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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
 
Rače, 14.1.2016 
 
 

ZAPISNIK 
6. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  SREDO, 13.1.2016 ob 16.30 uri,        

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (bela dvorana) 
 

1.   Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev Zapisnika 5. redne  seje NO  
3. Obravnava in opredelitev do predloga Proračuna občine Rače-Fram za leto 2016 
4. Seznanitev z dodeljenimi subvencijami za spodbujanje podjetništva v občini 
5. Poročilo o delu NO v letu 2015 
6. Plan dela NO v letu 2016 
7.   Razno  

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

1.  točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

Predsednik NO je uvodoma vse prisotne lepo pozdravil in ugotovil sklepčnost NO. Predlagal  
je razširitev dnevnega reda za dve točki, in sicer pod 5 in 6 točko bi dodali poročilo o delu NO 
v letu 2015 in plan dela NO v letu 2016. Člani NO so se s predlagano razširitvijo dnevnega 
reda strinjali in so nadaljevali s sejo NO.  
 

2.  točka 
Potrditev Zapisnika 5. redne  seje NO 

Člani NO na zapisnik 5. redne seje NO niso imeli pripomb in so zapisnik v predlagani vsebini  
soglasno potrdili.  
 
 

3.  točka 
Obravnava in opredelitev do predloga Proračuna občine Rače-Fram za leto 2016 

 



 2

Uvodno obrazložitev predloga proračuna je podala ga. Drevenšek. Člane NO je seznanila, da 
predloge proračuna obravnavajo vsi odbori občine in oba sveta krajevne skupnosti. 
Predstavila je plan prihodkov in odhodkov, seznanila člane NO o planu investicij ter 
odgovarjala na njihova vprašanja. Razpravi se je pridružil župan g. Ledinek in povedal, da 
bomo za drugi predlog proračuna upoštevali predloge, ki jih bodo posredovali odbori in 
spremembe zakonodaje. Člane NO je seznanil z aktivnostmi, ki potekajo v zvezi z lokacijo 
nove čistilne naprave v Račah, z možnostjo izvedbe pločnika preko avtoceste (povezava Fram 
– Rače),.. ter odgovarjal na vprašanja članov NO. Člani NO so župana seznanili, da se občani 
pritožujejo nad delom zdravnic ter referenčne sestre v Račah ter kako to, da se aparat EKG v 
novem zdravstvenem domu ne uporablja, saj ga je kupila občina. Župan pove, da je na to 
temo že govoril z direktorjem g. Završnikom in ga s to problematiko tudi seznanil. Obljubil 
je, da se bo pogovoril s kadrom. 
 
Sklep: Člani NO so se seznanili s predlogom proračuna občine Rače-Fram za leto 2016 
in nanj niso imeli pripomb. 
 

4.  točka 
Seznanitev z dodeljenimi subvencijami za spodbujanje podjetništva v občini 

Članom NO je predstavila postopek razpisa in dodelitve subvencij za pospeševanje 
podjetništva v letu 2015 ga. Drevenšek. Povedala je, da smo prejeli 18 vlog za samozaposlitev 
in 5 vlog za odpiranje novih delovnih mest ter 5 vlog za dodelitev kreditov s subvencionirano 
obrestno mero. Vse vloge so obravnavali na odboru za gospodarstvo. Vsem vlogam je bilo 
ugodeno. Subvencije so bile nakazane prosilcem, vloge za kredite s soglasjem odbora za 
gospodarstvo so bile posredovane v reševanje na PBS d.d.. Dodeljena sta bila dva kredita. 
 
Sklep: NO se je seznanil  z dodeljenimi subvencijami za spodbujanje podjetništva v 
občini. 

 
5. točka 

Poročilo o delu NO v letu 2015 
Predsednik NO je članom predstavil Poročilo o delu NO v letu 2015. Člani NO nanj niso 
imeli pripomb, zato so ga v predlagani vsebini potrdili. 
Sklep:  Člani NO so sprejeli Poročilo o delu NO v letu 2015. 
 

6. točka 
Plan dela NO v letu 2016 

Predsednik NO je članom predstavil Plan dela NO v letu 2016. Člani NO nanj niso imeli 
pripomb, zato so ga v predlagani vsebini potrdili. 
Sklep: Člani NO so sprejeli Plan dela NO v letu 2016. 
 

7. točka 
Razno 

 
 
Seja je bila zaključena ob  18. uri. 
 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                         PREDSEDNIK NO: 
Dragica Drevenšek                                                           Branko BELCA 


