Številka:011-0012/2020-2
Datum: 26. 5. 2020

ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE
ZAPISNIK
6. seje Odbora za proračun in finance,
ki je bila v torek, dne 26. 5. 2020,
z začetkom ob 17.00 uri, v prostorih Občine Šmarješke Toplice.
Prisotni člani: Majda Lah, Tone Bobič, Rafko Zupan, Tomaž Ajdnik, Bojan Prešeren (prisoten
od 17.20 dalje).
Ostali prisotni: župan, Marjan Hribar in Darja Voglar, občinska uprava.
Odsotni: /
Predlagani dnevni red seje odbora:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Potrditev zapisnika 5. redne seje Odbora za proračun in finance - predlog.
Zaključni račun za leto 2019 – predlog.
Razno.

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 5. 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: Zaključni račun Občine Šmarješke Toplice za leto 2019 – predlog
Člani so prejeli gradivo, ki vsebuje predlog odloka, splošnega ter posebnega dela proračuna,
načrt razvojnih programov, funkcionalno klasifikacijo ter obrazložitev zaključnega računa za
leto 2019.
Občinska uprava je na seji odbora podala pojasnilo k zaključnemu računu za leto 2019.
Podano je bila obrazložitev glede prihodkov in odhodkov

Razprava
Člani odbora so razpravljali o naslednjih zadevah:
-

Realizacija v letu 2019 v primerjavi s sprejetim proračunom in rebalansom proračuna
za leto 2019.

Sklep: Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog Zaključnega računa za leto
2019 (z vsemi prilogami). Odbor daje pozitivno mnenje k predlogu Zaključnega računa
za leto 2019 in ga posreduje Občinskemu svetu v nadaljnjo obravnavo in odločanje.
(5 ZA, 0 PROTI)
AD 4:Razno
S strani članov odbora je bilo podano vprašanje glede industrijske cone TSGC Dolenje
Kronovo, do kdaj se predvideva, da bo zgrajena komunalna infrastruktura v coni. Odgovor
župana je, da predvidoma do konca leta 2021.
Zastavljeno je bilo tudi vprašanje glede izgradnje optike v občini. Župan je podal odgovor, da
to ni v pristojnosti občine, možnosti sta dve prek projekta Rune ali Telekoma. Odločitev je
odvisna od vsakega posameznika v občini.
Seja zaključena ob 18.05 uri.

Zapisala
Darja Voglar

Tone Bobič l.r.
Predsednik Odbora za proračun in finance

Vročiti:
1. županu,
2. članom odbora,
3. občinski upravi,
4. v spis.

