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ZAPISNIK 
1. seje Nadzornega odbora Občine Velike Lašče,  

ki je bila v torek, 19. februarja  2019 ob 18. uri v županovi pisarni občine Velike Lašče. 

 

 

Prisotni člani odbora: Robert Hren, Jože Stritar, Urška Vesel 

Ostali prisotni: župan dr. Tadej Malovrh, Jerica Tomšič Lušin 

 

 

Sejo je v skladu s 40. členom Statuta občine Velike Lašče (Uradno glasilo občine, št. 2/06 – 

UPB,  6/13) sklical župan dr. Tadej Malovrh. Po pozdravnem nagovoru je predlagal naslednji 

dnevni red. 

 

1. Imenovanje predsednika odbora 

2. Priprava letnega programa nadzora 

3. Razno 

 

Dnevni red je bil s tremi glasovi ZA soglasno potrjen. 

 

 

Ad 1. Imenovanje predsednika nadzornega odbora 

Na vprašanje župana, s čim se člani nadzornega odbora poklicno ukvarjajo, je Urška 

Vesel povedala, da je zaposlena v gradbeni firmi, kjer opravlja tako tajniška kot računovodska 

dela. Jože Stritar je povedal, da je po poklicu ekonomist, ki se na ZPIZ-u ukvarja s projektnim 

vodenjem. Robert Hren je povedal, da ima letos že 30 let  delovnih izkušenj na področju 

računovodstva tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju. 

Urška Vesel je predlagala, da bi bil predsednik odbora Robert Hren. S predlogom sta se 

strinjala tudi Jože Stritar in Robert Hren.  

 

Predlog sklepa: 

Za predsednika odbora se imenuje Robert Hren. 

Glasovanje: 

 ZA – 3  PROTI - nihče 

 Sklep je sprejet. 
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Ad 2. Priprava letnega programa nadzora 

Župan Tadej Malovrh je predlagal, da člani odbora razmislijo o letnem programu nadzora 

in ga usklajenega posredujejo na občino. Izrazil je tudi željo, da bi bil nadzorni odbor občine z 

opozarjanjem na posamezne nepravilnosti in smotrnost uporabe proračunskih sredstev županu v 

pomoč pri načrtovanju in izvrševanju proračuna občine.  

Po krajši razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, so se dogovorili, da bo ob 

upoštevanju 41. člena statuta občine Robert Hren pripravil osnutek letnega programa nadzora in 

ga uskladil z obema članoma nadzornega odbora  ter posredoval na občino. 

 

Ad 3. Razno. 

 Člani nadzornega odbora so se strinjali, da se jim vabila in gradiva pošilja na njihove 

zasebne elektronske naslove. Izmenjali so si tudi telefonske številke. 

Robert Hren se je zahvalil za zaupanje ob imenovanju za predsednika odbora. Upa, da 

bodo dobro delali. 

 

Seja je bila končana ob 18.40. 

 

 

 

Zapisala:       Robert Hren 

Jerica Tomšič Lušin      predsednik odbora 


