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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
 
Rače, 25.5.2015 
 
 

ZAPISNIK 
2. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  SREDO, 1.4.2015 ob 16.30 uri,  ,      

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba) 
 
z naslednjim dnevnim redom: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev Zapisnika 1. redne  seje NO  
3. Seznanitev z realizacijo proračuna – Zaključni račun proračuna občine Rače-Fram za 

leto 2014  
4. Seznanitev z izvedenimi javnimi naročili v letu 2014 
5. Razno  

 
Prisotni: 
g. Branko Belca,  
g. Anton Gajser, 
g. Ivan Kovačič, 
g. Srečko Trglec,  
g. Alojz Vidnar 
 
Odsotni:  
/ 
Ostali prisotni: 
g. Branko Ledinek, župan  
ga. Zorica Zajc-Kvas, direktorica OU 
ga. Dragica Drevenšek 
 
 

1. točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

Predsednik NO je prisotne lepo pozdravil, ugotovil sklepčnost NO in predlagal z 
nadaljevanjem seje NO.  
 

2.točka 
Potrditev Zapisnika 1. redne  seje NO 

Člani NO so se seznanili  z zapisnikom 1. redne seje NO in ga potrdili. 
  
 

3.točka 
Seznanitev z realizacijo proračuna – Zaključni račun proračuna občine Rače-Fram za 

leto 2014 
Člani NO so dobili zraven vabila gradivo Zaključnega računa občine za preteklo leto. Župan 
je člane NO seznanil z realizacijo proračuna občine Rače-Fram  za leto 2014. Pojasnil je, da je 
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bila realizacija prihodkov kumulativno v okviru planiranih sredstev, da pa je bila realizacija  
odhodkov na določenih postavkah nižja od planirane, ponekod pa višja zaradi določenih 
aktivnosti na terenu. Pove, da se je bilo potrebno usklajevati in pristopiti k nujni investiciji (ob 
polaganju plinovodnih cevi smo pristopili še k zamenjavi vodovodnih cevi, hkrati smo 
položili tudi kable za javno razsvetljavo in optični kabel; potrebno pa je bilo tudi sanirati po 
izvedeni investiciji). S takšnim pristopom smo zmanjšali stroške.  
Pripombe članov NO so bile, da bi bilo potrebno pri javni razsvetljavi postaviti drogove bolj 
redko, na daljše razdalje. Župan pove, da so za postavitev javne razsvetljave določeni 
normativi. Člani NO so postavljali vprašanja, na katera je župan odgovarjal. 
Sklep: NO se je seznanil z Zaključnim računom proračuna Občine Rače-Fram za leto 
2014. 
 
 

4.točka 
Seznanitev z izvedenimi javnimi naročili v letu 2014 

Direktorica je člane NO seznanila z izvedenimi javnimi naročili v letu 2014, z letnimi 
pogodbami in izdanimi naročilnicami. Pove, da je investicija izgradnje zdravstvenega doma v 
Račah še v teku, da dela potekajo v skladu s pogodbo, da je dogovor z ZD dr. A.Drolca 
Maribor, da bomo pridobili tudi drugega zdravnika v splošno zdravstveno ambulanto. 
Članom NO je direktorica odgovarjala na njihova vprašanja.  Med drugim jih je zanimalo, če 
ima občina namero širitev vrtca v Račah, kako je z odkupom zemljišča pri vrtcu Fram. Odg. 
občina zaenkrat ne bo uvedla dodatnega oddelka v vrtcu Rače, da pa pri vrtcu v Framu še 
vedno nismo uspeli odkupiti zemljišča od ge. Premzl, ker si je le-ta premislila.  
 
Sklep NO: Člani NO so se seznanili  z izvedenimi javnimi naročili občine Rače-Fram v 
letu 2014. 
 
 

5.Točka 
Razno 

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


