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URADNO GLASILO
Občine Velike Lašče
Številka 2/11, 23. marec 2011

1. ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Velike Lašče za leto 2010
2. ODLOK o krajevnih odborih
3. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Sončni žarek
4. Pravilnik o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče
5. Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2011
6. JAVNI Razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Velike Lašče v letu 2011
7. JAVNI Razpis za sofinanciranje prireditev in programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Velike Lašče v letu 2011
8. JAVNI Razpis za sofinanciranje prireditev in programov na področju turizma, kmetijstva in drobnega gospodarstva ter ostalih
dejavnosti društev in organizacij v Občini Velike Lašče v letu 2011
9. Razpis za podelitev priznanj Občine Velike Lašče v letu 2011
10. JAVNI Razpis za odgovornega urednika občinskega glasila
11. SKLEP o določitvi pogojev za vpis učencev iz šolskih okolišev drugih občin na Osnovno šolo Primoža Trubarja Velike Lašče
12. SKLEP o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Na podlagi 3. odstavka 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in
49/09) in Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine
Velike Lašče, št. 2/06 UPB) je Občinski svet Občine Velike
Lašče na 4. redni seji dne 17. marca 2011 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE VELIKE LAŠČE
ZA LETO 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče
za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto
2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Velike Lašče za leto 2010. Sestavni del
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zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v
katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih
posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta
2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2010
se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.
Št.: 410-01/2010-7
Velike Lašče, dne 17. marca 2011
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l.r.
Priloge:
- Splošni del Zaključnega računa proračuna Občine Velike Lašče za
leto 2010
- Posebni del Zaključnega računa proračuna Občine Velike Lašče za
leto 2010
- Načrt razvojnih programov Zaključnega računa proračuna
Občine Velike Lašče za leto 2010
(dosegljivo na spletni strani www.velike-lasce.si)
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 6XEYHQFLRQLUDQMHRGYR]DRGSDGNRY
 ,QYHVWLFLMVNLWUDQVIHULSUDYQLPLQIL]LþQLPRVHEDPNLQLVR
SURUDþXQVNLXSRUDEQLNL

 5DYQDQMH]RGSDGQRYRGR
 ,QYHVWLFLMHNDQDOL]DFLMDLQþLVWLOQHQDSUDYHJOHM153

 1DNXSLQJUDGQMDRVQRYQLKVUHGVWHY
 ,QYHVWLFLMVNLWUDQVIHULSUDYQLPLQIL]LþQLPRVHEDPNLQLVR
SURUDþXQVNLXSRUDEQLNL

 1DNXSLQJUDGQMDRVQRYQLKVUHGVWHY
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 8UHMDQMHLQQDG]RUQDSRGURþMXJHRGHWVNLKHYLGHQF
 9]GUåHYDQMHHYLGHQF186=
 'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL

 3URVWRUVNRQDþUWRYDQMH
 3URVWRUVNRQDþUWRYDQMH VSUHPHPEDSURVWRUVNHJDSODQD
REþLQH
 ,]GDWNL]DEODJRLQVWRULWYH



.RPXQDOQDGHMDYQRVW

 2VNUED]YRGR
 1DG]RUNYDOLWHWHYRGHGUXJLVWURãNL
 'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL

 6XEYHQFLRQLUDQMHYRGH 7XUMDN92.$-3*URVXSOMH
 ,]GDWNL]DEODJRLQVWRULWYH
 'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL

 ,QYHVWLFLMHYRGRYRGLJOHM153
 1DNXSLQJUDGQMDRVQRYQLKVUHGVWHY

 8UHMDQMHSRNRSDOLãþLQSRJUHEQDGHMDYQRVW
 ,QYHVWLFLMHSRNRSDOLãþDYHåLFHJOHM153
 1DNXSLQJUDGQMDRVQRYQLKVUHGVWHY

 9]GUåHYDQMHYRMQLKJURELãþ
 ,]GDWNL]DEODJRLQVWRULWYH

 2EMHNWL]DUHNUHDFLMR
 9]GUåHYDQMHMDYQLKSRYUãLQ
 'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL
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 ,]GDWNL]DEODJRLQVWRULWYH

 8PHWQLãNLSURJUDPL
 9HOLNRODãNLJOHGDOLãNLDERQPD
 ,]GDWNL]DEODJRLQVWRULWYH
 'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL

 /MXELWHOMVNDNXOWXUD
 6RILQDQFLUDQMHNXOWXUQLKSULUHGLWHYLQSURJUDPRYGUXãWHY
 7UDQVIHULQHSULGRELWQLPRUJDQL]DFLMDPLQXVWDQRYDP

 0HGLMLLQDYGLRYL]XDOQDNXOWXUD
 6RILQDQFLUDQMHNLQD9HOLNH/DãþH
 7UDQVIHULQHSULGRELWQLPRUJDQL]DFLMDPLQXVWDQRYDP
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VRILQDQFLUDQMH
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 VRILQDQFLUDQMHPDWHULDOQLKVWURãNRY-=7.
 'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL

 VRILQDQFLUDQMHY]GUåHYDOQLKVWURãNRY-=7.
 ,]GDWNL]DEODJRLQVWRULWYH

 7HNRþHY]GUåHYDQMH/HYVWLNRYGRP
 7UDQVIHULQHSULGRELWQLPRUJDQL]DFLMDPLQXVWDQRYDP
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 7UDQVIHULQHSULGRELWQLPRUJDQL]DFLMDPLQXVWDQRYDP

 7HNRþHY]GUåHYDQMH'RPNUDMDQRY7XUMDN
 ,]GDWNL]DEODJRLQVWRULWYH

 ,19(67,&,-(REMHNWL]DNXOWXUQRGHMDYQRVWJOHM153

 1DNXSLQJUDGQMDRVQRYQLKVUHGVWHY
 ,QYHVWLFLMVNLWUDQVIHULSUDYQLPLQIL]LþQLPRVHEDPNLQLVR
SURUDþXQVNLXSRUDEQLNL
 ,QYHVWLFLMVNLWUDQVIHULSURUDþXQVNLPXSRUDEQLNRP



3RGSRUDSRVHEQLPVNXSLQDP

 3URJUDPLYHWHUDQVNLKRUJDQL]DFLM
 9HWHUDQRYRMQH56=DUMD=DPROþDQLJURERYL
 7UDQVIHULQHSULGRELWQLPRUJDQL]DFLMDPLQXVWDQRYDP

 3URJUDPLGUXJLKSRVHEQLKVNXSLQ
 'HMDYQRVWUD]QLKGUXãWHY XSRNRMHQFLPODGLQDVNDYWL
 7UDQVIHULQHSULGRELWQLPRUJDQL]DFLMDPLQXVWDQRYDP



âSRUWLQSURVWRþDVQHDNWLYQRVWL

 3URJUDPLãSRUWD
 =â2ãROVNLãSRUW
 'UXJLWHNRþLGRPDþLWUDQVIHUL

 6RILQDQFLUDQMHãSRUWQLKSULUHGLWHYLQSURJUDPRYGUXãWHY
 7UDQVIHULQHSULGRELWQLPRUJDQL]DFLMDPLQXVWDQRYDP
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V skladu z 2. členom Statuta Občine Velike Lašče (Uradno
glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB), v zvezi s 30. členom
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09, 51/10) je Občinski svet Občine Velike Lašče na
4. redni seji dne 17. marca 2011 sprejel

ODLOK
O KRAJEVNIH ODBORIH
1. člen
Ta odlok ureja ustanovitev, organizacijo, pristojnosti in
druge zadeve v zvezi z delovanjem krajevnih odborov (v
nadaljevanju: odborov) v Občini Velike Lašče.
2. člen
Odbori se ustanovijo zaradi zagotovitve sodelovanja
posameznih območij pri opravljanju javnih zadev v občini.
					
3. člen
Odbori so posvetovalna telesa občinskega sveta, občinske
uprave in župana.
4. člen
Posamezni odbori se ustanovijo za eno naselje oziroma za
več naselij skupaj, ki so povezana s skupnimi potrebami in
interesi prebivalcev.
				
5. člen
V Občini Velike Lašče se ustanovijo naslednji odbori:
1. Velike Lašče … za naselje Velike Lašče;
2. Male Lašče … za naselje Male Lašče;
3. Turjak … za naselja: Turjak, Gradež, Laporje, Mali
Osolnik, Prazniki, Javorje, Četež, Ščurki, Mali Ločnik, Veliki
Ločnik, Sloka Gora;
4. Rob … za naselja: Rob, Gradišče, Bavdek, Tomažini,
Marinčki, Dolščaki, Podhojni Hrib, Osredek, Centa, Mački,
Strletje, Uzmani, Krvava Peč, Purkače, Sekirišče, Pečki,
Bukovec, Veliki Osolnik, Laze, Škamevec, Srnjak;
5. Dvorska vas–Mala Slevica … za naselja: Dvorska vas,
Podkraj, Škrlovica, Mala Slevica, Medvedjek, Kot pri Veliki
Slevici;
6. Retje … za naselja: Gornje in Dolnje Retje, Srobotnik,
Prilesje, Strmec;
7. Kokave … za naselja: Velika Slevica, Ulaka, Podulaka,
Prhajevo, Opalkovo, Pušče, Hlebče, Jakičevo, Hrustovo, Grm,
Kukmaka;
8. Karlovica … za naselja: Karlovica, Krkovo, Podkogelj,
Žaga, Podžaga, Podstrmec, Borovec, Polzelo, Adamovo,
Brankovo, Podsmreka, Logarji, Kaplanovo, Lužarji;
9. Rute … za naselja: Selo, Rupe, Dednik, Mohorje, Vrh,
Boštetje, Naredi, Bane, Zgonče, Gorenje in Dolenje Kališče ;
10. Rašica … za naselja: Rašica, Podlog, Stope, Knej.
6. člen
Občani preko odborov uresničujejo svoje skupne potrebe in
interese tako, da v sodelovanju z občinskimi organi:
- ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti
lokalnega pomena;
- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture na
svojem območju;
- sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč
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za dela s področja gospodarskih javnih služb;
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih
odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji;
- dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja (zasaditev
cvetlic, grmičevja, okrasnih dreves, ureditev in vzdrževanje
sprehajalnih poti itd.) in pri tem sodelujejo;
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna
signalizacija, ureditev dovozov, izvozov, omejevanje hitrosti
itd.);
- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in
potrebami prebivalcev kraja na področju urejanja
komunalne infrastrukture;
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih
prireditev;
- spremljajo morebitne nevarnosti na svojem območju in
o tem obveščajo štab za civilno zaščito.
7. člen
Člane posameznih odborov izvolijo občani na zborih
občanov, ki jih v skladu s statutom občine skliče župan za
območje posameznega odbora. Župan je dolžan sklicati
zbore občanov v roku enega leta od svoje izvolitve. Zbore
občanov po pooblastilu župana lahko skliče podžupan.
O poteku zbora občanov se vodi zapisnik in evidenca
prisotnosti.
8. člen
Število članov odbora se določi glede na število vključenih
naselij v posamezni odbor tako, da so preko članov v odborih
zastopani interesi vseh krajev. Vsako naselje naj bi v odboru
imelo vsaj enega predstavnika, lahko pa tudi več, in sicer
glede na število prebivalcev naselja.
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12. člen
S sprejetjem tega odloka preneha veljati Odlok o vaških,
krajevnih in trških odborih ( UL RS št. 113/2000).
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu občine Velike Lašče.
Številka: 0301-05/2011
Velike Lašče, dne 17. marca 2011
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

Na podlagi 3. in 4. odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (ZVrtUPB2, Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-D, Uradni list RS, št.
25/08 in Zvrt-E, Uradni list RS, št. 36/10) in na predlog Sveta
zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče z dne 26.
1. 2011 je Občinski svet Občine Velike Lašče na 4. redni seji
dne 17. marca 2011 sprejel

PRAVILNIK
O SPREJEMU OTROK V VRTEC Sončni žarek
I. SPLOŠNA DOLOČBA

9. člen
Odbori imajo predsednika, ki se ga izvoli izmed članov
odbora že na samem zboru občanov. Če se predsednika ne
izvoli na zboru občanov, ga člani odbora izmed sebe izvolijo
na prvi seji odbora.

1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in
način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem
otrok v vrtec Sončni žarek (v nadaljevanju: vrtec) in postopek
izpisa otroka iz vrtca.

Predsednik sklicuje seje odbora vsaj enkrat letno, predstavlja
in zastopa odbor, posreduje sklepe in predloge odbora
pristojnim občinskim organom. Prav tako je odgovoren
za posredovanje občinskih odločitev občanom, katere
predstavlja odbor, ki ga vodi.

II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC

Obvestilo o sklicu seje odbora se objavi tudi na spletni strani
Občine Velike Lašče
10. člen
Seja odbora je sklepčna, če je prisotnih vsaj polovica članov
odbora. O poteku seje odbora se piše zapisnik, ki obsega
kratek povzetek dogajanja na seji. Iz zapisnika morajo biti
razvidni sprejeti predlogi, sklepi in pobude. Odločitve
odbora se sprejemajo z večino glasov navzočih članov.
Zapisniku odbora mora biti tudi priložena lista prisotnosti.
Originalne izvode zapisnikov hrani občinska uprava.
Občinska uprava je zadolžena, da posreduje zapisnike
odborov občinskim svetnikom.
11. člen
Mandat članov odborov traja do imenovanja novega odbora.

2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje
programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11
mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega
dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok,
ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo
zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke
o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne
odsotnosti z dela.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za
naslednje šolsko leto, praviloma v mesecu februarju. Razpis
se objavi v občinskem glasilu, na spletnih straneh vrtca, na
lokalni televiziji in na oglasni deski občine in vrtca.
4. člen
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis
otroka v vrtec (v nadaljevanju vloga) na predpisanem
obrazcu, h katerem morajo biti predloženi zahtevani dokazi.
Vloge dobijo starši na sedežu vrtca, v enotah vrtca in na
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spletni strani vrtca. Vlogo odda eden od staršev oziroma
otrokov skrbnik (v nadaljevanju vlagatelj).
5. člen
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadar koli po poteku
roka za prijavo na javni razpis novincev, to je po 31. marcu
koledarskega leta, mora vrtec v roku 15 dni od prejema vloge
vlagatelja obvestiti o prejemu vloge in o pogojih vključitve
otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem v vrtec. Če
v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o
postopku sprejema ob nastanku prostega mesta oziroma
obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.
6. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok
ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.
Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši,
o datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznosti staršev,
da ob vključitvi otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra
o zdravstvenem stanju otroka in o predložitvi odločbe o
usmeritvi, če se sprejema otrok s posebnimi potrebami.
7. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest,
odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
Komisija obravnava vloge, ki so prispele do razpisanega
roka, 31. marca koledarskega leta, na svoji seji, ki ni javna v
skladu z določbami Zakona o vrtcih.
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba,
ki vodi postopek in zapisnikar.
8. člen
Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki
so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri
upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po
posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih
v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih
vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost
podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov,
pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega
postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni
postopek.
9. člen
Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke
s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili
odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji
predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti
zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti
otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe,
da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost
oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena
družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz
uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec prednostno
sprejme.
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10. člen
Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi
kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane
otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega
reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku
in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih
mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu
s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo
sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s
prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni
red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok, in čakalni
seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani
vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
11. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo
z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok
ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno
poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli
elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem
vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z
navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki
o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu
s tem zakonom in s smiselno uporabo zakona, ki ureja
splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi
nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in
težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona,
ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči
staršem, kot to določa zakon. Zoper odločitev sveta zavoda
lahko starši sprožijo upravni spor.
12. člen
Ko je v vrtcu odločeno vse o ugovorih staršev zoper obvestila
o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok,
ki so bili sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe
o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in
starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so
starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od
vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi
pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz
čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med starši in vrtcem se šteje, da je
otrok vključen v vrtec.
13. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja
otrok v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko.
Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od
odpreme na pošto.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
14. člen
Komisijo za sprejem otrok sestavljajo:
– en predstavnik delavcev vrtca, ki ga imenuje ravnatelj
zavoda;
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– en predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev vrtca;
– dva predstavnika občine ustanoviteljice, ki ju imenuje
župan;
– en predstavnik ZD doma (patronažna služba), ki ga
predlaga direktor zdravstvenega doma.
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki ga člani izvolijo iz
svojih vrst na prvi seji.
Člane komisije se imenuje za štiri leta.
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu zavoda.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka
v vrtec.
15. člen
Komisija sprejema svoje odločitve na seji s sklepi, ki jih
sprejme z večino glasov vseh članov, o poteku seje pa vodi
zapisnik, ki vsebuje naslednje podatke: – čas in kraj zasedanja
komisije; – udeležba na seji; – kratek potek dela komisije;
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni
vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka.
Zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije, je potrebno
hraniti v dokumentaciji vrtca v skladu z veljavnimi predpisi.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
16. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi
naslednjih kriterijev:
Zap. Št.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kriterij
Starši ali eden od staršev
ima skupaj z otrokom stalno
prebivališče na območju občine
Velike Lašče
Zaposlenost obeh staršev oz.
starša, če gre za eno starševsko
družino, kar je razvidno iz odločbe
o določitvi otroškega dodatka
Otrok staršev študentov – potrdilo
statusa študenta
Status študenta – en starš oz.
aktivni iskalec zaposlitve
(priložiti potrdilo)
Otrok pred vstopom v šolo
Uvrščenost otroka na čakalno listo
v preteklem letu in otrok med
letom ni bil sprejet v vrtec
Težko zdravstveno stanje v družini
(dokazila)
Sprejem dvojčkov ali trojčkov
Družina ima v ta vrtec vključenega
že enega ali več otrok
Število vseh nepresktbljenih otrok
v družini

Število točk
40 točk

20 točk

20 točk
8 točk
8 točk
8 točk
5 točki
4 točke
3 točk
vsak otrok
točka

Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen,
dodeli pripadajoče število točk.
Če dva ali več otrok dosežejo enako število točk, komisija pri
določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva rojstni datum
otroka: prednost ima starejši otrok.
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V. IZPIS OTROKA IZ VRTCA, ZAČASEN IZPIS
17. člen
Starši lahko otroka kadar koli trajno izpišejo iz vrtca z oddajo
podpisane izpisnice in z upoštevanjem 30-dnevnega izpisnega
roka.
Za ponoven vpis otroka v vrtec morajo starši oddati novo vlogo
za vpis otroka v vrtec in otrok pri sprejemu nima prednosti.
18. člen
Starši imajo možnost koriščenja rezervacije en mesec v
koledarskem letu. Rezervacijo lahko uveljavljajo v času poletnih
mesecev: junij, julij, avgust.
Rezervacijo morajo najaviti najmanj 15 dni pred želenim
datumom koriščenja (pričetek koriščenja 1. ali 15. v mesecu).
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Ur. list RS št. 22/98 in
7. čl. Statuta Občine Velike Lašče (Ur. glasilo Občine Velike
Lašče št. 2/06-UPB) je Občinski svet Občine Velike Lašče na
4. redni seji dne 17. marca 2011 sprejel

PRAVILNIK
O MERILIH ZA IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA, KI SE
SOFINANCIRAJO IZ PRORAČUNSKIH SREDSTEV
OBČINE VELIKE LAŠČE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, merila in postopki
za vrednotenje športnih programov in razdelitev sredstev,
namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini
Velike Lašče.
Predmet teh kriterijev je delitev sredstev za šport, ki jih
na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja Občina
Velike Lašče iz sredstev proračuna.
2. člen
Izvajalci programov na področju športa so:
– športna društva in klubi,
– šola in vrtec,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za dejavnosti v športu.
3. člen
Izvajalci programov športa morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v občini Velike Lašče ali izvajajo svojo
dejavnost na območju občine Velike Lašče in je v to
dejavnost vključenih najmanj 60 % občanov Občine Velike
Lašče;
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti v
občini Velike Lašče vsaj eno leto pred oddajo vloge na razpis
za sofinanciranje programov športa;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, tekmovalcih, plačani
članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o
društvih (ne velja za programe, ki jih izvajajo vrtec in šola);
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o
realizaciji programov, načrt aktivnosti za prihodnje leto in
poročila o doseženih rezultatih.
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19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
sprejemu otrok v vrtec (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št.
2/09, 1/10).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Velike Lašče.
Štev.: 0301-06/2011
Velike Lašče, dne 17. marca 201
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
4. člen
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo naslednji programi:
1. Interesna športna vzgoja predšolski otrok
– Zlati sonček,
– Naučimo se plavati,
– Ciciban planinec,
– športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in
drugi izvajalci.
Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader, najem
60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– drugi 80-urni programi.
Sofinancira se: propagandno gradivo, organizacija in
izpeljava občinskih šolskih tekmovanj, strokovni kader za
izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je
največ deset otrok, in 80-urnih programov na skupino, v
kateri je največ 20 otrok, objekt.
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
Sofinancira se objekt, strokovni kader za program v obsegu
do 400 ur letno, materialni stroški programa, meritve in
spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
4. Interesna športna vzgoja mladine
Sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe na
skupino, v kateri je največ 20 mladih, objekt.
5. Interesna športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport
Sofinancira se objekt in strokovni kader za program v obsegu
do 400 ur letno.
6. Športna dejavnost študentov
Sofinancira se strokovni kader za 80 urne programe na
skupino, v kateri je največ 20 študentk in študentov, objekt.
7. Športna rekreacija
– 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje do 20 članov in
članic v različnih športnih panogah.
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Sofinancira se najemnina objekta za socialno in zdravstveno
ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni
kader.
8. Kakovostni šport
Sofinancira se najem objekta za do 320 ur programa letno
za priprave na športna tekmovanja ekip in posameznikov
– registriranih športnikov, članov nacionalnih panožnih
športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih
do naslova državnega prvaka.
9. Športne prireditve
Sofinancira se stroške priznanj in pokalov športnikom in
športnim delavcem in organizacijske stroške prireditev.
10. Sofinanciranje opreme
Sofinancira se nakup športne opreme za potrebe izvajanja
športnih dejavnosti.
5. člen
Občina Velike Lašče vsako leto po sprejetju proračuna
objavi javni razpis za zbiranje ponudb programov, ki se
sofinancirajo iz proračunskih sredstev. Vsebino razpisa in
razpisno dokumentacijo na predlog občinske uprave določi
župan. Razpis se objavi v občinskem glasilu Trobla.
6. člen
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan.
Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje, ki omogočajo
strokovno presojo vlog.
Prednost pri sofinanciranju programov imajo športna
društva pred ostalimi izvajalci programov.
7. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna od
vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu
za področje športne dejavnosti. Vrednost programov se
določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej.
Višino sredstev za posamezne programe, opredeljene v
tem pravilniku, se določi na podlagi meril za dodeljevanje
sredstev za sofinanciranje programov športa, ki so priloga
tega pravilnika.
8. člen
V primerih, ko je v športni program vključenih več kot 30 %
članov iz drugih občin, se izvajalcu programa višino sredstev
iz 7. člena dodeli v sorazmernem deležu glede na število
članov – občanov Občine Velike Lašče in glede na število
članov iz drugih občin.
9. člen
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje,
župan občine sklene pogodbo, v kateri je opredeljen izbrani
program in višina sofinanciranja, rok za zagotovitev plačil
in način nadzora nad izvajanjem programa in porabo
proračunskih sredstev.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oz. v časovnih
razdobjih, določenih s pogodbo o izvedbi programov
športa, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Občinska uprava lahko od izvajalcev programov zahteva
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vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje
izvajanja dogovorjenega programa športa v občini.
V kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani
izvajalcev programov na področju športa, se sofinanciranje
takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v
občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za
sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
10. člen
Izvajalci športnih programov so dolžni poročila o realizaciji
posredovati občinski upravi do 30. novembra tekočega leta.
Če izvajalci športnih programov, za katere so z občino
sklenili pogodbo o sofinanciranju, teh programov niso
realizirali v pogodbeno dogovorjenem obsegu, se sredstva,
ki bi glede na manjšo realizacijo športnih programov ostala
neporabljena, razdeli najuspešnejšim društvom v tekočem
letu. Predlog razdelitve pripravi komisija, ki jo imenuje
župan.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se izvajalcem športnih
programov razdeli na podlagi sklepa, ki ga izda župan.
11. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz
proračunskih sredstev Občine Velike Lašče (Uradno glasilo
Občine Velike Lašče št. 2/2009).
12. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče
in začne veljati naslednji dan po objavi.

PRILOGA:
Merila za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje programov
športa
Številka: 0301-07/2011
Velike Lašče, 17. marca 2011
				Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
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PRILOGA:
Merila za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje programov športa
A. Merila glede na opredeljene programe
Tabela 1 – Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Program
Zlati sonček
Naučimo se plavati
Ciciban planinec
Drugi 60-urni programi

Velikost skupine
20
10
20
20

Št. ur letno
Po programu Šport mladih
10
60
60

Št. točk
10
10
10
Objekt 10
Strokovni kader 10

Št. ur letno
Po programu Šport mladih
Po programu Šport mladih
20
80

Št. točk
10
10
10
Objekt 15
Strokovni kader 10

Tabela 2 – Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Program
Zlati sonček
Krpan
Naučimo se plavati
Drugi 80-urni programi

Velikost skupine
20
20
10
20

Tabela 3 – Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Program
Sofinanciranje najema objekta
Strokovni kader
Materialni stroški programa, meritve in
spremljanje treniranosti, zavarovanje

Št. ur letno
240
240
240

Št. točk
Zaprti objekt: 30
20
10

Odprti objekt: 5

Tabela 4 – Interesna športna vzgoja mladine
Program
80-urni programi

Velikost skupine
20

Št. ur letno
80

Št. točk
Objekt 15
Strokovni kader 10

Tabela 5 – Interesna športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Program
Sofinanciranje najema objekta
Strokovni kader

Št. ur letno
240
240

Št. točk
Zaprti objekt: 30
20

Odprti objekt: 5

Tabela 6 – Športna dejavnost študentov
Program
80-urni programi

Velikost skupine
20

Št. ur letno
80

Št. točk
Objekt 15
Strokovni kader 10

23. 3. 2011
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Tabela 7 – Športna rekreacija
Program
80-urni programi
Za soc.in zdr. ogrožene in starejše od 65 let

Velikost skupine
20

Št. ur letno
80

Št. ur letno
240

Št. točk
Objekt 15
Objekt 15
Strokovni kader 10

Št. točk
Zaprti objekt: 30

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI VELIKE LAŠČE ZA LETO 2011

Odprti objekt: 5

Tabela 9 – Športne prireditve
Vrsta prireditve
Občinska športna tekmovanja
Občinska ligaška tekmovanja
Medobčinska in regijska tekmovanja organizirana v obč. Vel.Lašče
Državno prvenstvo, org. v obč. V. Lašče
Množične športne prireditve

Št. tekmovalcev
Do 25
Nad 25
Nad 6 ekip
Nad 25

Št. točk
10
20
70
25
50
do 30

B. Merila glede na razvrstitev športnih panog
Glede na specifične razvitosti posameznih športnih panog v lokalnem okolju in glede na razširjenost in uspešnost se
določi prednostne športne panoge v občini in prizna dodatno število točk, in sicer:
Kakovost športnih dosežkov
Nastopanje v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze –
kolektivni športi
Nastopanje v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze –
individualni športi

Prednostna športna panoga
Nogomet
Košarka
Namizni tenis
kickbox
lokostrelstvo

Št. točk
50
50
10
10
10

Po merilih iz točke A se razdeli 80 % sredstev za sofinanciranje športnih prireditev in programov, po merilih iz točke B
se razdeli 20 % sredstev.
C. Oprema za športna društva
Oprema
Športna oprema in vzdrževanje objektov, ki niso v lasti
Občine Velike Lašče

Delež sofinanciranja
do 50 % stroškov, izkazanih na podlagi predloženih
računov

Po merilu iz točke C se razdeli proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje opreme za športna društva.
Velike Lašče, dne 17. marca 2011				

Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/11

Na podlagi 7. čl. Zakona o športu (Ur. list RS št. 22/98) in 7. čl.
Statuta Občine Velike Lašče (Ur. glasilo Občine Velike Lašče št.
2/06-UPB) je Občinski svet Občine Velike Lašče na svoji 4. redni
seji dne 17. marca 2011 sprejel

Tabela 8 – Kakovostni šport
Program
Sofinanciranje najema objekta

23. 3. 2011

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

1.) Občina Velike Lašče v proračunu za leto 2011 zagotavlja
sredstva za sofinanciranje programov športa, ki ga v občini
izvajajo športna društva, šola in vrtec ter drugi izvajalci športnih
programov, sredstva za sofinanciranje občinskih športnih
prireditev, sofinanciranje vzdrževanja in upravljanja športnih
objektov in sofinanciranja nakupa opreme za športna društva
ter sredstva za investicije.
2.) Letni program športa po proračunskih postavkah zajema
naslednja področja:
- sofinanciranje športnih programov – dotacije športnim
izvajalcem na podlagi razpisa (sofinanciranje interesne vzgoje
predšolskih otrok, športne vzgoje šoloobveznih otrok, športne
vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
interesne športne vzgoje mladine, interesne športne vzgoje
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, športne
dejavnosti študentov, športne rekreacije, kakovostnega športa,
športnih prireditev, sofinanciranje opreme);
– investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov;
– investicije.
2.1) Proračunski postavki 1881 in 1882
Sredstva v okviru teh dveh proračunskih postavk so v celoti
namenjena za sofinanciranje programov izvajalcev športnih
dejavnosti, in sicer:
– Interesna vzgoja predšolskih otrok – program Zlati
sonček, naučimo se plavati, Ciciban planinec in druge športne
dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.
Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60
ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.
– Športna vzgoja šoloobveznih otrok – program Zlati
sonček, Krpan, naučimo se plavati in drugi 80-urni programi.
Sofinancira se propagandno gradivo, organizacija in izpeljava
občinskih šolskih tekmovanj, strokovni kader za izvedbo
20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ deset
otrok in 80-urnih programov na skupino, v kateri je največ 20
otrok, objekt.
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport – sofinancira se objekt, strokovni kader v obsegu do 400
ur letno, materialni stroški programa, meritve in spremljanje
treniranosti, nezgodno zavarovanje.
– Interesna športna vzgoja mladine – sofinancira se
strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je
največ 20 mladih, objekt.
– Interesna športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport – sofinancira se objekt in strokovni kader za
program v obsegu do 400 ur letno.
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– Športna dejavnost študentov – Sofinancira se strokovni
kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20
študentk in študentov, objekt.
– Športna rekreacija – 80 ur programa vadbe na skupino,
ki šteje 20 članov in članic v različnih športnih panogah.
Sofinancira se najemnina objekta, za socialno in zdravstveno
ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.
– Kakovostni šport – Sofinancira se najem objekta za do
320 ur programa za priprave na športna tekmovanja ekip in
posameznikov – registriranih športnikov, članov nacionalnih
panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih
sistemih do naslova državnega prvaka.
– Športne prireditve – sofinancira se stroške priznanj in
pokalov športnikom in športnim delavcem in organizacijske
stroške prireditev.
2.2) Proračunska postavka 1883 – Športna igrišča po
vaseh – vzdrževanje
V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za
kritje stroškov igrišča v Dvorski vasi – elektrika, voda.
2.3) Proračunska postavka 1884 – investicije – objekti za
športne dejavnosti
Sredstva v okviru te proračunske postavke se namenijo v
skladu s sprejetem Načrtom razvojnih programov za obdobje
2011–2014, ki je priloga proračuna občine Velike Lašče za leto
2011.
2.4) Proračunska postavka 1885 – Vzdrževanje (čiščenje)
in upravljanje športne dvorane
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za čiščenje in
upravljanje športne dvorane v Velikih Laščah.
2.5) Proračunska postavka 1886 – sofinanciranje opreme
za športna društva
V okviru te postavke se nameni sredstva za sofinanciranje
športne opreme za potrebe izvajanja športnih dejavnosti.
3.) Za sredstva pod točkama 2.1 in 2.5 občina objavi razpis
v občinskem glasilu Trobla. Na podlagi prispelih prijav na razpis
in v skladu s Pravilnikom o merilih za izbor programov športa,
ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče
se izpelje postopek za sofinanciranje programov na področju
športa. Z izbranimi izvajalci programov športa, ki izpolnjujejo
pogoje za sofinanciranje dejavnosti iz občinskega proračuna,
župan sklene pogodbo.
4.) Letni program športa za leto 2011 se objavi v Uradnem
glasilu Občine Velike Lašče.
Štev.: 671-01/2011
Velike Lašče, dne 17. marca 2011.
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.

23. 3. 2011

Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/11

Občina Velike Lašče na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o merilih za izbor
programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih
sredstev Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike
Lašče št. 2/11), 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno
glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06-UPB) in Odloka o
proračunu Občine Velike Lašče za leto 2011 (Uradno glasilo
Občine Velike Lašče št. 1/11) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI VELIKE LAŠČE V LETU 2011
1. Predmet razpisa in udeleženci
1. 1. Na razpisu lahko sodelujejo športna društva in klubi,
šola in vrtec, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in
druge organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti
v športu in imajo sedež v Občini Velike Lašče ali delujejo na
območju Občine Velike Lašče in je v to dejavnost vključenih
najmanj 60 % občanov Občine Velike Lašče ter izpolnjujejo
pogoje iz Pravilnika o merilih za izbor programov športa,
ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike
Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/11).
2. Pogoji, merila in kriteriji
Pogoji, merila in kriteriji so opredeljeni v Pravilniku o merilih
za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih
sredstev Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike
Lašče št. 2/11), na podlagi katerih se bodo iz proračunskih
sredstev financirali naslednji programi:
2.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
- Zlati sonček,
- Naučimo se plavati,
- Ciciban planinec,
- športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in
drugi izvajalci.
Sofinancira se: propagandno gradivo, strokovni kader, najem
do 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.
2.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
- Zlati sonček,
- Krpan,
- Naučimo se plavati,
- drugi 80-urni programi.
Sofinancira se: propagandno gradivo, organizacija in
izpeljava občinskih šolskih tekmovanj, strokovni kader za
izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je
največ 10 otrok, in 80-urnih programov na skupino, v kateri
je največ 20 otrok, objekt.
2.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport.
Sofinancira se: objekt, strokovni kader v obsegu do 400
ur, materialni stroški programa, meritve in spremljanje
treniranosti, nezgodno zavarovanje.
2.4. Interesna športna vzgoja mladine
Sofinancira se: strokovni kader za 80-urne programe na
skupino, v kateri je največ 20 mladih, objekt.
2.5. Interesna športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport
Sofinancira se objekt in strokovni kader za program v obsegu
do 400 ur letno.
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2.6. Športna dejavnost študentov
Sofinancira se strokovni kader za 80 urne programe na
skupino, v kateri je največ 20 študentk in študentov, objekt.
2.7. Športna rekreacija
Sofinancira se 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje
20 članov in članic, v različnih športnih panogah, in sicer
najemnina objekta za socialno in zdravstveno ogrožene ter
občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.
2.8. Kakovostni šport
Sofinancira se najem objekta za do 320 ur programa letno
za priprave na športna tekmovanja ekip in posameznikov
– registriranih športnikov, članov nacionalnih panožnih
športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih
do naslova državnega prvaka.
2.9. Športne prireditve
Sofinancira se: stroške priznanj in pokalov športnikom in
športnim delavcem in organizacijske stroške prireditev.
2.10. Sofinanciranje opreme
Sofinancira se: nakup športne opreme za potrebe izvajanja
športnih dejavnosti.
3. Višina razpoložljivih sredstev
Proračunska postavka 1881, 1882 in 1886 za:
– programi pod točkami 2.1. do 2.9: 16.500,00 EUR,
– programi pod točko 2.10: 2.000,00 EUR.
4. Razpisna dokumentacija in informacije
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 01/7810 367, Veronika Vasič.
5. Način in rok prijave
Prijave je treba oddati na naslov: Občina Velike Lašče,
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, s pripisom »za javni
razpis – šport 2011«.
Programi morajo biti finančno ovrednoteni in navedeni viri
financiranja. Iz cene, ki jo plačujejo udeleženci posameznih
športnih programov, mora biti razvidno, kolikšen znesek
predstavlja strošek vaditelja, strošek najema prostora in
drugi stroški.
Obvezne priloge k prijavi na razpis so: seznam aktivnih
registriranih športnikov v panožni športni zvezi, seznam
članov po posameznih vadbenih skupinah z navedbo
vaditelja skupine, kopije dokazil o strokovni usposobljenosti
vaditeljev, urnik vadbe, poročilo o delu v preteklem letu.
Rok za prijavo na razpis je 8. april 2011 do 12. ure.
6. Obravnava prejetih prijav in odločanje o sofinanciranju
Na podlagi pogojev za sofinanciranje športnih programov v
Občini Velike Lašče, meril ter prejetih prijav na razpis pripravi
komisija, ki jo imenuje župan, predlog za sofinanciranje
izbranih programov športa. Prednost pri sofinanciranju
programov imajo športna društva pred ostalimi izvajalci
programov.
Z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za leto 2011.
Občina Velike Lašče

23. 3. 2011

Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/11

Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu Občine
velike Lašče za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče
št. 1/11) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno
glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06-UPB) ter Pravilnika za
vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št.
1/08, spremembe in dopolnitve 2/09) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN
PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH
KULTURNIH DEJAVNOSTI
V OBČINI VELIKE LAŠČE V LETU 2011
1. Predmet razpisa in udeleženci
1.1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev in programov
na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja,
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju
knjižne, glasbene, plesne, gledališke, lutkovne, folklorne,
filmske, literarne, likovne, fotografske dejavnosti.
1.2. Udeleženci
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih
programov:
kulturna društva;
ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano
kulturno dejavnost;
zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva;
javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, in sicer za
program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega
akta javnega zavoda;
samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo
potrjujejo javno priznani uspehi oz. so na enem od opisanih
področij ustvarili zaključen projekt;
ostale nevladne organizacije oziroma zasebni neprofitni
zavodi, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano
kulturno dejavnost.
2. Pogoji, merila in kriteriji
2.1. Pogoji
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Velike Lašče ali izvajajo dejavnost na
območju Občine Velike Lašče in je v to dejavnost vključenih
najmanj 60 % članov – občanov Velikih Lašč;
- da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj
eno leto;
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske
in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
kulturnih dejavnosti;
- da imajo urejeno evidenco o aktivnih članih društva
(obvezna priloga – seznam aktivnih članov društva);
- da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
- da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o
realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto;
- samostojni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno
prebivališče v Občini Velike Lašče;
- da se odzivajo na potrebe občine v okviru občinskega
programa kulturnih aktivnosti;
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izvajalci so tudi dolžni v svojih promocijskih gradivih na
primeren način predstavljati Občino Velike Lašče.
2.2. Merila in kriteriji
Pri izbiri programov, prireditev in projektov, ki se sofinancirajo
iz občinskega proračuna, se upoštevajo naslednja osnovna
merila in kriteriji:
- redno in kvalitetno delo društva;
- kakovost predlaganega programa;
- realna možnost izvedbe programa;
- delež lastnih sredstev;
- delež sredstev iz drugih virov;
- odmevnost programov, izvedenih v preteklem letu (število
obiskovalcev, strokovne kritike);
- za izvedene samostojne prireditve se štejejo vse prireditve,
organizirane in izpeljane na območju Občine Velike Lašče in
izven nje;
- priznana vaja predstavlja dve šolski uri;
- honorar mentorju predstavlja nagrado mentorju,
izobraževanje mentorja in strokovna literatura;
- programski stroški so vezani na izvedbo programa (note,
inštrumenti, oblačila, rekviziti, tehnična oprema …).
3. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna vrednost sredstev, ki so na razpolago za
sofinanciranje kulturnih programov v letu 2011, znaša za
proračunsko postavko 1831 – Sofinanciranje kulturnih
prireditev in programov društev 13.000,00 EUR.
4. Razpisna dokumentacija in informacije
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 01/78 10 362, Lidija Čop.
5. Način in rok prijave
Prijave je treba oddati na naslov: Občina Velike Lašče,
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, s pripisom »za javni
razpis – kultura 2011«.
Načrtovane prireditve in programi morajo biti finančno
ovrednoteni in navedeni viri financiranja. Iz cene, ki jo
plačujejo udeleženci posameznih programov, mora biti
razvidno, kolikšen znesek programa financirajo sami.
Rok za prijavo na razpis je 8. april 2011 do 12. ure.
6. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Prispele prijave na razpis bo ocenil in ovrednotil odbor za
družbene dejavnosti.
Z izbranimi organizatorji prireditev in izvajalci programov
bodo najkasneje v roku 30 dni po zaključenem izbiranju
prijav sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2011.
Občina Velike Lašče

23. 3. 2011

Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/11

Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu Občine
velike Lašče za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče
1/11) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo
Občine Velike Lašče, št. 2/06-UPB) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV
IN PROGRAMOV NA PODROČJU
TURIZMA, KMETIJSTVA
IN DROBNEGA GOSPODARSTVA
TER OSTALIH DEJAVNOSTI DRUŠTEV
IN ORGANIZACIJ
V OBČINI VELIKE LAŠČE V LETU 2011
1. Predmet razpisa in udeleženci
1.1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev in programov
na področju turizma, kmetijstva in drobnega gospodarstva
ter ostalih dejavnosti društev in organizacij v občini Velike
Lašče.
1.2. Udeleženci
Na razpisu lahko sodelujejo vsa društva iz navedenega
področja, druga društva in organizacije, ki delujejo na
območju Občine Velike Lašče in imajo najmanj 60 % članov,
ki so občani občine Velike Lašče.
2. Merila in kriteriji
- število aktivnih članov, ki jih zastopa društvo;
- delež lastnih sredstev;
- vsebina programa (vključevanje mladine v program,
izobraževanje, sodelovanje in soorganizacija občinskih
prireditev, skrb za naravno in kulturno dediščino, oživljanje
kraja);
- da je predloženi program namenjen čim večjemu številu
uporabnikov in
- da je izvedba programa primerljiva s povprečno kakovostjo
v dejavnosti (priznanja, nagrade, gostovanje, reference …).
3. Višina razpoložljivih sredstev
3.1 Proračunska postavka 1104 – Sofinanciranje programov
društev na področju kmetijstva in razvoja podeželja:
6.000,00 EUR.
3.2 Proračunska postavka 1406 – Sofinanciranje turističnih
prireditev in programov turističnih društev: 6.000,00 EUR.
3.3 Proračunska postavka 0405 – Sofinanciranje sodelovanja
na občinskih proslavah in prireditvah: 2.000,00 EUR.
3.4 Sofinanciranje programov ostalih društev in organizacij
proračunska postavka 1871 - Veterani vojne za RS, Zarja
spominov, Zamolčani grobovi …: 4.500,00 EUR
proračunska postavka 1872– Dejavnost raznih društev
(upokojenci, mladina, skavti …): 4.000,00 EUR
3.5 Proračunska postavka 2010 –
humanitarnih dejavnosti: 3.000,00 EUR.

Sofinanciranje
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4. 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 70, Jerica Tomšič Lušin in Veronika Vasič.
5. Način in rok prijave
Prijave je treba oddati na naslov: Občina Velike Lašče,
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, s pripisom: »za javni
razpis – društva 2011«.
Načrtovane prireditve in programi morajo biti finančno
ovrednoteni in navedeni viri financiranja. Iz cene, ki jo
plačujejo udeleženci posameznih programov, mora biti
razvidno, kolikšen znesek programa financirajo udeleženci
sami.
Pogoj za pridobitev občinskih sredstev je predložitev
poročila o delu za predhodno leto!

23. 3. 2011
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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 20.4.2011. 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

Rok za prijavo na razpis je 8. april 2011 do 12. ure.
6. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Prispele prijave bodo obravnavali pristojni občinski odbori.
Z izbranimi organizatorji prireditev in izvajalci programov
bodo najkasneje v roku 30 dni po zaključenem izbiranju
prijav sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2011.
Občina Velike Lašče

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na
podlagi 18. in 19. člena Zakona o medijih (Urani list RS št.
110/2006-UPB1) in 10. člena Odloka o izdajanju občinskega
glasila Občine Velike Lašče (Uradno glasilo občine Velike
Lašče, št. 1/11) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO ODGOVORNEGA
UREDNIKA OBČINSKEGA GLASILA
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Komisija za priznanja in odlikovanja Občine Velike Lašče v
skladu z odlokom o priznanjih Občine Velike Lašče (Ur. l. RS
št. 63/00) objavlja

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE VELIKE LAŠČE V LETU 2011
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, ki je s
svojim delovanjem izredno prispeval k razvoju, ugledu in
uveljavljanju Občine Velike Lašče.
Podelitev priznanj Občine Velike Lašče
Priznanje se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v
zadnjem obdobju kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno
delo na družbeno-ekonomskem, znanstvenem, tehničnem,
kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti v obdobju
zadnjega leta.
Priznanje lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov in
pravne osebe oziroma organizacije.
Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Velike Lašče so
lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge

- je občan Občine Velike Lašče;
- ni predstavnik politične stranke ali liste na lokalnem nivoju;
- ima vsaj VI. stopnjo izobrazbe;
- splošne pogoje za odgovornega urednika, opredeljene v
Zakonu o medijih.
Mandatna doba izbranega odgovornega urednika je enaka
mandatni dobi članov občinskega sveta, ki se izteče po
lokalnih volitvah v letu 2014, oz. traja do imenovanja novega
odgovornega urednika.
Kandidati naj v prijavi na razpis poleg dokazil o izpolnjevanju
pogojev priložijo tudi svoje poglede na zasnovo glasila, ki
naj temelji na sprejeti programski zasnovi glasila (Trobla
2/2003, stran 2 in na spletnem naslovu: http://www.velikelasce.si/vsebina.acam/si/02/drugo_67/).
Prijave na razpis naj kandidati pošljejo do 20.4.2011 na naslov:
Občina Velike Lašče, Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče s
pripisom: »Ne odpiraj – razpis za odgovornega urednika.«
Občina Velike Lašče
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Na podlagi 6. člena Uredbe o merilih za oblikovanje javne
mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Ur. l. RS št. 16/98,
27/99 in 134/03) – v nadaljevanju uredba, je Občinski svet
Občine Velike Lašče na 1. dopisni seji dne 4. februarja 2011
sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI POGOJEV ZA VPIS UČENCEV
IZ ŠOLSKIH OKOLIŠEV DRUGIH OBČIN NA
OSNOVNO ŠOLO PRIMOŽA TRUBARJA
VELIKE LAŠČE
Poleg splošnih pogojev, ki jih določa uredba, pod katerimi
lahko OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče v šolo vpisuje učence
iz drugih šolskih okolišev, občina Velike Lašče določa še
naslednje:
1. Otroke iz drugih občin se lahko vpisuje v OŠ Primoža
Trubarja Velike Lašče samo pod pogojem, da se zaradi tega
na matični šoli ali na podružnici, kamor se otroka vpisuje,
ne poveča število oddelkov in da je v oddelku prostora še
najmanj za dva učenca.
2. OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče si ob vpisu otroka
iz drugega šolskega okoliša pridobi potrdilo, da se v šoli
v šolskem okolišu, kjer učenec prebiva, zato ne zmanjša
število oddelkov oziroma to nima za posledico spremembe
statusa šole ali njene ukinitve.
3. OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče si ob vpisu otroka iz
drugega šolskega okoliša pridobi izjavo staršev ali soglasje
občine, kjer otrok prebiva, iz katere bo razvidno, da bo
poskrbljeno za organizacijo in financiranje prevozov tega
otroka v vseh letih šolanja v osnovni šoli.
Sklep vse objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in
začne veljati dan po objavi.

Štev.: 6000-05/2011-1
Velike Lašče, dne 4. februarja 2011
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
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Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5, 58/09 in 36/10) in 16. člena
Statuta občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike
Lašče št. 2/06 - UPB) je Občinski svet Občine Velike Lašče na
4. seji, dne 17. marca 2011 sprejel

SKLEP
o imenovanju Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Velike Lašče se imenujejo:
- Jakob Jaklič, predsednik odbora za komunalo, varstvo
okolja in urejanje prostora,
- Marija Ivanc Čampa, predstavnica občinske uprave Velike
Lašče,
- Bojan Novak, predstavnik osnovne šole in vrtca,
- Silvo Možek, predstavnik sveta staršev osnovne šole,
- Dejan Purkat, predstavnik upravljavca občinskih cest,
- Blaž Jaklič, vodja policijskega okoliša Velike Lašče.
Mandatna doba Sveta traja štiri (4) leta. Člani Sveta so lahko
ponovno imenovani.
Št.: 0301-08/2011-1
Velike Lašče, dne 17. marca 2011				
Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž., l.r.
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