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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
 
Rače, 4. 6. 2015 
 
 

ZAPISNIK 
3. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  SREDO, 3.6.2015 ob 16.30 uri,        

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (Bela dvorana) 
 
z naslednjim dnevnim redom: 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev Zapisnika 2. redne  seje NO  
3. Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Fram za leto 2014 
4. Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Rače za leto 2014 
5. Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2015 
6.Razno  

 
Prisotni: 
g. Branko Belca,  
g. Anton Gajser, 
g. Ivan Kovačič, 
g. Srečko Trglec,  
g. Alojz Vidnar 
 
Odsotni:  
/ 
Ostali prisotni: 
ga. Ema Maver-OŠ Fram   
ga. Ida Ogorevc-OŠ Fram  
g. Benjamin Peršuh-OŠ Rače  
ga. Petra Plešivčnik, občina Rače-Fram 
 
 

1. točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

Predsednik NO je uvodoma vse prisotne lepo pozdravil, ugotovil sklepčnost NO in predlagal  
nadaljevanje seje NO.  
 
Ob 16.40 uri se je seji pridružil tudi g. Benjamin Peršuh-predstavnik OŠ Rače. 
 

2. točka 
Potrditev Zapisnika 2. redne  seje NO 

Člani NO so se seznanili  z zapisnikom 2. redne seje NO, na katerega nihče izmed članov ni 
imel pripomb, zato so zapisnik soglasno potrdili.  
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3. točka 
Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Fram za leto 2014 

Predsednik NO g. Branko Belca, je po potrditvi zapisnika 2. redne seje, besedo predal ge. Emi 
Maver- ravnateljici OŠ Fram, ki je prisotne seznanila z Letnim poročilom OŠ Fram. Ker je 
bilo izčrpno poročilo priloženo tudi kot gradivo za samo sejo, se je osredotočila predvsem na 
poročanje o spremembah, kot so dodatne dejavnosti v vrtcu in šoli. Izpostavilo se je, da bi bil 
dobrodošel kakšen dodaten prostor za podaljšano bivanje otrok ter refundiranje prevoza otrok 
z okoliških občin, v pripravi pa so tudi karte z avtobusnim linijskim prevozom.  
 
V nadaljevanju seje je ga. Ida Ogorevc predstavila financiranje OŠ Fram. Člani odbora na 
poročilo niso imeli pripomb. Predstavnicama so se postavila le določena vprašanja, glede 
samega razmerja financiranja OŠ, zakaj nekoliko nižja sredstva za didaktične pripomočke, o 
shemi sadja ter ali je zagotovljena dobava lokalnih pridelovalcev hrane. Ob zaključku 
predstavitve, se je predsednik NO poročevalkama zahvalil za predstavitev, ki sta nato 
zapustili sejo.  
 
Sklep: NO se je seznanil z Letnim poročilom OŠ Fram za leto 2014 
 
 

4. točka 
Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Rače za leto 2014 

Seja se je nadaljevala s seznanitvijo z Letnim poročilom  OŠ Rače, ki ga je predstavil g. 
Benjamin Peršuh. Pri seznanitvi se je osredotočil na finančni del poročila, o sami zasedenosti 
vrtca in šole v Račah ter pozdravil zaposlitev dodatnega kuharja v vrtcu. Zaradi zasedenosti 
tako vrtca, kot šole v Račah je nekoliko povpraševanja po dodatnem oddelku, ki pa prostorsko 
ni izvedljiv. Na znanje se vzamejo prazni prostori bivšega vrtca v Framu. Člani odbora tudi na 
to poročilo niso imeli pripomb, želeli so le nekaj dodatnih pojasnil glede samih izdatkov ter v 
poročilu prikazanega primanjkljaja. Omeni se tudi izvedena revizija v OŠ Rače, ki se skladno 
z veljavno zakonodajo izvaja vsaka 3 leta. 
 
Sklep: NO se je seznanil z Letnim poročilom OŠ Rače za leto 2014 
 
 

5. točka 
Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2015 

V izteku seje, se je NO seznanil še z letnim programom za leto 2015, pri katerem so se člani 
NO soglasno strinjali, da k že izdelanemu programu za leto 2015, dodajo tudi preveritev dela, 
poslovanje ter kontrolo nabav za režijski obrat Občine Rače-Fram  
 

6. točka 
                                                             Razno 
 

Seja je bila zaključena ob  18.10 uri. 
 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                         PREDSEDNIK NO: 
Petra Plešivčnik                                                                Branko BELCA 


