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predlog
ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE
ZAPISNIK
12. seje Odbora za proračun in finance,
ki je bila v četrtek, dne 29. 03. 2018,
z začetkom ob 17.00 uri, v prostorih Občine Šmarješke Toplice.
Prisotni člani: Aleksander Durič, Majda Lah (pridružila pri 3. točki dnevnega reda), Tone
Bobič, Alojz Hribar, Jože Vidic.
Ostali prisotni: 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 11. redne seje Odbora za proračun in finance - predlog.
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 – predlog.
Razno.

Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Občine Šmarješke Toplice, na naslovu
http://www.smarjeske-toplice.si/gradivo-za-28-redno-sejo-obcinskega-sveta-obcine
smarjeske-toplice-ki-bo-dne-3-4-2018.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.
(4 ZA, 0 PROTI)
AD 2: Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje Odbora za proračun in finance.
Člani odbora potrjujejo zapisnik predhodne seje, ki so ga prejeli skupaj z gradivom.
(4 ZA, 0 PROTI)
AD 3: Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 – predlog

Člani so prejeli gradivo, ki vsebuje predlog odloka, splošnega ter posebnega dela proračuna,
načrt razvojnih programov, funkcionalno klasifikacijo ter obrazložitve z dodanimi pojasnili.
Občinska uprava je na seji odbora podala dodatno pojasnilo predloga zaključnega računa za
leto 2017.
Do 28. 02. 2018 je občina na AJPES posredovala poslovno in računovodsko poročilo, skupaj
z bilanco stanja in vsemi izkazi. Na Ministrstvo za finance smo v preveritev preko sistema
Appra posredovali podatke o realizaciji prihodkov in odhodkov. Na ministrstvo za finance
smo dne 21. 03. 2018 posredovali celotno gradivo predloga zaključnega računa.
Splošni del proračuna
Prihodki proračuna so bili realizirani v višini 3.910.315 €, kar predstavlja 89,1% veljavnega
proračuna. Odhodki pa so bili realizirani v višini 3.526.418 €, kar pomeni 61,0% veljavnega
proračuna. Odplačali smo tudi letno glavnico za dolgoročni kredit.
Glede na pretekla leta je bila med prihodki višja realizacija kapitalskih prihodkov ter prejetih
donacij. Med davčnimi prihodki je glavni vir dohodnina. S strani državnega in evropskega
proračuna smo realizirali sredstva v višini 620.270 € (finančna izravnava, požarna taksa,
medobčinski inšpektorat, gozdne ceste, družinski pomočnik, sredstva ZFO za investicije,
Evropa za državljane, hidravlične izboljšave).
Investicijski odhodki ter investicijski transferi so se glede na leto 2016 povečali, medtem, ko
so tekoči odhodki in tekoči transferi ostali na približno enaki višini.
Posebni del proračuna
Občinska uprava predstavi realizacijo zaključnega računa po posameznih področjih
(odhodke). Večje investicije, ki so se v letu 2017 aktivno izvajale so:
-

investicijsko vzdrževanje cest, javne razsvetljave,
gradnja parkirišč v Beli Cerkvi,
cesta Šmarjeta – Šmarješke Toplice (kolesarska steza, pločnik za pešce,
kanalizacija),
hidravlične izboljšave,
OPPN Šmarjeta,
OPN,
polnilne električne postaje v Šmarjeti, Šmarjeških Toplicah in Beli Cerkvi (nepovratna
sredstva so se črpala v začetku leta 2018; skladno s pogodbo).

Nadaljevali smo s pridobivanjem vseh potrebnih dovoljenj in soglasij ter z izdelavo projektne
in investicijske dokumentacije za:
- izgradnjo KI v naselju Žaloviče,
- lokalno cesto Obrh – Žaloviče,
- lokalno cesto Družinska vas - Bela Cerkev,
- izgradnjo KI v spodnjem delu Družinske vasi,
- izgradnjo KI v naselju Vinica pri Šmarjeti,
- izgradnjo pločnika ob državni cesti (Šmarjeta, Zbure),
- kanalizacija v Šmarjeti.
V letu 2018 občina nadaljuje s projekti, ki so uvrščeni v sprejeti proračun za leto 2018.

Direktor občinske uprave v nadaljevanju seje pojasni, da so bili prihodki uspešno realizirani.
Na strani odhodkov je bila realizacija nekoliko nižja. Razlogi za to so tudi nižje cene na trgu,
gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, nižja poraba sredstev na zimskem
vzdrževanju lokalnih cest (letos se predvideva višja poraba), manjša realizacija na projektu
TSGC Dolenje Kronovo, pričeli smo z pripravo OPN in OPPN, vendar ni bilo realizirano
plačilo.
Razprava
Člani odbora so se vključili v razpravo. Med drugim je bilo vprašanje glede plačila pogrebnih
stroškov, ki so se v letu 2017 namenila le za poslane telegrame. Vprašanje je bilo, kako
poteka priprava OPN in OPPN, na kar je občinska uprava podala pojasnilo.
Člane je zanimalo, kako je z TSGC Dolenje Kronovo. Občinska uprava pojasni, da je bila
naročena nova cenitev, da je potrebna komasacija.
Sklep: Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog Zaključnega računa
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 (z vsemi prilogami). Odbor daje
pozitivno mnenje k predlogu zaključnega računa in ga posreduje Občinskemu svetu v
nadaljnjo obravnavo in odločanje.
(5 ZA, 0 PROTI)
AD 4:Razno
Ni bilo razprave.
Seja zaključena ob 17.45 uri.

Zapisala
Damjana Stopar

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

