
OBČINA VELIKE LAŠČE 

Levstikov trg 1 
1315 VELIKE LAŠČE                                                                                              NADZORNI ODBOR 
 

 

Št. 3-2019 

 

Datum: 20.6.2019 

 

 

ZAPISNIK 

3. seje Nadzornega odbora Občine Velike Lašče, 

ki je bila v sredo, 5. junija 2019 ob 16. uri v prostorih občine Velike Lašče 

 

 

Nadzorovana oseba: Občina Velike Lašče 

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

 

Ostali prisotni: Jerica Tomšič Lušin in 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 zaključnega računa občine 2018 v skladu s Sklepom o izvedbi nadzora (navodila) št 2 

4. Sprejem sklepov NO 

 

 

K.1. 

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

 
 

K.2. 

 
Zapisnik 2. seje NO bo predsednik potrjenega poslal do petka 7.6.2019 na Občino. 

 

 

K.3. 

 

Člani smo dobili zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2018. Iz računa je razvidno 

kakšen je bil zadnji sprejeti rebalans 2018, ki ga je sprejel občinski svet, kakšen je bil veljavni proračun 

2018, ki je v nekaterih postavkah spremenjen in kakšna je bila realizacija proračuna 2018.  



Rebalans je bil sprejet pri večjih razlikah, ki se ugotavljajo med letom in ob spremembah prihodkov.  

Pri veljavnem proračunu je v nekaterih postavkah prišlo do manjših razlik oziroma do prerazporeditve 

sredstev do 20 % v pozitivno ali negativno smer in to samo pri odhodkih. 

Realizacija proračuna pomeni plačilo s strani Občine. 

 

Člani NO smo prejeli tudi Obrazložitev zaključnega računa proračuna, ki pa je objavljena tudi na spletni 

strani Občine. 

Prejeli smo v pregled tudi finančne kartice investicij-druge komunalne dejavnosti – NRP, odhodkov – 

pisarniški in splošni material in storitve in prihodkov. Pregledali smo tudi nekaj pogodb o nakupu 

zemljišč in nekaj računov, ki izkazujejo prihodke od prodaje blaga in storitev. 

Dobili smo tudi pojasnilo, zakaj ima občina v lasti toliko gozdnih in ostalih zemljišč. Ta so prešla v last 

Občine na podlagi dedovanja po umrlih občanih za katere je morala občina plačevati oskrbo v domovih 

za ostarele. Na podlagi odločb Centra za socialno delo, ki so merodajne za doplačilo oskrbnin za občane, 

in so bili ali so še v domovih za ostarele. 

Dobili smo tudi pojasnilo Jerice Tomšič Lušin, da Občina lahko izvede interni razpis  za storitve in nabave 

blaga do 20.000,00 EUR in za gradnje do 40.000,00 EUR. 

 

K.4. 

 

Člani NO predlagamo, da se lastnina, ki za Občino ni uporabna, čimprej proda in ta denar nameni za 

ostale investicije v Občini. 

 

 

NO je sejo zaključil ob 18.00 uri. 

 

 

Zapisala                                                                                                                         Predsednik NO 

Urška Vesel                                                                                                                   Robert Hren 


