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Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.
US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 16. člena Statuta
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06
UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na svoji 21. redni
seji, dne 7. marca 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
podrobnem občinskem prostorskem načrtu za
območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne
dejavnosti – 3

1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti
(Uradno glasilo Občina Velike Lašče št. 1/09, 3/09 – popravek
odloka, 3/16, 3/17) se v tretjem odstavku 10. člena prva alineja
spremeni in po novem glasi:
» - F1 in F2 – trgovske, gostinske, druge storitvene dejavnosti in
zdravstvena dejavnost;«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 0301-0009/2018-1
Velike Lašče, dne 7. marca 2018
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 2. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD 39,
90/12, 111/13 in 32/16), 66. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) in 16. člena Statuta
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št.
2/06-UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 21. seji
dne 7. marca 2018 sprejel

• datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
• navedbo uslužbencev, pooblaščenih za dajanje informacij v
zvezi z vsebino javnega razpisa;
• rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu
javnega razpisa;
• morebitne druge podatke, zahtevane z veljavno zakonodajo.

PRAVILNIK
o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v
občini Velike Lašče

Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
• prijavni obrazec;
• vzorec pogodbe;
•
navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj
predložiti naročniku kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za
kandidiranje na razpisu in da je upravičen do sredstev.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Pravilnikom o sofinanciranju obnove sakralnih objektov
v občini Velike Lašče (v nadaljevanju: Pravilnik) se določajo
namen, upravičenci, pogoji, merila in kriteriji za sofinanciranje
obnove sakralnih objektov, ki se nahajajo na območju občine
Velike Lašče.
Sredstva za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v Občini
Velike Lašče (v nadaljevanju: naročnik) se zagotavljajo iz
občinskega proračuna, njihovo višino določi občinski svet z
odlokom o proračunu za tekoče leto.
Občina Velike Lašče z ukrepi, opredeljenimi v tem pravilniku,
spodbuja obnovo, vzdrževanje in ohranjanje sakralne kulturne
dediščine.
2. člen
Upravičenci do sredstev so lastniki, solastniki ali upravljavci
sakralnih objektov na območju Občine Velike Lašče. Upravičenci
lahko pridobijo največ do 50 % sofinanciranja upravičenih
stroškov (z DDV).

II. JAVNI RAZPIS
3. člen
Postopek javnega razpisa mora biti skladen z veljavno področno
zakonodajo.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
• pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
• jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro projektov na
področju obnove sakralnih objektov;
• ime oziroma naziv in sedež naročnika, ki dodeljuje sredstva;
• predmet javnega razpisa;
• navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu
in meril, s pomočjo katerih se med tistimi prijavitelji, ki
izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
• okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega
razpisa;
• obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
• rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev
sredstev;
• način pošiljanja in vsebino vlog;

Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti vse pogoje, ki
jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v postopek izbire za
dodelitev sredstev oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se
šteje kot formalno popolna.

Naročnik mora v času objave razpisa omogočiti upravičencem
vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati
razpisno dokumentacijo.
Javni razpis se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče
in na uradni spletni strani Občine Velike Lašče (lahko pa tudi v
drugih medijih) in ne sme trajati manj kot mesec dni.
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Občinska uprava ima pravico preverjati namensko porabo
pridobljenih sredstev. Če se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali da
so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da
prejemnik krši druga določila pravilnika, je Občina Velike Lašče
upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem
znesku. Prejemnik mora vrniti sredstva od dneva nakazila dalje
s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

III. POGOJI ZA IZBOR UPRAVIČENCEV
6. člen
Osnovni pogoji za kandidiranje na razpisu so:
• sakralni objekt nepremične kulturne dediščine se nahaja na
območju Občine Velike Lašče in je v lasti, solasti ali upravljanju
prijavitelja, ki je pravna ali fizična oseba;
• prijavitelj ima izdano soglasje oziroma pogoje za izvedbo
prijavljenih del s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije (če gre za objekt kulturne dediščine);
• prijavitelj predloži izjavo, da bodo prijavljena dela izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju
prostora, varstvu okolja ter varstvu kulturne dediščine;
• prijavitelj ima zagotovljena delna lastna finančna sredstva
(sofinanciranje s strani občine do 50 %).

IV. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE VLOG

4. člen
Komisijo za odpiranje in vrednotenje vlog za sofinanciranje
obnove sakralnih objektov s sklepom imenuje in razrešuje
župan ter je sestavljena iz treh članov.

7. člen
Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških in
restavratorskih del ter drugih tehničnih izboljšav na sakralnih
objektih (vključno s cerkveno opremo, npr. klopi, orgle)

Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala
upravičena oseba in ali je popolna glede na besedilo javnega
razpisa. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba,
občinska uprava zavrže s sklepom.

Komisija bo vloge ovrednotila glede na kriterije in merila:

Če je vloga formalno nepopolna, se prijavitelja pozove, da jo
dopolni in se določi rok za dopolnitev. Če vloga v zahtevanem
roku ni dopolnjena, jo občinska uprava zavrže s sklepom.
Komisija vodi postopek javnega razpisa, opravi strokovni
pregled popolnih vlog, jih oceni na podlagi meril in kriterijev ter
pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži občinski
upravi.

Pomembnost objekta z vidika kulturne Število točk
dediščine
• objekt je razglašen kot kulturni spomenik 100
lokalnega pomena
• objekt je vpisan v Register nepremične 50
kulturne dediščine
Poseg je namenjen preprečevanju nastajanja
ali povečanja škode na objektu
• sanacija strehe in posegi v statične elemente 100
konstrukcij

Komisija o svojem delu sproti vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi
člani komisije.

• ostala nujna obnovitvena in vzdrževalna dela

5. člen
Občinska uprava na podlagi predloga komisije izda sklep.

• objekt ni bil financiran iz občinskega proračuna 25
v preteklih 3 letih

Medsebojne obveznosti med Občino Velike Lašče in
prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
Če prejemnik sredstev ne podpiše pogodbe v roku petnajstih
dni od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da od svoje vloge
odstopa.
Če prejemniki sredstev ne izpolnjujejo obveznosti, določenih
s pogodbo, se jim za neizpolnjeni del obveznosti finančna
sredstva ne izplačajo.

50

Financiranje v preteklih 3 letih

Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost
točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih
sredstev in skupnega števila točk (višina proračunske postavke
se deli z vsoto vseh točk prijaviteljev; na ta način se dobi
vrednost ene točke v EUR).
Če je končna vrednost izvedenih del projekta nižja, ko je
izkazana v prijavi na javni razpis, se vrednost dodeljenih sredstev
temu ustrezno zniža. Če je končna vrednost izvedenih del višja,
navedeno ne vpliva na višino dodeljenih sredstev.
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V. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Velike Lašče.
Številka: 0301-0010/2018-1
Velike Lašče, dne 7. marca 2018
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi 34. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradno
glasilo Občine Velike Lašče 1/08), 5. člena Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12),
4. odstavka 21. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih
službah v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike
Lašče 1/14) ter 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno
glasilo Občine Velike Lašče 2/06-UPB in 6/13) je Občinski svet
občine Velike Lašče na svoji 21. seji, dne 7. marca 2018 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve
obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno
vodo na območju občine Velike Lašče
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve
oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki jih upravlja Vodokomunalni
sistemi, d. o. o., Žimarice 28, 1317 Sodražica (v nadaljevanju
koncesionar), porabnikom na območju občine Velike Lašče.
2. člen
Cene določene s tem sklepom, veljajo za porabnike na območju
občine Velike Lašče, ki so, ali bodo priključeni na sistem v
upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Potrjene cene storitve javne službe:
Cena VODARINE za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih
dejavnosti znaša 0,7671 EUR/m3
Cena VODARINE za gospodarstvo znaša 1,1602 EUR/m3
OMREŽNINA
Vodomer

faktor
omrežnine

znesek na vodomer
mesečno

DN do 20

1

5,8862

DN 20–40

3

17,6587

DN 50

15

88,2933

DN 80
50
294,3109
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV; ta se uporabnikom
obračuna po predpisani stopnji.
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4. člen
Občina Velike Lašče bo storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva in izvajalce
nepridobitnih dejavnosti, v delu, ki se nanaša na ceno vodarine,
od uveljavitve novih cen obvezne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo dalje subvencionirala v višini 0,34 EUR/m3
brez DDV.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje se zagotovijo v proračunu Občine
Velike Lašče.
6. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Velike
Lašče izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
Vodokomunalni sistemi d.o.o., Žimarice 28, 1317 Sodražica, v
skladu s pogodbo o najemu in uporabi javne infrastrukture za
izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
7. člen
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in začne
veljati 1. aprila 2018.
Številka: 0301-0008/2018-1
Velike Lašče, dne 7. marca 2018
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 7/15), Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št.
87/12, 109/12 in 76/17) je občinski svet Občine Velike Lašče na
21. redni seji dne 7. marca 2018 sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi višine cen storitev povezanih
z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami v Občini Velike Lašče

I.

Občinski svet Občine Velike Lašče potrdi sklep o določitvi cene
storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v
Občini Velike Lašče in Elaborat o oblikovanju cen storitev
javne službe, povezane z greznicami in malimi komunalnimi
čistilnimi napravami, ki ga je izdelal izvajalec javne službe,
Javno komunalno podjetje Grosuplje, d. o. o., pod št. 6-KANMKČN/2017 z datumom december 2017.

II.

Potrjena cena storitve javne službe:
• Cena izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami znaša 0,2666 EUR/m3
• Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi
greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
ki se obračuna v EUR/mesec in predstavlja strošek javne
infrastrukture, se zaračunava glede na velikost obračunskega
vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
vodomer

faktor

Omrežnina v EUR
na mesec

DN ≤ 20

1

0,5057

20 < DN < 40

3

1,5171

40 ≤ DN < 50

10

5,0570

50 ≤ DN < 65

15

7,5855

65 ≤ DN < 80

30

15,1710

80 ≤ DN < 100

50

25,2850

100 ≤ DN < 150

100

50,5700

150 ≤ DN
200
101,1400
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV; ta se uporabnikom
obračuna po predpisani stopnji.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem
svetu. Cene se začnejo uporabljati s prvim dnem naslednjega
meseca.
Številka: 0301-0006/2018-1
Velike Lašče, dne 7. marca 2018
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu
Občine Velike Lašče za leto 2018 in Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče (Uradno
glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15)

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v občini Velike Lašče za leto 2018
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.
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Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja, navedena v 4.
členu Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15).

4. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa
dokazila, navedena v obrazcu.
5. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum
prejema oz. oddaje vloge.

Predmet javnega razpisa je:
I. sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo
1. Višina sredstev je 32.600,00 EUR.
2. Sedež upravičenca ali kraj investicije morata biti na območju
občine Velike Lašče.
3. U
 pravičeni stroški:
• nakup zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, vezano na
novo investicijo na območju občine Velike Lašče;
•
investicije v komunalno in infrastrukturno opremljanja
zemljišča;
• nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov;
• nakup strojev in opreme;
•
nakup patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav ter
blagovnih znamk.
4. Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
najvišji delež pomoči znaša do 15 % upravičenih stroškov
investicije (brez DDV). Maksimalna višina pomoči na
posameznega upravičenca je 4.000 EUR letno.
Sofinanciranje velja za vse investicije z datumom računa od 1.
1. 2018 dalje.
5. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
•p
 ravnomočno upravno dovoljenje za gradnjo,
• račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih
delih,
• f otokopijo dovoljenja o registraciji dejavnosti,
•p
 isno izjavo o
• že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri
katerih dajalcih in v kolikšnem znesku je v relevantnem
obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
• drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem
dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške.
6. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum
prejema oz. oddaje vloge.

III. promocijske aktivnosti na področju malega
gospodarstva
1. Višina sredstev je 2.400,00 EUR.
2. Ukrep je namenjen sodelovanju podjetij in podjetnikov na
sejmih, razstavah, konferencah doma in v tujini ali organizaciji
samostojnih predstavitev z namenom, da se predstavijo
potencialnim kupcem z izdelki in storitvami.
Občina bo sofinancirala do 50 % upravičenih stroškov najetja,
postavitve in delovanja stojnice oziroma največ do 800 EUR za
izvedeno aktivnost na upravičenca. Podjetniki so upravičeni
do sofinanciranja ene promocijske aktivnosti letno. Upravičeni
stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice, stroški
promocijskega materiala ter potni stroški udeležencev na sejmu.
3. Sofinancirajo se promocijske aktivnosti od 1. 1. 2018 dalje.
4. Vlogi je potrebno priložiti fotokopije računov in dokazil o
plačilu računov ter poročilo o izvedenem projektu.
5. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum
prejema oz. oddaje vloge.

II. nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest
1. Višina sredstev je 5.000,00 EUR.
2. Ukrep je namenjen sofinanciranju odpiranja novih delovnih
mest – samozaposlitev in dodatnih zaposlitev.
Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja samozaposlitve:
• samozaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in poslovanjem
v občini Velike Lašče,
• neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev.
Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja dodatne zaposlitve:
• sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas,
•
potrjen obrazec M1 o prijavi v obvezno zdravstveno
zavarovanje,
• na novo odprto delovno mesto je zaposlena oseba s stalnim
bivališčem na območju občine Velike Lašče,
• zaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in poslovanjem v
občini Velike Lašče,
• neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev,
• brezposelna oseba, ki se zaposluje, ni imela zadnje zaposlitve
pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah.
3. 
Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev
v enkratnem znesku 1.000,00 EUR na posamezno novo
zaposlitev za samozaposlitve in nove zaposlitve, sklenjene od
1.1.2018 dalje.

Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in
na spletni strani www.velike-lasce.si. Prijave je treba oddati na
naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Vloge bodo obravnavane v roku 45 dni po prejetju vloge. Prosilci
bodo o odobritvi vlog obveščeni v 30 dneh po obravnavi vlog.
Sredstva se dodeljujejo do porabe, zadnji rok za oddajo vlog
je 30. 11. 2018.
Vse potrebne informacije dobite na občini Velike Lašče (Jerica
Tomšič Lušin, tel. 7810 369, jerica.tomsic-lusin@velike-lasce.si).
Občina Velike Lašče

Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o proračunu
Občine Velike Lašče za leto 2018 in Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Velike
Lašče za programsko obdobje 2015–2020 (Uradno glasilo
Občine Velike 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 2018
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za naslednje ukrepe :
I. naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo
1. Višina sredstev je 25.000,00 EUR.
2. Upravičenci do pomoči so:
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•
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih
naložba se izvaja na območju občine;
•
dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 4 ha kmetijskih površin v lasti ali zakupu, ki ležijo na
območju občine;
• na kmetijskem gospodarstvu redijo najmanj 4 GVŽ.
3. Upravičeni stroški:
•
gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer je
kupljeno zemljišče upravičeno le do 10 % skupnih upravičenih
stroškov zadevne dejavnosti,
• nakup mehanizacije in opreme (rabljene ali nove) do tržne
vrednosti sredstev,
• splošni stroški na področju izdatkov iz prve in druge alineje,
kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
plačila za storitve svetovanja z zvezi z okoljsko in ekonomsko
trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti; študije
izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na
njihove rezultate niso nastali nobeni odhodki v okviru naložb
iz prve in druge alineje,
•
pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter
pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih
znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
• nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
• zasaditev letnih rastlin,
• dela v zvezi z odvodnjavanjem,
• nakup živali,
• naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije,
•
stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, kot so 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.
Najvišji 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 presegli skupni znesek de
minimis pomoči v kmetijskem sektorju.
5. Sofinancirale se bodo naložbe z datumom računa od 1. 1.
2018 dalje. Naložbe morajo biti izvedene na območju občine
Velike Lašče in se ohraniti vsaj dve leti.
6. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum
prejema oz. oddaje vloge.
7. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa
dokazila in izjave, navedene v obrazcu.
II. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
1. Višina sredstev je 5.000,00 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
in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 2 ha kmetijskih površin v lasti ali zakupu.
3. Upravičeni stroški:
•
stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča
(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
• stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
• stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov
z ograjo;
• stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
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4. Pogoji za pridobitev:
•
ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za
izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni
do sofinanciranja;
• predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
• kopija katastrskega načrta;
• dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru
zakupa zemljišča;
• sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika (zemljišče, na
katerem se ureja pašnik, ne sme biti manjše od 0,5 ha), za
razširitev obstoječega pašnika (zemljišče ne sme biti manjše
od 0,5 ha) ali obnovo pašnika, starejšega od 10 let.
5. Višina pomoči:
• do 50 % upravičenih stroškov nezahtevne agromelioracije, pri
čemer DDV ni upravičen strošek;
• do 150 evrov/ha urejenega pašnika;
• najvišji 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
presegli skupni znesek de minimis pomoči v kmetijskem
sektorju.
6. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški z datumom računa od
1. 1. 2018 dalje.
7. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum
prejema oz. oddaje vloge.
8. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa
dokazila in izjave, navedene v obrazcu.
III. Pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlak
1. Višina sredstev je 5.000,00 EUR.
2. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana
v register kmetijskih gospodarstev, z območja občine Velike
Lašče, ki imajo v lasti najmanj 2 ha gozdnih zemljišč na
območju občine.
3. Upravičeni stroški:
• delo z bagrom ali rovokopačem (žlica ali udarno kladivo),
nasipni material.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
• elaborat gozdnih vlak s strani Zavoda za gozdove Slovenije,
• soglasja vseh lastnikov gozdnih parcel, prek katerih poteka
gozdna vlaka,
• predračun stroškov.
5. Višina pomoči:
• do 50 % upravičenih stroškov.
• najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za izvedbo tega ukrepa
je 500 EUR na lastnika gozda oz. kmetijsko gospodarstvo na
leto,
• ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno
zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de
minimis pomoči po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013.
6. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški z datumom računa od
1. 1. 2018 dalje.
7. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum
prejema oz. oddaje vloge.
8. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa
dokazila in izjave, navedene v obrazcu.
Izpolnjeno vloge z zahtevano dokumentacijo zbiramo na
Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče do porabe
sredstev oz. najkasneje do 30. 11. 2018.
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Vloge bodo obravnavane v roku 45 dni po prejetju vloge. Prosilci
bodo o odobritvi obveščeni v 30 dneh po obravnavi vlog.
Vse potrebne informacije dobite na občini Velike Lašče (Jerica
Tomšič Lušin, tel. 7810 369, jerica.tomsic-lusin@velike-lasce.si).
Občina Velike Lašče

Komisija za priznanja in odlikovanja Občine Velike Lašče v
skladu z odlokom o priznanjih Občine Velike Lašče (Ur. l. RS št.
63/00, Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/10) objavlja
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Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu Občine
Velike Lašče za leto 2018 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št.
1/17) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Ur. glasilo Občine
Velike Lašče, št. 2/06-UPB in 6/13) ter 4. člena Pravilnika o
sofinanciranju obnove sakralnih objektov v Občini Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/18) objavlja

JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU OBNOVE
SAKRALNIH OBJEKTOV V OBČINI VELIKE LAŠČE
ZA LETO 2018

RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Velike Lašče v letu
2018

1. Povabilo k oddaji prijave
Naročnik javnega razpisa, Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1,
1315 Velike Lašče vabi vse zainteresirane, da podajo vloge za
sofinanciranje obnove sakralnih objektov na območju občine.
Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno
dokumentacijo ter izpolnjevati vse razpisne pogoje.

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

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove sakralnih
objektov v Občini Velike Lašče. Skupna višina sredstev,
namenjenih za sofinanciranje, je do 10.000,00 EUR (proračunska
postavka 18066). Upravičenci lahko pridobijo največ do 50 %
sofinanciranja upravičenih stroškov, pri čemer je DDV upravičen
strošek.

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.

3. Pogoji za dodelitev sredstev
Za dodelitev sredstev na podlagi tega razpisa lahko kandidirajo
lastniki, solastniki ali upravljavci sakralnih objektov na območju
občine Velike Lašče pod pogojem, da bodo dela izvedena v letu
2018. Rok za predložitev zahtevkov je 30. november 2018.

Priznanje lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov in
pravne osebe oziroma organizacije.

4. Kriteriji za dodelitev sredstev
Komisija bo vloge ovrednotila glede na kriterije in merila:

Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Velike Lašče so
lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge
organizacije in skupnosti.
Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za
priznanje.
Predlog mora vsebovati:
• podatke o predlagatelju;
• vrsto predlaganega priznanja občine;
• podatke o predlaganem prejemniku priznanja;
• obrazložitev k predlogu;
• dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet.
Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku.
Rok za oddajo predlogov je 11. april 2018 do 12. ure.
Predloge je treba poslati na naslov: Občina Velike Lašče,
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, s pripisom »za komisijo
za priznanja in odlikovanja«.
Občina Velike Lašče

Pomembnost objekta z vidika kulturne
dediščine

Število točk

Objekt je razglašen kot kulturni spomenik
lokalnega pomena.

100

Objekt je vpisan v Register nepremične
kulturne dediščine.

50

Poseg je namenjen preprečevanju
nastajanja ali povečanja škode na objektu
Sanacija strehe in posegi v statične elemente
konstrukcij

100

Druga nujna obnovitvena in vzdrževalna dela

50

Financiranje v preteklih 3 letih
Objekt ni bil financiran iz občinskega
proračuna v preteklih 3 letih

25

Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost
točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih
sredstev in skupnega števila točk.
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5. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu
Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in
na spletni strani (www.velike-lasce.si). Podrobnejše informacije
lahko dobite v času uradnih ur na Občini Velike Lašče, telefon
01/781 03 62, Nika Perovšek.
6. Način in rok za oddajo prijav
Prijavo je potrebno vložiti na obrazcih iz razpisne dokumentacije,
skupaj z obveznimi dokazili in prilogami.
Prijava se šteje za pravočasno, če je predložena oziroma
prispe na naslov naročnika do srede dne 25. aprila 2018 v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis
– sakralni objekti«. Naslov pošiljatelja mora biti označen na
hrbtni strani.
Prijavitelji oddajo prijave po pošti ali osebno na naslov
naročnika: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike
Lašče.
7. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu:
Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in
na spletni strani www.velike-lasce.si. Podrobnejše informacije
dobite v času uradnih ur na Občini Velike Lašče, telefon 01/ 781
03 62, Nika Perovšek ali na nika.perovsek@velike-lasce.si.
8. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in
bodo vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila strokovna komisija. Vloge
bodo obravnavane v roku 15 dni.
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih
pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.
Pravočasno prispele in popolne vloge bo komisija ovrednotila
na osnovi Pravilnika o sofinanciranju obnove sakralnih objektov
v Občini Velike Lašče ter pripravila predlog sofinanciranja, na
podlagi katerega župan sprejme končno odločitev o dodelitvi
sredstev.
Z izbranimi izvajalci programov bodo najkasneje v roku 45
dni po zaključenem zbiranju prijav sklenjene pogodbe o
sofinanciranju obnove sakralnih objektov v letu 2018.
Občina Velike Lašče
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