
OBČINA VELIKE LAŠČE 

Levstikov trg 1 
1315 VELIKE LAŠČE                                                                                              NADZORNI ODBOR 
 

 

Št. 8-2019 

 

ZAPISNIK 

8. seje Nadzornega odbora Občine Velike Lašče, 

ki je bila v sredo, 11. marca 2020 ob 17.00 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 GZ Velike Lašče 

4. Sprejem sklepov NO 

 

 

K.1. 

 
Prisotni so vsi trije člani zato NO lahko veljavno zaseda in je sklepčen. 

 

K.2. 

 

Pregledali in potrdili smo zapisnik prejšnje seje. 

 

K.3. 

 
Potekal je pregled financiranja GZ Velike Lašče in prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju 

Občine Velike Lašče. 

Predložena je bila pogodba o opravljanju javne gasilske službe  v občini Velike Lašče z dne 25.09.2008, 

katere podpisniki so bili Občina Velike Lašče, GZ Velike Lašče in vseh 9 PGD (Dolnje Retje, Karlovica, 

Rob, Turjak, Veliki Osolnik, Dvorska vas, Rašica, Škrlovica in Velike Lašče)  

 

Letno delovanje GZ in PGD poteka in deluje na podlagi aneksov, ki so podpisani za vsako leto posebej. 

Leta 2018 sta bila podpisana 2 aneksa in sicer za povečanje sredstev za nakup opreme za novo vozilo 

PGD Rob. 



Priložene so bile tudi 4 odredbe o nakazilih za GZ, ki so bile v skladu s pogodbo.  

Finančna kartica izkazuje pravilnost izplačil v skladu s pogodbami in aneksi. 

Glede izplačila za vetrolom je GZ k poročilu, ki ga je priložila v zahtevku, pripravila tudi specifikacijo 

stroškov po posameznih PGD in skupno za GZ. 

 

Glede nakupa vozila za PGD Rob nam je bilo pojasnjeno, da se je vozilo kupilo na podlagi  javnega 

naročila, na katerega pa se je prijavil samo en ponudnik, ki je bil tudi izbran.  Pogodba za nakup vozila 

je bila sklenjena s PGD Rob dne 29.9.2017. 

 

K.4. 

 

Postopek izpeljave financiranja Gasilske zveze in društev je bil izpeljan v skladu s veljavnimi predpisi o 

financiranju društev in porabi proračunskih sredstev. 

 

NO pa predlaga, da se začne racionalizacija porabe proračunskih sredstev za potrebe gasilskih 

društev. Pri tem mislimo predvsem na nakupe gasilskih vozil, saj imamo v občini nekaj najsodobnejših 

vozil v zračni liniji 5 kilometrov, ki stanejo vsako najmanj 200.000,00 EUR.  

 

NO je sejo zaključil ob 18.00 uri. 

 

 

Zapisala                                                                                                                      Predsednik NO 

Urška Vesel                                                                                                                Robert Hren 

 

 


