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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
Rače, 19.5.2016 
 
 

ZAPISNIK 
8. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  SREDO, 18.5.2016 ob 16.30 uri,        

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba) 
 

1.   Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev Zapisnika 7. redne  seje NO  
3. Seznanitev z izvedenimi investicijami v letu 2015 
4. Seznanitev z izvedenimi javnimi naročili v letu 2015  
5. Seznanitev z obračunom potnih stroškov in dnevnic v letu 2015  
6. Seznanitev z kmetijskimi subvencijami v letu 2015 
7. Razno  

 
Prisotni: 
g. Branko Belca,  
g. Anton Gajser, 
g. Ivan Kovačič, 
g. Alojz Vidnar 
 
Odsotni:  
g. Srečko Trglec, opravičeno 
 
Ostali prisotni: 
mag. Zorica Zajc Kvas 
Samo Rajšp 
Tanja Kosi 
Dragica Drevenšek 
 

1.  točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

Predsednik NO je uvodoma vse prisotne lepo pozdravil in ugotovil sklepčnost NO. Predlagal  
je, da nadaljujejo s sejo NO.  

 
2. točka 

Potrditev Zapisnika 7. redne  seje NO 
Člani NO na zapisnik 7. redne seje NO niso imeli pripomb in so zapisnik v predlagani vsebini  
soglasno potrdili.  
 

3. In 4.  točka 
Seznanitev z izvedenimi investicijami v letu 2015 

Seznanitev z izvedenimi javnimi naročili v letu 2015 
 

Člani NO so prejeli gradivo o izvedenih investicijah in javnimi razpisi v letu 2015. 
Dokumentacijo o izvedenih javnih razpisih so imeli na ogled na sami seji NO. 
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Predstavitev plana in izvedbe celotnih investicij na komunalnem področju  je podal g. Samo 
Rajšp. Povedal je, da se je izgradnja kanalizacije izvajala po letih, v skladu z pridobljenimi 
gradbenimi dovoljenji, celotna investicija tako še ni zaključena in se bo nadaljevala še v letu 
2016 do predvidoma leta 2018.  
Na področju oskrbe s pitno vodo smo po planu  zamenjevali azbestne cevi, nedokončana je 
ostala zamenjava teh cevi  samo v naselju Žabnik. V planu smo imeli izvesti skupno 
investicijo z Elektrom MB, da bi hkrati ob menjavi azbestnih cevi še položili elektro vode v 
zemljo in ostalo komunalno infrastrukturo, pa zaradi odstopa Elektra MB od investicije tudi 
občina sama ni pristopila k planirani investiciji.  
Ker je veliko novogradenj, postaja ozko grlo na vodovodnem omrežju in bo občina morala v 
prihodnjih letih izvesti novo transportno cev od izvira Eberl do vodohrana v Framu. Vodohran 
ima dovolj kapacitet za dodatno količino vode. Pridobiti moramo soglasje za povečano 
izkoriščanje vode. Člane NO je zanimalo kako je zavarovan izvir vode, koliko je stabilen 
glede na vreme. g. Rajšp pove, da je izvir vode Eberl izpod skale, pretok ima 25 l/sek., 
vodovodni jaški so pod ključavnico, sam izvir ni zagrajen, vodohran pa je. 
G. Rajšp člane NO še seznani, da se odprt razpis in se izbira izvajalca za izgradnjo 
kanalizacije v Morju- 2 faza, in ko bo ta odsek zaključen, bomo lahko pričeli vršiti hišne 
priključke  na kanalizacijsko omrežje (priklop na ČN Rače). 
Člane NO je zanimalo kako je bilo z obnovo gradu. Odg.: ga. Zajc Kvas pove, da smo 
unovčili bančno garancijo zaradi slabo izvedenih del in smo finančna sredstva morali 
namensko porabiti za sanacijo napak pri obnovi gradu. 
G. Rajšp seznani člane NO kako je potekala investicija izgradnja pločnikov v letu 2015 in 
kako potekajo dogovori z DARS-om in Direkcijo za ceste o morebitnem sofinanciranju 
izvedbe pločnika preko avtoceste, ob razširitvi sedanjega mostu z jekleno konstrukcijo. Pove, 
da je predlog izvedbe mostu pripravljen. Člane NO je zanimalo zakaj nimamo nobene 
investicije vezane na ključ. G. Rajšp in ga. Zajc-Kvas povesta, da nimamo nobene investicije 
vezane na ključ, ker izvajalec izvede tisto, kar je v projektu narisano. Četudi je projektant kaj 
pozabil oz. izpustil, pa bi moralo biti zaradi funkcionalnosti oz. uporabnosti to izvedeno, v 
primeru, da je pogodba  zapisana »izvedba na ključ«, izvajalec del tega ne bo naredil. Težave 
so s projektanti, ki ne nosijo nobene odgovornosti, če pripravijo slab projekt. 
 
Sklep: Člani NO so se podrobno seznanili z izvedenimi javnimi naročili in investicijami 
na območju občine Rače-Fram v leto 2015 in nanj niso imeli pripomb. 
 

5. točka 
Seznanitev z obračunom potnih stroškov in dnevnic v letu 2015 

 
Člani NO so prejeli gradivo, iz katerega je razviden opis načina obračuna potnih stroškov na 
delo, kilometrin in dnevnic v občini Rače-Fram. Prejeli so  kopijo izseka iz ZUJF-a, ki govori 
o povračilu stroškov v zvezi z delom in nekateri drugi prejemki (poglavje 8.2.) ter kopije 
konto kartic iz glavne knjige. Na vpogled so imeli rednik vseh obračunanih in izplačanih 
potnih nalogov v letu 2015. Predstavitev obračuna je podala ga. Drevenšek. Povedala je, da so 
vsi potni nalogi zaposlenih v občinski upravi obračunani in izplačani v skladu z ZUJF-om in 
prejetimi izjavami zaposlenih pri obračunu plače za posamezni mesec,  da so zneski zajeti v 
REK obrazcih, o vseh izplačilih se poroča tudi na Ajpes preko ISPAP-a. Za vsakega 
zaposlenega se v teh poročilih vidi,  koliko prejme za povrnitev stroškov v zvezi z delom. 
Pove, da vodimo evidenco potnih nalogov za službene avtomobile, kakor tudi evidenco 
izdanih potnih nalogov za uporabo avtomobilov zaposlenih v službene namene. Zaposleni 
prejme mesečni potni nalog, v katerega zapiše relacije, prevožene kilometre ter namen 
prevoza. Za udeležbo na seminarju prejme potni nalog za službeno potovanje, ki ga zaposleni 
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po vrnitvi izpolni. Vsi potni nalogi se predložijo predstojniku v podpis ter v obračun v 
računovodstvo občine.  
 
Sklep:  Člani  NO so se seznanili  z obračunom potnih stroškov zaposlenih v občini Rače-
Fram v letu 2015. 
 

6. Točka 
Seznanitev z kmetijskimi subvencijami v letu 2015 

 
Člani NO so prejeli z vabilom pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju 
kmetijstva,  razpis za dodelitev kmetijskih subvencij in razpis za dodelitev kreditov ter 
seznam vseh, ki so prejeli kakršnokoli subvencijo s strani občine v letu 2015. ga. Kosi pove, 
da so bile subvencije poročane, v skladu s pravilnikom na ministrstvo za kmetijstvo in 
finance.  
Člane NO seznani, da smo prejeli s strani min. za kmetijstvo navodila za pripravo novega 
pravilnika šele konec meseca marca/2015, potekala so usklajevanja, pridobiti smo morali še 
soglasje s strani min. za kmetijstvo, da je pravilnik skladen z evropsko zakonodajo. Soglasja 
dolgo nismo prejeli, zato je bil pravilnik sprejet na občinskem svetu šele v mesecu septembru, 
z veljavnostjo 30 dneh po objavi (ministrstvo je zahtevalo takšen rok). V mesecu septembru 
smo objavili javni razpis za spodbujanje kmetijstva, da smo lahko izvedli postopek obravnave 
vseh prejetih vlog in izvedbo postopka za dodelitev subvencij pravočasno (do konca leta so 
morala biti izvedena vsa nakazila prosilcem na TR).  
Z vsemi vlogami za pridobitev subvencije se je seznanil odbor za kmetijstvo, kakor tudi z 
vlogami za pridobitev dotacije strokovnim društvom, regijsko tekmovanje oračev, 
sofinanciranje botaničnega vrta v Hočah, za dodelitev sredstev obrambe pred točo, 
sofinanciranje azila za živali, ki je zakonska obveznost občine. Krediti s subvencionirano 
obrestno mero so bili dodeljeni štirim prosilcem. Pove, da pritožb zoper odločbe za kmetijske 
subvencije  v letu 2015 ni bilo in da so bila sredstva razdeljena v okviru zagotovljenih 
sredstev za kmetijstvo v proračunu. 
Člane NO seznani tudi s potekom izvedbe komasacije Gorica. 
 
Sklep: NO se je podrobno seznanil z dodeljenimi kmetijskimi subvencijami v letu 2015. 
 

7. točka 
Razno 

 
 
Seja je bila zaključena ob  18. uri. 
 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                         PREDSEDNIK NO: 
Dragica Drevenšek                                                           Branko BELCA 


