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ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE
predlog
ZAPISNIK
6. seje Odbora za proračun in finance,
ki je bila v sredo, dne 25. 05. 2016,
z začetkom ob 17.00 uri, v sejni sobi 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,
Damjana Stopar, občinska uprava.
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.
Rebalans I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 (predlog).
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 z
elektronsko pošto.
Sejo vodi predsednik Odbora za proračun in finance.
AD 1: 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: Rebalans I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 (predlog)
S strani občinske uprave je bila podana obrazložitev predloga rebalansa za leto 2016. V
gradivu so člani prejeli odlok, splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov ter
obrazložitev. Člani odbora so prejeli tudi predlog letnega programa nabave in prodaje
občinskega stvarnega in finančnega premoženja ter načrt nabav in gradenj.

Občinska uprava poda pojasnilo sprememb glede na sprejeti proračun za leto 2016.
Splošni del proračuna
Prihodki so v predlogu rebalansa planirani v višini 3.328.003 €, odhodki pa v višini 4.253.015
€. Občina je v predlogu rebalansa uskladila prihodek finančne izravnave, ki je izkazan v višini
84.014 € ter dohodnino, ki predstavlja višino 1.841.757 €. Podatke smo uskladili z izračuni
Ministrstva za finance. Prav tako smo uskladili znesek nepovratnih sredstev, ki ga bo občina
prejela na podlagi 21. in 23. člena ZFO (37.491 €). Sredstva bodo namenjena za ureditev
mrliške vežice v Šmarjeti. V rebalansu proračuna za leto 2016 smo na strani prihodkov
povečali prihodke od komunalnih prispevkov (glede na realizacijo obdobja januar – april 2016
in predvideno realizacijo do konca proračunskega leta) ter prihodke od prodaje zemljišč, ki so
usklajeni z letnim programom nabave.
Posebni del proračuna
Občina Šmarješke Toplice tekoče opravlja in izvaja dela in naloge na področju občinskega
sveta, delovanju skupnih administrativnih služb in splošnih javnih storitev, na področju
nadzornega odbora, župana in občinske uprave, sociale, izobraževanja, kot tudi na vseh
področjih investicijskega značaja.
V predlog rebalansa smo umestili nove proračunske postavke:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

07010 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov,
13045 Ureditev krožnega križišča v Šmarjeti,
14037 Turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo,
14038 Turistični produkt Klevevž,
14039 Entente Florale,
16064 OPPN Šmarjeta,
16065 Obnova vodovodnega omrežja na naslovu Šmarjeta 66,
18061 Kulturno društvo mešani pevski zbor Šmarješke Toplice,
18062 Rastoča knjiga,
18011 Ureditev športnih površin ob Osnovni šoli Šmarjeta,
23001 Proračunska rezerva.

Dodatna sredstva bodo v rebalansu proračuna namenjena za ureditev kamnite škarpe ob
potoku ob gasilskem domu v Zburah, ureditev krožnega križišča v Šmarjeti (komplet ureditev
krožišča s postavitvijo vrča, ureditev zelenice, roba iz rečnih kamnov ter razsvetljave; člani so
na vpogled prejeli grafični prikaz umestitve vrča v krožišče), nakup zemljišč v turistično
storitveni gospodarski coni Dolenje Kronovo, izdelavo študije za oceno stroškov investicije za
izvedbo vrtine v zajetju termalne vode v Klevevžu, izdelavo OPPN Šmarjeta, obnovo
vodovodnega omrežja na naslovu Šmarjeta 66 (okvar). V predlogu rebalansa so sredstva
namenjena tudi za Kulturno društvo mešani pevski zbor Šmarješke Toplice, ki ima podeljen
status v javnem interesu na področju kulture. Oblikovali bomo proračunsko rezervo, ki jo
bomo po odloku porabili za sanacijo plazu v Gorenji vasi (poplave 2014).

Razprava (vprašanja in odgovori)
Povečanje prihodkov in odhodkov glede na sprejeti proračun: občinska uprava dodatno
pojasni, da so prihodki glede na sprejeti proračun višji za 583.421 €, odhodki pa so višji za
612.909 €.
Prodaja zemljišč: občina je v rebalansu proračuna med drugim planirala tudi prihodke od
prodaje zemljišč, ki se nahajajo na območju kompleksa Term Šmarješke Toplice.
Investicijsko vzdrževanje cest/zimska služba: sredstva smo iz rednega vzdrževanja (zimska
služba) prerazporedili na investicijsko vzdrževanje, ki smo ga povečali za 40.000 €, kar
pomeni, da je PP 13004 v predlogu rebalansa izkazana v višini 243.000 €.
Parkirišča v Beli Cerkvi: sredstva za ureditev parkirišč za avtobuse so planirana na PP
13012; v načrtu razvojnih programov za leto 2017 pa so sredstva planirana za ureditev
parkirišč za avtomobile (OB206-15-0002).
Ureditev hodnika za pešce: v načrtu razvojnih programov za leto 2017 (OB206-16-0003) so
planirana sredstva za ureditev hodnika za pešce v naselju Šmarjeta in Zbure (ob državni
cesti).
OPN (dopolnitev): sredstva za spremembo in dopolnitev OPN so predvidena v načrtu
razvojnih programov za leto 2017; obravnavale se bodo vse vloge, ki so bile podane po
sprejemu OPN (OB206-14-0004).
Sklep: Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog Rebalansa I proračuna
Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 (z vsemi prilogami). Odbor daje pozitivno
mnenje k predlogu rebalansa in predlaga Občinskemu svetu nadaljnjo obravnavo.
(5 ZA, 0 PROTI)

AD 4: Razno
Ni bilo razprave.

Seja zaključena ob 17.35 uri.

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

