
 
 

 

 
JAVNI NATEČAJ 

za najlepše urejeno naselje in vrt v Občini Velike Lašče 
 
 

»pomlad 2021« 
 

Občina Velike Lašče letos organizira prvo ocenjevanje urejenosti javnih in zasebnih zunanjih 

površin na območju občine. Na ta način želi Občina spodbuditi občane k urejanju zunanjih 

bivalnih površin, izboljšati kakovosti življenja v lokalni skupnosti ter pripomoči h krepitvi 

turistične in okoljske zavesti občanov. Na ta način bodo prispevali k večji prepoznavnosti in 

promociji občine.   

 

1. Namen 

Namen natečaja je pokazati že urejene kotičke občine in spodbuditi še ostale občane, da 
polepšajo svojo okolico.  
Cilji javnega natečaja: 
- vzpostavitev privlačnih, urejenih in čistih površin, 
- povezovanje občanov pri urejanju in varovanju naravnega okolja, 
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 
- povečanje turistične privlačnosti naših krajev, 
- promocija občine,     
- spodbujanje prebivalcev, da v času epidemije, ob posebnih razmerah in ukrepih, več 

pozornosti namenijo bivanju doma, urejanju okolice domov, naselij.  

2. Kategorije ocenjevanje 

 

A. »Najlepše urejeno naselje« 

B. »Najlepša zunanja ureditev domačije in njene okolice«  

C. »Najlepše urejen vrt« 

D. »Najlepše urejena okolica poslovnega objekta« 

  

 

3. Kriteriji za ocenjevanje 

A Kriteriji za ocenjevanje 
»Najlepše urejeno naselje« 

Število 
točk 

1 celostna urejenost naselja do 5 točk 

2 skladnost stavb in njihove okolice z arhitekturnimi načeli 
(spoštovanje tradicije, uporaba značilnih materialov…) 

do 5 točk 

3 urejenost površin v javni rabi (poti, dovozi, parkirišča, ograje, 
oporni zidovi, zelenice, ekološki otoki, druge javne površine)  

do 5 točk 

4 urejenost in varovanje naravnih in kulturnih znamenitosti v naselju do 5 točk 

5 umeščenost pomožnih enostavnih objektov do 5 točk 

 

 



 
 

B  Kriteriji za ocenjevanje 
»Najlepša zunanja ureditev domačije in njene okolice«  
(vrt, dvorišče, okrasna zasaditev, kmečki vrt, celostna 
ureditev)  

Število 
točk 

1 celostna zunanja urejenost domačije, tako stanovanjskega dela, 
kot tudi gospodarskih objektov, dvorišča (celosten vtis, red, 
čistoča, vzdrževanje) 

do 5 točk 

2 skladnost stavb in njihove okolice z arhitekturnimi načeli  
(spoštovanje tradicije, uporaba značilnih materialov…) 

do 5 točk 

3 spoštovanje tipologije kraja in naravnih danosti do 5 točk 

4 ohranjenost elementov kulturne dediščine  
(stavbna dediščina, vrtni elementi…) 

do 5 točk 

5 pomladna zunanja ureditev, izbor in zasaditev rastlin  
(upoštevanje avtohtonosti, tradicionalnosti, kreativnosti)  

do 5 točk 

 

C  Kriteriji za ocenjevanje 
»Najlepše urejen okrasni vrt«   

Število 
točk 

1 pomladna zunanja ureditev, izbor rastlin in motiv zasaditve  
(upoštevanje avtohtonosti, tradicionalnosti, kreativnosti) 

do 5 točk 

2 zahtevnost zasnove zasaditve  do 5 točk 

3 usklajenost z objektom (slog, tipologija…) do 5 točk 

4 Spoštovanje tipologije kraja, terena in naravnih danosti v ureditvi do 5 točk 

 

D  Kriteriji za ocenjevanje 
»Najlepše urejena okolica poslovnega objekta«   

Število 
točk 

1 kreativnost, inovativnost ureditve do 5 točk 

2 usklajenost ureditve z objektom  

3 usklajenost ureditve s krajem, okolico (spoštovanje tipologije 
kraja) 

do 5 točk 

4 zahtevnost zasaditve oz. celotne zunanje ureditve poslovnega 
objekta 

do 5 točk 

 

4. Sodelovanje na natečaju 

Na natečaju lahko sodelujejo vsi prebivalci občine Velike Lašče (individualni lastniki 

nepremičnin), krajevne skupnosti, vaške skupnosti, društva in pravne osebe z lokacijo 

objekta oziroma ureditve na območju občine.    

V kategoriji A lahko sodelujejo krajevne skupnosti, vaške skupnosti, lokalna društva. 

V kategorijah B in C lahko sodelujejo individualni lastniki nepremičnin (lastniki stanovanjskih 
hiš oz. kmetijskih gospodarstev). 
V kategoriji D lahko sodelujejo poslovni subjekti, ki delujejo na območju občine Velike Lašče 
(imajo na območju občine sedež podjetja ali poslovni prostor). 
 

5. Način prijave 

Prijavnica za sodelovanje na natečaju je objavljena na spletni strani občine. Zainteresirani 

naj izpolnjeno prijavnico z obveznimi prilogami pošljejo na e-naslov: obcina@velike-lasce.si 

ali po pošti na naslov Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.  

Rok za oddaje prijav je sreda, 12. maj 2021 

 

mailto:obcina@velike-lasce.si


 
 

6. Ocenjevanje 

Ocenjevanje bo potekalo v skladu s kriteriji posameznih kategorij. Komisija, ki jo s Sklepom 

imenuje župan, bo oglede opravila do konca meseca maja. Prijavljeni bodo o terminu ogleda 

predhodno obveščeni. 

 

7. Priznanja in nagrade 

Komisija bo podelila največ tri nagrade za posamezno kategorijo. Komisija si pridružuje 

pravico, da katere od nagrad ne podeli ali pa podeli več nagrad za določeno mesto.  

 

Številka: 

Datum: 19.3.2021      dr. Tadej Malovrh 

         župan 


