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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
Rače, 8.12.2017 
 
 

ZAPISNIK 
17. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  SREDO, 6.12.2017 ob 16.30 uri,        

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba) 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev Zapisnika 16. redne  seje NO   
3. Pregled porabe sredstev za podjetništvo - seznanitev z dodeljenimi subvencijami za 

spodbujanje podjetništva iz proračuna Občine Rače-Fram v letu 2017  
4. Pregled osnutka proračuna občine Rače-Fram za leto 2018 
5. Razno  

 
Prisotni: 
g. Branko Belca,  
g. Ivan Kovačič, 
g. Anton Gajser, 
g. Srečko Trglec  
g. Alojz Vidnar, 
 
Odsotni:  
 
Ostali prisotni: 
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 16. redne  seje NO 

Člani NO na zapisnik 16. redne seje NO niso imeli pripomb in so zapisnik v predlagani 
vsebini  soglasno potrdili.  
 

3. točka  
Pregled porabe sredstev za podjetništvo - seznanitev z dodeljenimi subvencijami za 

spodbujanje podjetništva iz proračuna Občine Rače-Fram v letu 2017 
 

 
Računovodkinja je pripravila seznam vseh prejemnikov subvencij za samozaposlitev in 
odpiranje novih delovnih mest ter prosilcev za najem kredita s subvencionirano obrestno 
mero. Občina je imela odprt razpis za pridobitev subvencije v dveh delih, in sicer v mesecu 
maju in oktobru 2017. 
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Celotna dokumentacija posameznih vlog je bila na ogled na seji NO. Predsednik se je seznanil 
z vsebino posameznih vlog (zahtevanih in dostavljenih dokumentov s strani prosilcev).  
Računovodkinja pove, da je vloge za dodelitev subvencije obravnaval odbor za gospodarstvo, 
da so bile subvencije za samozaposlitev nakazane v višini 2.000 EUR, za odpiranje novih 
delovnih mest v višini neto povprečne plače v RS.  
Prejeli smo dve  vlogi za dodelitev kredita s subvencionirano obrestno mero za investiranje v 
nepremičnine in opremo podjetnika. Obe vlogi je obravnaval odbor za gospodarstvo, banka je 
izvedla kontrolo namenske porabe dodeljenega kredita, občina pa  je poravnala subvencijo 
obrestne mere nad višino 1%. 
Subvencije se poročajo kot državne pomoči na portal ministrstva za finance. 
Članom NO pove, da vsako leto kontroliramo obstoj zaposlitve prejemnikov subvencije. V 
kolikor prejemniki ne izpolnjujejo pogodbenih obveznosti jih pozovemo, da vrnejo 
sorazmerni del finančnih sredstev nazaj v proračun občine. 
 
Prednik NO pove, da je pogledal dokumentacijo in ugotovil,, da morajo vlagatelji dostaviti 
kar nekaj dokumentov, da lahko pridobijo subvencijo, da se kontrolira namenska poraba 
dodeljenih sredstev. 
Sklep: Člani NO so se  seznanili z dodeljenimi subvencijami za spodbujanje podjetništva  
iz proračuna občine Rače-Fram v letu 2017. Ugotavljajo, da je namenskost porabe 
finančnih sredstev zagotovljena. 

 
 

4.Točka 
Pregled osnutka proračuna občine Rače-Fram za leto 2018 

 
Člane NO je računovodkinja podrobno seznanila s predlogom proračuna občine Rače-Fram za 
leto 2018. Povedala je, da je proračun obravnaval občinski svet, da je bila javna razprava, da 
so proračun obravnavali odbori in oba sveta krajevnih skupnosti. Na osnovi obravnav so bili 
posredovani županu predlogi s strani odborov za pripravo drugega branja proračuna občine, ki 
ga bo obravnaval občinski svet na decembrski seji. 
Sklep: Člani odbora so se seznanili s predlogom proračuna občine za leto 2018. 

 
5. točka 
Razno 

 
Seja je bila zaključena ob  17.45 uri. 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                         PREDSEDNIK NO: 
Dragica Drevenšek                                                           Branko BELCA 


