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URADNO GLASILO
Občine Velike Lašče
Številka 4/18, 4. julij 2018

1. SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra __________________________________________________________________ 1
2. SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra __________________________________________________________________ 1
3. JAVNI RAZPIS za uporabo športne dvorane v Velikih Laščah za sezono 2018/2019 ________________________________ 2

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 7. dopisni seji, dne 8. junija 2018 sprejel

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 7. dopisni seji dne 8. junija 2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na parceli št.
2075/22 k.o. 1717 – Velike Lašče, zemljišče v izmeri 26 m2.

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na parceli št.
1308/2 k.o. 1713 – Krvava Peč, zemljišče v izmeri 92 m2.

II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane lastnina Občine
Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.

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.

III.
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.

Številka: 0301-015/2018-1
Velike Lašče, dne 8. junija 2018

Številka: 0301-016/2018-1
Velike Lašče, dne 8. junija 2018

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

Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž., l.r.
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Občina Velike Lašče na podlagi Pravilnika o oddajanju prostorov
v najem in uporabo (Ur. glasilo Občine Velike Lašče št. 2/10, 2/16)

objavlja
JAVNI RAZPIS ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE
V VELIKIH LAŠČAH ZA SEZONO 2018/2019
Vabimo športna društva, klube in druge zainteresirane
uporabnike športne dvorane, da za sezono 2018/2019 oddajo
vlogo za uporabo športne dvorane.
Na podlagi zbranih vlog za uporabo športne dvorane bo
upoštevana prednostna pravica uporabnikov po naslednjem
vrstnem redu:
1. OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče za izvedbo šolskega pouka
športa in šolskih interesnih dejavnosti;
2. programi športnih društev in klubov za otroke in mladino,
usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport iz občine Velike Lašče;
3. programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjeni v
kakovostni in vrhunski šport iz občine Velike Lašče;
4. drugi klubi, društva in skupine iz občine Velike Lašče, ki
izvajajo športno rekreacijo;
5. športna društva in klubi zunaj občine;
6. drugi uporabniki.
Razpored uporabe dvorane na podlagi prijav pripravi komisija,
ki jo imenuje župan. Predlog komisije potrdi župan.
Z uporabniki športne dvorane občina sklene pogodbo, v
kateri se poleg splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o
medsebojnih obveznostih lastnika, upravitelja in uporabnika
določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za
dogovorjeno uporabo športne dvorane, upoštevanje hišnega
reda, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi ter
za varnost uporabnikov.

OBČINA VELIKE LAŠČE

tel.: 01 781 03 70

Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net
e-naslov: www.velike-lasce.si

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin (Uradno glasilo Občine Velike
Lašče, št. 4/2017), so starši, ki imajo stalno prebivališče v Občini Velike Lašče (vsaj eden od staršev in otrok),
upravičeni do denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin v višini do 25,00 EUR na šoloobveznega otroka.

VLOGA ZA DODELITEV DENARNIH SREDSTEV
ZA NAKUP ŠOLSKIH POTREBŠČIN
Vlagatelj(ica): …………………………………………………………………………………………
(ime in priimek enega od staršev)

Davčna številka:……………………………………………………………………………………….
Naslov stalnega bivališča: ..……………………………………………………………………….....
Uveljavljam dotacijo za nakup šolskih potrebščin za naslednje šoloobvezne otroke
Ime, priimek

Letnica rojstva

Naslov

Številka transakcijskega računa vlagatelja (ice): ……………………..…………………

Prijavo na razpis je potrebno oddati na obrazcu, ki je objavljen
na spletni strani Občine Velike Lašče (http: www.velike-lasce.si),
lahko pa ga dobite tudi v tajništvu občine.

Račun je odprt pri banki: ……………………………………………………….………..

Rok za prijavo je 15. september 2018. (Informacije: barbara.
pecnik@velike-lasce.si, tel. 01/781 03 60).

Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka dodelitve denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin na
podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/2017).

Občina Velike Lašče

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako
da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma
posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene
osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih
podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno
z oblikovanjem profilov.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve
obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom
pravic).
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za
varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si.

Datum: ……………………

Podpis vlagatelja(ice):……………………………….
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------------------------------------------- Izpolni občinska uprava --------------------------------------------

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin (Uradno glasilo Občine
Velike Lašče, št. 4/2017) se vlagatelju izda naslednji

SKLEP
Vlagatelju ............................................................... se na podlagi vloge za dodelitev denarnih sredstev za
nakup šolskih potrebščin za otroke, navedene v vlogi odobri dotacija v znesku ……………… EUR.
Odobrena sredstva se nakažejo na bančni račun vlagatelja iz proračunske postavke 19017 Dotacija za otroke.
Pouk o pravnem sredstvu: Vlagatelj lahko pri Občini Velike Lašče v roku 8 dni po prejemu sklepa vloži
pritožbo, o kateri odloča župan.

Datum: ……………….

Tajnica občine
Jerica Tomšič Lušin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odrejam izplačilo.

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan

