
OBČINA VELIKE LAŠČE 

Levstikov trg 1 
1315 VELIKE LAŠČE                                                                                              NADZORNI ODBOR 
 

 

Št. 7-2019 

 

ZAPISNIK 

7. seje Nadzornega odbora Občine Velike Lašče, 

ki je bila v sredo, 04. marca 2020 ob 16.00 uri v prostorih Občine Velike Lašče 

 

 

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

Opravičeno odsoten član NO: / 

Ostali prisotni: Jerica Tomšič Lušin 

 

 

Predsednik NO Robert Hren je predlagal naslednji dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti  NO 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje NO 

3. Pregled financiranja Društva podeželskih žena, Konjerejskega društva, DOD Gradež, KUD 

Marij Kogoj(vse za leto 2018 in  pregled razpisa Celostna podoba občine 

4. Sprejem sklepov NO 

 

 

K.1. 

 
Prisotna so vsi trije člani za to NO lahko veljavno zaseda in je sklepčen. 

 

 

K.2. 

 

Pregledali in potrdili smo zapisnik prejšnje seje. 

 

 

K.3. 

 

NO je pregledal financiranje Društva podeželskih žena, Konjerejskega društva, Društva za ohranjanje 

dediščine Gradež in KUD Marij Kogoj. 

Vsa društva so se v letu 2018 javila vsaj na enega od razpisov:  

- na javni razpis za sofinanciranje projektov in programov društev in drugih izvajalcev v občini Velike 

Lašče za leto 2018 



- na javni razpis za sofinanciranje prireditev in programov na področju ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti v občini Velike Lašče za leto 2018 ali 

- na javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Velike Lašče za leto 2018. 

 

Na podlagi popolnih vlog, je občina vsem nadzorovanim društvom izdala sklepe o sofinanciranjih in 

na podlagi teh sklepov so bile na podlagi veljavnih pravilnikov sklenjene tudi pogodbe.  

Društva so na podlagi podpisanih pogodb na občino pošiljala poročila o izvedenih projektih in na 

podlagi teh poročil, je občina  izdala sklepe o nakazilih sredstev na račune društev. 

 

Nekatera društva so tudi dobila sredstva iz naslova pokroviteljstva in iz naslova sodelovanja na 

prireditvah, v kolikor so bili povabljeni in so se povabilu odzvali. 

Društvo podeželskih žena: Za obe prireditvi, kamor so bili s strani Občine povabljeni k sodelovanju so 

priložena poročila o sodelovanju na občinskem prazniku in o sodelovanju na podelitvi Rožančevih 

nagrad na Trubarjevi domačiji v letu 2018. Na podlagi obeh poročil so bile narejene tudi odredbe o 

nakazilih. 

Na podlagi pravilnika o pokroviteljstvu z dne 21.05.2014, je društvo na občino poslalo vlogo za 

pokroviteljstvo za pogostitev kolesarjev na Trubarjevi domačiji in za stroške tiska brošure društva. S 

strani Občine so bili izdani dokumenti sklep o pokroviteljstvu in odredbe o nakazilih. 

Sredstva iz naslova pokroviteljstva je dobilo tudi društvo za ohranjanje kulturne dediščine Gradež. 

 

Pregled razpisa Celostna podoba Občine Velike Lašče. 

- sklep o izbiri komisije za izvedbo razpisa je bil 15.3.2019 

- sledi vabilo k oddaji ponudb 8.10.2019 v občinskem glasilu Trobla 

- prispele so tri ponudbe: Marjan Platovšek, Špela Andoljšek(3. različice), Viktor Kranjc 

- merilo za izbiro ponudbe je 60 % cena, 40 % oblika 

- izvedla se je anketa med 5  naključno izbranimi krajani 

- največ glasov je dolbil predlog št. 4. Špele Andoljšek 

- Viktor Kranjc je bil izločen, zaradi nepopolne vloge 

 

 

K.4. 

 

Postopek izpeljave financiranja omenjenih društev je bil izpeljan v skladu s veljavnimi 

predpisi(pravilniki, pogodbami, sklepi) občine. 

 

Postopek izpeljave Celostne podobe občine Velike Lašče ni bil izpeljan. Vzrok za neizvedbo naj pojasni 

občinska uprava. 

 

 

NO je sejo zaključil ob 18.00 uri. 

 

 

Zapisala                                                                                                                              Predsednik NO 

Urška Vesel                                                                                                                        Robert Hren 

 


