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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
Rače, 16.3.2018 
 
 

ZAPISNIK 
18. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  SREDO, 24.1.2018 ob 16.30 uri,        

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba) 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev Zapisnika 17. redne  seje NO   
3. Pregled javnih naročil za investicije v letu 2017 
4. Poročilo o delu NO v letu 2017 
5. Program dela NO v letu 2018 

 
Prisotni: 
g. Branko Belca,  
g. Ivan Kovačič, 
g. Anton Gajser, 
g. Srečko Trglec  
g. Alojz Vidnar, 
 
Odsotni:  
 
Ostali prisotni: 
ga. mag. Zorica Zajc Kvas, direktorica OU 
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 17. redne  seje NO 

Člani NO na zapisnik 17. redne seje NO niso imeli pripomb in so zapisnik v predlagani 
vsebini  soglasno potrdili.  
 

3. točka  
Pregled javnih naročil za investicije v letu 2017 

 
Članom NO je ga. Zajc-Kvas predstavila poročilo, ki ga je pripravila strokovna služba za 
javna naročila, o izvedenih javnih naročilih, ki jih je občina Rače-Fram izvedla v letu 2017. Iz 
poročila so razvidni naslednji podatki: številka in naziv javnega naročila, vrsta postopka , 
izbrani ponudnik in pogodbena vrednost javnega naročila. Direktorica pove, da je pri pripravi 
poročila prišlo do pomote, in sicer pri investiciji »obnova 5.odsekov občinskih cest« je 
naveden znesek v neto vrednosti brez DDV, tako, da znaša pravilni znesek 237.884,79 EUR. 
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Direktorica podrobno predstavi vse izvedene postopke za javna naročila in odgovarja na 
vprašanja članov NO. Med drugim predstavi investicijo v teku - projekt obnove objekta 
Turner in člane NO seznani s težavami, s katerimi se soočamo pri obnovi objekta. Glede 
obnove tega objekta so bili člani NO mnenja, da bi bila najboljša varianta, da se objekt poruši 
in zgradi na novo. 
Sklep: Člani NO so se  seznanili z izvedenimi postopki javnih naročil za investicije v letu 
2017. 

 
 

4.Točka 
Poročilo o delu NO v letu 2017 

 
Člane NO je predsednik NO seznanil s Poročilom o delu nadzornega odbora občine Rače-
Fram za leto 2017. Pove, da v pripravljeno poročilo ni na široko opisoval, ker si lahko vsak 
pogleda v zapisnike sej NO. Člani NO na pripravljeno poročilo niso imeli pripomb. S 
poročilom o delu NO v letu 2017 se bo seznanil tudi občinski svet občine na naslednji seji. 
 
Sklep: Člani NO so potrdili Poročilo o delu nadzornega odbora občine Rače-Fram za 
leto 2017. 

 
5.točka 

Program dela NO v letu 2018 
Predsednik NO je predstavil Plan dela NO za leto 2018.  Člane NO je pozval, da dodajo 
predloge za dopolnitev plana dela. Na osnovi pobude se v program dela dodata še:  

- obravnava nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in 
- pregled po saldakontnih karticah – odprte terjatve do kupcev. 

Člani NO so se s predlaganim strinjali, tako se je program dela razširil s predlagano 
dopolnitvijo. 
Sklep:  Člani  NO so potrdili Program dela NO v letu 2018 

 
6.točka 

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


