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predlog
ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE
ZAPISNIK
13. seje Odbora za proračun in finance,
ki je bila v sredo, dne 16. 5. 2018,
z začetkom ob 17.00 uri, v prostorih Občine Šmarješke Toplice.

Prisotni člani: Aleksander Durič, Majda Lah (pridružila ob 17.05), 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 12. redne seje Odbora za proračun in finance - predlog.
Rebalans I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 – predlog.
Razno.

Gradivo je objavljeno na spletni strani Občine Šmarješke Toplice, na naslovu:
http://www.smarjeske-toplice.si/gradivo-za-29-redno-sejo-obcinskega-sveta-obcinesmarjeske-toplice-ki-bo-dne-22-5-2018.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 12. 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: Rebalans I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 – predlog
Člani so prejeli gradivo, ki vsebuje predlog odloka, splošnega ter posebnega dela proračuna,
načrt razvojnih programov, funkcionalno klasifikacijo ter obrazložitve sprememb glede na
sprejeti oziroma veljavni proračun za leto 2018. Gradivu je priložen tudi načrt nabav in
gradenj, letni program nabave in letni program prodaje občinskega stvarnega in finančnega
premoženja, ki sta usklajena s posebnim oziroma splošnim delom proračuna.
Občinska uprava je na seji odbora podala dodatno pojasnilo predloga rebalansa proračuna
za leto 2018. Podano je bilo pojasnilo sprememb na strani prihodkov, kjer so v predlogu
rebalansa usklajeni predvsem planirani prihodki državnega in evropskega proračuna, pri
čemer naj poudarimo, da so v rebalansu proračuna nižje planirani prihodki iz naslova
investicije hidravlične izboljšave (del prihodkov bo občina črpala v letu 2019).
Na strani odhodkov so v višjem znesku planirane sejnine odborov, komisij, občinskega sveta
(na 27. redni seji občinskega sveta sprejet nov pravilnik o izplačilu sejnin), zakonsko je
usklajen znesek regresa za javne uslužbence, s predvideno realizacijo je usklajena provizija
za nakazano okoljsko dajatev, višji strošek je predviden za nakup opreme (strežnik), več
sredstev je namenjenih za področje cestne infrastrukture, v rebalans proračuna sta
umeščena nova projekta (izgradnja pločnika in parkirišč v Šmarjeti, brezplačen brezžični
dostop do interneta), z investicijskim dokumentom in pogodbeno obveznostjo so usklajene
nekatere investicije (nordijska hoja na podeželju, izgradnja parkirišč v Beli Cerkvi), nakup
zemljišč je usklajen z letnim programom nakupa.
Razprava
Člani odbora so razpravljali o naslednjih zadevah:
-

-

-

-

ureditev pločnika v Šmarjeti (županja pojasni, da je izvedba planirana po sprejemu
rebalansa proračuna, gre za odcep od pokopališča do cerkve v Šmarjeti kot je
predvideno tudi v prostorskih dokumentih – OPPN Šmarjeta),
nakup zemljišča v Klevevžu – občina je uveljavila predkupno pravico (pomembno je,
da občina ohrani pot do izvira, gre za zaščito javnega interesa, naravne vrednote),
kanalizacija v Šmarjeti (v proračunu so predvidena sredstva za pripravo projektne
dokumentacije za ureditev celotne komunalne infrastrukture, kar se predvideva po
sprejemu OPPN Šmarjeta),
hidravlične izboljšave (podpis aneksa s pristojnim ministrstvom glede črpanja
dodatnih sredstev na projektu, prenos črpanja sredstev v leto 2019),
cesta Šmarjeta – Šmarješke Toplice (po pogodbi je rok izvedbe konec septembra
2018, za manjkajoče zemljišče za izvedbo predmetne investicije je bila pogodba
podpisana, trenutno je na Fursu, sledi podpis pri notarju),
sredstva, ki so v proračunu namenjena za ureditev igrišča za otroke in mladino
(sredstva so planirana in v primeru, da bo odprt razpis za pridobitev nepovratnih
sredstev, na katerega bo občina kandidirala; za kar so pogoj tudi lastna sredstva),
OPPN Šmarjeta (podana so bila stališča do pripomb, ki so bila pri pripravi
dokončnega dokumenta smiselno upoštevana),
TSGC Dolenje Kronovo (naslednja faza za nadaljevanje postopka je izpeljava
komasacije, sledi odkup potrebnih zemljišč za izgradnjo gospodarske javne
infrastrukture in nato pridobivanje potrebnih upravnih dovoljenj).

Sklep: Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog rebalansa proračuna
Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 (z vsemi prilogami). Odbor daje pozitivno
mnenje k predlogu rebalansa in ga posreduje Občinskemu svetu v nadaljnjo
obravnavo in 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.

