URADNO GLASILO
Občine Velike Lašče
Številka 5/1 6, 1 4. september 201 6

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče
SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra
SKLEP o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
PONOVNI POZIV za javno zbiranje ponudb za podajo nepremičnin
JAVNI NATEČAJ za oblikovanje logotipa k sloganu "Zibelka slovenske kulture"

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (33/07, 1 08/09, 57/12, 1 09/12) in 1 6. člena Statuta
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike
Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) je Občinski svet Občine
Velike Lašče na svoji 12. redni seji dne 13. julija 201 6
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem prostorskem načrtu
Občine Velike Lašče

1
2
2
3
4

2. člen
V Prilogi 1 k odloku OPN Velike Lašče se pri
prostorsko izvedbenih pogojih enote urejanja
prostora TU – 21 črta naslednje besedilo:
»Dopustne dejavnosti in stavbe v enoti so pošta,
cestna baza, avtobusna postaja, dejavnosti javne
uprave.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike
Lašče in začne veljati naslednji dan po objavi.

1. člen
Številka: 0301 -021 /201 6
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in Velike Lašče, dne 13. julija 201 6
dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem
Župan Občine Velike Lašče
načrtu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
Občine Velike Lašče št. 7/13, 5/15 – obvezna
razlaga, 2/1 6 - obvezna razlaga; v nadaljevanju
Odlok) po kratkem postopku.

Na podlagi 1 6. člena Statuta Občine Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB,
6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 12.
seji dne 13. julija 201 6 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na
parceli št. 3658/4 k.o. 171 8 – Dvorska vas,
zemljišču v izmeri 43 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 -023/201 6
Velike Lašče, dne 13. julija 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
Na podlagi 1 6. člena Statuta Občine Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB,
6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 12.
seji dne 13. julija 201 6 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na
parceli št. 3998/3 k.o. 1711 - Turjak, zemljišču v
izmeri 900 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 -024/201 6
Velike Lašče, dne 13. julija 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi 31 . člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS št.
1 00/05 – UPB2, 25/08, 36/1 0) in 1 6. člena Statuta
Občine Velike Lašče (Ur. glasilo Občine Velike
Lašče, št. 2706 – UPB, 6/13) je Občinski svet
Občine Velike Lašče na 12. redni seji dne 13. julija
201 6 sprejel
SKLEP
o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek
pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
1. člen
Cena programa I. starostne skupine znaša 441,40 EUR.
Cena programa II. starostne skupine znaša 333,77 EUR.
Cene skrajšanih programov:
- 4 do 5 ur brez hrane ……………....244,59 EUR,
- 4 do 5 ur z zajtrkom ……………....253,97 EUR,
- 4 do 5 ur z zajtrkom in kosilom …283,47 EUR.

2. člen
Starši otrok, za katere je Občina Velike Lašče po
veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa
predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo
rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. 6. do 31. 8.
za neprekinjeno odsotnost otroka za en mesec.
Starši, ki imajo v vrtec vključenih več kot enega
otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za
najstarejšega otroka.
Rezervacija znaša 45,00 EUR – enako za vse
skupine in programe. Razliko do polne cene
programa, pri čemer se odštejejo stroški za
neporabljena živila, pokrije občina.
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo
rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna
kriti razliko do polne cene programa, s tem soglaša.
Rezervacijo v enaki višini lahko uveljavljajo tudi
starši s stalnim bivališčem v Občini Velike Lašče, ki
imajo otroke vključene v vrtcih izven Občine
Velike Lašče.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike
Lašče in velja od 1 . 1 0. 201 6.
Številka: 0301 -025/201 6
Velike Lašče, dne 13. julija 201 6
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS,
št. 86/201 0 in spr.), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011 in spr.) in Sklepa o
letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Velike Lašče za leto 2016
Občina Velike Lašče objavlja

PONOVNI POZIV
za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno
pogodbo v roku 30 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru
se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Občina Velike Lašče pravico zadržati vplačano
varščino.
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v
last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni
nepremičnini.
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po
sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina
pogodbe.

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb:
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
Občina Velike Lašče, Levstikov Trg 1, 1315 Velike ponudb
Lašče
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino do izteka
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena:
roka za oddajo ponudb v višini 1 0 % izhodiščne
cene nepremičnin (1 .912,50 EUR). Varščino morajo
ponudniki vplačati na TRR proračuna št.: 013342.1 Predmet prodaje je nepremičnina:
01 00000223, sklic: 722200201 6 s pripisom
- parc. št. *200 k.o. Selo pri Robu, stavbno in »varščina – koča Predgozd«. Plačana varščina bo
gozdno zemljišče v izmeri 544 m2.
izbranemu ponudniku vračunana v ceno,
ponudnikom pa bo vrnjena, brez
Predmetna
nepremičnina
predstavlja neizbranim
obresti,
v
roku
15 dni po opravljenem izboru
nestanovanjski objekt s pripadajočim zemljiščem v najugodnejšega ponudnika.
Če kupec ne sklene
skupni izmeri 544 m2. Nepremičnina se prodaja pogodbe ali ne plača kupnine,
prodajalec obdrži
kot zaključena celota. Prodaja navedene varščino.
nepremičnine je vključena v Načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Velike Lašče
za leto 201 6.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
Vpis nepremičnine v zemljiški knjigi je urejen. - podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma
Objekt je podkletena nestanovanjska stavba s firmo, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično
pritličjem in mansardo, zgrajena leta 1 935. Stavba številko),
ima številko 4, njena skupna neto površina meri - davčno številko, številko transakcijskega računa,
150 m2, je v slabem stanju in nujno potrebna naziv in naslov banke (za vračilo varščine),
obnove.
- ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine,
2.2 Izhodiščna cena: 1 9.125,00 EUR.
- priloge iz točke 4.4.
2.3 Strošek priprave prodajne pogodbe, davek na
promet nepremičnin in strošek overitve pogodbe
pri notarju plača prodajalec, strošek vpisa
nepremičnin v zemljiško knjigo pa plača kupec.

3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno. Vsak sodelujoči na javnem razpisu
potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in
dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje.
3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za
katerega bo komisija ugotovila, da je podal
najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana
izbran za najugodnejšega ponudnika.

4.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi
prilogami v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj Ponudba - koča Predgozd«. Na hrbtni strani mora
biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudba mora prispeti v vložišče najkasneje do
torka, 4. oktobra 201 6, do 9.00 ure. V primeru, da
ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega
razpisa, je komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
- potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima
ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS
(tujci), če gre za fizične osebe,
- fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
- izpis iz sodnega registra (pravne osebe), vendar ne
starejši od 3 mesecev,

- potrdilo o plačani varščini,
- izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
- izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni
od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.

JAVNI NATEČAJ
za oblikovanje logotipa k sloganu
»ZIBELKA SLOVENSKE KULTURE«

5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih Občina Velike Lašče razpisuje javni natečaj za
javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o oblikovanje logotipa, dopolnjujočega k sloganu
nepremičnini dobijo interesenti na Občini Velike »Zibelka slovenske kulture«.
Lašče pri Jerici Tomšič Lušin, tel. št. 01 /781 -03-69,
elektronska pošta: obcina.velike-lasce@siol.net.
Cilj natečaja je pridobiti logotip, ki bo samostojno
ali v kombinaciji s sloganom celostno zastopal
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
območje Občine Velike Lašče. Logotip naj odraža
rdečo nit območja – v smislu kulturnih, naravnih
znamenitosti in turističnega potenciala. Hkrati pa
6.1 Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani izpostavlja tri rojstne kraje pomembnih
župana imenovana komisija.
književnikov in jih povezuje v zibelko slovenske
kulture. Uporaba samostojnega logotipa oz. v
s sloganom je predvidena na različnih
6.2 Odpiranje ponudb bo potekalo v torek, 4. kombinaciji
promocijskih
na spletnih straneh,
oktobra 201 6, ob 9.30 v sejni sobi Občine Velike predstavitvenih gradivih,
panojih,
drugih tiskovinah in
Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. artiklih.
Odpiranje ponudb je javno.
1. Smernice
Logotip naj izpolnjuje naslednje kriterije:
- lahka in sodobna prepoznavnost vsebinskih
izhodišč,
- lahka prepoznavnost in nezamenljivost grafične
podobe,
6.4 O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika - likovna čistost in originalnost,
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb oz. v 15 dneh po opravljenih - vsestranska uporabnost in aplikativnost.
pogajanjih.
2. Splošni pogoji oddaje ponudbe
6.5 Občina Velike Lašče si pridržuje pravico, da ne Naročnik bo postopek izvedel v obliki javnega
izbere nobene od prispelih ponudb.
natečaja. Kot pravočasne bodo upoštevane
ponudbe, ki bodo prejete do vključno 13. oktobra
2016 na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg
7. Razno
1, 1315 Velike Lašče s pripisom »Javni natečaj –
Občina Velike Lašče si pridržuje pravico ustaviti logotip – ne odpiraj«.
postopek do sklenitve pravnega posla.
V natečaju ne morejo sodelovati predstavniki
naročnika, člani žirije in njihovi ožji sorodniki.
Logotip ne sme biti kopija že obstoječih.
Nepravilno označenih ali prepozno prispelih
Številka: 478-1 4/201 6 -2
rešitev naročnik ne bo upošteval.
Velike Lašče, dne 1 . septembra 201 6
V vsaki poslani pošiljki je lahko ena rešitev. En
sodelujoči lahko poda več rešitev. Vsak sodelujoči
v natečaju z oddano ponudbo soglaša s pogoji
Župan Občine Velike Lašče natečaja.
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
3. Strokovna žirija
Strokovno žirijo sestavljajo:
1 . dr. Tatjana Devjak, podžupanja
2. Nika Perovšek, univ. dipl. inž. kraj. arh.
3. Jasna Ariana Starc, univ. dipl. inž. arh.
6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših
ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili
enako visoko kupnino, v roku 5 delovnih dni
pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila
pogajanja.

4. Posebni pogoji pri pripravi ponujenih rešitev
Prijava na natečaj naj vsebuje:
- posebej izdelan logotip v kombinaciji s sloganom in
logotip samostojno - izvedena v barvni in črno-beli
različici:
- v analogni obliki, natisnjeno na listu A4formata v barvni in ČB-različici,
- v digitalni obliki v jpg in pdf formatu.
- kratko pisno obrazložitev predlagane rešitve,
- vsaka rešitev (vsak sestavni del prijave: list, CD…)
naj bo označena s šifro avtorja.
Rešitvi je treba priložiti zaprto ovojnico z
obveznimi podatki avtorja (ime in priimek, naslov,
kontakt), ki je označena z enako šifro kot ponujena
rešitev.

vseh materialnih avtorskih pravic iz Zakona o
avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št.
1 6/07 - UPB, 68/08, 11 0/13 in 56/15) z avtorja na
Občino Velike Lašče za nadaljnjo uporabo v
tiskani in elektronski obliki.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene
od predloženih idejnih rešitev in ne sklene
pogodbe o odkupu z nobenim od ponudnikov, če
ponujene idejne rešitve ne bodo zadovoljevale
kriterijev oziroma pri ocenjevanju prejele najmanj
30 točk.
Po zaključenem postopku javnega natečaja bo
naročnik ponudnikom na njihovo izrecno željo
vrnil vzorce predloženih rešitev logotipa, sam pa
ohranil kopije oziroma fotografije le-teh.
Materialnih stroškov prijaviteljem, ki v razpisu ne
bodo izbrani, naročnik ne bo povrnil.

5. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo
javno.

8. Dodatne informacije
Dodatne informacije dobite v času uradnih ur na
Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike
Lašče, na tel. št. 01 781 03 70 ali na obcina.velikelasce@siol.net.

14. oktobra 2016,

in ne bo

6. Kriteriji ocenjevanja:
Strokovna žirija bo ocenjevala samo tiste idejne
rešitve, ki bodo oddane skladno s povabilom k
oddaji ponudbe ter bodo zadostile razpisnim
pogojem.
1. kriterij : lahka prepoznavnost in povezljivost logotipa s sloganom
20 točk
2. kriterij: likovna čistost in originalnost 1 0 točk
3. kriterij: vsestranska uporabnost
1 0 točk
4. kriterij: enostavna zapomljivost logotipa 1 0 točk
Najvišja skupna ocena je 50 točk. Izbran bo
ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk v
seštevku. Če bosta dva ali več ponudnikov dobila
enako število točk v seštevku, bo bolje uvrščen tisti
ponudnik, ki ima višje število točk pri prvem
kriteriju. Če imata ponudnika enako število točk pri
prvem kriteriju, se kot boljši uvrsti ponudnik z
višjim številom točk pri drugem kriteriju in po
enakem postopku naprej do kriterija, kjer se
ponudnika razlikujeta.
Po izvedenem ocenjevanju rešitev bo strokovna
žirija naredila vrstni red ponujenih rešitev in
izdelala poročilo o ocenjevanju.
O izidu natečaja bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 1 4-tih dneh od odpiranja ponudb.
7. Odkup idejne rešitve in povrnitev materialnih
stroškov
Logotip, ki bo prejel najvišje število točk strokovne
komisije, bo prejel odkupno nagrado v vrednosti
neto 300,00 EUR .
Nagrada za izbrano rešitev predstavlja nadomestilo
za prenos vseh materialnih avtorskih pravic.
Nagrajeni avtor bo pozvan k podpisu pogodbe za
izključni, časovno in teritorialno neomejen prenos

Občina Velike Lašče

