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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
 
Rače, 18.11.2015 
 
 

ZAPISNIK 
4. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  SREDO, 30.9.2015 ob 16.30 uri,        

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (Sejna soba) 
 

1.   Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev Zapisnika 3. redne  seje NO  
3. Seznanitev s polletnim poročilom Občine Rače-Fram za obdobje 1.1.-30.6.2015  
4. Seznanitev z Poročilom o izvedeni Notranji reviziji proračuna občine Rače-Fram za 

leto 2014 
5. Seznanitev s polletnim poročilom OŠ Fram za obdobje 1.1.-30.6.2015 
6. Seznanitev s polletnim poročilom OŠ Rače za obdobje 1.1.-30.6.2015 
7.   Razno  

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

1. točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

Predsednik NO je uvodoma vse prisotne lepo pozdravil, ugotovil sklepčnost NO in predlagal  
nadaljevanje seje NO.  
 

2. točka 
Potrditev Zapisnika 3. redne  seje NO 

Člani NO so se seznanili  z zapisnikom 3. redne seje NO, na katerega nihče izmed članov ni 
imel pripomb, zato so zapisnik soglasno potrdili.  
 
 

3. točka 
Seznanitev s polletnim poročilom Občine Rače-Fram za obdobje 1.1.-30.6.2015  

Računovodkinja člane NO seznani s polletnim poročilom poslovanja občine Rače-Fram v letu 
2015. V gradivu, ki ga je obravnaval tudi občinski svet je zapisana kratka obrazložitev 
izvrševanja proračuna občine Rače-Fram v prvem poletju/2015. K obrazložitvi je priložen  
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splošni in posebni del proračuna, iz katerega je razviden sprejet proračun, veljaven proračun 
in njegova realizacija. Računovodkinja je odgovarjala na vprašanja članov NO.  
Sklep: NO se je seznanil s polletnim poročilom Občine Rače-Fram za obdobje 1.1.-
30.6.2015 
 

4. točka 
Seznanitev z Poročilom o izvedeni Notranji reviziji proračuna občine Rače-Fram 

za leto 2014 
Ga. Zajc Kvas je člane NO seznanila s Poročilom o izvedeni notranji reviziji poslovanja 
Občine Rače-Fram za leto 2014 in ga podrobno predstavila.  Med drugim pove, da je iz 
poročila razvidno, da so notranje kontrole na pregledanih področjih  vzpostavljene in da v 
glavnini delujejo optimalno.  
Sklep: NO se je seznanil s Poročilom o izvedeni Notranji reviziji proračuna občine Rače-
Fram za leto 2014 
 

5. točka 
Seznanitev s polletnim poročilom OŠ Fram za obdobje 1.1.-30.6.2015 

Osnovna šola Fram je poslala polletno poročilo o poslovanju za prvo polletje/2015 na 
predpisanih obrazcih z obrazložitvijo. Iz poročila je razviden kakšen je finančni plan in 
realizacija. 
Sklep: Člani NO so se seznanili s polletnim poročilom poslovanja OŠ Fram v letu 2015 
 

6.točka 
Seznanitev s polletnim poročilom OŠ Rače za obdobje 1.1.-30.6.2015 

Osnovna šola Rače je poslala polletno poročilo o poslovanju za prvo polletje/2015 na 
predpisanih obrazcih. Iz poročila je razviden kakšen je finančni plan in realizacija. 
Sklep: Člani NO so se seznanili s polletnim poročilom poslovanja OŠ Rače v letu 2015 
 

6. točka 
                                                             Razno 
 

Seja je bila zaključena ob  18.30 uri. 
 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                         PREDSEDNIK NO: 
Dragica Drevenšek                                                           Branko BELCA 


