Republika Slovenija
OBČINA RAČE-FRAM
Grajski trg 14, 2327 Rače
Štev.: 034-21/2017
Datum: 8. 9. 2017

SKRAJŠAN ZAPISNIK in SKLEPI
21. redne seje Občinskega sveta Občine Rače-Fram,
ki je bila v Beli dvorani gradu Rače in sicer
v torek, 5. 9. 2017 ob 18.00 uri
1. točka:
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Župan g. Branko Ledinek je uvodoma vse prisotne lepo pozdravil in se jim zahvalil za
udeležbo na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Rače-Fram.
Ugotovljeno je bilo, da je seja sklepčna, saj se je je udeležilo 15 od skupno 16 članov in
članic občinskega sveta.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE OBČINSKEGA SVETA:
Alojz DUH, Alojzija JARC, Vitomir BAUMAN, Milojka DREO, Olja SALESIN, Miran
PREDIKAKA, Irma KMETIČ, Zoran PERDIJA, Zdravko JELŠEK, Ema CEBE, Jože
POTOČNIK, Vinko KURENT, Alojz STERNAD, Jasmina VAUPOTIČ.
ODSOTNI:
Slavomir LEŠNIK – opravičeno.
OSTALI PRISOTNI:
Branko LEDINEK - župan, Zorica ZAJC-KVAS - direktorica OU, Suzana PUNGARTNIK,
Nataša JAMBROVIČ MARIN (točka 7.), Dragica DREVENŠEK (točka 12.), Simona
ANTOLIČ (OU Občine Rače-Fram), Srečko TRGLEC - član Nadzornega odbora Občine
Rače-Fram, Ema MAVER (OŠ Fram – pri točki 8.), Rolando LAŠIČ (OŠ Rače – pri točki 8.),
Jonata POTOČNIK, Igor REBERC (CPD Maribor – pri točki 9.), Douglas A. KAYE, David
KOS, Vojko DOMINC, Vanja STRLA (Albaugh TKI d.o.o. – pri točki 10.), Maksimilijana
OZIMIČ ZORIČ (Biro 2001 – pri točki 11.), Anton TRLEP – predsednik KS Fram, Barbara
BRADAČ (predstavnica medijev - Večer), zainteresirana javnost.

2. točka
Potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta
G. župan je podal v obravnavo predlog zapisnika 20. redne seje občinskega sveta (30. 5. 2017).
G. Zdravko Jelšek je podal pripombo na zapis pod 8. točko in sicer je želel, da se zapis
razprave pri točki z naslovom 'Obravnava in sprejem Odloka o določitvi javne zdravstvene
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mreže na primarni ravni v občini Rače-Fram' dopolni še z njegovim izraženim mnenjem v
zvezi s potencialnim izvajalcem lekarniške dejavnosti v Framu.
G. župan je, vključujoč to dopolnitev, ki dodatno postane del zapisnika 20. redne seje, dal na
glasovanje.
S 15 glasovi »ZA« (15 prisotnih svetnikov) je bil sprejet
SKLEP št. 175:
Občinski svet Občine Rače-Fram potrdi zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta
Občine Rače-Fram.

3. točka:
Sprejem dnevnega reda
Župan, g. Branko Ledinek, je predlagal dopolnitev z gradivom poslanega dnevnega reda in
sicer z dodatno točko z delovnim naslovom 'Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega
sveta Občine Rače-Fram', ki je trajala od torka, 20. 6. 2017, do četrtka, 22. 6. 2017 do 12.00
ure, na dnevnem redu pa je bila točka z delovnim naslovom 'Obravnava in sprejem DIIP
(dokumenta identifikacije investicijskega projekta) za sofinanciranje nabave mobilnih in
prenosnih terminalov za reševalne postaje - uporabo v službi nujne medicinske pomoči ZD dr.
Adolfa Drolca Maribor'. Ta točka se uvrsti neposredno za točko sprejemanja dnevnega reda.
Pripomb na tak razširjen predlog dnevnega reda ni bilo.
S 15 glasovi »ZA« (15 prisotnih svetnikov) je bil sprejet
SKLEP št. 176:
Občinski svet Občine Rače-Fram sprejme dnevni red 21. redne seje občinskega sveta,
kot je bilo predlagano.

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine RačeFram
3. Sprejem dnevnega reda
4. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine RačeFram
5. Realizacija sklepov in informacije župana
6. Vprašanja in pobude svetnikov
7. Obravnava in sprejem Pravilnika o kriterijih in postopku vpisa,
vključitve ter sprejema otrok v javna vrtca na območju občine RačeFram
8. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev
na območju občine Rače-Fram
9. Podaja soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na
domu«
10. Predstavitev načrtovanih sprememb v zvezi z obratovanjem
proizvodnje sredstev za varstvo rastlin tovarne Albaugh TKI d.o.o.
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11. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja poslovno
stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje) – območje II.
12. Seznanitev z izvrševanjem Odloka o proračunu Občine Rače-Fram za
obdobje 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017
13. Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji za leto 2016 Občine RačeFram
14. Razno

4. točka:
Potrditev zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta
G. župan je podal v obravnavo predlog zapisnika 1. dopisne seje občinskega sveta (trajala od
torka, 20. 6. 2017, do četrtka, 22. 6. 2017 do 12.00 ure).

S 15 glasovi »ZA« (15 prisotnih svetnikov) je bil sprejet
SKLEP št. 177:
Občinski svet Občine Rače-Fram potrdi zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Rače-Fram.

5 točka:
Realizacija sklepov in informacije župana
G. župan je podal nekaj osnovnih informacij o realiziranih delih in aktualnostih, ki se
nanašajo na čas med prejšnjo in tokratno sejo občinskega sveta:
● Ureditev promocijsko-degustacijske sobe v gradu Rače je, kar zadeva večino gradbenih del,
končana (izvajalec: podjetje MATA).
Na lokalnem nivoju je projekt potrjen, še vedno pa ni odločitve Ministrstva za kmetijstvo.
● Nadaljujejo se tudi aktivnosti v smer realizacije namere obnove objekta Turner v Framu, s
katero bo bližnja OŠ Fram dobila dodatne kapacitete za izvajanje svoje vzgojnoizobraževalne dejavnosti. Sedaj smo v fazi, ko je bila izdana odločitev o izboru
najugodnejšega ponudnika (podjetje MATA); teče pritožbeni rok.
● Poteka sanacija cest v Kopivniku in Morju (Čebelarska ulica), ki jim bo sledila ureditev
pločnika v Gorici. Dela izvaja Podjetje za gozdne gradnje Maribor.
● Zaključuje se izgradnja III. faze kanalizacije v Morju za leto 2017. Priključitev je mogoča
tudi že na novih trasah, povsod, kjer priključitev je mogoča, pa jo je, skladno z odlokom,
potrebno izvesti v roku 6 mesecev od zagotovitve pogojev za to.
● Novost pri DTV Partizan Fram je fitnes na prostem.
● V DTV Partizan Fram so bile urejene sanitarije in tuši.
● Pri enoti vrtca, ki deluje v sklopu OŠ Rače, je bila povečana površina z igrali; s temi
dodatnimi igralnimi kapacitetami se približujemo gibalnemu oz. t.i. motorik parku.
● Zaključili smo z deli vzpostavitve prostorskih pogojev za delovanje novega
Medgeneracijskega centra DANica Rače-Fram, ki bo deloval na lokaciji bivše zdravstvene
postaje v Račah in katerega otvoritev bo v sredo, 13. septembra 2017 ob 16. uri.
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● Zaključena so dela polaganja komunalnih vodov na Kolodvorski ulici v Račah (plin, javna
razsvetljava, vodovod, Telemach, Telekom).
● Glede na izvedeno komasacijo Gorica je trenutno v teku razpis za izbiro izvajalca za
ureditev cest in poti do posameznih parcel.
● V zvezi s prizadevanji za izgradnjo pločnika na viaduktu, ki vodi preko avtoceste, imamo
informacijo, da naj bi DARS izdal soglasje, vendar ob določenih pogojih, ki pa nam sedaj
še niso znani.
● Tudi PGD Fram ima, podobno kot že nekaj časa PGD Rače, defibrilator, ki je montiran v
gasilskem avtomobilu in kot tak, s pomočjo usposobljenih prvih reševalcev, omogoča kar
se da hitro intervencijo in nudenje pomoči potrebnim na terenu (pri nenadnem zastoju srca).
● Lastnina – objekti, ki so bili v preteklosti v lasti KS Rače in KS Fram, so bili tudi pravnoformalno preneseni na Občino Rače-Fram; na območju KS Rače gre za ČN Rače, na
območju KS Fram pa za bivšo stavbo KS Fram in stanovanja v objektu DTV Partizan
Fram.
● Nadaljuje se priklapljanje objektov na optično omrežje v naselju Ranče.
● Pri Oljarni v Framu in pri gradu v Račah sta postavljeni polnilni mesti za električne
avtomobile.
● Negativnemu mnenju Lekarniške zbornice Slovenije je sledilo tudi Ministrstvo za zdravje,
ki je Občini Rače-Fram izdalo t.i. nesoglasje za vzpostavitev lekarniške podružnice v
Framu.
Sprožili smo upravni spor.
● Na letošnjem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni je g. Aloj Sternad, kmetovalec
iz Rač in član občinskega sveta, iz rok predsednika Vlade RS za svoje dolgoletno in
uspešno delo prejel najvišje državno priznanje za zadružništvo, za kar mu je g. župan
izrekel javno čestitko.

6. točka:
Vprašanja in pobude svetnikov
● Ga. Irma Kmetič je opozorila na ugrezanje ograje na mostu pri kapelici na koncu Križne
poti v Račah, dala pa tudi pobudo za obnovo talne signalizacije – prehoda za pešce na Cesti
talcev, konkretno pri kapelici - odcepu za center za zbiranje odpadkov.
Zanimalo jo je, ali so res predvidene novogradnje nasproti Križne poti, kjer stanuje. Obenem
je spomnila, da tam še vedno ni želene ulične razsvetljave.
Ga. Suzana Pungartnik je odgovorila, da bodo vzporedno s Hameršakovimi morda v
perspektivi res lahko zrasle hiše, vendar ne gre za večjo količino, temveč govorimo o
maksimalno štirih novogradnjah.
● Ga. Jasmina Vaupotič je vprašala, v kolikšnem času lahko na Gorici pričakujejo izgradnjo
pločnika. (Odgovor g. župana: po zaključku del v Čebelarski ul. v Morju se bo izvajalska
ekipa selila na Gorico; zaključek del je pričakovati do letošnje zime).
Izpostavila je problematiko nemožnosti koriščenja stranišč v času rekreacije na igralih pri
vrtcu v Račah in se zavzela za ureditev tega problema, ki je pereč predvsem zaradi majhnih
otrok. Menila je, da bi v skrajnem primeru lahko zadrego rešili z namestitvijo prenosnih wcjev, t.i. Dixijev.

4

Razpravi se je pridružila tudi ga. Ema Cebe, ki je povedala, da sta bila isti problem in ista
pobuda iznesena tudi na zadnji seji Odbora za družbene dejavnosti dan prej, ter še sama
pritrdila dani pobudi.
G. župan je povedal, da je z obema šolama dogovorjeno, da je za uporabnike igrišč/igral
dogovorjena možnost koriščenja šolskih sanitarijev. V DTV Partizan Fram so bili narejeni
novi wc-ji in tuši, pri OŠ Rače pa je bilo dogovorjeno, da bodo odklenjeni zunanji wc-ji, ki
niso povezani z notranjim delom objekta vrtca. Alternativna rešitev so lahko res tudi Dixiji,
vendar je mnenja, da to z ozirom na obstoječe druge možnosti ni potrebno.
● V nadaljevanju je ga. Ema Cebe povedala, da je cestišče na iztekajočem se delu naše
občine, ki vodi proti Ptuju, močno dotrajano, zaradi česar bi bilo potrebno urgirati pri lastniku
– državi.
Zanimalo jo je, kako je s pripombami na odlok v zvezi z OPN, ki so bile podane na predhodni
seji. (Pojasnilo: Tiste pripombe, ki niso bile zahteva nosilcev urejanja prostora, so bile
upoštevane).
Ga. Ema Cebe je dejala, da so nekateri za plačilo NUSZ dobili dvojne položnice (G. župan je
pojasnil, da položnic ne izstavlja občina, temveč to za nas dela DURS, na nastalo situacijo pa
smo že bili opozorjeni in ga bomo prenesli na pristojno mesto).
Razpravljavka se je zavzela za to, da se drevesa, ki ob (državni) cesti Fram – Planica visijo na
cesto, v dogovorom z lastniki ustrezno porežejo; problem bi bilo nujno rešiti vsaj do zime, ko
lahko nastala situacija postane še nevarnejša.
Ga. Cebe je dala še pobudo za ureditev gozdne poti na t.i. širokem potu, kjer je cca polovica
poti že urejena, preostanek pa na ureditev še čaka.
● G. Vitomir Bauman je opozoril na nujnost čim prejšnje sanacije odtočnih jaškov ob
Mariborski cesti v Račah, saj bi morebitno zavlačevanje z ureditvijo do zimskih mesecev
problematiko le še povečalo, obenem pa otežilo dela.
G. Bauman je spomnil na pobudo g. Antona Gajserja, člana nadzornega odbora, v zvezi s
poškodovano (luknjasto) cesto pri Shellu. (G. župan je povedal, da smo urgirali, vendar do
sanacije še ni prišlo – gre za državno cesto).
● G. Jože Potočnik je povedal, da podaja predlog za ureditev ceste, ki sicer ni v naši občini,
vendar jo uporabljajo tudi nekateri naši občani, živeči v soseščini; gre za cesto proti Sp.
Polskavi (od ribnika do Kalana), ki meri cca 900 m, od tega je cca 300 m v zelo slabem
stanju. Predlagal je, da se na ravni vodstev občin oz. s predstavnikom KS Polskava skušamo
dogovoriti za ureditev. Zavzel se je tudi za obrez dreves, ki so razraščena v cestni svet in
ovirajo promet (na Zg. Polskavi), pri čemer se je pozanimal za ime osebe, ki je pristojna za
tovrstna opravila (ima informacijo, da košnjo izvaja g. Hvauc). G. župan je povedal, da tega
podatka nima.
Nadalje je g. Potočnik vprašal, ali lahko na ureditev ceste proti Matjažu Šternu v Lokmircah
računamo še letos. (Odgovor g. župana: to bo naloga v proračunskem letu 2018).
Spomnil je na obljubo namestitve obcestnih ogledal v Loki in sicer pri Šternovih (trgovina –
dom krajanov) in pri njihovi domačiji (Potočnikovi).
● Ga. Milojka Dreo je izpostavila problematiko, povezano z odlaganjem v kesone za smeti
na ekoloških otokih. V Morju so kesoni (za steklenice, papir) polni že pred nastopom termina
za odvoz, zaradi česar odpadki – tudi taki, ki tja ne sodijo - ležijo tudi okoli, kesoni, ki so bili
sprva zaklenjeni, so poškodovani (nasilno odtrgani pokrovi ipd.).
G. župan je povedal, da gre za pogosto problematiko, poleg tega ne bi bil problem naročiti
dodatnih kesonov, če bi bili res nujni, a je dejansko tako, da ljudje plastično in papirnato
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embalažo večkrat odlagajo, ne da bi jo prej stisnili, zložili, skratka, zmanjšali prostornino. V
tem primeru bi tudi kesoni lahko ostali nepoškodovani (zaklenjeni), saj so odprtine za
odlaganje v originalu v primeru optimalne priprave odpadkov pred odložitvijo povsem
zadostne.
Zanimalo jo je, ali bo na Čebelarski ulici v Morju v sklopu asfaltiranja ceste sočasno urejena
tudi razsvetljava. (Odgovor g. župana: da, položen pa bo tudi optični kabel).
Ga. Dreo je opozorila na poškodovano cestišče oz. bankino ob njem - na poti proti igrišču v
Morju in čez tamkajšnji gozd.
● G. Miran Predikaka je dal pobudo za ureditev kanalizacijskih jaškov na cesti od začetka
Podove do Damjanovih oz. Novakovih; jaški so dvignjeni, zaradi prometa ropotajo,
poškodovane pa so tudi bankine.
Na slabo stanje bankin je opozoril tudi ob cesti od Pignarjevih proti Agrarni (g. župan je
pojasnil, da bo tam cesta razširjena in bo situacija sanirana sočasno).
G. Predikaka je, z ozirom na čas, ko bo potrebno organizirati izvajanje zimske službe za
sezono 2017/18, predlagal, da se tega letos lotimo kar se da sistemsko in da stvari čim bolje
uskladimo, da se ne bi ponovila lanskoletna zgodba, ko se je ponekod pluženje podvajalo.
● Ga. Olja Salesin je izpostavila problematiko, ki se pojavlja po neurjih na strmem in ozkem
cestišču v Morju (Cesta na Bukovec – Kopivniška c.), kjer bankine niso utrjene in se na cesti
pojavljajo nanosi peska, ob cesti pa udarne jame.
● G. Zdravko Jelšek je vprašal, kdo bo vodil medgeneracijski center (MGC), kdo bo tam
zaposlen, kako bo s prevozi (vzpostavitev javnega prevoza Fram – Rače?) ipd.
Ga. Simona Antolič je odgovorila, da bo nosilec dejavnosti tudi pri nas izvajalec - Dom
Danice Vogrinec Maribor, s katerim bodo sodelovala zainteresirana domača društva, zavodi
in posamezniki. Zamišljeno je t.i. mrežno delovanje (povezovanje in vsebinsko sodelovanje z
drugimi MGC). Vloga občine je zagotovitev prostorskih kapacitet, kar smo že udejanjili, ter
sofinanciranje osnovnih materialnih potrebščin za izvajanje dejavnosti v dogovorjenem
deležu (3.000 EUR/letno).
Razpravljavec je znova izpostavil neurejenost okoli obcestnih količkov, okoli katerih trava ni
pokošena, kar kazi videz (državne ceste - izvajalec del Cestno podjetje Ptuj).
● Ga. Dragica Lešnik je, na osnovi pobude Društva krajanov Kopivnik, izrazila željo po
obnovi vaškega vodnjaka; ta predstavlja svojstveno zanimivost kraja, ki bi ji veljalo dati
potrebno veljavo in lepši videz.
G. župan je spomnil, da se je občina na tistem področju pred nedavnim že angažirala z
ureditvijo, tudi voda iz omenjenega vodnjaka je pitna, sedaj pa bi bilo dobrodošlo in prav, da
bi svoje dodali še krajani.
Ga. Lešnik se je v imenu prebivalcev Lokmirc zahvalila za ureditev ceste (krpanje) in
očiščenje jarka, pozanimala pa se je še, kako daleč je s sanacijo plazu v Lokmircah.
G. župan je odgovoril, da je sedaj, z zamenjavo zemljišč, omogočeno, da bi cesto nekoliko
zamaknili in naredili škarpo. Ta možnost obstaja, nerealno pa bi bilo pričakovati, da bi
realizirali najdražjo varianto rešitve.
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7. točka:
Obravnava in sprejem Pravilnika o kriterijih in postopku vpisa,
vključitve ter sprejema otrok v javna vrtca na območju občine Rače-Fram
Gradivo je pripravila občinska uprava, ustno obrazložitev je podala ga. Nataša Jambrovič
Marin.
V letu 2012 sta oba javna vrtca na območju občine Rače-Fram, ki delujeta v okviru osnovnih
šol, prvič izpeljala postopek vključitve in sprejema novincev na podlagi Pravilnika o postopku
vpisa in kriterijih za vključitev ter sprejem otrok v javna vrtca na območju občine Rače –
Fram, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 11. redni seji v mesecu januarju 2012. Sprejetju
pravilnika so sledil popravek in spremembi (slednji sta se nanašali na kriterije in točke).
Sam postopek se je v šestih letih uporabe pravilnika izkazal za zelo učinkovitega in
transparentnega, tako za vrtce kot tudi za starše/skrbnike. Vendar pa menimo, da bi bilo,
predvsem zaradi vedno večjega števila primerov prijavljenih začasnih prebivališč na območju
občine in nekaterih drugih okoliščin, ki jih zaznavamo pri praktičnem delu, pravilnik koristno
nekoliko posodobiti. Še posebej se je izkazala potreba po novem vrednotenju kriterijev in po
še treh dodatnih kriterijih, in sicer v zvezi:
- s časom in trajanjem prijave stalnega oziroma začasnega prebivališča na območju občine ter
- s podaljšanjem pravice do starševskega dopusta in polne odsotnosti z dela (kadar je hkrati
rojenih več otrok oz. kadar je izdana odločba o usmeritvi otroka).
Sledila je podrobnejša obrazložitev predlaganih sprememb ter informacija, da je gradivo
usklajeno strokovnimi delavkami obeh vrtcev, ki so pristojne za to področje in so tudi članice
ali namestnice članic komisij.
Obrazložitvi je sledila razprava, v kateri je ga. Ema Cebe povedala, da je to točko dan pred
sejo občinskega sveta na svoji 8. seji obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti, ki je
predlog podprl in predlaga sprejem pripravljenega pravilnika.
G. Zdravko Jelšek se je pozanimal, ali občina zaradi sedanjih nezadostnih kapacitet v vrtcih
razmišlja o zagotovitvi pogojev za delovanje novih oddelkov.
G. župan je odgovoril, da smo naročili projekte za povečanje obeh enot vrtcev z dvema
dodatnima oddelkoma. Ga. Marin in ga. Antolič sta povedali, da so vsi otroci iz naše občine,
ki so jih starši vpisali v vrtec in so s 1. 9. 2017 izpolnjevali tudi minimalni starostni pogoj za
vključitev, dobili mesto v naših javnih vrtcih oz. jim je bila ta možnost ponujena (če ne v vrtcu
prve, pa v vrtcu druge izbire). Podatek o tem, da je na CČS veliko čakajočih otrok, ki
izpolnjujejo pogoje za vključitev v vrtec in so naši občani, tako ne drži.
Na osnovi vloženih vlog za prispevek za novorojence pa spremljamo tudi letne trende
natalitete; ugotavljamo, da je bila ta, na primer, leta 2014 občutno nad povprečjem (blizu
100; otroci tistega letnika, za katere starši imajo to potrebo oz. željo, so sedaj večinoma že v
vrtcih), kasnejša leta, vključno s tekočim, pa je bilo rojstev manj, kar napoveduje v smer
verjetnosti, da bodo obstoječe kapacitete vrtcev nekaj časa še zadoščale dejanskim potrebam.
Ker pa en oddelek vrtca sedaj deluje v prostorih OŠ Rače, šola pa bo ta prostor v perspektivi
potrebovala za potrebe izvajanja učnega procesa, in ker se v občino priseljuje vse več ljudi,
predvsem mladih družin, pa bo razširitev vrtcev prej ko slej zagotovo potrebna. Občina si
seveda prizadeva za polne oddelke oz. mora število čakajočih otrok zadoščati za ustanovitev
novega oddelka (do česar praviloma ne prihaja med letom), zato tekom šolskega leta staršem,
v kolikor svojih otrok tedaj zaradi zasedenosti javnih vrtcev na našem območju vanje ne
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morejo vključiti, omogočamo subvencije v primeru vključitve v za to registrirano zasebno
varstvo.
S 15 glasovi »ZA« (15 prisotnih svetnikov) je bil sprejet
SKLEP št. 178:
Občinski svet Občine Rače-Fram sprejme Pravilnik o kriterijih in postopku vpisa,
vključitve ter sprejema otrok v javna vrtca na območju občine Rače-Fram.

8. točka:
Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na
območju občine Rače-Fram
Gradivo je, na osnovi posredovanega predloga obeh vzgojno-izobraževalnih in varstvenih
zavodov v naši občini (OŠ Rače in OŠ Fram), pripravila občinska uprava, kratko ustno
obrazložitev je podala ga. Simona Antolič.
Občinski svet Občine Rače-Fram je (sedaj veljavne) vsebinsko sorodno točko za enoti naših
javnih vrtcev (gre za enoti, ki delujeta v sklopu matičnih OŠ Rače /9 oddelkov/ in OŠ Fram /7
oddelkov/) nazadnje obravnaval na 13. redni seji (2. 6. 2016), na naslednji, 14. redni seji (7. 7.
2016), pa potrdil tudi naknadno predlagano spremembo. Določila sedaj veljavnih sklepov se
uporabljajo od 1. 9. 2016 (objava v MUV, št. 11/2016 in 14/2016), cene v sedanji višini pa so
sicer nespremenjene že od 1. 4. 2014 (pred tem pa so bile daljše obdobje za 3,9 % višje!).
Oba naša javna vzgojno-izobraževalna in varstvena zavoda sta nam junija 2017 posredovala
nove izračune in predloge cen programov, na osnovi katerih sta bila pripravljena prvotni
predlog in obstoječa obrazložitev, ki pa smo ju naknadno dopolnili in predlog cene prilagodili
najnovejšim podatkom zavodov; ti že upoštevajo novo okoliščine, ki je pričela učinkovati od
1. 7. 2017 dalje (veza: Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki
za nekatere profile zaposlenih pomeni uvrstitve v višje plač. razrede).
Obstoječi izračun in predlog zavodov (po sklopih in analitično) prikazuje vse vrste stroškov kalkulativnih elementov cene in sicer podatke o:
- stroških dela vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic za vsak oddelek predšolske vzgoje
posebej ter stroških dela t. i. tehničnega kadra, ki ne dela neposredno z otroki,
- materialnih stroških izvajanja dejavnosti predšolskega varstva in vzgoje,
- stroških živil za otroke, vključene v posamezne oddelke v naših enotah vrtcev.
Stroški nabave opreme, investicijskega vzdrževanja in morebitnih investicij niso zajeti v
izračun tako oblikovane cene; te stroške zavodu v celoti plačuje matična občina –
ustanoviteljica.
Zavoda sta posredovala tudi preglednici obeh enot vrtcev, ki se nanašata na prehrano otrok in
tovrstne stroške, specificirano po oddelkih posameznih starostnih skupin in po obstoječih
vrstah obrokov.
Upoštevajoč pridobljene podatke obeh naših vzgojno-izobraževalnih in varstvenih zavodov,
spremljanje njihovega finančnega stanja, aktualna nova dejstva, priporočila ministrstva (veza:
seminar 2016) in ugotovitve pri praktičnem delu na področju predšolske vzgoje smo v
občinski upravi izoblikovali nekaj stališč in predlog. Tako menimo, da:
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je korekcija cen programov predšolske vzgoje nujna, sprememba višine priznanega
dnevnega stroška živil v strukturi cene pa priporočljiva;
finančni položaj v naših zavodih po našem mnenju ne izkazuje potrebe po 100odstotni prilagoditvi cen programov v vrtcih posredovanim planskim stroškom in
posledičnim izračunom, zaradi česar predlagamo enoten dvig cen vseh programov za 6
%;
je primerno in upravičeno podaljšati 'prehodno obdobje' ter obdržati boniteto (dodatna
subvencija v deležu 10 %) za starše vseh otrok iz naše občine, vključene v oddelke I.
starostnega obdobja v enotah vrtcev pri OŠ Rače in OŠ Fram;
bi veljalo vrednosti prehranskih obrokov prilagoditi dejanskim izračunom;
ni potrebe po poseganju v obstoječe pravice staršev, kar zadeva v sklepu opredeljena
dodatna znižanja v primeru počitniških odsotnosti otrok v vrtcih, daljših odsotnostih
otrok zaradi zdravstvenih razlogov ipd.;
je začetek novega šolskega leta (1. 9. 2017) optimalen čas za uveljavitev vseh
predlaganih sprememb.

Obveza višine plačila vrtca za starše je izražena v odstotkih in jo za vlagatelje vlog
ugotavljajo pristojni centri za socialno delo (podlaga: 24. člen ZUPJS). Višina je odvisna od
povprečnega mesečnega dohodka na osebo v družinski skupnosti. Plačilo vrtca se zniža glede
na uvrstitev v dohodkovni razred in sicer po 9-stopenjski lestvici.
Cene (veljavne in predlagane) v naših vrtcih smo primerjali s cenami programov v vrtcih, ki
jih obiskujejo otroci iz naše občine, vključeni v vrtce izven naše občine.
Na osnovi širše pisne obrazložitve in zgoraj navedenega povzetka smo predlagali naslednje
cene dnevnih programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v naših javnih vrtcih: za prvo
starostno obdobje 424,61 EUR, za kombinirane oddelke 318,67 EUR in za drugo starostno
obdobje 297,64 EUR.
Stroški prehrane v ceni programov: v oddelkih I. starostnega obdobja =1,63 EUR, od tega
zajtrk 0,34 EUR, kosilo 1,01 EUR, malica 0,28 EUR; v kombiniranih oddelkih =1,72 EUR,
od tega zajtrk 0,34 EUR, kosilo 1,08 EUR, malica 0,30 EUR; v oddelkih II. starostnega
obdobja =1,96 EUR, od tega zajtrk 0,59 EUR, kosilo 1,06 EUR, malica 0,31 EUR.
V nadaljevanju sta na nujnost spremembe – zvišanja cen opozorila tudi ravnatelja (ga. Ema
Maver iz OŠ Fram in g. Rolando Lašič iz OŠ Rače), ki sta osvetlila konkretne razloge
(vmesne zakonske spremembe – sprostitev napredovanj v letu 2016, višji regres, letos
uveljavitev višjih plač po KP za plačno skupino J /sem sodilo čistilke, kuharice, hišniki,
pomočnice vzgojiteljic/, ki neposredno učinkujejo na zvišanje stroškov dela, ti pa v strukturi
cene programov predšolske vzgoje predstavljajo najvišji, tj. cca 80 % strošek).
Ga. Ema Cebe je v razpravi povedala, da je tudi to točko dan pred sejo občinskega sveta na
svoji seji obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, ki je predlog - z ozirom na podatke in
obrazložitev, iz katere izhaja, da finančnega manevrskega prostora v naših šolah/vrtcih ni več
- podprl in predlaga potrditev.
V razpravi je g. Zdravko Jelšek izrazil stališče, da smo prišli do točke, ko ni več dopustno in
razumno razmišljati o dvigovanju cen, ampak predvsem o zniževanju normativov v javnih
zavodih. Spomnil je na situacijo, v kateri je že dlje časa gospodarstvo – tam se stvari, ki
dvigujejo stroške, ne napihujejo, temveč reducirajo in enako bi moralo biti tudi v
negospodarstvu, kjer pa gre tendenca še vedno v obratno smer. Tudi glede števila otrok v
oddelkih vrtcev in šol smo v zadnjih desetletjih naredili velik korak v smer znižanja števila
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otrok na vzgojitelja/učitelja, posledica pa so visoki stroški na enoto. Glede tega bi bil nujen
razumnejši dogovor z državo.
Tovrstno stališče je podprla tudi ga. Olja Salesin, ki je dejala, da v tej razpravi manjka ključni
sogovornik – ministrstvo, saj je nesprejemljivo, da morajo drugi (starši, občina) požirati to,
kar zakuha država.
V nadaljevanju se je razprava dotaknila še možnosti za podaljšanje obratovalnega časa vrtcev
(ga. Jasmina Vaupotič).
G. župan se je strinjal, da imajo druge države - tudi tiste precej bogatejše - na področju
predšolske vzgoje in šolstva marsikaj urejeno drugače (drugačni normativi glede kadra,
prostora, števila otrok v oddelkih, prehrane ipd.), pa vse gladko teče in je za vse normalno, pri
nas pa je standard na tem področju zelo visok, pa težnje kljub temu še vedno naraščajo, vsak
poskus po spremembi normativov v smer pocenitve storitve pa propade.
Ker je g. župan menil, da je razprava izčrpana, je predlagal glasovanje o pripravljenem
predlogu, pri čemer je g. Zdravko Jelšek dal pobudo, da predlog novih cen, ki so v
primerjavi s sedanjimi za točno 6 % višje, zneskovno zaokrožimo, konkretno tako, da bi cene
dnevnih programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v naših javnih vrtcih za prvo starostno
obdobje znašale 425,00 EUR, za kombinirane oddelke 320,00 EUR in za drugo starostno
obdobje 300,00 EUR.
G. župan je sledil tej sugestiji in dal na glasovanje korigiran predlog, ki upošteva predlagano
zaokrožitev zneskov.
S 15 glasovi »ZA« (15 prisotnih svetnikov) je bil sprejet
SKLEP št. 179:
Občinski svet Občine Rače-Fram sprejme nov Sklep o določitvi cen programov javnih
vrtcev na območju občine Rače-Fram.
OPOMBA: Celoten sklep se objavi v MUV.

9. točka:
Podaja soglasja k ceni socialno varstvene storitve 'pomoč družini na domu'
Gradivo je, na osnovi izračunov in obrazložitev izvajalca – Centra za pomoč na domu
Maribor, pripravila občinska uprava, uvodno ustno obrazložitev je podala ga. Simona Antolič.
Cena in stroškovnik za tovrstno storitev sta bila sicer obravnavana in sprejeta na 20. redni seji
OS (30. 5. 2017) in veljata od 1. 6. 2017, razlog za vnovično obravnavo pa je širitev obsega
izvajanja pomoči na domu tudi na delo v manj ugodnem delovnem času (nedelja, prazniki in
dela prosti dnevi; ta možnost doslej v izvedbi CPD Maribor obstaja le na območju MOM).
Ker je delo v manj ugodnem delovnem času vrednoteno višje (ob nedeljah za 40 %, ob
praznikih in dela prostih dnevih pa za 50 %), so tudi stroški izvajanja pomoči na domu v tem
času drugačni in je potrebna uvedba novih cen (za občino in uporabnike) za te termine.
Razlagalca iz Centra za pomoč na domu Maribor, direktorica ga. Jonata Potočnik in
računovodja g. Igor Reberc, sta podala še podrobnejšo obrazložitev, iz katere je izhajalo, da
bo pomoč na domu poslej mogoča vse dni v letu in sicer od ponedeljka do vključno petka med
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7. – 15. uro (kot doslej), po novem pa tudi v večernem času (max 3x/dan), temu pa se z
možnostjo 2x/dan koriščenja storitve sedaj pridružujejo še sobote, nedelje, prazniki in dela
prosti dnevi.
V razpravi je go. Oljo Salesin zanimalo, zakaj je razlika med tarifama za nedeljsko in
praznično delo (odgovor: v javnem sektorju to ni izenačeno – zakonodaja).
OPOMBA:
Ker se je že na resornem odboru pojavilo tudi vprašanje, kakšna je razlika med prazniki in dela prostimi dnevi,
je bilo to v grobem pojasnjeno že na seji občinskega sveta, za razjasnitev dilem pa pri pripravi zapisnika
vnašamo definicijo iz Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ki v Republiki Sloveniji
opredeljuje naslednje praznike:
1. in 2. januar, novo leto
8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
27. april, dan upora proti okupatorju
1. in 2. maj, praznik dela
8. junij, dan Primoža Trubarja
25. junij, dan državnosti
17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
15. september, vrnitev Primorske k matični domovini
25. oktober – dan suverenosti
1. november, dan spomina na mrtve
23. november, dan Rudolfa Maistra
26. december, dan samostojnosti in enotnosti.
Prazniki Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka so dela prosti dnevi, razen praznikov dan Primoža
Trubarja, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, vrnitev Primorske k matični domovini, dan
suverenosti in dan Rudolfa Maistra, ki niso dela prosti dnevi.
Dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji so tudi:
velikonočna nedelja in ponedeljek, velika noč
binkoštna nedelja, binkošti
15. avgust, Marijino vnebovzetje
31. oktober, dan reformacije
25. december, božič.
Praznik Republike Slovenije oziroma dela prost dan v Republiki Sloveniji, ki pride na nedeljo, se ne prenaša na
naslednji delovni dan.

S 15 glasovi »ZA« (15 prisotnih svetnikov) je bil sprejet
SKLEP št. 180:
Občinski svet Občine Rače-Fram poda soglasje k ceni socialno varstvene storitve 'pomoč
družini na domu', kot sledi:
Cena socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« znaša:
1. za delo v rednem delovniku (od ponedeljka do vključno sobote):
- ekonomska cena ure storitve =15,50 EUR/uro (100 %), od tega za uporabnika 4,53
EUR;
2. za delo ob nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih:
a) - ekonomska cena ure storitve ob nedeljah =20,55 EUR, od tega za uporabnika 6,35
EUR;
b) - ekonomska cena ure storitve za delo ob praznikih in dela prostih dnevih =22,06 EUR,
od tega za uporabnika 6,80 EUR.

Cene veljajo od 1. 9. 2017 dalje.
OPOMBA: Celoten sklep se objavi v MUV.
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10. točka:
Predstavitev načrtovanih sprememb v zvezi z obratovanjem proizvodnje
sredstev za varstvo rastlin tovarne Albaugh TKI d.o.o.
Gradivo, razdeljeno na več vsebinskih sklopov, so pripravili predstavniki podjetja Albaugh
TKI d.o.o. Rače, ki so se uvodoma zahvalili za možnost posredovanja aktualnih informacij na
občinskem svetu. V nadaljevanju je g. Douglas A. Kaye, direktor Albaugh za Evropo,
povedal, da so zadovoljni z zagonom, delovanjem in razvojem ter ambicijami tovarne, ki pod
novimi lastniki deluje v Račah. Predstavil je prioritete, namere o zviševanju proizvodnje,
načrtovane nove produkte, možnosti za nova delovna mesta v podjetju (sedaj 97 zaposlenih)
ter druge že udejanjene ter predvidene spremembe v podjetju. Poudaril je, da imajo namen
višje proizvodne cilje postopno uresničevati in dosegati ob sočasni maksimalni skrbi za
okolje.
V predstavitvi podjetja je g. David Kos, direktor tovarne Albaugh TKI d.o.o. v Račah,
povedal, da ima podjetje Albaugh tovarna kemičnih izdelkov, d.o.o., pridobljeno
okoljevarstveno dovoljenje in spremembo tega dovoljenja (trenutno veljavnega) za
sežigalnico odpadkov in sintezo biocidov ter herbicida ter proizvodnjo fitofarmacevtskih
sredstev in biocidov s t.i. formulacijskimi postopki (fizikalni postopki kot npr. redčenje,
mešanje, mletje).
Iz obsežnejše pisne predstavitve navajamo, da se v sklopu proizvodnje fitofarmacevtskih
sredstev v Albaugh TKI d.o.o. v Račah proizvajajo herbicidi, fingicidi in insekticidi, pri
čemer je glavnina proizvodnje namenjena herbicidom.
Načrtovane spremembe se nanašajo na spremembe v zvezi s proizvodnjo fitofarmacevtskih
sredstev, poseg pa vključuje naslednje nove postopke:
- sintezo emulgatorja, ki se uporablja pri proizvodnji fitofarmacevtskih proizvodov
(tekočih herbicidov),
- proizvodnjo herbicidnih surovin s kemično reakcijo nevtralizacije, v kateri je kot eden
od reaktantov vključena aktivna snov,
- proizvodnjo enkapsuliranega herbicida s fizikalnim in kemijskim postopkom, pri
čemer se kemični postopek nanaša samo na proizvodnjo polimernih mikrokapsul, ki
vsebujejo aktivno snov in
- formulacijo herbicidov v trdni obliki.
Poseg vključuje tudi povečanje obsega proizvodnje fitofarmacevtskih proizvodov tekočih
herbicidov s formulacijo.
Za izvedbo opisanih sprememb bo večinoma uporabljena obstoječa tehnološka oprema, nekaj
opreme pa bo nove. Za izvedbo posega gradnja ne bo potrebna.
Iz obstoječe proizvodnje v višini 5.000 ton produktov fitofarmacevtskih sredstev na leto se bi
proizvodnja v perspektivi povišala na 31.604 ton letno.
V daljši in vsebinsko vseobsegajoči razpravi, ki je sledila podrobnejši ustni obrazložitvi, so
sodelovali:
- g. Alojz Duh je v luči nedavnih dogodkov v Kemisu vprašal, kakšno je sodelovanje
tovarne v Račah s tem podjetjem in kolikšna bojazen, da se Kemisova zgodba zgodi
tudi v Račah (odgovor g. Kosa: Kemis je dolgoletni partner prejšnjega Pinusa in
sedanjega Albaugh, sodelujejo po logistični plati, vendar po požaru v Kemisu slednji
odpadkov nikoli ni vozil v TKI v Rače. Kemis je, kar zadeva obseg sežiganja
odpadkov, bistveno večji od Albaugh, kapacitete so v tem smislu neprimerljive.
Albaugh nenehno dviguje standarde varnosti in okolju kar najbolj prijaznih sistemov,
investicije v nadgradnje potekajo na več področjih, vse meritve, ki jih ARSO izvaja na
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vsake pol minute, pa so zadovoljive. Parametri, ki so podatki javnega značaja in kot
taki tudi javno dostopni, kažejo, da sistem zelo dobro funkcionira;
g. Vitomir Bauman je, z ozirom na podatek o predvidenem 6-kratnem povišanju
proizvodnje fitofarmacevtskih proizvodov, vprašal, kolikšna je bila proizvodnja v
času, ko je bivši Pinus delal z najvišjo zmogljivostjo (gostje iz Albaugh točnejšega
podatka na licu mesta niso mogli dati, podana pa je bila ocena, da je sredi 80. let
prejšnjega stoletja, ko je bila proizvodnja na vrhuncu, po vsej verjetnosti šlo za ne
bistveno nižje vrednosti, ob čemer pa so poudarili, da vsebina poslov tedaj in danes
oz. v bodoče nikakor ni direktno primerljiva, saj so v preteklosti delali veliko več
praška, zdaj pa gre pretežno za tekoče formulacije);
ga. Ema Cebe je dejala, da je uradno vselej vse brez posebnosti in v skladu s
standardi, kljub temu pa občasne vonjave in individualne zaznave vsakega
posameznika vzbujajo vtis, da vendarle ni vedno vse tako. Navezala se je na povedano
in podala ugotovitev, da bo ob povečanju proizvodnje več emisij, več odpadnih vod,
kar za okolje ni prijazno. Zanimalo jo je tudi, ali razmišljajo o drugem vhodu v
podjetje, saj je sedaj na mestu, ki je prometno frekventno. (Odgovor: da, razmišljajo o
odstavnem pasu ali novi lokaciji vhoda);
ga. Olja Salesin se je navezala na podatek, da se v perspektivi obeta 10-odstotno
povišanje izpusta emisij v ozračje. Spomnila je, da gre za lokacijo, kjer so v
neposredni bližini šola, vrtec, območje Nature 2000 ipd. Že sedaj z zadržkom
spremljamo obstoj in funkcioniranje tovarne kemičnih izdelkov sredi urbanega okolja
in glede na bližino občutljive populacije, zato podatka o zvišanju emisij nikakor ni
mogoče prezreti in sprejeti (g. Kos je dejal, da so sedanji izpusti zgolj minimalni, zato
10 % na tako nizko vrednost praktično ne pomeni ničesar; vsekakor bodo emisije
ostale občutno pod ravnijo dovoljenih standardov. Ga. Strla je dodala, da so vrednosti
preračunane na teoretično najvišje koncentracije, realno pa so emisije nizke);
g. Zdravko Jelšek je vprašal, če bo poviševanju proizvodnje sledilo tudi poviševanje
zaposlovanja (dobil je pritrdilen odgovor, z informacijo, da tovarna prioritetno
zaposluje lokalno prebivalstvo);
g. Miran Predikaka je postavil vprašanje v zvezi z industrijsko gasilsko brigado – kaj
bi se zgodilo v primeru nesreče, požara in varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, kdo bi v tistem trenutku bil prvi na prizorišču. (G. Kos je povedal, da
zaposlujejo 10 gasilcev, pojasnil pa je tudi povezave in partnerstva na tem področju
ter povedal, da imajo dosledno izdelan načrt zaščite in reševanja, 1 – 2x letno pa
izvajajo tudi vaje s simulacijo različnih dogodkov);
g. Vinka Kurenta je zanimalo, ali imajo vzpostavljen interni nadzor – preventivni
sistem? (G. Kos je temu pritrdil in povedal, da vse redno spremljajo, nadzirajo,
poročajo ipd.).

G. župan se je navezal na okoljevarstveno dovoljenje, ki poteče leta 2020, zanimalo pa ga je,
kdaj poteče za sežigalnico (ga. Strla je odgovorila, da to dovoljenje ostaja veljavno, potrebno
ga je le podaljšati). G. župan je ugotovil, da jim je to 'pisano na kožo', dejstvo pa je, da bi
okolje in ljudje lažje prenesli in se sprijaznili z zvišanjem proizvodnje, ne glede na dodatne
obremenitve iz tega naslova, kot pa s sežigalnico, ki je brez dvoma najbolj moteč objekt v
kraju. Ponovil je, da je njihova vrsta proizvodnje že sedaj moteča v kraju in da bi bili
zadovoljni, če bi opuščali sežigalništvo. (G. Kos je odgovoril, da je sežigalnica potrebna za
lastne potrebe njihovega proizvodnega programa, ne nameravajo pa je širiti. G. Kaye je
dodal, da bo z več lastnimi odpadki manj prihodov odpadkov od drugod, podjetju Albaugh v
Račah pa je želja, da v dovoljenju za obratovanje ostanejo sedanje količine, ki pa v praksi
niso dosežene).
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G. župan je povedal še, da smo po zadnjih požarih v Sloveniji dobili kar nekaj zaskrbljenih
klicev občanov, zaradi česar smo v TKI naročili inšpekcijski nadzor. Z njegovimi
ugotovitvami smo lahko zadovoljni, vendar gre za področje, kjer ni nikoli dovolj dobro in ni
dopustno nikoli 'zaspati'.
G. Vojko Dominc iz TKI je k povedanemu dodal še, da je pomembno ne le, za kolikšno
proizvodnjo gre, ampak še bolj za to, za kakšne proizvode gre, in pojasnil, da so prihodnost in
namera bakreni pripravki.
Gostej iz Albaugh TKI d.o.o. so se zahvalili za zanimanje, čas in pozornost in povedali, da
bodo občinsko vodstvo in člane/ice občinskega sveta v bližnji prihodnosti povabili na ogled
tovarne, kjer se bodo lahko na licu mesta seznanili z dejavnostjo in vprašali vse, kar jih bo
zanimalo.
G. župan je podal naslednjo ugotovitev:
Občinski svet Občine Rače-Fram se je seznanil z načrtovanimi spremembami podjetja
Albaugh TKI d.o.o.

11. točka
Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja poslovno
stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje) – območje II.
Gradivo so pripravili predstavniki Biro 2001 s.p. in občinska uprava.
Uvodoma je g. župan orisal bistvene mejnike v zgodovini dogajanj na temo, ki je predmet
obravnave.
Predhodno načrtovana pozidava vila blokov in poslovno trgovsko stanovanjske stavbe, kakor
tudi vrstnih stavb v območju II v sedanjem času in obravnavanem odprtem ruralnem prostoru
ni sprejemljiva in zaželena. Na trgu se pojavljajo potrebe po gradnji prosto stoječih
enodružinskih hiš oz. dvostanovanjskih hiš (dvojčkov); konkretno je predvidenih 33 novih
enot. Zato je bila s strani novega lastnika zemljišč oziroma investitorja gradnje - Gradbeništvo
Repnik Jože d.o.o. podana pobuda za spremembo akta – Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del območja poslovno stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje),
objavljenega v MUV, št. 29/09.
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN je bil objavljen v MUV, št. 6, dne
31. 3. 2016.
Pridobljena je bila odločba MOP - z ugotovitvijo, da v postopku priprave in sprejemanja PIA
celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
K osnutku sprememb in dopolnitev OPPN so bile pridobljene smernice v marcu/aprilu 2017
in mnenja nosilcev urejanja v juniju/juliju 2017.
Izvedena je bila javna razgrnitev od 28. 3. do 26. 4. 2017. Na javni obravnavi dne 19. 4. 2017
ni bilo pripomb javnosti, kakor tudi ne v času javne razgrnitve.
Sestal se je tudi Odbor za prostorsko planiranje; člani/ce so imeli/e sicer nekaj vprašanj,
pripomb ali drugačnih predlogov pa ne.
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V fazi usklajevanj za izdajo mnenj nosilcev urejanja prostora so bile ugotovljene
pomanjkljivosti, ki so bile vnešene v besedilo odloka in kartografski del, z naslednjo
utemeljitvijo:
1. V osnovnem OPPN Nemesis do.o. je bila poseljenost območja gostejša. V osnutku
SID OPPN je bil načrtovan večji poslovno stanovanjski objekt, kar pa se je do javne
razgrnitve spremenilo v stanovanjske hiše, s čemer se ohranja osnovna namembnost –
stanovanja – in s tem mirna soseska.
Z načrtovanjem nove parcelacijo po javni razgrnitvi, kot posledica poenotenja
velikosti in oblike zemljiških parcel, kot je v ostalem delu območja obravnave, so bile
pridobljene 3 nove zemljiške parcele in s tem 3 nove stanovanjske enote.
2. Širina dovozne ceste A v skrajnem zahodnem delu ob vodotoku Brezovec se lahko
prilagodi razpoložljivi širini zemljiške parcele in zahtevam Direkcije RS za vode glede
dopustne gradnje v območju vodnega/priobalnega zemljišča.
Zaradi zgoraj navedenega je bilo v 16. členu brisano besedilo, ki je dopuščalo možnost
variantnih vrst postavitve objektov (tip 1 ali tip 2), dodani pa sta bili novi alineji:
»Za izvedbo cestnih priključkov (razširitve) in drugih potrebnih elementov cestnega prečnega
profila se lahko meja obdelave razširi na sosednja zemljišča.«
»Širina ceste A v skrajnem zahodnem delu ob vodotoku Brezovec se lahko po potrebi zmanjša
z dovoljenjem/soglasjem upravljavca ceste.«
V nadaljevanju je predstavnica Biroja 2001 s.p., ga. Maksimilijana Ozimič Zorič, predmetne
spremembe in namere osvetlila še glede umestitve načrtovane ureditve v prostor, prometne,
energetske in komunalne ureditve, elektro priključevanja in javne razsvetljave,
telekomunikacijskih priključkov, vodovoda, kanalizacije – odvoda odpadnih in padavinskih
vod. Prav tako je predstavila rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanja narave ter rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
G. župan je kot zanimivost povedal še informacijo, da je prav na dan te seje potekala 1. javna
dražba za delež FEKU-ja na predmetnem območju (cca 5 ha zemljišč). Z Direkcijo za ceste
smo avgusta dosegli dogovor, da bomo sodelovali pri izgradnji ceste in pločnika od vrtca
Fram do Golavškovih (cca 1 km). Nadejamo se, da bomo s to gradnjo prišli v državni
proračun/2019. G. župan je spomnil še, da gre v primeru Gradbeništva Repnik Jože d.o.o. za
uspešnega izvajalca in prodajalca objektov, ki jih je na območju naše občine že kar precej in
še nastajajo.
S 15 glasovi »ZA« (15 prisotnih svetnikov) je bil sprejet
SKLEP št. 181:
Občinski svet Občine Rače-Fram sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja poslovno stanovanjske
cone v Framu (k.o. Morje).
OPOMBA: Celoten odlok se objavi v MUV.
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12. točka
Seznanitev z izvrševanjem Odloka o proračunu Občine Rače-Fram
za obdobje 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017
Gradivo je pripravila občinska uprava, ustno obrazložitev je podal g. župan.
Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah župan občinskemu svetu predloži poročilo o
izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Iz tabele 'splošni del proračuna' je razvidna realizacija proračuna Občine Rače-Fram (plačana
realizacija) za prvo polletje tekočega leta, ki temelji na sprejetem Odloku o proračunu Občine
Rače-Fram za leto 2017.
Iz realizacije prihodkov in odhodkov občine za prvo polletje tekočega leta (1. 1. – 30. 6.
2016) je razvidno, da so realizirani prihodki v višini =3,171.166,26 EUR (48,7 % plana),
odhodki pa v višini =2,259.182,35 EUR (prihodki so torej v navedenem obdobju za
=911.983,91 EUR presegali višino odhodkov in dosegali 25,8 % plana – to je v tem obdobju
običajna praksa, saj večina izdatkov - predvsem investicijskih, pri čemer gre tudi za najvišje
vrednosti - bremeni drugo polovico proračunskega leta).
Stanje finančnih sredstev Občine Rače-Fram na dan 30. 6. 2017 znaša =3,402.879,21 EUR;
od tega je 2,500.000,00 EUR vezanih sredstev (depozit ali depozit na odpoklic) pri štirih
bankah, 902.879,21 EUR pa je razpoložljivih na računu občine, namenjenih za pokrivanje
tekočih in investicijskih odhodkov.
Realizirani prihodki za prvo polletje/2017 predstavljajo gibanje realizacije posameznih
davčnih, nedavčnih, kapitalskih in transfernih prihodkov – razvidni so iz posameznih kontov
v tabelah, ki so bile sestavni del posredovanega gradiva za sejo.
Realizirani odhodki za prvo polletje/2016 predstavljajo višino tekočih odhodkov (ti zajemajo
stroške delovanja občine, tekočih transferjev, investicijskih odhodkov in investicijskih
transferjev za proračunske uporabnike).
V 'posebnem delu proračuna' občine je razvidna realizacija po proračunskih uporabnikih in v
sklopu teh po proračunskih postavkah, v okviru slednjih pa po podkontih.
Razprave ni bilo.
G. župan je podal naslednjo ugotovitev:
Občinski svet Občine Rače-Fram se je seznanil z izvrševanjem Odloka o proračunu
Občine Rače-Fram za obdobje od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017.

13. točka
Seznanitev s Poročilom o izvedeni
notranji reviziji proračuna Občine Rače-Fram
Gradivo je pripravil izvajalec notranje revizije poslovanja občine/2016, Proconsilio storitve
d.o.o., ustno ga je predstavila ga. Zorica Zajc – Kvas, direktorica OU.
Kot zahteva zakonodaja, je bila tudi v letu 2017 izvedena notranja revizija poslovanja Občine
Rače-Fram, tokrat za leto 2016.
Iz poročila so razvidna področja revidiranja; gre za 8 področij:
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-

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Ureditev otroškega igrišča v Račah
Podpore duhovnikom in verskim skupnostim
Programi športa
Nakup opreme in računalnikov
Rekonstrukcija občinskih cest
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.

Preverjali so izvedene postopke izbire dobaviteljev v skladu z določili Zakona o javnem
naročanju, podlage za izplačila iz proračuna ter pravilnost zaračunanih storitev/gradenj v
skladu z naročilnicami/pogodbami, javne razpise in sofinanciranja v skladu s pogodbami.
Z notranjo revizijo so ugotovili, da ima Občina Rače-Fram vzpostavljene dobre notranje
kontrole na pregledanih področjih in da je poslovanje korektno.
Glede na ugotovljene pomanjkljivosti pa so priporočili, da društvom sredstva razdelimo z
javnim razpisom in da smo kontinuirano pozorni na namenskost porabe proračunskih sredstev
Nogometnega kluba Rače, v primeru odstopanj pa ukrepamo v skladu s pogodbami.
Kot je povedala ga. Zorica Zajc-Kvas, gre za podobne ugotovitve, kot izhajajo tudi iz poročila
Računskega sodišča RS, ki je bilo članom/icam občinskega sveta takoj po izdaji končnega
poročila junija poslano z redno pošto. Dodala je, da smo v junijskih Novicah, kot je bila tudi
sugestija, v lokalnem glasilu že objavili razpis/kulturna društva.
Poročili o revizijah bo obravnaval nadzorni odbor, ki je sklican za prihodnji teden.
Posebne razprave ni bilo, predstavitev pa je izzvenela v smislu, da je najvišji organ odločanja
v občini v dobršni meri zadovoljen z rezultati revizijskih ugotovitev, predvsem pa dela, ki je
na ravni občine narejeno v praksi.
Ga. Ema Cebe je apelirala, da se z Nogometnim klubom Rače dogovorimo za ustrezen način
sodelovanja v bodoče, saj sedaj delajo preveč po domače (ga. Zorica Zajc-Kvas je odgovorila,
da bomo, v luči novega Zakona o športu, sklicali vsa društva in se skušali dogovoriti o vseh
aktualnostih).
G. župan je podal naslednjo ugotovitev:
Občinski svet Občine Rače-Fram se je seznanil s Poročilom o izvedeni notranji reviziji
proračuna Občine Rače-Fram za leto 2016.

14. točka
Razno
Informacij, predlogov, pobud in razprave pod to točko ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 21.10 uri.

Zapisala: Simona ANTOLIČ

ŽUPAN OBČINE RAČE-FRAM
Branko LEDINEK
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