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ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE
predlog

ZAPISNIK
11. seje Odbora za proračun in finance,
ki je bila v sredo, dne 22. 11.2017,
z začetkom ob 17.00 uri, v prostorih Občine Šmarješke Toplice.

Prisotni člani: Aleksander Durič, Majda Lah, Tone Bobič, Alojz Hribar, Jože Vidic.
Ostali prisotni: županja, mag. Bernardka Krnc, Tomaž Ramovš, direktor občinske uprave in
Damjana Stopar, občinska uprava.
Odsotni: /
Predlagani dnevni red seje odbora:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Potrditev zapisnika 10. redne seje Odbora za proračun in finance (predlog).
Proračun Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 – predlog v 1. obravnavi.
Razno.

Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Občine Šmarješke Toplice, na naslovu
http://www.smarjeske-toplice.si/intranet.html. Vabilo je bilo članom odbora posredovano tudi
z elektronsko pošto.
Sejo vodi predsednik Odbora za proračun in finance.
AD 1: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Odbor je sklepčen in potrjuje dnevni red.
(5 ZA, 0 PROTI)
AD 2: Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Odbora za proračun in finance.
Člani odbora potrjujejo zapisnik predhodne seje, ki so ga prejeli skupaj z gradivom.
(5 ZA, 0 PROTI).

AD 3: Proračun Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 – predlog v 1. obravnavi.
Člani so prejeli gradivo, ki vsebuje predlog odloka, splošnega ter posebnega dela proračuna,
načrt razvojnih programov, funkcionalno klasifikacijo, letni program nabave in prodaje, načrt
nabav in graden ter obrazložitve s prilogami (kadrovski načrt, finančni plan medobčinskega
inšpektorata in redarstva, globalna makroekonomska izhodišča, ki jih je občini posredovalo
Ministrstvo za finance.
Občinska uprava je podala dodatno pojasnilo predloga proračuna za leto 2018.
Splošni del proračuna
Prihodki proračuna so planirani v višini 3.826.054 €, odhodki pa v višini 5.017.449 €. Razlika
med odhodki in prihodki se pokriva s presežkom preteklih let.
Dohodnina, ki je planirana v proračunu je predhodni podatek Ministrstva za finance
(2.052.484 €). Predlagana povprečnina za leto 2018 je 551 €. Po izračunih ministrstva,
finančna izravnava občini ne pripada. Med nedavčnimi prihodki sta največji vir najemnina
(komunalna infrastruktura) in komunalni prispevek. Transferne prihodke bomo črpali iz
sredstev državnega in evropskega proračuna; za projekte in investicije, ki so bile planirane
že v veljavnem proračunu za leto 2017 in, za katere že imamo podpisane pogodbe oziroma,
za katere smo že prejeli sklep ali odločbo. Večji del prihodkov za investicijo hidravlične
izboljšave bomo realizirali v letu 2018 (manjša realizacija v letu 2017).
Posebni del proračuna
Pri planiranju odhodkov smo upoštevali že prevzete pogodbene obveznosti, investicije, ki jih
je občinski svet že obravnaval in sprejel v proračunu za leto 2017, vključili smo tudi nove
projekte, s katerimi se občina namerava prijaviti na razpis za nepovratna sredstva.
Občinska uprava podrobno pojasni predlog proračuna po področjih (investicije, projekti).
Na področje političnega sistema smo med drugim za leto 2018 planirani sredstva za lokalne
volitve.
V tekoče vzdrževanje prostorov smo vključili tudi ureditev referenčne ambulante (za potrebe
zdravstva).
V prilogi proračuna je finančni načrt medobčinskega inšpektorata, ki ga je pripravila Občina
Šentjernej.
Na področju 07 (obramba, gasilci) smo sredstva planirali za nakup vozila PGD Šmarjeta in
PGD Orešje. Sredstva bodo namenjena za zavarovanje in vzdrževanje ter redno dejavnost
društev, civilne zaščite, gasilske zveze in gasilsko reševalnega centra.
V letu 2017 bo pripravljena strategija na področju kmetijstva. V 2018 pa bo občina kot vsako
leto objavila razpis. Občina bo poskrbela za vzdrževanje gozdnih cest.
Sredstva na cestnem področju so ostala v približno enaki višini kot v letu 2017 (zimsko, letno
vzdrževanje cest in javnih površin, investicijsko vzdrževanje (odbor za razvoj)). Nadaljuje se
z izgradnjo parkirišč v Beli Cerkvi in izgradnjo druge faze ceste in pripadajoče infrastrukture
Šmarjeta – Šmarješke Toplice. V proračunu so sredstva planirana za izgradnjo pločnika ob

državni cesti (Šmarjeta, Zbure) ter za vzdrževanje ostale infrastrukture in projekte, ki so
vključeni že v proračun za leto 2017.
Na področju 14 (gospodarstvo, promocija) občina nadaljuje z aktivnostmi, ki so v teku. V
proračun smo vključili sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za center kolesarstva in
nordijske hoje (II. faza) ter muzej vode (skupaj s Komunalo iz Novega mesta).
Občina bo kot vsako leto poskrbela za intervencijsko in investicijsko vzdrževanje tako
kanalizacijskega kot vodovodnega omrežja. Nadaljuje se s projekti, ki so vključeni že v
proračunu za leto 2017. Skladno s predlogom pogodbe smo v proračunu planirali sredstva za
mehansko biološko obdelavo odpadkov. V proračun smo uvrstili sredstvo za izvedbo projekta
pešbus, kjer bomo sodelovali z osnovno šolo iz Šmarjete ter sredstva za pripravo
dokumentacije za kanalizacijo v Šmarjeti. S projektom Aqua Ludos smo se že prijavili na
javni razpis (prej Interreg). Sredstva bomo namenili tudi za novelacijo idejne zasnove
(določitev sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda; aglomeracije).
Nadaljujemo s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Šmarjete in
spremembo občinskega prostorskega načrta za celotno območje občine.
Izgradnja v sklopu projekta hidravlične izboljšave aktivno poteka.
Sredstva v proračunu so namenjena tudi za urejanje pokopališč ter odkupe zemljišč.
Na področju zdravstva bomo pripravili projektno dokumentacijo za razširitev delovanja
zdravstva. Defibrilator bomo kupili in namestili na objekt gasilskega doma v Orešju.
Na področju 18 bomo sredstva tako kot vsako leto namenili za šport, kulturo in nevladne
organizacije, knjižnico, godbo na pihala. V planu je ureditev prostora, kjer bodo prosti čas
preživljali mladi in otroci. Nadaljujemo s pripravo projektne dokumentacije za CŠOD.
Občina ima sredstva namenjena za vrtce (cena) in materialne stroške osnovne šole
(projektno delo), prevoz otrok ter za dejavnost glasbene šole, posvetovalnice za otroke,
Osnovne šole Dragotin Kette.
Področje 19 smo nekoliko povečali (več uporabnikov, ki potrebujejo pomoč). Planirali smo
tudi sredstva za pripravo projekta za izgradnjo dnevnega centra.
Razprava
G. Bobič sprašuje, kje bi bil postavljen park za otroke in mladino. Vsi člani se strinjajo, da bi
bil najbolj primeren v bližini vasi/naselja (Šmarjeta, Šmarješke Toplice) in se strinjajo, da
lokacija nasproti Prešerna ni najbolj primerna. Županja pojasni, da lokacija ni določena, da
so predlogi dobrodošli in, da je potrebno upoštevati OPN.
Člane zanima, kako je s spremembo OPN. Županja pojasni, da je bilo podanih ogromno
pobud, nekatere so bile tudi bolj zahtevne. V spomladanskih mesecih se pričakuje javna
razgrnitev, do konca leta pa se predvideva obravnava in sprejem na občinskem svetu.
Pojasni še, da ni vse odvisno od občine in, da je to dolgotrajen postopek, ki vključuje tudi
državne inštitucije.
G. Bobič vpraša, ali bo 3. razvojna os vključena tudi v spremembo OPN. Županja pojasni, da
mora ostati v OPN, drugače država ne bo dala soglasja na OPN.
Člani postavijo vprašanje, kako je s kanalizacijo v Šmarjeti. Županja pojasni, da bo potrebna
celovita obnova in ureditev tako kanalizacije kot vodovoda (sočasno) in, da je nujno, da se

projekt pripravi za črpanje povratnih evropskih sredstev (Junkersov sklad). Pove še, da je
Šmarjeta tudi v državnem dokumentu opredeljeno kot vaško središče.
V nadaljevanju županja pojasni, da je pri realizaciji projektov največ težav z odkupi zemljišč.
G. Durič povpraša o projektu regionalne kolesarske povezave. Tomaž Ramovš pojasni, da
bomo pristopili k projektu skupaj z MO Novo mesto, pripravili skupen projekt za prijavo na
razpis RRP (ddv ni predmet sofinanciranja). Kolesarska povezava bo potekala od centa
Novega mesta do Zbur.
G. Bobič pove, da je projekt pešbus dobra motivacija za otroke in, da je zelo uspešen tudi po
drugih občinah.
Predlaga še, da bi se v delovanje občine/pripravo proračuna vključili tudi zainteresirani
občani tako, da bi predlagali dobre projekte. Tako se izkaže tudi dejanska volja ljudi. Županja
pravi, da je vsak predlog dobrodošel in, da bi bilo potem potrebno določiti pravila in merila za
delitev teh sredstev, v kolikor se bomo v prihodnje za to odločili.
Sklep: Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog Proračuna Občine
Šmarješke Toplice za leto 2018 (z vsemi prilogami). Odbor daje pozitivno mnenje k
predlogu proračuna in ga posreduje Občinskemu svetu v nadaljnjo obravnavo
odločanje.
(5 ZA, 0 PROTI)
AD 4:Razno
Ni bilo razprave.
Seja zaključena ob 17.50 uri.

Zapisala
Damjana Stopar

Aleksander Durič
Predsednik Odbora za proračun in finance
Vročiti:
1. županji,
2. članom odbora,
3. občinski upravi,
4. v spis.

