
OBČINA VELIKE LAŠČE 

Levstikov trg 1 
1315 VELIKE LAŠČE                                                                                              NADZORNI ODBOR 
 

 

Št. 6-2020 

 

 

ZAPISNIK 

6. seje Nadzornega odbora Občine Velike Lašče, 

ki je bila v sredo, 19. februarja 2020 ob 15.30 uri v prostorih Občine Velike Lašče 

 

 

Nadzorovana oseba: Društvo podeželskih žena, Konjerejsko društvo, Gasilska zveza, Gasilska društva, 
                                      Društvo za ohranjanje dediščine Gradež, KUD Marij Kogoj Turjak in Občina 
                                      Velike Lašče 
 

Prisotni člani nadzornega odbora(NO): Urška Vesel, Robert Hren in Jože Stritar 

 

Ostali prisotni: Jerica Tomšič Lušin, Suzana Petrič 

 

Sejo je začel predsednik NO Robert Hren. Pozdravil je vse navzoče, predlagal za zapisničarko Urško 

Vesel in predlagal naslednji dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti  NO,  potrditev dnevnega reda in zapisničarke 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje NO 

3. Nadzor društev in zveze(seznam zgoraj) sofinanciranih od občine v letu  2018 v skladu s 

Sklepom o izvedbi nadzora (navodila) št 3. 

4. Sprejem sklepov NO 

 

 

K.1. 

 
Prisotni so vsi trije člani za to NO lahko veljavno zaseda. Potrdi se dnevni red in zapisničarko. 

 

 

K.2. 
 
Pregledali in potrdili smo zapisnik prejšnje seje. 

 

 

K.3. 

 
Nadzorni odbor se je seznanil z načinom financiranja društev v občini.  



Podlaga za sofinanciranje društev je vsakoletni proračun občine. Na osnovi tega se razpiše razpis v 

sredstvih obveščanja, na katerega se potem javljajo društva s svojimi programi. Sledi odredba o 

določitvi sredstev na osnovi programa. Društva morajo tudi predložiti vso dokumentacijo s katero 

dokazujejo svojo dejavnost.  

Komisija, ki jo določi župan, pregleda vso dokumentacijo in poda svoje mnenje. Sklep o izplačilu izda 

župan. 

Sledi izplačilo sredstev. 

Izjema pri društvih so gasilci, kjer financiranje poteka na podlagi  Pogodbe o opravljanju javne službe, 

ki je sestavni del proračuna občine in je vsako leto približno enako in se izplačuje Zvez gasilskih društev 

po četrtinah. 

Večja postavka pri sofinanciranju društev so investicije v opremo(gasilska vozila, zaščitna sredstva), ki 

morajo biti v proračunu zajeta tudi v načrtu razvojnih programov. 

 

Župan lahko tudi izjemoma dodeli sredstva posameznemu društvu izven rednega postopka na osnovi 

Pravilnika o pokroviteljstvu. Posamezno društvo vloži na občino prošnjo za izredno financiranje, 

sredstva pa odobri župan na podlagi sklepa. 

 

 

K.4. 

 

Na tej seji NO ni sprejel sklepov, ker se je samo seznanil z vsemi postopki financiranja društev. 

Podroben pregled financiranja društev bo sledil na naslednji seji.  

 

NO je sejo zaključil ob 18.  uri. 

 

 

Zapisala                                                                                                                              Predsednik NO 

Urška Vesel                                                                                                                        Robert Hren 


