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URADNO GLASILO
Občine Velike Lašče
Številka 5/18, 19. september 2018

1. ODLOK o spremembi odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »OPPN VP 25-1 Ločica - del« ______
2. ODLOK o turistični taksi v občini Velike Lašče ______________________________________________________________
3. OBVEZNA RAZLAGA 36., 43., 46., 85. in 103. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu
(Uradno glasilo občina Velike Lašče št. 7/13, 5/15 – obvezna razlaga, 2/16 – obvezna razlaga,
6/16 – obvezna razlaga, 5/16, 1/18 – ugotovitveni sklep) ____________________________________________________
4. SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra ___________________________________________________________________
5. SKLEP o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Velike Lašče __________________
6. PONOVNI JAVNI RAZPIS o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v občini Velike Lašče za leto 2018 _______________

Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS. št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 17. člena Uredbe o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS,
št. 80/07, 61/17), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine
Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB,
6/13), je Občinski svet Občine Velike Lašče na 23. seji dne 12.
septembra 2018 sprejel

Odlok o spremembi odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje
»OPPN VP 25-1 Ločica - del«

1
2

2
3
3
3

1. člen
Spremeni se 2. odstavek 15. člena, tako da se po novem glasi:
»Za gradnjo nestanovanjskih stavb iz oddelka 12, Uredbe o
klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena se
prizna olajšava pri plačilu komunalnega prispevka v višini 60 %.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu
Občine Velike Lašče.
Številka: 0301-0018/2018-1
Velike Lašče, dne 12. septembra 2018		
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
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Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno prečiščeno
besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 2/06,
6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na svoji 23. seji dne
12. septembra 2018 sprejel naslednji

ODLOK
o turistični taksi v občini Velike Lašče
1. člen
Ta odlok določa višino turistične takse, ki jo plačujejo državljani
Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih
obratih na območju občine Velike Lašče.
2. člen
(1) Višina turistične takse za prenočevanje v nastanitvenih
obratih znaša 1,00 EUR.
(2) V znesek iz prejšnjega odstavka ni vključena promocijska
taksa, ki znaša 25 % zneska turistične takse in se na podlagi
zakona, ki ureja spodbujanje turizma, začne pobirati 1. januarja
2019.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični
taksi v občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče,
št. 3/2016).
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Številka: 0301-0020/2018-1
Velike Lašče, dne 12. septembra 2018
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi 16. člena Statuta Občina Velike Lašče (Uradno glasilo
Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) in 97. člena Poslovnika
Občinskega sveta (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 2/06
– UPB, 2/07, 6/13, 1/15) je Občinski svet Občine Velike Lašče na
23. redni seji dne 12. septembra 2018 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
36., 43., 46., 85. in 103. člena Odloka o
občinskem prostorskem načrtu (Uradno glasilo
občina Velike Lašče št. 7/13, 5/15 – obvezna
razlaga, 2/16 – obvezna razlaga, 6/16 – obvezna
razlaga, 5/16, 1/18 – ugotovitveni sklep)

stran 2

1. člen
Sprejme se obvezna razlaga 36., 43., 46., 85. in 103. člena
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 7/13, 5/15 – obvezna
razlaga, 2/16 – obvezna razlaga, 6/16 – obvezna razlaga, 5/16,
1/18 – ugotovitveni sklep ) v naslednjem besedilu:
Določilo četrtega odstavku 36. člena odloka je potrebno
razumeti tako, da je v primerih, ko meje enot urejanja prostora
ali meje namenske rabe prostora ne sovpadajo z mejami
zemljiškega katastra in zaradi položajne nenatančnosti ali
neskladnosti topografskih in katastrskih geodetskih podlag
prihaja do razlik med načrtovanim in dejanskim stanjem, ki
onemogočajo izvedbo gradnje skladno s tem aktom, potrebna
interpretacija natančnosti mej. Interpretacijo natančnosti mej
poda pooblaščeni geodet.
V primerih, ko je za določitev meje med območji namenske
rabe prostora uporabljen topografski podatek, je dopustna
interpretacija natančnosti zemljiškega katastra v odnosu na
uporabljene topografske podatke. Interpretacija se lahko poda
v obliki izvedenskega mnenja pooblaščenega geodeta.
Za primere, ki so navedeni v tem členu odloka, ni potrebno
spreminjati in upoštevati grafičnih prikazov v OPN, ki odstopajo
od dejanskega stanja na terenu, za zemljišče namenjeno za
gradnjo pa v takem primeru določila tretjega odstavka 46. člena
ne veljajo.
Določilo tretjega odstavka 43. člena odloka je potrebno
razumeti tako, da zahtevani minimalni odmik 1,5 m od parcelne
meje ne velja, če gre za zemljišča v lasti ali solasti investitorja.
Določila enajstega odstavku 46. člena odloka glede minimalne
velikosti gradbene parcele je potrebno razumeti tako, da veljajo
izključno za stanovanjske stavbe.
Določila 85. člena odloka s področja požarnega varstva in
veljavnih tehničnih smernic je potrebno razumeti tako, da se pri
projektiranju in pridobitvi gradbenega dovoljenja upoštevajo
veljavni predpisi in tehnične smernice s področja požarnega
varstva.
Določilo prvega in drugega odstavka 103. člena – podrobnejša
namenska raba K1 in K2 je pri točki 1.4 Dopustni nezahtevni in
enostavni objekti potrebno razumeti tako, da je dopustna tudi
gradnja objektov za rejo živali-čebelnjakov v skladu s predpisi o
vrstah objektov glede na zahtevnost.
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Na podlagi 16. člena Statuta občine Velike Lašče (Uradno glasilo
Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) je Občinski svet Občine
Velike Lašče na 23. seji dne 12. septembra 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na parceli št.
4018/7 k. o. 1711 – Turjak, zemljišče v izmeri 34 m2.
II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane lastnina Občine
Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
III.
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.
Številka: 0301-0019/2018-1
Velike Lašče, dne 12. septembra 2018
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13) 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 23. redni seji dne 12. septembra 2018 sprejel

SKLEP
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2018 v občini Velike Lašče
1. člen
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev stroškov
volilne kampanje za volitve v Občinski svet Občine Velike Lašče
in volitve župana Občine Velike Lašče.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo
preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v
občini.

2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Velike Lašče.

Stroški volilne kampanje za volite župana ne smejo preseči 0,25
EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

3. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike
Lašče in začne veljati naslednji dan po objavi.

Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko
povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca
v občini.

Številka: 0301-0023/2018-1
Velike Lašče, dne 12. septembra 2018
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 0,30 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni
znesek ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega
iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču RS.
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4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,10
EUR za dobljeni glas so upravičeni tudi organizatorji volilne
kampanje za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta organizatorja volilne
kampanje za župana, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena
do povračila stroškov v višini 0,10 EUR na dobljeni glas le na
osnovi dobljenih glasov v tem krogu glasovanja.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za
volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne
kampanje iz proračuna Občine Velike Lašče v roku 30 dni po
predložitvi poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za
volilno kampanjo občinskemu svetu in Računskemu sodišču RS.
6. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu
Občine Velike Lašče.
Številka: 0301-0022/2018-1
Velike Lašče, dne 12. septembra 2018

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

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

PONOVNI JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU
OBNOVE SAKRALNIH OBJEKTOV V
OBČINI VELIKE LAŠČE ZA LETO 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 pogoje za udeležbo tega
javnega razpisa.
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 4.000,00 EUR (proračunska
postavka 18066). Upravičenci lahko pridobijo največ do 50 %
sofinanciranja upravičenih stroškov, pri čemer je DDV upravičen
strošek.
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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.
4. Kriteriji za dodelitev sredstev
Komisija bo vloge ovrednotila glede na kriterije in merila:
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.
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 17. oktobra 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. 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.
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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

