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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
 
Rače, 13.4.2016 
 
 

ZAPISNIK 
7. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  SREDO, 23.3.2016 ob 16.30 uri,        

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba) 
 

1.   Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev Zapisnika 6. redne  seje NO  
3. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Rače-Fram za leto 2015   
4. Obravnava Letnega poročila Osnovne šole Fram za leto 2015  
5. Obravnava Letnega poročila Osnovne šole Rače za leto 2015  
6. Razno  

 
Prisotni: 
g. Branko Belca,  
g. Anton Gajser, 
g. Ivan Kovačič, 
g. Alojz Vidnar 
g. Srečko Trglec, 
 
Odsotni:  
 
Ostali prisotni: 
Branko Ledinek, župan 
Rolando Lašič, ravnatelj OŠ Rače 
Benjamin Peršuh, računovodja OŠ Rače 
Ema Maver, ravnateljica OŠ Fram 
Ida Ogorevc, računovodski servis Loris d.o.o. 
Dragica Drevenšek, računovodja občine Rače-Fram 
 

1.  točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

Predsednik NO je uvodoma vse prisotne lepo pozdravil in ugotovil sklepčnost NO. Predlagal  
je, da nadaljujejo s sejo NO.  
 

2.  točka 
Potrditev Zapisnika 6. redne  seje NO 

Člani NO na zapisnik 6. 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 2015 
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Obrazložitev gradiva za realizacijo Zaključnega računa proračuna občine Rače-Fram za leto 
2015 je podal župan Branko Ledinek. Župan je člane NO seznanil z realizacijo prihodkov in 
odhodkov zaključnega računa, z odstopanji glede na sprejeti proračun občine. Glede na to, da 
je bila obrazložitev zaključnega računa podrobno opisana so člani NO postavljali vprašanja, 
na katere sta odgovarjala župan in računovodkinja 
 
Sklep: Člani NO so se seznanili z Zaključnim računom proračuna občine Rače-Fram za 
leto 2015 in nanj niso imeli pripomb. 
 

4.  točka 
Obravnava Letnega poročila Osnovne šole Fram za leto 2015 

 
Predstavitev Letnega poročila OŠ Fram sta podali ravnateljica ga. Maver in ga. Ogorevc iz 
računovodskega servisa Loris d.o.o., ki vodi računovodstvo. Gradivo letnega poročila so člani 
NO prejeli skupaj z vabilom. Ravnateljica pove, da z občino dobro sodelujejo, da imajo nekaj 
težav v vrtcu med počitnicami, ko so otroci izpisani in ne prejmejo plačil, vzgojiteljem pa je 
potrebno plače izplačati. Pove, da ekonomska cena (v nadaljevanju: EC) za vrtec že sedaj ne 
zadošča več za pokrivanje vseh stroškov v vrtcu. Glede na to, da pa se letos spremeni znesek 
regresa za letni dopust za vse zaposlene v javnem sektorju in vrednost plač s 1. 
septembrom/2016 po ZUJF-u pa jim bo sredstev zagotovo zmanjkalo in bo morala občina 
zagotoviti dodatna finančna sredstva za delovanje vrtca. 
 
Člane NO je zanimalo, če občina že kaj preverja ustreznost višine EC? Župan pove, da je bilo 
obema šolama naročeno, da pripravita izračun in se bo na osnovi pridobljenih podatkov 
pripravilo gradivo predloga dviga EC za občinski svet. Primerjava z drugimi občinami kaže, 
da ima Občina Rače-Fram najnižjo EC in bomo morali le-to dvigniti. 
 
Sklep: Člani NO so se seznanili  z Letnim poročilo OŠ Fram za leto 2015 in s težavami, s 
katerimi se soočata obe OŠ glede višine ekonomske cene in pokrivanjem stroškov za 
delovanje vrtca. 

 
5. točka 

Obravnava Letnega poročila Osnovne šole Rače  za leto 2015 
 

Letno poročilo za OŠ Rače za leto 2015 sta predstavila ravnatelj Rolando Lašič in 
računovodja Peršuh Benjamin. Tudi za OŠ Rače so člani NO prejeli gradivo Letnega poročila 
skupaj z vabilom. Ravnatelj pove, da OŠ Rače zgledno sodeluje z občino, da se tudi pri njih 
soočajo s težavami pokrivanja vseh stroškov za potrebe otroškega varstva. Pove, da je en 
oddelek vrtca v šoli in  so morali po normativih zaposliti še dodatno kuharja ter da je bil v letu 
2015 izpad finančnih sredstev cca 10.000 EUR, ki so ga pokrivali s sredstvi iz OŠ in da EC  
ne vzdrži  pokrivanja vseh stroškov v letu 2016. Ravnatelj člane NO seznanja, da občina sicer 
plačuje nadstandard v vrtcu, če pa bo ukinila financiranje le-tega, ga v vrtcu ne bodo imeli. 
Člane NO je zanimalo, če je z zakonom predpisano koliko mora občina financirati otroško 
varstvo? Odgovor je podal ravnatelj: občina bi po zakonu morala 100 % financirati za vse 
otroke, ki niso prisotni v vrtcu čez poletne mesece, pa tega ne počne, zato jim dodatno 
primanjkuje sredstev. Vse, tudi izpade plačil v poletnih mesecih,  bi morala vsebovati nova 
EC. Za cca 10% bi se morala EC povišati. 
 
Odgovor župan: občina pozna ta problem o katerem sta povedala ravnatelja. V preteklih letih 
so obema šolama ostajala finančna sredstva na računih konec leta, tudi po cca 150.000 EUR 
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(takrat je bila očitno EC previsoka), sedaj pa jim zmanjkuje sredstev za pokrivanje vseh 
obveznosti. Res je, da občina ne financira v poletnih mesecih izpada fin. sredstev obema 
šolama. Pričakuje, da se bo EC povišala in obvešča oba ravnatelja, da bo občina zagotovo 
zaradi vzdržnosti finance zmanjšala ostale bonitete, ki sta jih do sedaj imela oba vrtca 
(dodatno nižanje cene vrtca za otroke, nadstandard - jezikovne kopeli, plenice,..). 
 
Sklep:  Člani  NO so se seznanili  z Letnim poročilo OŠ Rače za leto 2015 in s težavami, s 
katerimi se soočata obe OŠ glede višine ekonomske cene in pokrivanjem stroškov za 
delovanje vrtca. 
 

6. točka 
Razno 

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


