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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
Rače, 28.9.2016 
 
 

ZAPISNIK 
9. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  ČETRTEK, 7.7.2016 ob 17.00 uri,        

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba) 
 

1.   Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev Zapisnika 8. redne  seje NO  
3. Seznanitev z izvrševanjem Odloka o proračunu občine Rače-Fram za obdobje od 1.1. 

2016 do 30.6.2016  
4. Seznanitev s Poročilom o izvedeni notranji reviziji proračuna Občine Rače-Fram za 

leto 2015  
5. Razno  
 

 
Prisotni: 
g. Branko Belca,  
g. Ivan Kovačič, 
g. Alojz Vidnar 
 
Odsotni:  
g. Srečko Trglec, opravičeno 
g. Anton Gajser, 
 
Ostali prisotni: 
mag. Zorica Zajc Kvas 
Branko Ledinek od 17.30 ure 
Dragica Drevenšek 
 

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 8. redne  seje NO 
Člani NO na zapisnik 8. redne seje NO niso imeli pripomb in so zapisnik v predlagani vsebini  
soglasno potrdili.  
 

3. točka 
Seznanitev z izvrševanjem Odloka o proračunu občine Rače-Fram 

za obdobje od 1.1. 2016 do 30.6.2016 
Člane NO je računovodkinja seznanila z gradivom o realizaciji proračuna občine Rače-Fram 
za prvo polletje/2016 ter odgovarjala na vprašanja članov NO. Iz obrazložitve je razvidno, da 
so bili prihodki v prvem polletju realizirani v višini 49,5% vseh planiranih prihodkov, 
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odhodki pa so bili realizirani v višini 28,7% planiranih odhodkov. Razlog za tako nizko 
realizacijo v odhodkih je, ker se realizacija plačil za investicije pričnejo izvajati šele v drugi 
polovici leta. 
Sklep: Člani NO so se seznanili s polletnim poročilom o izvrševanju Odloka o proračunu 
občine Rače-Fram za obdobje od 1.1. do 30.6.2016. 
 
 

4. točka 
Seznanitev s Poročilom o izvedeni notranji reviziji proračuna 

Občine Rače-Fram za leto 2015 
 
Direktorica ga. Zajc-Kvas je člane NO  seznanila s Poročilom o izvedeni notranji reviziji  
proračuna  Občine Rače-Fram za leto 2015. Iz poročila so razvidna področja, ki jih je notranja 
revizija kontrolirala,  ugotovitve pri reviziji  in priporočila za občino. Iz revizije izhaja, da je 
potrebno sprejeti pravilnik za dodelitev sredstev iz naslova ljubiteljske kulture društvom in 
sredstva razdelit z javnim razpisom.  Direktorica pove, da je bil osnutek pravilnika že 
pripravljen, da pa se na vseh občinah pojavljajo težave z financiranjem po javnih razpisih. 
 
Člani NO so imeli pomisleke glede delitve sredstev društvom za investicije. Zanimalo jih je, 
če društva vedo kakšen je pravilen postopek ravnanja z občinskimi sredstvi (pridobivanje 
ponudbe, izbira izvajalca po kriteriju javnih naročil). Člani NO predlagajo, da se postopki za 
investicije vodijo  preko občinske uprave in da društva dostavijo na občino dokumentacijo. 
 
Sklep: Člani NO so se seznanili s Poročilom o izvedeni notranji reviziji proračuna 
Občine Rače-Fram za leto 2015. 
 

5. točka 
Razno 

 
 
Seja je bila zaključena ob  17.50. uri. 
 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                         PREDSEDNIK NO: 
Dragica Drevenšek                                                           Branko BELCA 


