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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
Rače, 16.11.2017 
 
 

ZAPISNIK 
16. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  SREDO, 15.11.2017 ob 16.30 uri,        

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba) 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev Zapisnika 15. redne  seje NO   
3. Obravnava Polletnega poročila o poslovanju OŠ Fram in OŠ Rače v času od 1.1. do 

30.6.2017  
4. Seznanitev z dodeljenimi dotacijami društvom iz proračuna Občine Rače-Fram v letu 

2016 in pregled namenskosti porabe dodeljenih sredstev  
5. Razno  

 
Prisotni: 
g. Branko Belca,  
g. Ivan Kovačič, 
g. Anton Gajser, 
g. Srečko Trglec  
g. Alojz Vidnar, 
 
Odsotni:  
 
Ostali prisotni: 
ga. Zorica Zajc Kvas, direktorica OU  
ga. Ida Ogorevc, računovodkinja OŠ Fram 
g. Benjamin Peršuh, računovodja OŠ Rače 
ga. Dragica Drevenšek, računovodkinja občine Rače-Fram 
 

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 15. redne  seje NO 

Člani NO na zapisnik 15. redne seje NO niso imeli pripomb in so zapisnik v predlagani 
vsebini  soglasno potrdili.  
 

3. točka  
Obravnava Polletnega poročila o poslovanju OŠ Fram in OŠ Rače  

v času od 1.1. do 30.6.2017 
 
Računovodja OŠ Rače in Fram sta članom NO predstavila vsebinsko obrazložitev polletnega 
poročila za leto 2017 po načelu denarnega toka.  Računovodkinja OŠ Fram je povedala, da 
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realizacija finančnega načrta poteka v skladu s planiranimi sredstvi. Indeks realizacije je v 
večini postavk v višini 50%, razen za izplačilo drugih izdatkov zaposlenim, kamor spada tudi 
izplačilo odpravnine. Pri pripravi plana OŠ Fram za leto 2017 se še ni vedelo za odhod 
zaposlene delavke iz vrtca v pokoj. Pove, da jim gre na tesno s pokrivanjem stroškov iz 
ekonomske cene in da bo težava v bodoče, ker potekajo še pogajanja za odpravo anomalij v 
ostalih plačnih skupinah.  
Računovodja OŠ Rače pove, da je realizacija finančnega načrta OŠ Rače v prvem polletju  
potekala v skladu s planiranimi sredstvi. Indeks realizacije je v večini postavk v višini 50%.  
Člane NO je zanimalo, če šoli nista sodelovali pri oblikovanju nove ekonomske cene, ki je 
bila sprejeta na občinskem svetu v septembru 2017. 
Računovodkinja občine pove, da sta šoli pripravili predlog nove ekonomske cene in so v 
dogovoru z občinsko upravo skupaj pripravili predlog nove EC, ki velja od 1.9.2017 dalje. 
Šoli bi morali upoštevati pri pripravi nove EC upoštevati spremembo zakona, ki je odpravil 
anomalije v plačni skupini J.  
Računovodja OŠ Rače pove, da je bil njihov predlog nove cene upoštevan, da pa je zelo 
odvisno od prerazporeditve na delovnem mestu, od skupine otrok (kombinirani oddelki). Cena 
se računa na dejanske podatke. 
Direktorica OU pove, da sta šoli pripravili predlog nove EC, ki je bil usklajen z obema 
ravnateljema OŠ in sta se s predlogom nove EC tudi strinjala. 
 
Sklep: Člani NO so se seznanili s polletnim finančnim poročilom Osnovne šole Rače in 
Osnovne šole Fram. 

 
 

           4.točka 
Seznanitev z dodeljenimi dotacijami društvom iz proračuna Občine Rače-Fram v letu 

2016 in pregled namenskosti porabe dodeljenih sredstev 
 
Računovodkinja je pripravila seznam vseh društev, ki so prejela iz proračuna občine Rače-
Fram v letu 2016 finančna sredstva in višina nakazanih sredstev. Pove, da so društva dolžna 
dostaviti vsako leto vsa poročila do 31.3. v tekočem letu za preteklo leto (takrat je tudi rok za 
oddajo poročil na AJPES), kakor tudi dokazila o namenski porabi prejetih sredstev iz 
proračuna občine. 
Občinska uprava je društva, ki niso dostavila poročil o poslovanju (bilance stanja, bilance 
poslovnega izida, poročilo blagajnika, zapisnik občnega zbora in dokazila o namenski porabi 
finančnih sredstev) večkrat pisno pozvala, da dostavijo manjkajoče podatke. V veliki večini 
so društva dostavila vsa zahtevana poročila, nekaj pa je dostavljenih poročil nepopolnih. Ta 
društva bomo še enkrat pozvali. 
Članom NO je občinska uprava predložila v pregled in seznanitev rednike, v katerih so 
odložena vsa poročila društev o njihovem poslovanju v letu 2016. 
Člani NO ugotavljajo, da imajo nekatera društva že urejeno poslovanje preko računovodskih 
servisev, manjša društva pa vodijo knjigovodsko poslovanje sama. 
 
Direktorica pove, da sta bili v preteklosti opravljeni dve reviziji na področju financiranja 
društev iz proračuna občine. Člane NO seznani, da je občinska uprava kontrolirala namensko 
porabo pri investicijskih stroških v skladu z razpisom. Da bomo morali v bodoče spremeniti 
razpise. V letošnjem letu smo izvedli razpis za kulturo, na katerega se je prijavilo samo eno 
društvo. 
Za  prihodnje leto občinska uprava pripravlja razpise po sklopih, in sicer za športna in 
kulturna društva. 
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Glede gasilskih društev, Rdečega križa in Karitasa (humanitarne organizacije), društva 
krajanov (opravljajo vlogo povezovalcev med krajani), ribiška in lovska društva (področje 
varovanja narave) in društva upokojencev še preučujemo možnost direktnega financiranja. 
Direktorica pove, da bomo uvedli v razpise novost, da v kolikor društvo, ki bo prejelo 
finančna sredstva iz proračuna občine ne bo dostavilo dokazila o namenski porabi prejetih 
sredstev, bo to društvo izpadlo iz financiranja v naslednjem letu. 
 
Člani NO so mnenja, da bi morala država poskrbeti za socialno varnost vseh občanov, ne pa 
da se morajo s to dejavnostjo ukvarjati in skrbeti za občane tudi organizaciji kot sta Rdeči križ 
in Karitas v občini.  
 
Sklep: Člani NO so se  seznanili z dodeljenimi dotacijami društvom iz proračuna občine 
Rače-Fram v letu 2016. Pregledali so namenskost porabe dodeljenih sredstev. 
Ugotavljajo, da je občina na dobri poti, da uredi financiranje društev v skladu z zakoni, 
da pa že sedaj večina društev dostavljajo dokazila o namenski porabi prejetih sredstev. 

 
 
 

5. točka 
Razno 

 
Seja je bila zaključena ob  17.30 uri. 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                         PREDSEDNIK NO: 
Dragica Drevenšek                                                           Branko BELCA 


