Številka: 011-0028/2016-3
Datum: 23. 11. 2016

predlog
NADZORNI ODBOR
ZAPISNIK
12. seje Nadzornega odbora, ki je bila dne 21. 11. 2016, z začetkom ob 16.00 uri, v sejni sobi
Občine Šmarješke Toplice.

Prisotni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mirjam Hribar,
Jakob Vovko,
Katja Smrekar,
Županja, mag. Bernardka Krnc,
Tomaž Ramovš, direktor občinske uprave,
Damjana Stopar, občinska uprava.

Dnevni red seje odbora:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti.
Potrditev zapisnika 11. redne seje Nadzornega odbora.
Proračun Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 (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 z
elektronsko pošto.
Sejo vodi predsednica Nadzornega odbora.
AD 1: Ugotovitev sklepčnosti
Odbor je sklepčen in potrjuje dnevni red.
(3 ZA, 0 PROTI)
AD 2: Potrditev zapisnika 11. redne seje Nadzornega odbora
Zapisnik so člani prejeli skupaj z vabilom. Na zapisnik ni bilo pripomb in ga v celoti potrjujejo.
Sklep: Nadzorni odbor sprejme in potrjuje zapisnik 11. redne seje Nadzornega odbora.
(3 ZA, 0 PROTI)
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AD 3: Proračun Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 (predlog v 1. obravnavi)
S strani občinske uprave je bila podana obrazložitev predloga proračuna za leto 2017. V gradivu
so člani odbora prejeli odlok, splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov,
funkcionalno klasifikacijo predloga proračuna ter obrazložitev. Člani odbora so prejeli tudi predlog
letnega programa nabave in prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja ter načrt
nabav in gradenj. Priloga obrazložitev je predlog kadrovskega načrta, finančni plan MIR, ki ga je
pripravila Občina Šentjernej, makroekonomska izhodišča, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za
finance ter pojasnilo glede predpisov, ki jih med drugim sprejema tudi občinski svet.
Občinska uprava poda pojasnilo predloga proračuna za leto 2017.
Splošni del proračuna
V splošnem delu proračuna so prihodki planirani v višini 3.917.888 €, odhodki pa v višini 5.059.320
€. Razlika med prihodki in odhodki se bo pokrivala s presežkom sredstev preteklih let (točen
znesek bo ugotovljen ob zaključnem računu za leto 2016).
V predlogu proračuna je predvideno tudi odplačilo glavnice v višini 156.880 €. Za leto 2017 Občina
planira oblikovanje proračunske rezerve do višine 29.561 € (do 1,5% finančne izravnave in
dohodnine, ki jo Občina prejeme s strani državnega proračuna).
V računu finančnih terjatev in naložb ima Občina planirana sredstva, pridobljena s prodajo drugih
kapitalskih deležev (naložbe, ki jih je Občina pridobila na podlagi delitvene bilance z Mestno občino
Novo mesto).
Med prihodki naj izpostavimo dohodnino, ki jo bo Občina prejela v višini 1.964.032 € ter nekatera
sredstva državnega in evropskega proračuna:





za investicijo ob državni cesti R3-667/1385 Zbure – Šmarješke Toplice bomo pridobili
sredstva v višini 37.491 €,
iz leta 2016 prenašamo prihodke za sanacijo plazu v Gorenji vasi (71.003 €),
s projektom Evropa za državljane smo se prijavili na javni razpis za pridobitev evropskih
sredstev,
na javni razpis bomo prijavili tudi projekt Nordijska hoja na podeželju ter Interreg.

V kolikor bomo prihodke za sofinanciranje igrišča pri osnovni šoli prejeli še do konca
proračunskega leta 2016, bomo do druge obravnave predloga proračuna za leto 2017, le-te
uskladili.
Posebni del proračuna
Občinska uprava pojasni pripravo predloga proračuna na strani odhodkov. Najprej sredstva
nameni za obvezne naloge Občine (predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, sociala,
lokalna samouprava, zdravstveno varstvo, knjižnična dejavnost, komunalna opremljenost) ter
upošteva pred obremenitve proračunskega leta, ki se zaključuje (pogodbe, aneksi, naročilnice). Pri
pripravi proračuna se upošteva tudi možnost sofinanciranja iz namenskih sredstev, nadaljuje se z
že začetimi projekti ter na koncu v predlog proračuna (glede na finančne zmožnosti) uvrsti nove
projekte.
V nadaljevanju je bilo s strani občinske uprave podano pojasnilo posebnega dela po posameznih
proračunskih uporabnikih, kjer ni bistvenih sprememb glede višine sredstev. V predlog proračuna
smo uvrstili nekatere nove projekte in vsebine oziroma proračunske postavke:


prireditve društev in drugih izvajalcev, kjer bodo društva za organizacijo posamezne
prireditve prejeli sredstva preko javnega razpisa (pravilnik, ki ga je sprejel občinski svet),

2







projekt Evropa za državljane (Občina se je prijavila na javni razpis, odhodke ima planirane v
višini 10.000 €, prihodke pa v višini 7.000 €),
brezžična dostopna točka (internet na drogu javne razsvetljave),
projekt Nordijska hoja na podeželju (partnerji v projektu so tudi Terme Krka, društva); tudi s
tem projektom se bo Občina prijavila na javni razpis (planirani prihodki 32.000 €, odhodki
51.500 €),
projekt Interreg (Občina se bo skupaj z nekaterimi občinami iz Slovenije ter Občino
Novigrad (Hrvaška) prijavila na javni razpis (planirani prihodki 331.500 €, odhodki 390.000
€)).

Občina nadaljuje tudi z drugimi projekti in investicijami, ki so bile uvrščene že v veljavnem
proračunu za leto 2016:







končuje z investicijo obnove igrišča pri osnovni šoli (delna realizacija v letu 2017; uskladitev
do druge obravnave proračuna, tudi prihodkov),
v celoti je v leto 2017 umeščena gradnja parkirišč v Beli Cerkvi,
nadaljuje se s projektom hidravličnih izboljšav,
zaključuje z izdelavo OPPN Šmarješke Toplice,
pričeli bomo z izdelavo OPPN Šmarjete ter z spremembo OPN za celotno območje občine,
nadaljuje z investicijo ob državni cesti Zbure – Šmarješke Toplice.

Razprava (vprašanja in odgovori)
Člani odbora so podali naslednja vprašanja:










proračunska postavka Prireditve društev in drugih izvajalcev: županja pojasni, da bodo
sredstva razdeljena na podlagi pravilnika, ki ga je sprejel občinski svet in sicer dvakrat
letno; društva, ki se bodo javila na razpis, bodo sredstva porabila namensko za organizacijo
prireditve, ki jo bodo prijavila na javni razpis;
zavetišče za živali (neodzivnost): občinska uprava pojasni, da plačuje zavetišče za živali v
skladu z zakonom; z zavetiščem je sklenjena pogodba, katere predmet je zagotovitev in
namestitev zapuščenih živali s področja naše občine, zagotovitev dnevne oskrbe za zdrave
ali bolne živali, delo na terenu ter ulov in prevoz zapuščenih živali; poleg računa nam
zavetišče pošlje tudi sliko zapuščene živali, skupaj z opisom;
večgeneracijski center skupaj: županja pojasni, da bo Občina k temu projektu pristopila
skupaj še z nekaterimi ostalimi občinami ter Razvojno izobraževalnim centrom iz Novega
mesta; v projekt bo vključena starejša generacija, osebe in otroci iz socialno ogroženih
okolij (delavnice, izobraževanje, pridobivanja znanja na področju tujega jezika in
računalništva, razne druge aktivnosti);
obvezno zdravstveno zavarovanje: občinska uprava pojasni, da je naraslo število
nezavarovanih oseb, ki jim Občina plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje; člani
Nadzornega odbora se strinjajo z županjo, ki predlaga, da bi povabila omenjene osebe na
razgovor (možnost zaposlitve);
projekt Interreg: županja pojasni, da se bo Občina z omenjenim projektom prijavila na javni
razpis, da bomo pri tem projektu sodelovali še z nekaterimi občinami iz Slovenije ter z
Občino Novigrad iz Hrvaške; občina je planirala 390.000 € odhodkov, na drugi stani pa
pričakujemo 331.500 € prihodkov (nova perspektiva namenja namreč nepovratna sredstva
le za projekte »mehkih« vsebin in ne več za izgradnjo komunalne infrastrukture); v sklopu
tega projekta bo Občina povzela primer dobre prakse iz Občine Novigrad, med drugim je
predvidena ureditev dostopa čez Krko do otoka Tržič, učne poti ob potoku Radovlja,
učilnice v naravi ob Osnovni šoli Šmarjeta (tudi za otroke iz vrtca), v neposredni bližini
vodarne Jezero je predvidena ureditev muzeja vode in učilnice, ki bi bila namenjene
izobraževanju o pomenu in pomembnosti vode;
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igrišče pri osnovni šoli: občinska uprava poda pojasnilo, da se je atletska steza že
asfaltirala, sedaj se počaka, da se položi tartan (odvisno od vremenskih razmer); glede na
to se del sredstev prenese v leto 2017, kako bo z prihodki državnega proračuna, bo znano
do druge obravnave predloga proračuna; je pa investicija izredno zahtevna, tudi zaradi
poznega razpisa ministrstva, tehničnih pogojev izvedbe investicije in s tem pridobivanja
nepovratnih sredstev;
hidravlične izboljšave: občinska uprava pojasni, da se investicija izvaja in nadaljuje v leto
2017.

Sklep: Nadzorni odbor je obravnaval predlog Proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto
2017 (z vsemi prilogami). Odbor daje pozitivno mnenje k predlogu proračuna in predlaga
Občinskemu svetu nadaljnjo obravnavo.
(3 ZA, 0 PROTI)
AD6: Razno
Ni bilo razprave.
Člani Nadzornega odbora so po zaključku seje, pričeli z izvajanjem 9. rednega nadzora.

Seja zaključena ob 16:55 uri.

Zapisala
Damjana Stopar

Mirjam HRIBAR
Predsednica Nadzornega odbora
Vročiti:
1.
2.
3.
4.

županji,
članom odbora,
občinski upravi,
v spis.
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