
OBČINA VELIKE LAŠČE 

Levstikov trg 1 
1315 VELIKE LAŠČE                                                                                              NADZORNI ODBOR 
 

 

Št. 5-2019 

Datum: 20. 12.2019 

 

ZAPISNIK 

5. seje Nadzornega odbora Občine Velike Lašče, 

ki je bila v sredo, 30. oktobra 2019 ob 14.00 uri v prostorih Občine Velike Lašče 

 

 

Nadzorovana oseba: Občina Velike Lašče 

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

 

Ostali prisotni: Jerica Tomšič Lušin 

 

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 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. 

 
Na vprašanje Jožeta Stritarja zakaj je v zaključnem računu prikazana poraba sredstev samo 83,3 %, je 

Jerica Tomšič Lušin odgovorila, da je do takšnega odstotka prišlo zaradi neizpeljanih investicij in 

varčevanja (ni bilo sej in sejnin). 

 

Robert je preveril in vprašal zakaj sta bili sklenjeni dve pogodbi za zimsko službo od MAPRI d.o.o. in 

MAPRI PROASFALT d.o.o. Jože je preveril izpis  NRP 2017-2020 in 2018 - 2021, kateri sestavni del je 

(predvidevamo) Odloka o proračunu 2018 in Zaključni račun 2018 Splošni in Posebni del. Urša je 

pregledala sofinanciranje turističnih prireditev in programov društev (proračunska postavka 14006), 



pogodbe društva Skam, Konjerejskega društva Divja horda in Konjerejskega društva Velike Lašče. Želela 

je tudi poročila o izvedenih programih oz. prireditvah teh društev.  

Želeli smo tudi nekaj podrobnih pojasnil iz posebnega dela zaključnega računa Občine Velike Lašče.  

Pri postavki 11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo je realizacija bila 96 %, to pa zato, ker je bilo za to 

veliko prijav s strani kmetov na razpise, ki jih je pripravila Občina. 

 

Pri postavki 13029003 Urejanje cestnega prometa – geodetske odmere cestnih zemljišč je realizacija 

samo dobrih 61 % to pa zato, ker je račun za geodetsko odmero zapadel v plačilo v letu 2019. 

 

Dobili smo pojasnilo, da naj bi v letu 2018 prišlo do selitve zbirnega centra za odpadke na novo lokacijo 

na OC Ločica, vendar projekt ni bil realiziran in zato so se kljub rebalansu proračuna za leto 2018, s 

katerim je so bili stroški povečani iz 5.000,00 na 6.000,00 EUR sredstva porabila samo v  67 %.  

 

Pri postavki 15002 so zajeti stroški Ogrinc varovanje, ki svojo storitev ponuja na zbirnem centru v 

Turjaku. 

 

Pojasnilo smo dobili tudi za postavko 15003, da projektna dokumentacija ni bila narejena zato tudi 

realizacija 0 % . 

 

Do povečanje sredstev je prišlo tudi pri postavki 16016 Investicije druge komunalne dejavnosti –NRP – 

tukaj nam Jerica obrazloži za kaj vse je bil porabljen denar – za odkup hiše in parcele v Dvorski vasi 

(Majerjeva hiša), za ureditev parkirišča za tov. vozila v Turjaku, za asfaltiranje pred gasilskim domom v 

Dvorski vasi. 

 

Proračunska postavka 18066 – tukaj so bila sredstva porabljena za Levstikov dom za sanacijo ostrešja, 

za Trubarjevo domačijo – ureditev parkirišča in za nakup igral, za dom krajanov Turjak – odvodnjavanje 

in za sakralno dediščino, za katero je Občina objavila razpis. 

 

Pojasnilo smo dobili, da Občina pokriva plače in materialne stroške za delo knjižnice. 

 

 

K.4. 

 

SKLEPNO MNENJE 

 

Na strani prihodkov zaključnega računa 2018 pogrešamo postavko »Pridobljena sredstva iz raznih 

evropskih in domačih razpisov«. Smo ena zelo redkih občin v Sloveniji, ki na razpisih dosežemo nič(0) 

sredstev. Seveda brez evropskih sredstev občina ne bo sposobna realizirati večjih investicij. 

 

Na strani odhodkov proračun izkazuje 83,3 % porabo. Za realizacijo proračuna je zadolžen župan. Velik 

del neporabljenih sredstev odpade na postavko 15 Varovanje okolja in naravne dediščine. V vseh 

proračunih do sedaj in tudi v letu 2018 so se pri sprejemanju pojavljali veliki zneski za izgradnjo 

kanalizacijskega omrežja. Pri vseh zaključnih računih proračuna pa so ti zneski izginili, po domače 

povedano, niso bili porabljeni. Tako smo še danes po 25 letih občine, na začetku izgradnje 

kanalizacijskega omrežja. 



 

Stanje na transakcijskem računu občine je bilo konec leta 2018 =522.534,42 EUR. Podobni oziroma še 

večji zneski se pojavljajo skozi vsa leta. Torej za neizvedbo proračuna ni krivo pomanjkanje denarja. 

 

Pri sprejemanju proračuna, rebalansov proračuna in zaključnega računa proračuna pogrešamo večjo 

aktivnost občinskega sveta. 

 

Načrti razvojnih programov se iz leta v leto spreminjajo. Načrt razvojih programov naj bi bila nekakšna 

strategija razvoja občine in se ne more večkrat letno spreminjati na osnovi raznih prerazporeditev in 

rebalansov(tudi tu najbolj izstopa izgradnja kanalizacijskega omrežja).  

 

Občina nima sprejete kratkoročne in dolgoročne vizije razvoja. NRP ki bi moral biti finančni pokazatelj 

te usmeritve, je bolj sam sebi namen in odvisen od trenutnih političnih in osebnih igric. 

 

 

NO je sejo zaključil ob 18.00 uri. 

 

 

Zapisala                                                                                                                              Predsednik NO 

Urška Vesel                                                                                                                        Robert Hren 

 

 


