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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
Rače, 15.11.2018 
 
 

ZAPISNIK 
22. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  SREDO, 14.11.2018 ob 16.30 uri,        

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba) 
 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev Zapisnika 21. redne  seje NO   
3. Pregled porabe sredstev za področje kmetijstva iz proračuna občine Rače-Fram za leto 

2017 
4. Nadzor nad financiranjem društev iz proračuna občine Rače-Fram v letu 2018 (razpis, 

razdelitev sredstev,..) 
5. Pregled porabe finančnih sredstev za spodbujanje podjetništva iz proračuna občine 

Rače-Fram v letu 2018 
6. Letno poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2018 
7. Razno 

 
Prisotni: 
g. Branko Belca,  
g. Anton Gajser, 
g. Alojz Vidnar, 
G. Srečko Trglec 
 
Odsotni:  
g. Ivan Kovačič, 
 
Ostali prisotni: 
ga. Zorica Zajc Kvas, direktorica OU občine Rače-Fram  
ga. Tanja Kosi,  
ga. 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 21. redne  seje NO 

Člani NO na zapisnik 21. redne seje NO niso imeli pripomb in so zapisnik v predlagani 
vsebini  soglasno potrdili.  
 

3. točka  
Pregled porabe sredstev za področje kmetijstva iz proračuna  

občine Rače-Fram za leto 2017 
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Člani NO so prejeli poročilo o izvedenem javnem razpisu za dodelitev finančnih sredstev za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rače-Fram v letu 2017 in seznam vseh 
prejemnikov sredstev po razpisu. Poročilo je predstavila ga. Kosi in odgovarjala na vprašanja 
članov NO. Člane je seznanila  tudi o izvedeni investiciji na komasacijskem območju, kako je 
s financiranjem obrambe proti toči, sofinanciranje azila za male živali, lovskih družin . 
Povedala je, da imajo kmetije dopolnilne dejavnosti in da je občina Rače-Fram na področju 
samooskrbe ena izmed prvih občin v Sloveniji, ki je zagotovila šolama in vrtcema, da imajo 
1x tedensko domačo pridelano hrano.  
Ga. Zajc Kvas pove, da šoli koristita dopustnost zakonodaje pri izvedbi javnih naročil, da 
lahko kupijo lokalno pridelano hrano, katerih cena  je lahko višja od najnižje ponudbe. 
Sklep: Člani NO so se seznanili in pregledali porabo sredstev za področje kmetijstva iz 
proračuna občine v letu 2017 in niso ugotovili neskladja. 

 
4.Točka 

Nadzor nad financiranjem društev iz proračuna občine Rače-Fram v letu 2018 (razpis, 
razdelitev sredstev,..) 

Direktorica OU ga. Zajc – Kvas je člane NO seznanila, da je občina izvedla v letu 2018 
razpise za financiranje društev iz proračuna občine po sklopih (priložene kopije razpisov in 
sklepov o neposrednem sofinanciranju društev Rdeči križ in Župnijski karitas ter gasilskih 
društev v občini). Imenovana je bila komisija, vloge so bile točkovane,  izdane so bile odločbe 
in podpisane pogodbe o dodelitvi sredstev. Sredstev za delovanje društev in investicije je bilo 
razdeljenih  v skupni višini 274.638 EUR.  
Člane NO je zanimalo, če so vsa društva, ki so se prijavila na razpis sredstva tudi prejela? 
Odg. vsa društva, ki so se prijavila na razpis in imajo sedež v občini, so prejela finančna 
sredstva na podlagi razpisa. Posebej za delovanje društva in posebej za investicije.  
Sklep: Člani NO so opravili nadzor nad financiranjem društev iz proračuna občine. 
Ugotavljajo, da so kriteriji jasno postavljeni,  in so zadovoljni, da so bila sredstva 
društvom razdeljena po razpisih. 

 
 

5. točka 
Pregled porabe finančnih sredstev za spodbujanje podjetništva iz proračuna občine 

Rače-Fram v letu 2018 
Člani NO so prejeli poročilo o izvedenem javnem razpisu za dodelitev subvencije za 
spodbujanje podjetništva v občini Rače-Fram za leto 2018 in seznam prejemnikov subvencij 
za samozaposlitev in odpiranje novih delovnih mest. Ga. Drevenšek članom pove, da so bile 
vsem prosilcem, ki so izpolnjevali pogoje razpisa  finančna sredstva dodeljena v skladu s 
pravilnikom in uredbo de minimis, da so bile vse subvencije obravnavane na seji odbora za 
gospodarstvo ter, da so bile vse subvencije poročane na ministrstvo za finance. Vsi prosilci so 
prejeli odločbe in podpisali pogodbe o dodelitvi subvencije, s katero so se zavezali, da bodo 
dejavnost opravljali oziroma, da bo zaposlitev trajala še najmanj dve leti. 
V skladu s proračunom občine za leto 2018 je bilo porabljenih 38.660 EUR finančnih sredstev 
za dodelitev subvencij.  
Sklep: Člani NO so se seznanili s porabo sredstev za spodbujanje podjetništva iz 
proračuna občine Rače-Fram v letu 2018. 

 
 
6.točka 

Letno poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2018 
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Predsednik NO je predstavil članom NO pripravljeno poročilo o delu NO občine Rače-Fram 
za leto 2018. Na poročilo niso imeli pripomb. 
Sklep: Člani NO so potrdili Poročilo o delu NO občine Rače-Fram za leto 2018. 

 
 

7. točka         
Razno 

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


