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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
Rače, 17.5.2018 
 
 

ZAPISNIK 
20. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  SREDO, 16.5.2018 ob 16.30 uri,        

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba) 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev Zapisnika 19. redne  seje NO   
3. Pregled poslovanja Režijskega obrata občine Rače-Fram (nabave, naročilnice, 

evidence potnih nalogov po službenih vozilih) 
4. Nadzor uporabe sredstev za izplačilo plač in potnih nalogov (dnevnice in potni stroški) 

in prevoz na delo 
5. Razno 

 
Prisotni: 
g. Branko Belca,  
g. Ivan Kovačič, 
g. Anton Gajser, 
g. Alojz Vidnar, 
 
Odsotni:  
g. Srečko Trglec , opravičil 
 
Ostali prisotni: 
ga.Zorica Zajc Kvas, direktorica občinske uprave občine Rače-Fram 
g. Samo Rajšp, vodja Režijskega obrata občine Rače-Fram 
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 19. redne  seje NO 

Člani NO na zapisnik 19. redne seje NO niso imeli pripomb in so zapisnik v predlagani 
vsebini  soglasno potrdili.  
 

3. točka  
Pregled poslovanja Režijskega obrata občine Rače-Fram (nabave, naročilnice, evidence 

potnih nalogov po službenih vozilih) 
 
Vodja RO Samo Rajšp je dostavil članom NO na vpogled dokumentacijo o izdanih 
naročilnicah za dobavo materiala ter evidenco o potnih nalogih za službena vozila. Po 
pregledu evidenc  člani NO ugotavljajo, da so le-te zgledno urejene, da so potni nalogi 
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opremljeni zraven relacij in prevoženih kilometrov tudi  z opisom nalog ter namenom uporabe 
službenih avtomobilov.  
Člane NO je zanimalo, kako je z naročilnicami pri dobaviteljih in kako je s kontrolo cen pri 
nakupu materiala , kdo lahko kupuje pri dobaviteljih, kakšen je postopek ter kako je z 
likvidacijo prejetih računov.  
Vodja RO pove, da imamo letne naročilnice za nakup potrošnega materiala pri dobaviteljih 
Kmetijska zadruga Rače, Merkur, Bauhaus; da so določene osebe, ki lahko pri teh 
dobaviteljih kupujejo material, ter da se sproti kontrolirajo cene po dobavnicah. Vodovodni 
material se nabavlja pri Coma commerce, kjer pridobimo tudi dodaten popust na kupljen 
material. Materiala ne kupujemo na zalogo.  Porabljeni material se evidentira na izdajnice, 
kjer se vpiše lokacija vgradnje materiala. Pri nakupu opreme gre le-ta med osnovna sredstva 
in  se določi inventarna številka. 
 
Sklep: Člani NO ugotavljajo, da je evidenca potnih nalogov za službena vozila vodena in 
urejena dosledno. NO se je seznanil z poslovanjem Režijskega obrata glede nabav in 
evidence porabljenega materiala. 

 
4.Točka 

Nadzor uporabe sredstev za izplačilo plač in potnih nalogov (dnevnice in potni stroški) 
in prevoz na delo 

Računovodkinja je članom NO dostavila na vpogled dokumentacijo za obračun plač, vključno 
z evidenco o dejanski zasedenosti delovnih mest ter dokumentacijo o obračunanih potnih 
nalogih za službena potovanja z lastnimi avtomobili.  
Direktorica je članom NO predstavila kako so določeni plačni razredi zaposlenih, kako je z 
napredovanji, z določanji dodatka za stalno pripravljenost in položajnega dodatka. Pove, da je 
vrednost plačnega razreda določena za celoten javni sektor, da občina nima maneverskega 
prostora, da bi sama določala višino plače in dodatno nagradila zaposlene. Pove, da občina 
sama z režijskim obratom vrši večino nalog in ima v oskrbi vodovodno ter kanalizacijsko 
omrežje, da imajo zaradi teh zadolžitev določeni zaposleni v režijskem obratu dodatek za 
stalno pripravljenost za dežurstva. Člane NO seznani, da ima občina vsako leto  notranjo 
revizijo ter, da tudi ob reviziji računskega sodišča ni bilo ugotovljenih bistvenih napak pri 
obračunu plač zaposlenih. 
Računovodkinja pove, da se pri obračunu plač upošteva veljavna zakonodaja. Člane NO 
seznani, da je program za obračun plač usklajen z navodili in predpisi ministrstva za javno 
upravo ter finance. Pri obračunu plač se tudi izplačajo stroški prevoza na delo in iz dela, kakor 
tudi povrnitev potnih stroškov za službena potovanja s svojimi avtomobili. Povrnitev 
kilometrine po potnih nalogih se obračuna v višini 18% od veljavne cene 95 oktanskega 
bencina. Pri vsakem obračun plač  se  za vsakega zaposlenega na občini poroča na portal 
Ajpes in davčne uprave o urah prisotnosti na delu in vrstah odsotnosti iz dela ter o bruto 
zneskih, o vseh dodatkih, ki so bili obračunani zaposlenemu, kakor tudi o vseh povračilih 
materialnih izdatkov ter povrnitev stroškov za službena potovanja po potnih nalogih s svojimi 
avtomobili.  
Direktorica in računovodkinja občine sta odgovarjali na vprašanja članov NO. 
 
Sklep: Člani NO ugotavljajo, da je evidenca potnih nalogov za službena potovanja 
vodena in urejena, da so potni nalogi opremljeni z vso potrebno dokumentacijo. 
Člani NO  so se seznanili  z dokumentacijo obračuna plač in niso zaznali nepravilnosti. 
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6.točka 
        Razno 

Direktorica je člane NO seznanila, da smo pričeli postopek izvedbe notranje revizije 
Zaključnega računa občine Rače-Fram za leto 2017 (za revizijo je bila izbrana revizijska hiša 
Loris) ter, da pripravljamo postopek javnega naročila za dobavo električne energije. 
Člane NO je zanimalo, če bomo v letošnjem letu pričeli z gradnjo nove čistilne naprave. 
Direktorica pove, da smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in da čakamo sklep o 
sofinanciranju izgradnje. 
 
Seja je bila zaključena ob  17.30 uri. 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                         PREDSEDNIK NO: 
Dragica Drevenšek                                                           Branko BELCA 


