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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
Rače, 7.2.2017 
 
 

ZAPISNIK 
12. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  sredo, 1.2.2017 ob 16.30 uri,        

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba) 
 

1.   Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev Zapisnika 11. redne  seje NO 
3.  Seznanitev in pregled izvedenih javnih razpisov za investicije v letu 2016  
4. Seznanitev z izdanimi naročilnicami v letu 2016 
5. Poročilo o delu Nadzornega odbora občine Rače-Fram v letu 2016  
6. Plan dela Nadzornega odbora občine Rače-Fram v letu 2017  
7. Razno  
 

Prisotni: 
g. Branko Belca,  
g. Ivan Kovačič, 
g. Anton Gajser, 
g. Alojz Vidnar, 
g. Srečko Trglec,  
 
Odsotni:  
 
Ostali prisotni: 
Zorica Zajc Kvas 
Samo Rajšp 
Dragica Drevenšek 
 

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 11. redne  seje NO 

Člani NO na zapisnik 11. redne seje NO niso imeli pripomb in so zapisnik v predlagani 
vsebini  soglasno potrdili.  

3. in 4. točka 
Seznanitev in pregled izvedenih javnih razpisov za investicije v letu 2016 

Seznanitev z izdanimi naročilnicami v letu 2016 
Člane NO je direktorica seznanila z izvedenimi gradbenimi deli, ki so se izvajale po Zakonu o 
javnem naročanju, da so bile izdane naročilnice za gradbena dela do vrednosti 40.000 EUR 
brez DDV. Občinska uprava je pripravila na vpogled  članom NO rednike o izvedenih javnih 
naročilih na vpogled. Javni razpisi so bili trije, od tega smo en postopek ustavili. 
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g. Rajšp je člane NO seznanil z izvedenima javnima naročiloma za izgradnjo kanalizacije 
Morje 2.faza in obnova 5 odsekov občinskih cest, o izboru izvajalca. Predstavil je sam potek 
investicije in člane NO seznanil, da se investicija po javnem naročilu ni povečala, da smo 
pridobili nepovratna sredstva s strani ministrstva po 23. čl. ZFO, pridobili smo tudi bančno 
garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. 
Člane NO je zanimalo kolikšna je skupna vrednost investicij po izdanih naročilnicah? Odg. 
direktorica pove, da bomo imeli konec februarja  zbran podatek o  skupni vrednosti  izdanih 
naročilnic in jim ga bomo takrat posredovali. 
Člane NO je zanimalo, kako se pogajamo  za cene storitev. Odg.: na osnovi pridobljenih 
ponudb, izberemo izvajalca za opravljanje storitev oziroma dobave blaga. 
Direktorica seznani člane NO, da pripravljamo razpis za izbiro dobavitelja za dobavo 
električne energije. Pove, da smo pred leti sami s pogajanji pridobili dosti nižjo ceno kot bi jo 
imeli preko skupnega razpisa Skupnosti občin Slovenije. 
Člane NO seznani tudi , da bo s 1. marcem 2017 novi upravljalec stanovanj Komunala 
Slovenska Bistrica. Do sedaj je delo upravljalca opravljalo podjetje Staninvest. Ugotovilo se 
je, da so delali nekatere napake in po skupnem sestanku smo se odločili za zamenjavo 
upravljalca. Cena storitve upravljanja s stanovanji (provizije) je določena z zakonom. 
 
Sklep: Člani NO so se seznanili s postopki izvedenih javnih naročil za investicije in z 
izdanimi naročilnicami ter nanj nimajo pripomb. Do konca februarja pričakujejo 
poročilo o skupni vrednosti izdanih naročilnic v letu 2016. 
 
 

5.točka 
Poročilo o delu Nadzornega odbora občine Rače-Fram v letu 2016 

Poročilo o delu NO v letu 2016 je pripravil in predstavil predsednik NO. Na poročilo člani 
NO niso imeli nobenih pripomb. 
Sklep NO: Člani NO so potrdili Poročilo o delu NO občine Rače-Fram za leto 2016. S 
poročilom se seznani Občinski svet občine, na naslednji seji. 

 
6.točka 

Plan dela Nadzornega odbora občine Rače-Fram v letu 2017 
Plan dela NO za leto 2017 je pripravil in predstavil predsednik NO. Na plan dela člani NO 
niso imeli nobenih pripomb. 
Sklep NO: Člani NO so potrdili Plan dela NO občine Rače-Fram za leto 2017. S planom 
dela NO se seznani Občinski svet občine, na naslednji seji. 
 

 
           7.točka 
           Razno 

Član NO je izrazil željo, da bi šel na izobraževanje za člane nadzornih svetov, ki ga organizira 
GV Planet. Strošek seminarja znaša 650€. Izobraževanje traja tri dni. 
Sklep NO: če g. Trglec želi na to izobraževanje za člana nadzornega sveta, člani NO 
občine soglašajo. 
 
Seja je bila zaključena ob  18.00 uri. 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                         PREDSEDNIK NO: 
Dragica Drevenšek                                                           Branko BELCA 


