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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
 
Rače, 25.3.2015 
 
 

ZAPISNIK 
1. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  torek, 10.2.2015 ob 17.00 uri,  ,      

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba) 
 
z naslednjim dnevnim redom: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2.    Konstituiranje nadzornega odbora in izvolitev predsednika ter njegovega namestnika 
3. Potrditev in sprejem dnevnega reda  
4. Obravnava in opredelitev do predloga Proračuna Občine Rače-Fram za leto 2015 
5. Razno  

 
 

Prisotni: 
g. Branko Belca,  
g. Anton Gajser, 
g. Ivan Kovačič, 
g. Srečko Trglec,  
g. Alojz Vidnar 
 
Odsotni:  
/ 
 
Ostali prisotni: 
g. Branko Ledinek, župan  
ga. Dragica Drevenšek 
 
 

1. točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

Župan občine Rače-Fram g. Branko Ledinek je prisotne lepo pozdravil, ugotovil sklepčnost 
NO in predlagal z nadaljevanjem seje NO.  
 

2.točka 
Konstituiranje nadzornega odbora in izvolitev predsednika ter njegovega namestnika 

Člani Nadzornega odbora so za predsednika izvolili g. Branka Belca, za njegovega 
namestnika pa g. Antona Gajser. 
 

3.točka 
Potrditev in sprejem dnevnega reda 

Člani NO so se s predlaganim dnevnim redom strinjali in ga soglasno sprejeli. 
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4.točka 
Obravnava in opredelitev do predloga Proračuna občine Rače-Fram za leto 2015 

Župan občine g. Branko Ledinek je člane NO seznanil s predlogom Odloka o proračunu 
občine Rače-Fram za leto 2015 ter odgovarjal na njihova vprašanja. 
 
Člani NO imajo pomisleke glede dodeljevanja dotacij posameznim društvom. Vsako društvo, 
ki je dotirano iz občinskega proračuna  mora imeti vsako leto občni zbor, na katerem se potrdi 
letno poročilo o delovanju društva. Društva pa morajo občini dostaviti dokazila o namenski 
porabi prejetih sredstev in zapisnik občnega zbora. 
 
Člani NO so predlagali, da se imenuje komisija, ki bo na osnovi meril, pravilnika pripravila 
točkovanje in odločila o višini dotacije za delovanje društev. 
 
Sklep NO: Člani NO so se seznanili s predlogom Proračuna občine Rače-Fram za leto 
2015. 
 
 

5.Točka 
Razno 

Člani NO so soglašali, da bodo seje NO ob sredah, lahko ob 16.30 uri. 
Seja je bila zaključena ob  18.00 uri. 
 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                         PREDSEDNIK NO: 
Dragica Drevenšek                                                           Branko BELCA 


