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Republika Slovenija 
OBČINA RAČE – FRAM 
Grajski trg 14, 2327  Rače 
 
Rače, 9.6.2017 
 
 

ZAPISNIK 
14. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v  SREDO, 7.6.2017 ob 16.30 uri,        

v  prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba) 
 

1.   Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev Zapisnika 13. redne  seje NO   
3. Nadzor uporabe sredstev za izplačilo plač in potnih nalogov (dnevnice in potni stroški) 

in za prevoz na delo 
4. Razno  

 
Prisotni: 
g. Branko Belca,  
g. Ivan Kovačič, 
g. Anton Gajser, 
g. Alojz Vidnar, 
g. Srečko Trglec  
 
Odsotni:  
 
Ostali prisotni: 
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 13. redne  seje NO 

Člani NO na zapisnik 13. redne seje NO niso imeli pripomb in so zapisnik v predlagani 
vsebini  soglasno potrdili.  

3. točka  
Nadzor uporabe sredstev za izplačilo plač in potnih nalogov 

(dnevnice in potni stroški) in za prevoz na delo 
Vso dokumentacijo obračuna plač in obračunov potnih nalogov v letu 2017 je izročila 
računovodkinja članom NO v seznanitev in pregled. Že pred sejo NO je predsednika NO 
podrobno seznanila kako poteka obračun plač ter mu predstavila  vsa poročila, ki se izpišejo 
pri obračunu.  
Člane NO je računovodkinja na seji seznanila s potekom obračuna plač. Povedala je, da po 
koncu meseca prejme seznam vseh zaposlenih z posameznimi podatki o odsotnosti, 
opravljenimi nadurami, podatek o urah stalne pripravljenosti. To je podlaga za obračun plač. 
Vsakemu zaposlenemu pripada glede na število dni prisotnosti prehrana. Zaposlenim, katerih 
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prebivališče je oddaljeno od delovnega mesta več kot dva kilometra in so podali izjave, 
pripada povrnitev stroškov najcenejšega javnega prevoznega sredstva (avtobus). V kolikor 
zaposleni ni prisoten več kot polovico meseca, se mu povrne stroške dnevne vozovnice.  Pri 
obračunu plač se izplačajo tudi vsi stroški uporabe lastnih avtomobilov za opravljanje 
službenih obveznosti (podlaga za izplačilo je potni nalog); kilometrina za uporabo lastnega 
vozila za službene namene se povrne v višini 18 % cene 95 oktanskega bencina. 
Računovodkinja pove, da se vsaki mesec poroča o obračunu plač preko e-davkov na FURS in 
na portal AJPES-a. Minimalno plačo prejmejo vsi tisti, ki imajo po odločbi o zaposlitvi nižjo 
plačo, kot je minimalna plača. Razlika do minimalne plače je razvidna na plačilni listi.  
Predsednik NO je podrobno pregledal dokumentacijo obračuna plače za zaposlene na Občini 
Rače-Fram za mesec maj/2017 in ugotovil, da je obračun plače zelo pregleden, da so izpisane 
razne tabele, iz katerih je razviden obračun postavk. Tudi ostali člani NO so se seznanili z 
obračunom plač ter potnih nalogov. Člani NO so postavljali  vprašanja glede strokovne 
izobrazbe zaposlenih in njihove uvrstitve na delovna mesta. Zanimalo jih je, kako je z dodatki 
za stalno pripravljenost, kaj je naloga osebe, ki je v stalni pripravljenosti, kako je z izplačilom 
nadur, napredovanje in koliko imamo zaposlenih preko javnih del, kako je z določitvijo plače 
za župana in direktorico 
Odgovor na zastavljena vprašanja je podala direktorica OU ga. Zajc Kvas. Povedala je, da se 
ure za stalno pripravljenost po reviziji Računskega sodišča vodijo po dnevih in urah, da oseba, 
ki je v stalni pripravljenosti prevzame organizacijo in odpravo napake. Glede na to, da 
občinska uprava dela ogromno del sama, občina ima ogromno prireditev in veliko storitev ne 
naročamo zunanjim izvajalcem, se ure, ki jih zaposleni opravijo v času, ki je izven rednega 
delovnega časa koristijo, izjemoma pa tudi izplačajo pri obračunu plače v obliki nadur. Ta 
način organizacije del je zagotovo za občino cenejši. Vsako leto se opravljajo z zaposlenimi 
letni razgovori in se jih oceni. Glede na pridobljene ocene in v skladu z določili zakona, se z 
odločbo določi napredovanje zaposlenemu, če zbere dovolj točk. Direktorica pove, da sta 
plači  župana in direktorice OU določeni z zakonom, glede na število prebivalcev v občini. 
Zaposlenih preko javnih del imamo trenutno sedem ljudi, ki opravljajo naloge za potrebe 
Režijskega urada občine. 
Direktorica seznani člane NO, da še nismo prejeli Revizijskega poročila od Računskega 
sodišča za poslovanje občine v letu 2015, pa tudi še ne Poročila o izvedeni notranji reviziji 
poslovanja občine za leto 2016. Pove, da so bile pri reviziji za leto 2015, ki ga je opravljalo 
Računsko sodišče,  ugotovljene nekatere pomanjkljivosti in nepravilnosti, da smo že kar nekaj 
teh nepravilnosti/pomanjkljivosti sproti ob ugotovitvi odpravili, vključno z imenovanjem 
podžupana. 
Člane NO seznani tudi, da bo občina pristopila k rešitvi prostorske problematike v obeh vrtcih 
in obeh šolah, da je potrebno pridobiti projektno idejo in gradbeno dovoljenje. 
 
Sklep: NO je pregledal obračun plač in potnih nalogov za uporabo lastnih avtomobilov 
za službena potovanja za mesec maj/2017.  Na obračun niso imeli pripomb. 

 
 

           4.točka 
           Razno 

 
Seja je bila zaključena ob  18.00 uri. 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                         PREDSEDNIK NO: 
Dragica Drevenšek                                                           Branko BELCA 


