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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
 
Rače, 6.1.2016 
 
 

ZAPISNIK 
5. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  SREDO, 25.11.2015 ob 16.30 uri,        

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (Sejna soba) 
 

1.   Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev Zapisnika 4. redne  seje NO  
3. Seznanitev s premoženjem občine (najemnine za zemljišča, stanovanja in poslovne 

prostore ter NUSZ); poročevalke: Suzana Pungartnik, Mateja Frešer, Tanja Kosi 
4. Seznanitev z načinom poslovanja Režijskega obrata (oddaja storitev/naročil za RO, 

postopek nabav in porabe materiala, prevozi s službenimi avtomobili); poročevalec: 
Samo Rajšp 

5. Seznanitev z načinom obračuna in izplačilom potnih stroškov (kilometrine, dnevnice); 
poročevalka: Dragica Drevenšek 

6.   Razno  
 

Prisotni: 
g. Branko Belca,  
g. Anton Gajser, 
g. Ivan Kovačič, 
g. Alojz Vidnar 
 
Odsotni:  
g. Srečko Trglec, opravičil odsotnost 
 
Ostali prisotni: 
Mateja Frešer 
Suzana Pungartnik 
Tanja Kosi 
Samo Rajšp 
Dragica Drevenšek 
 

1. točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

Predsednik NO je uvodoma vse prisotne lepo pozdravil, ugotovil sklepčnost NO in predlagal  
nadaljevanje seje NO.  
 

2. točka 
Potrditev Zapisnika 4. redne  seje NO 

Člani NO na zapisnik 4. redne seje NO niso imeli pripomb in so zapisnik v predlagani vsebini  
soglasno potrdili.  
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3. točka 
Seznanitev s premoženjem občine 

(najemnine za zemljišča, stanovanja in poslovne prostore ter NUSZ) 
Občinska uprava je pripravila podrobno poročilo, iz katerega je razvidno: pravna podlaga za 
obračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, najemnin za občinska stanovanja, 
poslovne prostore in zemljišča. Iz poročila je tudi razvidno koliko finančnih sredstev je občina 
pridobila za posamezen namen v občinski proračun do 18.11.2015. Predstavnice so 
odgovarjale na vprašanja članov NO. 
Ga. Pungartnik je člane NO seznanila s premoženjem in pove, da ima občina še vedno odprta, 
lastniško nerešena zemljišča, kjer imamo postavljene javne objekte (npr. vodohran je bil 
zgrajen že pred 25 – 30 leti in z lastnikom zemljišča nikakor ne uspemo dogovoriti, ker 
postavlja nemogoče pogoje). 
Frešerjeva pove, da ima občina 34 stanovanj oddanih, dva stanovanja sta prazna, ker sta v 
slabem stanju; da se občina sooča s socialno stisko najemnikov, ki ne plačujejo redno svojih 
obveznosti in mora občina kot subsidiarno odgovorna poravnati njihove obratovalne stroške 
Staninvestu kot upravljalcu stanovanj. 
Ga. Kosi člane NO seznani, da plačujejo NUSZ pravne osebe po dvanajstinah, fizične osebe 
pa v dveh obrokih, če so zneski do 200 EUR oz. največ v 4 obrokih, če so višji zneski. V letu 
2015 se je vrednost točke za obračun NUSZ dvignila za 5%. Pove, da je Finančna uprava RS 
(bivši davčni urad) izdala odmerne odločbe za NUSZ v mesecu avgustu, in sicer:  2.749 
odločb za fizične osebe in 81 odločb za pravne osebe. Občina  še nekatere odprte zadeve 
rešuje. 
 
Sklep: NO se je seznanil z občinskim premoženjem občine. 
 
 

4. točka 
Seznanitev z načinom poslovanja Režijskega obrata (oddaja storitev/naročil za RO, 

postopek nabav in porabe materiala, prevozi s službenimi avtomobili) 
g. Rajšp člane NO seznani kako je Režijski obrat občine organiziran. Pove, da Režijski obrat 
deluje znotraj občinske uprave, operativno vodi Režijski obrat on, odgovorna oseba pa je 
župan. Pravna služba občine vodi postopke javnih naročil, izdaja naročilnice, pripravlja letne 
pogodbe. Pove, da letne naročilnice izdamo na osnovi zbiranja ponudb, da RO občine ne vodi 
materialnega knjigovodstva zalog materiala, da material kupujemo sproti, ko ga potrebujemo, 
da imamo na zalogi zgolj vodomere za sprotno menjavo; poraba materiala se vodi po 
delovnem nalogu; vsakih 5 let bi naj vodomere zamenjali. Člane NO seznani, da defekte na 
vodovodnem omrežju, kjer vrši oskrbo s pitno vodo občine  odpravlja napake RO, v spodnjem 
delu občine pa Komunala Slov.Bistrica. 
g. Rajšp pove, da ima občina 4 službena vozila, da za vsako vozilo izdamo mesečni potni 
nalog, iz katerega je razvidno kdo upravlja s tem avtom in vsak uporabnik službenega vozila 
mora zapisati kilometre in lokacije. Vsak avto ima svojo kartico za tankanje, in po polnjenju 
se prinese odrezek-račun od Petrola do njega in se lahko izvrši kontrola. Avtomobili so 
parkirani na občinskem dvorišču. V kolikor so napovedana neurja, se z dovoljenjem lahko 
odpelje delavec domov z določeno nalogo (npr. vodovod ali čistilna naprava). 
 
Sklep: NO se je seznanil z delovanjem Režijskega obrata in uporabo službenih vozil. 
Priporočilo NO je, da bi morali nadrejeni malo bolj kontrolirati koriščenje službenih 
vozil in prevožene kilometre. Občinska uprava  bi lahko razmislila o možnosti  prodaje 
vodomerov, ki jih ne uporabljamo več (medenina, plastika,..). 
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5. točka 
Seznanitev z načinom obračuna in izplačilom potnih stroškov (kilometrine, dnevnice) 

Ga. Drevenšek seznani člane NO, da se za vsako uporabo svojega avtomobila v službene 
namene izda potni nalog za službeno potovanje, da se povrnejo potni stroški za službena 
potovanja v skladu z Zakonu o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF), ki 
omejuje in znižuje povračilo teh stroškov, ki bi pripadali po Uredbi (0,37€/po prevoženem 
kilometru). Po ZUJF-u pripada zaposlenemu, ki potuje na službeno potovanje s svojim 
avtomobilom povračilo v višini 18% od cene 95 oktanskega bencina, to pomeni trenutno 
0,22€/po prevoženem kilometru in se z vsakokratno spremembo cene bencina tudi povrnitev 
spremeni. Dnevnice za službena potovanja praktično ni več, ker pripada po ZUJF-u samo 
tistemu, ki je odsoten več kot 12 ur. Občina povrne tudi stroške parkirnine. Vsi obračuni 
potnih nalogov se vršijo pri obračunu plače in se odda REK obrazec ter se poroča o vseh 
višinah tudi na AJPES in ministrstvo za finance. 
 
Sklep: Člani NO so se seznanili z načinom obračuna in izplačilom potnih stroškov 
zaposlenih v občini. 
 
 

6.točka 
Razno 

 
Seja je bila zaključena ob  18.35 uri. 
 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                         PREDSEDNIK NO: 
Dragica Drevenšek                                                           Branko BELCA 


