstranjevanja
komunalnih odpadkov, se za obračun stori tve
odlaganja komunalnih odpadkov upošteva delež
izločenih odpadkov, ki se ob vsaki spremembi
objavi v ceniku izvajalca javne službe.

Zo = (Cob x Kob ) + (Cod x Kod)

kjer je:
Zo - znesek, ki ga uporabnik plača izražen v evrih
(EUR),
Cob - cena obdelave komunalnih odpadkov izraže-
na v evrih na ki logram (EUR/kg),
Kob - masa v obdelavo sprejetih komunalnih od-
padkov izražena v ki logramih (kg),
Cod - cena odlaganja ostankov komunalnih odpad-
kov izražena v evrih na ki logram (EUR/kg),
Kod - masa v obdelavo sprejetih komunalnih od-
padkov zmanjšana za delež z obdelavo izločenih
odpadkov izražena v ki logramih (kg).

7. Obračun odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov za storitve
iz 4. alineje 2. točke tega sklepa, ki se na
odlaganje pripeljejo izven rednega zbiranja
komunalnih odpadkov:

Zo = Cod x Kod

kjer je:
Zo - znesek, ki ga uporabnik plača izražen v evrih
(EUR),
Cod - cena odlaganja ostankov komunalnih odpad-
kov izražena v evrih na ki logram (EUR/kg),

Kod - masa odloženih ostankov komunalnih od-
padkov izražena v ki logramih (kg).

8. Obračun nadstandardnih in drugih storitev iz 5.
alineje 2. točke tega sklepa se opravi po
veljavnem ceniku izvajalca javne službe.

9. Kot meri lo za razdel jevanje stroškov stori tev
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1 .
točke tega sklepa med posameznimi stanovanj i v
stavbi al i več stavbah s skupnim zbirnim mestom
za prepuščanje komunalnih odpadkov se uporabl ja
števi lo prebivalcev s stalnim al i začasnim
prebival i ščem v posameznem stanovanju, za
pravne osebe pa števi lo zaposlenih. Če izvajalcu
javne službe lastniki stavbe al i njen upravi tel j al i
plačniki računov stori tev javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki iz 1 . točke tega sklepa niso
posredoval i pisnih podatkov in dokazi l o števi lu
prebivalcev s stalnim al i začasnim prebival i ščem v
posameznih stanovanj ih al i števi lo zaposlenih pri
pravnih osebah, se uporabi kot meri lo, za
razdel i tev stroškov stori tev javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki iz 1 . točke tega sklepa po
posameznih stanovanj ih in poslovnih prostorih,
podatke o tlori snih površinah stanovanj in
poslovnih prostorov.

1 0. Za stavbo, v kateri ni stalno prijavl jenih
prebivalcev in za katero ni podatka o vel ikosti
zabojnika, se za porazdel i tev kol ičine opravl jenih
stori tev javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki iz 1 . točke tega sklepa upoštevata najmanj
ena tretj ina najmanjše vel ikosti zabojnika in
najmanjša pogostost odvoza, obračun stori tev pa se
izvede 2-krat letno. Točen način obračuna določa
občinski odlok posamezne občine.

11 . V primeru občasnega nastanka večj ih kol ičin
mešanih komunalnih odpadkov al i BIO odpadkov,
lahko uporabniki posamezno vrsto odpadka
prepuščajo v ustrezni tipizi rani vrečki za mešane
komunalne odpadke al i za BIO odpadke, ki j ih
nabavijo na prodajnih mestih, ki j ih določi
izvajalec javne službe. Z nakupom tipizi rane
vrečke so plačane tudi stori tve posamezne javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. točke
tega sklepa.

1 2. Obračun stori tev javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki iz 2. točke tega sklepa se
izvaja na osnovi podatkov za posameznega
uporabnika, za posamezno stavbo in podatkov
registra zbirnih mest. Spremembe podatkov, ki
vpl ivajo na obračun stori tev, so možne na osnovi
podatkov iz uradnih evidenc in podatkov, ki j ih
izvajalcu javne službe sporočajo uporabniki .

13. Izvajalec javne službe, lahko na pisno vlogo
uporabnika, brez dodatnih stroškov, zamenja
zabojnike za vse vrste odpadkov za manjše al i
večje, razen v primeru zmanjšanja volumna za



zabojnike za mešane komunalne odpadke al i
biološke odpadke, ki se uporabniku zaračuna po
vel javnem ceniku izvajalca javne službe.

1 4. Izvajalec javne službe je dolžan zaračunati vse
zakonsko predpisane dajatve.

15. Z dnem uvel javi tve tega sklepa preneha vel jati
Sklep o tari fnem sistemu za obračun stori tev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okol ja št. 0301 -01 /2014-2 z dne 7. marca
2014, objavl jen v Uradnem glasi lu Občine Vel ike
Lašče, št. 2/1 4.

1 6. Ta sklep začne vel jati naslednj i dan po objavi v
Uradnem l istu RS, uporabl jati pa se začne na
podlagi potrjenih cen stori tev obveznih občinskih

gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki iz 2. točke tega sklepa, z dnem objave
cenikov.

17. Cenik stori tev obveznih občinskih javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki s potrjeno ceno
in cenik nadstandardnih stori tev obl ikuje in objavi
izvajalec javne službe na svoj ih spletnih straneh in
na krajevno običajen način.

Števi lka: 0301 -013/2015-1
Vel ike Lašče, dne 20. maja 2015

Župan Občine Vel ike Lašče
Anton Zakrajšek, l .r.

PRILOGA 1

PODATKI O KOLIČINAH STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB RAVNANJA
S KOMUNALNIMI ODPADKI IN SODILIH ZA PRERAČUN

Za Občino Velike Lašče
Priloga 1 velja od 1 .6.2015 dalje

A. Masa komunalnih odpadkov v kg 85.894.000 23.500.000 41 .497.000 32.797.000

B. Obračunska prostornina zabojnikov v m3 444.060 1 64.892 444.060 444.060

C. Sodi lo za preračun v kg/m3 = A/B 193,4288 142,5175 93,4491 73,8571

Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologij i za obl ikovanje cen stori tev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okol ja (Ur. l .RS, št. 87/2012) objavl jamo podatke o kol ičinah
stori tev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in sodi la za preračun kol ičin izraženih v
kg za potrebe obračuna stori tev.

Skladno s 1 . odstavkom 23. člena Uredbe o metodologij i za obl ikovanje cen, se cena stori tve javne službe
izražena v EUR/kg, uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza. Podroben
način obračuna določa Sklep o tari fnem sistemu za obračun stori tev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki , ki ga je Občinski svet Občine Vel ike Lašče sprejel na 6. redni
sej i dne 20.5.2015.

Ljubl jana, 20.5.2015
Direktor

Janko Kramžar

Zbiranje
komunalnih
odpadkov

Zbiranje
biološko

razgradljivih
odpadkov

Obdelava
komunalnih
odpadkov

Odlaganje
komunalnih
odpadkov



PRILOGA 2

INFORMATIVNI IZRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
ZA REDNO ZBIRANJE ODPADKOV, PRAZNE STAVBE IN ZA TIPIZIRANE VREČKE

Za Občino Velike Lašče
Informativni izračun velja od 1 .6.2015 dalje

Zneski v EUR/eno praznjenje

1 . Za uporabnika tipizi rane vrečke je strošek stori tve ravnanja z odpadki plačan z nakupom vrečke.
2. Za uporabnike zabojnikov je mesečni strošek stori tve ravnanja s komunalnimi odpadki zmnožek cene
izražene v merski enoti EUR/kg, sodi la za preračun cene izraženega v merski enoti (kg/m2) in obračunske
kol ičine komunalnih odpadkov za posameznega uporabnika izražene v merski enoti m2.
3. V primeru prazne stavbe se obračuna al i ena tretj ina najmanjše vel ikosti zabojnika (26,67 l i t) al i pa
najmanjša vel ikost zabojnika (80 l i t) in najmanjša frekvenca odvoza. Vel ikost zabojnika za obračun prazne
stavbe določi občinski odlok.
4. Za dodatno praznjenje zabojnikov po naroči lu vel jajo cene iz cenika, povečane za 1 00%.
Z dnem uvel javi tve tega informativnega cenika, preneha vel jati cenik z dne 1 .4.2014.

Ljubl jana, 20.5.2015 Direktor
Janko Kramžar



Na podlagi Pravi lnika o oddajanju prostorov v
najem in uporabo (Ur. glasi lo občine Vel ike Lašče
št. 2/1 0) objavl jamo

JAVNI RAZPIS

za uporabo športne dvorane v Velikih Laščah
za sezono 2015/2016

Vabimo športna društva, klube in druge
zainteresi rane uporabnike športne dvorane, da za
sezono 2015/201 6 oddajo vlogo za uporabo
športne dvorane.

Na podlagi zbranih vlog za uporabo športne
dvorane bo upoštevana prednostna pravica
uporabnikov po naslednjem vrstnem redu:

1 . OŠ Primoža Trubarja Vel ike Lašče za izvedbo
šolskega pouka športa in šolskih interesnih
dejavnosti ,

2. programi športnih društev in klubov za otroke
in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport iz občine Vel ike Lašče,

3. programi športnih društev in klubov za odrasle,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz
Občine Vel ike Lašče,

4. drugi klubi , društva in skupine iz Občine Vel ike
Lašče, ki izvajajo športno rekreacijo,

5. športna društva in klubi izven občine,

6. drugi uporabniki .

Razpored uporabe dvorane na podlagi prijav
pripravi komisija, ki jo imenuje župan. Predlog
komisije potrdi župan.

Z uporabniki športne dvorane občina sklene
pogodbo, v kateri se poleg splošnih plači lnih
pogojev in drugih določb o medsebojnih
obveznostih lastnika, upravi tel ja in uporabnika,
določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki
odgovarja za dogovorjeno uporabo športne
dvorane, upoštevanje hišnega reda, za morebi tno
povzročeno škodo na objektu in opremi ter za
varnost uporabnikov.

Prijavo na razpis je potrebno oddati na obrazcu, ki
je objavl jen na spletni strani Občine Vel ike Lašče
(http: www.vel ike-lasce.si ) , lahko pa ga dobi te tudi
v tajništvu občine.

Rok za prijavo je 10. september 2015. (Informaci -
je: veronika.vasic@vel ike-lasce.si , tel . 01 /781 0-367).

Občina Vel ike Lašče




