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URADNO GLASILO
Obœine Velike Laøœe

Øtevilka 6/11, 26. oktober 2011

Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/11

Na podlagi øestega odstavka 29. œlena Zakona o divjadi in 
lovstvu (Uradni list RS, øt. 16/04 in 17/08), 29. œlena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, øt. 94/07-UPB2, 76/08,  
79/09, 51/10), 16. œlena Statuta Obœine Velike Laøœe (Ura-
dno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06 UPB)  je Obœinski 
svet Obœine Velike Laøœe na svoji 7. redni seji dne 29. sep-
tembra 2011 sprejel

ODLOK o porabi koncesijske dajatve za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo 

v Obœini Velike Laøœe
1. œlen

Ta odlok doloœa namen in naœin porabe denarnih sredstev, 
ki jih Obœina Velike Laøœe prejme na podlagi petega odstav-
ka 29. œlena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, øt. 
16/04 in 17/08).

2. œlen

Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva 
in vlaganj v naravne vire na obmoœju obœine zlasti za:

izvedbo œistilne akcije; •	
zaøœito in ohranitev naravnih sistemov, •	
habitatov, prosto æiveœih æivalskih in ra-
stlinskih vrst s ciljem ustaviti izgubo biot-
ske raznovrstnosti in genske pestrosti ter 
prepreœiti nadaljnjo degradacijo tal;
ohranitev ustreznega razmerja med traviøœi •	
in grmiøœi z zadræevanjem sukcesivnih pro-
cesov;
izobraæevalne aktivnosti na podroœju var-•	
stva in vlaganj v naravne vire.

V primeru, da sredstva v proraœunskem letu ne bodo pora-
bljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v 
proraœun prihodnjega leta. 
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3. œlen

Obœina sredstva porablja kot namenske izdatke za izvajanje 
ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire iz 2. œlena tega 
odloka, po postopkih javnega naroœanja v skladu z veljav-
nimi predpisi in glede na progam aktivnosti opredeljen v 
proraœunu obœine.

V kolikor se v tekoœem letu sredstva namenijo za aktivno-
sti, katerih izvajalci so drugi upraviœenci (lovska ali dru-
ga druøtva), se sredstva upraviœencem dodelijo na podlagi 
obœinskega javnega razpisa skladno s pogoji in po postopku, 
doloœenem v veljavnih predpisih. Merila in kriteriji se v tem 
primeru podrobneje opredelijo v letnem javnem razpisu.

4. œlen

Ta odlok zaœne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem glasilu Obœine Velike Laøœe.

Øtevilka: 0301-019/2011-1
Velike Laøœe, dne 29. septembra 2011

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

V skladu z 2.  in 16. œlenom statuta Obœine Velike Laøœe 
(Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06 UPB) in v 
zvezi s 30. œlenom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, øt. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) je Obœinski svet 
Obœine Velike Laøœe na  7. redni seji dne 29. septembra 2011 
sprejel

SPREMEMBO ODLOKA o krajevnih odborih

1. œlen

V odloku o krajevnih odborih (Uradno glasilo Obœine 
Velike Laøœe, øt. 2/11, popravek 3/11) se v 5. toœki 5. œlena 
doda naselje Velika Slevica.

V 7. toœki 5. œlena se œrta naselje Velika Slevica.

2. œlen

Ta odlok zaœne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu obœine Velike Laøœe.

Øtevilka: 0301-021/2011
Velike Laøœe, dne 29. septembra 2011

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

Na podlagi 29. in 49. œlena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, øt. 94/07,  ZLS-UPB2, 76/08, 79/09), in 16. 
œlena Statuta Obœine Velike Laøœe (Uradno glasilo Obœine 
Velike Laøœe, øt. 2/06, UPB) je Obœinski svet Obœine Velike 
Laøœe na 7. redni seji dne 29. septembra 2011 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 

delovnem podroœju
obœinske uprave Obœine Velike Laøœe

1. œlen
V odloku o organizaciji in delovnem podroœju obœinske 

uprave Obœine Velike Laøœe (Uradni list RS, øt. 15/99) se v 
naslovih poglavjih in œlenih odloka besedna zveza »delavec 
obœinske uprave« v vseh spolih in sklonih zamenja z besedno 
zvezo »javni usluæbenec obœinske uprave« v vseh spolih in 
sklonih.

2. œlen
Za besedilom 1. œlena se doda nov odstavek, ki se glasi: 
»V odloku uporabljeni izrazi æupan, tajnik, javni 

usluæbenec, predstojnik in obœinski redar, zapisani v moøki 
spolni slovniœni obliki, se uporabljajo kot nevtralni izraz za 
moøki in æenski spol.«

3. œlen
V prvem odstavku 6. œlena se spremeni predzadnja 

alinea tako, da se glasi: 
» - obœinskega redarstva, inøpekcijskega nadzora in 

prekrøkovnega organa,«.

4. œlen
V 16. œlenu se beseda »samostojna« nadomesti z besedo 

»nesamostojna«.

5. œlen
Besedilo 17. œlena se nadomesti z besedilom:
»Naloge inøpekcijskega nadzora opravlja obœinska 

inøpekcija.
Obœinska inøpekcija izvaja nadzor nad izvajanjem 

oziroma spoøtovanjem obœinskih predpisov in drugih aktov, 
s katerimi obœina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, in je 
prekrøkovni organ po zakonu o prekrøkih.«.

6. œlen
Besedilo 18. œlena se nadomesti z besedilom:
»Naloge obœinskega redarstva opravlja obœinski redar.
Delovno podroœje in naloge obœinskega redarstva doloœa 

podroœni zakon ali na njegovi podlagi izdan obœinski 
predpis. Obœinski redar je prekrøkovni organ po zakonu o 
prekrøkih.«.

7. œlen
Besedilo 19. œlena se nadomesti z besedilom:
»Naloge in pooblastila obœinske inøpekcije se doloœajo z 

zakonom, ki ureja inøpekcijski nadzor, obœinskega redarstva 
pa z zakonom, ki ureja obœinsko redarstvo. Naloge in 
pooblastila obœinske inøpekcije in obœinskega redarstva se 
doloœijo s posebnim odlokom.«.

8. œlen
Doda se nov, 19a œlen, ki se glasi:
»Za opravljanje nalog obœinske inøpekcije in obœinskega 

redarstva se lahko s posebnim odlokom ustanovi z eno ali 
veœ obœinami organ skupne obœinske uprave.«.

9. œlen
Za besedilom 24. œlena se doda novo besedilo, ki se 

glasi:
»Javni usluæbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu 

z naœelom zakonitosti in strokovnosti ter morajo delovati 
politiœno nevtralno in nepristransko z upoøtevanjem kodeksa, 
ki ureja ravnanje javnih usluæbencev.

Javni usluæbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno 
skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v poøtenost, 
nepristranskost in uœinkovitost opravljanja  javnih nalog. 
Ustrezno morajo varovati tajne podatke, ki so jih izvedeli 
pri opravljanju svojega dela. Pri svojem delu morajo ravnati 
po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter 
izpopolnjevati, pri œemer pogoje za stalno izpopolnjevanje 
in usposabljanje zagotavlja delodajalec.

Javni usluæbenec pri opravljanju javnih nalog ne sme 
ravnati samovoljno ali v økodo katerekoli osebe, skupine, 
osebe javnega prava ali zasebnega prava, primerno mora 
upoøtevati pravice in dolænosti in ustrezne interese le-
teh. Svoje pravice do odloœanja po prosti presoji mora 
uresniœevati nepristransko in ob upoøtevanju meril, doloœenih 
v predpisih.

Javni usluæbenec mora gospodarno in uœinkovito 
uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljøih 
rezultatov ob enakih stroøkih oziroma enakih rezultatih ob 
najniæjih stroøkih.

S primernim upoøtevanjem pravic do dostopa do uradnih 
informacij je javni usluæbenec dolæan, da ustrezno in z 
vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in 
dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.

Za presojanje nezdruæljivosti del in konf liktov interesov 
se za vse javne usluæbence uporabljajo doloœila veljavnega 
zakona, ki ureja poloæaj javnih usluæbencev.«.

10. œlen
Za 27. œlenom se doda nov 27.a œlen, ki se glasi:
»Doloœbe tega odloka se uporabljajo tudi v vojnem 

stanju.«.

11. œlen
Ta odlok zaœne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem glasilu Obœine Velike Laøœe.

Øtevilka : 0301-018/2011-1
Velike Laøœe, dne 29. septembra 2011

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



Na podlagi 16. œlena Statuta Obœine Velike Laøœe (Uradno 
glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06 UPB) in 71. œlena Po-
slovnika Obœinskega sveta (Uradno glasilo Obœine Velike 
Laøœe, øt. 2/06, 2/07) je Obœinski svet Obœine Velike Laøœe 
na svoji 7. redni seji dne 29. septembra 2011 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO 

tretje alinee toœke »13.2. Pozidanost gradbene parcele«  4. 
œlena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmoœje 
Obœine Velike Laøœe (Uradni list SRS øt. 6/86, RS, øt. 40/92, 
5/93, 70/98, Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/05) 

v naslednjem besedilu:

“Za gradnje, ki se izvajajo na obmoœju vaøkih jeder z oznako 
morfoloøke enote 2D  in katerih parcele ne presegajo 400 m2, 
se kot normativ za izrabo prostora upoøteva izkljuœno faktor 
zazidave 40%.”

Øtevilka: 0301-020/2011-1
Velike Laøœe, dne 29. septembra 2011

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

Obœinski svet Obœine Velike Laøœe je na podlagi 3. œlena  
Pravilnika o oddajanju prostorov v najem in uporabo (Ura-
dno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/10) na 7. seji dne 29. 
septembra 2011 sprejel  

S  K  L  E  P
o imenovanju komisije za oddajanje poslovnih prostorov

V komisijo za oddajanje poslovnih prostorov se imenujejo:
– Jerica Tomøiœ Luøin,
– Tanja Urøiœ,
– Anton Benjamin Strah.

Øt.: 0301-017/2011-1
Velike Laøœe, dne 29. septembra 2011   

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


