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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
Rače, 16.4.2018 
 
 

ZAPISNIK 
19. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  SREDO, 28.3.2018 ob 16.30 uri,        

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba) 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev Zapisnika 18. redne  seje NO   
3. Obravnava Zaključnega računa proračuna občine Rače-Fram za leto 2017 
4. Obravnava Letnega poročila OŠ Rače za leto 2017 
5. Obravnava Letnega poročila OŠ Fram za leto 2017 
6. Razno 

 
Prisotni: 
g. Branko Belca,  
g. Ivan Kovačič, 
g. Anton Gajser, 
g. Srečko Trglec  
g. Alojz Vidnar, 
 
Odsotni:  
 
Ostali prisotni: 
g. Branko Ledinek, župan Občine Rače-Fram 
g. Rolando Lašič, ravnatelj OŠ Rače 
ga. Jasna Belas, pomočnica ravnateljice OŠ Fram 
ga. Ida Ogorevc, računovodkinja OŠ Fram 
g. Benjamin Peršuh, računovodja OŠ Rače 
ga. Dragica Drevenšek, računovodkinja Občine Rače-Fram 
 

1.  točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

Predsednik NO je uvodoma vse prisotne lepo pozdravil in ugotovil sklepčnost NO ter 
predlagal z nadaljevanjem seje NO. Člani NO so se s predlaganim strinjali.  
 

2. točka 
Potrditev Zapisnika 18. redne  seje NO 

Člani NO na zapisnik 18. redne seje NO niso imeli pripomb in so zapisnik v predlagani 
vsebini  soglasno potrdili.  
 

3. točka  
Obravnava Zaključnega računa proračuna občine Rače-Fram za leto 2017 

Obrazložitev gradiva Zaključnega računa proračuna občine Rače-Fram, ki so ga člani NO 
prejeli ob vabilu, sta članom NO podala župan in računovodkinja občine. Povesta, da je 
občinska uprava pri delu upoštevala zadane naloge v skladu s sprejetim proračunom občine. 
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Realizacija tekočih odhodkov, tekočih transferjev in investicijskih transferjev je bila izvedena 
v celoti,  realizacija investicijskih odhodkov pa je bila realizirana v manjšem obsegu kot je 
bilo planirano, saj so se določene investicije izvedle v manjšem obsegu kot je bilo načrtovano,  
oziroma se določene investicije zaradi različnih razlogov niso pričele izvajati in so ostala 
finančna sredstva neizkoriščena. Zato se je ostanek finančnih sredstev konec leta povišal, 
koriščenje teh sredstev pa se je preneslo v proračun občine za leto 2018. Župan in 
računovodkinja sta odgovarjala na vprašanja članov NO. 
Člani NO so poudarili, da je pripravljeno gradivo za zaključni račun proračuna zelo pregledno 
in obširno zapisano.  
 
Sklep: Člani NO so se  seznanili z  Zaključnim računom proračuna občine Rače-Fram 
za  leto 2017 in nanj niso imeli pripomb. 

 
4.Točka 

Obravnava Letnega poročila OŠ Rače za leto 2017 
Člani NO so prejeli ob vabilu Letno poročilo OŠ Rače za leto 2017. Predstavitev poročila sta 
članom NO podala ravnatelj in računovodja OŠ Rače .  Ravnatelj pove, da je bilo poslovanje 
zavoda v letu 2017 uspešno. Doseženi rezultati otrok so zadovoljivi, zamenjane je bilo nekaj 
opreme, delo v šoli in vrtcu poteka tekoče, zavod sodeluje dobro s starši in občino. Zavod je 
bil uspešen tudi na razpisih za sofinanciranje določenih programov.  
Računovodja predstavi članom NO finančni del letnega  poročila zavoda.  
Člane NO je zanimalo kakšno je gospodarjenje v vrtcu in kako je z razpisi. Odgovore sta 
podala ravnatelj in računovodja. Ravnatelj med drugim seznani člane NO , da je v letu 2018 
zavod izvedel nov razpis za  dobavo prehranskih artiklov in dobavo električne energije.  
 
Ravnatelj predlaga, da bi občina izvedla enoten javni razpis za dobavo električne energije 
skupaj za občino in oba zavoda.  
 
Sklep: Člani NO so se seznanili z  Letnim poročilom OŠ Rače za leto 2017 in nanj niso 
imeli pripomb. 

 
5.točka 

Obravnava Letnega poročila OŠ Fram za leto 2017 
Tudi Letno poročilo  za OŠ Fram za leto 2017 so člani NO prejeli v pisni obliki. Pomočnica 
ravnateljice  OŠ Fram seznani člane NO s poslovnim poročilom OŠ Fram za leto 2017. Pove, 
da se je tudi OŠ Fram prijavljala na razpise za sofinanciranje delovnih mest (pomočnice 
vzgojiteljice, spremstvo otroka,…) in bila uspešna. Pove, da so v šoli z uspehi otrok 
zadovoljni, da se v kolektivu razumejo, da bo s 1.9.2018 nastopil delovno mesto nov 
ravnatelj.  
Člane NO in župana seznani, da imajo veliko otrok tako v šoli kot v vrtcu, kateri morajo imeti 
posebno prehrano (malica in kosilo)  in imajo posledično svoje jedilnike. To delo zahteva 
dodaten čas (sestava jedilnikov, dietnih list, poročila,..), pri plači dobi organizator prehrane za 
dodatno delo  10% dodatka.  
Zaradi obsežnosti dodatnih nalog predlaga, da bi bil organizator prehrane ena oseba za obe 
šoli (po možnosti živilski tehnolog), ki bi bila zadolžena za  sestavo jedilnikov (malice in 
kosila) in da bi to delovno mesto občina sofinancirala.  
Ravnatelj OŠ Rače pove, da imajo enako urejeno tudi na OŠ Rače in da izplačujejo 
organizatorju prehrane 10% dodatka pri plači in  te stroške pokrivajo iz ekonomske cene. 
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Pomočnica ravnateljice pove, da bosta obe šoli šli v skupno javno naročilo glede nakupa 
prehranskih artiklov v letu 2019.  
Podrobno obrazložitev Finančnega poročila  za OŠ Fram za leto 2017 je podala 
računovodkinja ter odgovarjala na vprašanja članov NO.  
 
Sklep:  Člani  NO so se seznanili z  Letnim poročilom OŠ Fram za leto 2017 in nanj niso 
imeli pripomb. 
 

6.točka 
        Razno 

 
Seja je bila zaključena ob  18.00 uri. 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                         PREDSEDNIK NO: 
Dragica Drevenšek                                                           Branko BELCA 


