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Na podlagi 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Ur. l. RS št. 2/06, 
6/013) je Občinski svet občine Velike Lašče na 2. izredni seji dne 
29. junija 2017 sprejel
 
 

P R A V I L N I K
O DODELJEVANJU DENARNIH SREDSTEV ZA 

NAKUP ŠOLSKIH POTREBŠČIN
 

1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, pogoji in postopek 
dodeljevanja denarnih sredstev za nakup šolskih potrebščin v 
Občini Velike Lašče.
 

2. člen
Sredstva za denarne pomoči po tem pravilniku se zagotovijo v 
proračunu Občine Velike Lašče.

3. člen
Denarna pomoč se lahko dodeli za delno kritje stroškov za 
nakup šolskih potrebščin v osnovni šoli.

4. člen
Sredstva za namen iz 3. člena se določijo v enkratnem znesku 
za šolsko leto.
 

5. člen
Višina denarne pomoči iz 3. člena lahko znaša največ 25,00 EUR 
na otroka.
 

6. člen
Upravičenci za dodelitev denarnih sredstev po tem pravilniku 
so starši šoloobveznih otrok. Upravičenci in otroci morajo imeti 
stalno prebivališče v Občini Velike Lašče. 
 

7. člen
Denarna sredstva se dodelijo na podlagi izpolnjene vloge 
neposredno upravičencu ali neposredno OŠ Primoža Trubarja 
Velike Lašče za nakup šolskih potrebščin.  
O dodelitvi denarnih sredstev s sklepom odloči občinska 
uprava. 
 

8. člen
Rok za oddajo izpolnjene vloge je najkasneje do 30. septembra 
za posamezno šolsko leto.
 

9. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 
Občine Velike Lašče.
 
 
Številka: 0301-0011/2017-1
Velike Lašče, 29. junija 2017

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

Na podlagi Pravilnika o oddajanju prostorov v najem in uporabo 
(Ur. glasilo Občine Velike Lašče št. 2/10, 2/16)

objavljamo
JAVNI RAZPIS ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE 

V VELIKIH LAŠČAH ZA SEZONO 2017/2018

Vabimo športna društva, klube in druge zainteresirane 
uporabnike športne dvorane, da  za sezono 2017/2018 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, 

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz občine Velike 
Lašče;

3.  programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih 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 Velike Lašče 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. 
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. 
Rok za prijavo je 15. september 2017. (Informacije: barbara.
pecnik@velike-lasce.si, tel. 01/78 10 360).

Občina Velike Lašče


