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Na podlagi 1 6. člena Statuta Občine Vel ike Lašče
(Uradno glasi lo Občine Vel ike Lašče, št. 2/06 UPB,
6/13) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta
(Uradno glasi lo Občine Vel ike Lašče, št. 2/06 –
UPB, 2/07, 6/13, 1 /15) je Občinski svet Občine
Vel ike Lašče na 1 . izredni sej i dne 9. jul ija 2015
sprejel

OBVEZNO RAZLAGO

48. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Velike Lašče

(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 7/13).

1 .

Sprejme se obvezna razlaga 48. člena Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Vel ike Lašče
(Uradno glasi lo Občine Vel ike Lašče, št. 7/13) v
naslednjem besedi lu:
V 48. členu odloka je treba določi lo glede
tipologije objektov pri objektih tipa AE razumeti
tako, da znaša razmerje stranic podolžnega
osnovnega dela tlori snega objekta v stiku z

zeml j i ščem najmanj 1 :1 ,4, pri objektih tipa D pa
znaša razmerje stranic podolžnega osnovnega dela
tlori snega objekta v stiku z zeml j i ščem najmanj
1 :1 ,7.

2.

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Vel ike
Lašče.

3.

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasi lu
Občine Vel ike Lašče in začne vel jati naslednj i dan
po objavi .

Števi lka: 0301 -020/2015
Vel ike Lašče, dne 9. jul ija 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 2.
dopisni sej i dne 1 0. septembra 2015 sprejel

PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za

programsko obdobje 2015–2020.

1 . člen

V Pravi lniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podežel ja v Občini Vel ike Lašče za
programsko obdobje 2015–2020 (Uradno glasi lo
Občine Vel ike Lašče, št. 4/2015) se v 3. členu črta
besedi lo »in/al i v obl iki subvencioniranih stori tev«.

2. člen

V 5. členu se pri ukrepu 3 črta besedi lo »in
gozdnih« pri ukrepu 4 pa se na koncu doda
besedi lo »v primarni kmetijski proizvodnj i «.

3. člen

V 8. členu se v drugi al inej i šestega odstavka
beseda »podukrepa« nadomesti z besedo »ukrepa«.

4. člen

V 10. členu se v naslovu ukrepa črta besedi lo »in
gozdnih«, v prvi al inej i četrtega odstavka pa se črta
besedi lo »/gozdnih«.

5. člen

11 . člen se spremeni in se po novem glasi :
»UKREP 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in
informiranja v primarni kmetijski proizvodnji

Ci l j pomoči je zagotavl janje višjega nivoja
strokovne izobraženosti in usposobl jenosti v
primarni kmetijski proizvodnj i .
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.
Upravičeni stroški :
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje,
predavanja in strokovne ekskurzije, povezane s
primarno kmetijsko proizvodnjo;
- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne
oglede, povezane s primarno kmetijsko
proizvodnjo;
- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za
izobraževanje in usposabl janje, povezano s
primarno kmetijsko proizvodnjo;

- stroški udeležbe na sejmih, povezanih s primarno
kmetijsko proizvodnjo.
Upravičenci do pomoči :
- pravne in fizične osebe ter nj ihovi družinski člani ,
ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo,
imajo kmetijsko gospodarstvo, vpisano v register
kmetijskih gospodarstev s sedežem na območju
občine;
- registri rana stanovska in interesna združenja, ki
delujejo na področju primarne kmetijske
proizvodnje 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 s primarno kmetijsko proizvodnjo;
- drugi pogoj i , opredel jeni z javnim razpisom.

Intenzivnost pomoči :
- do 1 00 % upravičenih stroškov;
- 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.«

6. člen

Pravi lnik o spremembah in dopolni tvah Pravi lnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podežel ja v Občini Vel ike Lašče za programsko
obdobje 2015–2020 začne vel jati naslednj i dan po
objavi v Uradnem glasi lu Občine Vel ike Lašče.

Števi lka: 0301 -01 6/2015-2
Vel ike Lašče, dne 1 0. septembra 2015

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



Občina Vel ike Lašče objavl ja na podlagi Odloka o
proračunu Občine Vel ike Lašče za leto 2015 in
Pravi lnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podežel ja v Občini Vel ike Lašče za
programsko obdobje 2015-2020 (Uradno glasi lo
Občine Vel ike Lašče, št. 4/15)

JAVNI RAZPIS

za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče

za leto 2015.

Predmet javnega razpisa je dodel i tev finančnih
sredstev iz občinskega proračuna za naslednje
ukrepe :
I . naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s
primarno kmetijsko proizvodnjo

1 . Višina sredstev je 25.000 EUR.
2. Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju
občine oziroma katerih naložba se izvaja na
območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje
opravl jajo na najmanj 4 ha kmetijskih površin v
lasti al i zakupu, ki ležijo na območju občine;
- na kmetijskem gospodarstvu redijo najmanj 4
GVŽ.
3. 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
dejavnosti ,
- nakup mehanizacije in opreme (rabl jene al i nove)
do tržne vrednosti sredstev,
- splošni stroški na področju izdatkov iz prve in
druge al ineje, kot so plači la za stori tve arhi tektov,
inženirjev in svetovalcev, plači la za stori tve
svetovanja v 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 naložb iz prve in druge
al ineje,
- 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
letnih rastl in,
- zasadi tev letnih rastl in,
- dela v zvezi z odvodnjavanjem,
- nakup žival i ,
- naložbe za skladnost z vel javnimi standardi
Unije,
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami , kot so

Na podlagi 37. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l i st RS, št. 77/2007,
56/08, 4/1 0, 20/11 , 111 /13), 9. člena Odloka o
ustanovi tvi Javnega zavoda za kulturo in turizem
občine Vel ike Lašče - Trubarjevi kraj i (Uradno
glasi lo Občine Vel ike Lašče, št. 4/06., 2/13) 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 2. dopisni
sej i dne 1 0. septembra 2015 sprejel naslednj i

SKLEP

o razrešitvi direktorja Javnega zavoda
Trubarjevi kraji .

Na podlagi zahteve za razreši tev se z dnem 1 0.
septembrom 2015 razreši di rektor Javnega zavoda
Trubarjevi kraj i Boris Zore, stanujoč na Gradežu 4,
Turjak.

Sklep začne vel jati z dnem sprejema in se ga objavi
v Uradnem glasi lu Občine Vel ike Lašče.

Števi lka: 0301 -021 /2015
Vel ike Lašče, dne 1 0. septembra 2015

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

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l i st RS, št. 77/2007,
56/08, 4/1 0, 20/11 , 111 /13), 7. ter 8. člena Odloka o
ustanovi tvi Javnega zavoda za kulturo in turizem
Občine Vel ike Lašče - Trubarjevi kraj i (Uradno
glasi lo Občine Vel ike Lašče, št. 4/06, 2/13) 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 2. dopisni
sej i dne 1 0. septembra 2015 sprejel naslednj i

SKLEP

o imenovanju v. d. direktorja Javnega zavoda
Trubarjevi kraji .

Na mesto v. d. di rektorja Javnega zavoda Trubarjevi
kraj i se do imenovanja novega direktorja, najdl je pa
za obdobje enega leta imenuje Lidija Čop,
stanujoča na Cerej i 45, 1315 Vel ike Lašče.
Sklep začne vel jati z dnem sprejema in se ga objavi
v Uradnem glasi lu Občine Vel ike Lašče.

Števi lka: 0301 -022/2015
Vel ike Lašče, dne 1 0. septembra 2015

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



marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti ,
režijski stroški in stroški zavarovanja,
- obratna sredstva.
4. Višina pomoči je 15 % upravičenih stroškov
naložb na kmetijskih gospodarstvih, pri čemer DDV
ni upravičen strošek. Najvišj i skupni znesek pomoči
za naložbe na kmetijskem gospodarstvu iz tega
ukrepa lahko znaša največ 3.000 EUR na leto na
kmetijsko gospodarstvo. Znesek pomoči se ustrezno
zniža, če bi z odobreno pomočjo presegl i skupni
znesek de minimis pomoči v kmetijskem sektorju.
5. Sofinancirale se bodo naložbe z datumom računa
od 1 . 1 . 2015 dal je. Naložbe morajo bi ti izvedene
na območju Občine Vel ike Lašče in se ohrani ti vsaj
dve leti .
6. Sredstva se bodo dodel i la do porabe sredstev
glede na datum prejema oz. oddaje vloge.
7. Vlogi je treba poleg izpolnjenega obrazca
pri loži ti vsa dokazi la in izjave, navedene v obrazcu.

I I . Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

1 . Višina sredstev je 5.000, EUR.
2. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodar-
stva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ležijo na območju občine oziroma katerih naložba
se izvaja na območju občine in dejavnost primarne
kmetijske proizvodnje opravl jajo na najmanj 2 ha
kmetijskih površin v lasti al i zakupu.
3. Upravičeni stroški :
- stroški izdelave načrta uredi tve kmetijskega
zeml j i šča (nezahtevne agromel ioracije, pašniki ) ,
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromel ioracije,
- stroški nakupa opreme za ogradi tev in pregradi tev
pašnikov z ograjo,
- stroški nakupa opreme za uredi tev napajal i šč za
živino.
4. Pogoj i za pridobi tev:
- ustrezna dovol jenja oziroma projektna
dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazi la o
teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- predračun stroškov, za katere se uvel javl ja pomoč;
- 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.
5. Višina pomoči :
- do 50 % upravičenih stroškov nezahtevne agro-
mel ioracije, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
- do 150 EUR/ha urejenega pašnika;
- najvišj i skupni znesek za naložbo na kmetijskem
gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ
1 .000 EUR na leto na kmetijsko gospodarstvo;

- znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z
odobreno pomočjo presegl i skupni znesek de
minimis pomoči v kmetijskem sektorju.
6. Sofinanciral i se bodo upravičeni stroški z
datumom računa od 1 . 1 . 2015 dal je.
7. Sredstva se bodo dodel i la do porabe sredstev
glede na datum prejema oz. oddaje vloge.
8. Vlogi je treba poleg izpolnjenega obrazca
pri loži ti vsa dokazi la in izjave, navedene v obrazcu.

I I I . Pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlak

1 . Višina sredstev je 5.000 EUR.
2. Upravičenci do pomoči so kmetijska
gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, z območja Občine Vel ike Lašče, ki
imajo v lasti najmanj 2 ha gozdnih zeml j i šč na
območju občine.
3. Upravičeni stroški :
- delo z bagrom al i rovokopačem (žl ica al i udarno
kladivo), nasipni material .
4. Pogoj i za pridobi tev sredstev:
- elaborat gozdnih vlak s strani Zavoda za gozdove
Slovenije,
- soglasja vseh lastnikov gozdnih parcel , preko
katerih poteka gozdna vlaka,
- predračun stroškov.
5. Višina pomoči :
- do 50% upravičenih stroškov.
- najvišj i skupni znesek dodel jene pomoči za
izvedbo tega ukrepa je 500 EUR na lastnika gozda
oz. kmetijsko gospodarstvo na leto,
- 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 po Uredbi
komisije (EU) št. 1 407/2013.
6. Sofinanciral i se bodo upravičeni stroški z
datumom računa od 1 . 1 . 2015 dal je.
7. Sredstva se bodo dodel i la do porabe sredstev
glede na datum prejema oz. oddaje vloge.
8. Vlogi je treba poleg izpolnjenega obrazca
pri loži ti vsa dokazi la in izjave, navedene v obrazcu.

Izpolnjeno vloge z zahtevano dokumentacijo
zbiramo na Občini Vel ike Lašče, Levstikov trg 1 ,
1315 Vel ike Lašče do porabe sredstev oz. najkasneje
do 30. 11 . 2015.
Vloge bodo obravnavane v roku 45 dni po prejetju
vloge. Prosi lci bodo o odobri tvi obveščeni v 30
dneh po obravnavi vlog.
Vse potrebne informacije dobi te na Občini Vel ike
Lašče (Jerica Tomšič Lušin, tel . 781 0 369,
jerica.tomsic-lusin@vel ike-lasce.si ) .

Občina Vel ike Lašče



Občina Vel ike Lašče objavl ja na podlagi Odloka o
proračunu Občine Vel ike Lašče za leto 2015 in
Pravi lnika o dodel jevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Vel ike Lašče (Uradno
glasi lo Občine Vel ike Lašče, št. 4/15)

JAVNI RAZPIS

za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega

gospodarstva v Občini Velike Lašče za leto 2015 .

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 samostojnih
podjetnikov posameznikov, ki se razvrščajo na
mikro in majhne podjetnike.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja,
navedena v 4. členu Pravi lniku o dodel jevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Vel ike Lašče (Uradno glasi lo Občine Vel ike Lašče,
št. 4/15).
Predmet javnega razpisa so:

I . sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo

1 . Višina sredstev je 15.000 EUR.
2. Sedež upravičenca al i kraj investicije mora bi ti na
območju Občine Vel ike Lašče.
3. Upravičeni stroški za:

- nakup zeml j i šča za gradnjo poslovnih
prostorov, vezano na novo investicijo na območju
Občine Vel ike Lašče,

- investicije v komunalno in infrastrukturno
opreml janja zeml j i šča,

- nakup, gradi tev, prenovo in adaptacijo
poslovnih prostorov,

- nakup strojev in opreme,
- nakup patentov, l icenc, izumov, tehničnih

izbol jšav ter blagovnih znamk.
4. Finančna pomoč se dodel i v obl iki nepovratnih
sredstev, najvišj i delež pomoči znaša do 15 %
upravičenih stroškov investicije (brez DDV).
Maksimalna višina pomoči na posameznega
upravičenca je 4.000 EUR letno.
Sofinanciranje vel ja za vse investicije z datumom
računa od 1 . 1 . 2015 dal je.
5. K vlogi mora upravičenec pri loži ti še dodatno
dokumentacijo:

- pravnomočno upravno dovol jenje za
gradnjo,

- račune za nakup strojev al i opreme oz.
račune o izvedenih del ih,

- fotokopijo dovol jenja o registracij i
dejavnosti ,

- pisno izjavo o
• že prejetih de minimis pomočeh, vkl jučno z
navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku
je v relevantnem obdobju še kandidiral za de
minimis pomoč,
• drugih že prejetih (al i zaprošenih, v kakšni višini
in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene
stroške.
6. Sredstva se bodo dodel i la do porabe sredstev
glede na datum prejema oz. oddaje vloge.

I I . nepovratna sredstva za odpiranje novih
delovnih mest

1 . Višina sredstev je 6.000 EUR.
2. Ukrep je namenjen sofinanciranju odpiranja no-
vih delovnih mest – samozaposl i tev in dodatnih
zaposl i tev.
Pogoj i za pridobi tev sredstev sofinanciranja samoza-
posl 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.
3. Finančna pomoč se dodel i v obl iki nepovratnih
sredstev v enkratnem znesku 1 .000,00 EUR na
posamezno novo zaposl i tev za samozaposl i tve in
nove zaposl i tve, sklenjene od 1 . 1 . 2015 dal je.
4. Vlogi je treba poleg izpolnjenega obrazca
pri loži ti vsa dokazi la, navedena v obrazcu.
5. Sredstva se bodo dodel i la do porabe sredstev
glede na datum prejema oz. oddaje vloge.

I I I . promocijske aktivnosti na področju malega
gospodarstva

1 . Višina sredstev je 2.400 EUR.
2. 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
potencialnim kupcem z izdelki in stori tvami .
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
sofinanciranja ene promocijske aktivnosti letno.
Upravičeni stroški so stroški najetja, postavi tve in
delovanja stojnice, stroški promocijskega materiala
ter potni stroški udeležencev na sejmu.
3. Sofinancirajo se promocijske aktivnosti od 1 . 1 .
2015 dal je.
4. Vlogi je treba pri loži ti fotokopije računov in
dokazi l o plači lu računov ter poroči lo o izvedenem
projektu.
5. Sredstva se bodo dodel i la do porabe sredstev
glede na datum prejema oz. oddaje vloge.

Razpisna dokumentacija je na vol jo na Občini
Vel ike Lašče in na spletni strani www.vel ike-lasce.si .
Prijave je treba oddati na naslov Občina Vel ike
Lašče, Levstikov trg 1 , 1315 Vel ike Lašče.

Vloge bodo obravnavane v roku 45 dni po prejetju
vloge. Prosi lci bodo o odobri tvi vlog obveščeni v
30 dneh po obravnavi vlog. Sredstva se dodel jujejo
do porabe, zadnji rok za oddajo vlog je 30. 11 .
2015.

Vse potrebne informacije dobi te na Občini Vel ike
Lašče (Jerica Tomšič Lušin, tel . 781 0 369,
jerica.tomsic-lusin@vel ike-lasce.si ) .

Občina Vel ike Lašče

Občina Vel ike Lašče objavl ja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za oddajo gostinskega lokala v najem.

Predmet oddaje v najem je gostinski lokal na
Trubarjevi domačij i na Rašici v skupni izmeri 80 m2
skupaj z letnim vrtom v izmeri 40 m2 in skladiščnim
prostorom v izmeri 25 m2. Gostinski lokal se odda v
najem za namen: okrepčevalnica.

Izkl icna mesečna najemnina znaša 657,50 EUR
mesečno. Najemna pogodba se sklepa za obdobje
petih let z možnostjo podal jšanja.

Javno zbiranje ponudb je objavl jeno na spletni strani
Občine Vel ike Lašče na naslovu www.vel ike-lasce.si ,
kjer je objavl jena tudi razpisna dokumentacija.

Ponudbe z zahtevanimi pri logami je treba oddati na
obrazcu iz razpisne dokumentacije do 14. oktobra
2015 do do 12. ure.

Občina Vel ike Lašče




