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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
Rače, 9.5.2017 
 
 

ZAPISNIK 
13. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  ponedeljek, 10.4.2017 ob 18.00 uri,        

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba) 
 

1.   Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev Zapisnika 12. redne  seje NO   
3. Seznanitev in pregled Letnega poročila OŠ Fram za leto 2016 
4. Seznanitev in pregled Letnega poročila OŠ Rače za leto 2016 
5. Seznanitev in pregled Zaključnega računa proračuna občine Rače-Fram za leto 2016 
6. Razno  

 
Prisotni: 
g. Branko Belca,  
g. Ivan Kovačič od 18.10 ure, 
g. Anton Gajser, 
g. Alojz Vidnar, 
g. Srečko Trglec do 19.00 ure  
 
Odsotni:  
 
Ostali prisotni: 
g. Rolando Lašič, ravnatelj OŠ Rače 
g. Benjamin Peršuh, računovodja OŠ Rače 
ga. Ema Maver, ravnateljica OŠ Fram 
ga. Ida Ogorevc, računovodkinja OŠ Fram 
ga. Zorica Zajc Kvas, direktorica OU občine Rače-Fram 
ga. Dragica Drevenšek, računovodkinja  
 

1.  točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

Predsednik NO je uvodoma vse prisotne lepo pozdravil in ugotovil sklepčnost NO ter 
predlagal z nadaljevanjem seje NO. Člani NO so se s predlaganim strinjali.  
 

2. točka 
Potrditev Zapisnika 12. redne  seje NO 

Člani NO na zapisnik 12. redne seje NO niso imeli pripomb in so zapisnik v predlagani 
vsebini  soglasno potrdili.  

3. točka in 4. točka 
Seznanitev in pregled Letnega poročila OŠ Fram in OŠ Rače za leto 2016 

Ga. Maver je predstavila Letno poročilo OŠ Fram za leto 2016.Člane NO je seznanila o 
težavah, s katerimi se zavod sooča: ob porasti otrok so morali dodatno zaposliti, težave imajo 
s premalo prostorov za delovanje šole, imajo premajhno kuhinjo tako, da otroci v podaljšanem 
bivanju jedo v treh skupinah (otroci v podaljšanem bivanju morajo imeti kosilo), višina 
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oskrbnine za vrtec je prenizka, kajti stroški se višajo in ekonomska cena (v nadaljevanju: EC) 
ne pokriva vseh stroškov, ki nastanejo za delovanje vrtca. V preteklem letu je šola zaključila 
poslovanje z pozitivno 0 (porabili so rezerve iz preteklih let); potrebno bo razmisliti in sprejeti 
novo EC vrtca. Člane NO seznani, da so bili že dvakrat opozorjeni s strani dimnikarjev o 
potrebi po zamenjavi peči za ogrevanje v šoli. 
 
Člani NO: lani je bilo govora, da se bo EC za vrtca spremenila. Zanima jih razlog, zakaj to ni 
bilo realizirano. Zanimalo jih je kaj bo s starim vrtcem v Framu in v kakšnem stanju je.  
 
Odgovore je podala direktorica OU ga. Zajc Kvas. Povedala je, da bo občina v letošnjem letu 
pristopila k ovnovi objekta Turner v Framu, ki bo v celoti namenjen potrebam OŠ Fram; 
glede EC za vrtec pove, da je usklajevanje vsako leto z šolama, glede na stanje na računu 
obeh šol občina k sprejemu nove EC ni pristopila. 65% EC pokriva občina, 35 % pa starši. 
Vrtec Fram je z zelo slabem stanju. Sicer ga še ogrevamo in urejamo okolico. V prihodnosti 
bi ga bilo morda potrebno obnoviti, če se bo priseljevanje mladih družin še povečevalo. 
 
Ravnatelj OŠ Rače g. Lašič pove, da ni prav, da občina ne pristopi k dvigu EC (v letošnjem 
letu bo potrebno izplačati višji regres, dvig plač, ne ostane sredstev za izobraževanje 
zaposlenih); vsi okoliški vrtci imajo višje EC. Vrtec Rače posluje, kljub varčevanju,  z 
minusom, katerega pokrivajo iz šolskega denarja. Pove, da se stroški za delovanje vsako leto 
povišujejo. 
Člani NO: občina ne bi smela varčevati na otrocih, saj ima denarja dovolj. 
Ga. Ogorevc je predstavila finančni del poročila OŠ Fram, med drugim pove, da šola nima 
finančne rezerve, in da so porabili vsa sredstva iz drugih naslovov za pokrivanje stroškov 
delovanja zavoda. 
Ga. Maver in g. Lašič povesta, da bosta šoli pripravili predlog nove EC in ga posredovali  na 
občino.  
 
Člani NO ugotavljajo, da sta bila vrtca v Framu in v Račah zgrajena premajhna. Ga. Maver 
pove, da ni prostora za nove otroke v vrtcu; g. Lašič pa, da je velika škoda, da se nova vrtca 
nista gradila tako, da bi se lahko samo dograjevalo zraven sedaj, ko se že kažejo prostorske 
stiske za bodoče. Šola Rače ima sedaj 9 oddelkov vrtca, od tega enega v šoli; čez dve leti pa 
bo tudi šola imela prostorske težave. 
Ga. Maver je še opozorila na cestno ureditev pri OŠ in vrtcu v Framu. 
 
Letno poslovno poročilo za OŠ Rače je podal ravnatelj g. Lašič. Člane NO je seznanil z 
delovanje šole in vrtca v letu 2016. Tudi v OŠ Rače imajo prostorske stiske. Računajo na to, 
da bo občina izpraznila stanovanje v šoli, ki ga koristi bivši hišnik in mu dodelila drugo 
stanovanje. Z izpraznitvijo tega stanovanja bi šola pridobila prepotrebne učilnice. 
Ravnatelj pove, da so se prijavljali na razne razpise, da so gospodarno ravnali s sredstvi, da so 
prejeli od podjetja Albaughta računalniške tablice, ki jih uporabljajo otroci in učiteljice . 
Računovodja OŠ Rače pa je predstavil finančni del letnega poročila. Tudi vrtec Rače je 
porabil vsa finančna sredstva za delovanje in nima ostankov sredstev. 
 
Sklep: Člani NO so se seznanili z Letnim poročilo OŠ Fram in OŠ Rače in ju potrdili. 
Upajo pa, da bo v letu 2017 sprejeta nova EC za delovanje obeh vrtcev v občini. 

 
 

5.točka 
Seznanitev in pregled Zaključnega računa proračuna občine Rače-Fram za leto 2016 
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Predstavitev Zaključnega računa proračuna občine Rače-Fram za leto 2016 je podala ga. 
Drevenšek. Člane NO je seznanila z realizacijo proračuna, z opravljenimi prerazporeditvami 
sredstev v proračunu (veljavnim proračunom), o neizvedenih investicijah ter z razlogi, da se 
investicije sploh niso pričele izvajati v letu 2016 in podala pojasnila za ostanek finančnih 
sredstev. Odgovarjala je na vprašanja članov NO. 
Člane NO je zanimalo kako je s pričetkom gradnje nove čistilne naprave v Račah. 
Ga. Zajc Kvas pove, da je stara čistilna naprava v lasti Krajevne skupnosti Rače, ki je 
samostojna pravna oseba in da je Računsko sodišče opozorilo, da občina ne more vlagati v 
premoženje drugih pravnih oseb. Potrebno bo napraviti prenos premoženja iz obeh krajevnih 
skupnosti na občino, kajti tudi v Framu občina vlaga v objekte v lasti Krajevne skupnosti 
Fram. Pove še, da je lastnik premoženja tudi odškodninsko odgovoren.  
 
Sklep NO: Člani NO so se seznanili z Zaključnim računom proračuna občine Rače-
Fram za leto 2016 in ga potrdili. 
Člani NO se strinjajo s prenosom premoženja iz obeh krajevnih skupnosti na občino, saj 
občina vlaga v to premoženje svoja finančna sredstva. 

 
 

 
           6.točka 
           Razno 

 
Seja je bila zaključena ob  20.00 uri. 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                         PREDSEDNIK NO: 
Dragica Drevenšek                                                           Branko BELCA 


