Številka: 011-0012/2017-2
Datum: 31. 05. 2017

predlog
NADZORNI ODBOR
ZAPISNIK
15. seje Nadzornega odbora, ki je bila dne 29. 05. 2017, z začetkom ob 18.00 uri, v sejni
sobi Občine Šmarješke Toplice.

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

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

Odsotna: Katja Smrekar.
Dnevni red seje odbora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti.
Potrditev zapisnika 14. redne seje Nadzornega odbora.
Potrditev zapisnika 10. dopisne seje Nadzornega odbora.
Rebalans I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2017 – predlog.
Končno poročilo o opravljenem 10. rednem nadzoru – predlog.
Razno

Vabilo je bilo članom odbora posredovano z elektronsko pošto.
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Občine Šmarješke Toplice, na naslovu
http://www.smarjeske-toplice.si/intranet.html.
Sejo vodi predsednica Nadzornega odbora.
AD 1: Ugotovitev sklepčnosti
Odbor je sklepčen in potrjuje dnevni red.
(2 ZA, 0 PROTI)
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AD 2: Potrditev zapisnika 14. redne seje Nadzornega odbora
Zapisnik so člani prejeli skupaj z vabilom. Na zapisnik ni bilo pripomb in ga člana v celoti
potrjujeta.
Sklep: Nadzorni odbor sprejme in potrjuje zapisnik 14. redne seje Nadzornega
odbora.
(2 ZA, 0 PROTI)
AD 3: Potrditev zapisnika 10. dopisne seje Nadzornega odbora
Zapisnik so člani prejeli skupaj z vabilom. Na zapisnik ni bilo pripomb in ga člana v celoti
potrjujeta.
Sklep: Nadzorni odbor sprejme in potrjuje zapisnik 10. dopisne seje Nadzornega
odbora.
(2 ZA, 0 PROTI)
AD 4: Rebalans I 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, letni program nabave in
prodaje ter obrazložitev sprememb.
Občinska uprava je podala dodatno pojasnilo predloga rebalansa I za leto 2017.
Splošni del proračuna
V splošnem delu proračuna smo zaradi spremembe pravilnika o enotnem kontnem načrtu
v rebalans umestili nove podkonte 741101, 741201, 741301; gre za sredstva, prejeta s
strani evropskega proračuna.
Prihodki so se povečali predvsem na kontni skupini 74 Transferni prihodki. Vključili smo
sredstva/prihodke, ki jih bomo prejeli za investicijo hidravlične izboljšave, uskladili smo
prihodke projekta nordijska hoja ter 23. člena Zakona o financiranju občin, ki jih bomo
namenili za gradnjo parkirišč v Beli Cerkvi (tudi v letu 2018).
Med nedavčne prihodke smo vključili sredstva, ki smo jih prejeli s strani Osnovne šole
Šmarjeta (presežek) in smo jih namenili za ureditev igrišča pri osnovni šoli, ki smo jo
zaključili v letu 2016.
Prejete donacije bomo namenili za nakup defibrilatorja, ki bo nameščen na objektu PGD
Zbure.
Posebni del proračuna
V največji meri so se v predlogu rebalansa povečali investicijski odhodki (hidravlične
izboljšave), povečali smo sredstva za nakup zemljišč (cona v Dolenjem Kronovem).
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Zaradi gospodarnosti ter planiranja/povečanja drugih investicij/projektov, ki so za Občino
in gospodarsko razvitost Občine pomembnejši, smo iz rebalansa proračuna umaknili
nekatere proračunske postavke, med drugim tudi 14031 Koordinacija regijskih projektov,
14034 Izvajanje svetovanj, informiranja in e-VEM postopkov, 14035 Financiranje priprave
in izvedbe ter sofinanciranje inovativnih podjetniških predlogov, proračunsko postavko
14036 Razvoj podjetniških idej in vključevanje v Podjetniški inkubator Podbreznik ter
nekatere druge investicije in projekte po Občini (telekomunikacije, javna razsvetljava v
Gorenji vasi, odkup zemljišč v Šmarjeških Toplicah).
V rebalansu proračuna smo povečali proračunsko postavko 07013 Nakup vozil in drugih
osnovnih sredstev PGD. Dodatno smo planirali investicijski transfer za PGD Šmarjeta
(nakup gasilske cisterne/gasilnega vozila). Sredstva sofinanciranja omenjenega vozila
smo planirali tudi v načrtu razvojnih programov (obdobje 2017-2019).
Investicijo Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč v Beli Cerkvi (13012) smo uskladili
s sprejetim investicijskim dokumentom. Investicija je v načrtu razvojnih programov
razdeljena na leti 2017-2018. Ustrezno smo uskladili tudi nepovratna sredstva državnega
proračuna, ki jih bomo črpali na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin.
V rebalans proračuna smo umestili novo proračunsko postavko 14041 Strategija turizma.
Občina Šmarješke Toplice je leta 2008 sprejela »Strategijo razvoja turizma v Občini
Šmarješke Toplice«. Strategija potrebuje novelacijo, ki bi vključila analizo razvoja turizma v
Občini v letih po sprejetju le-te in nove načrte Občine ter pričakovanja deležnikov turizma v
Občini.
V letu 2017 ima Občina v posebni del proračuna uvrščen projekt Nordijska hoja na
podeželju (proračunska postavka 14040). Z rebalansom proračuna smo uskladili vire
financiranja celotnega projekta v načrtu razvojnih programov, kjer so prikazani deleži vseh
partnerjev, ki bodo pri realizaciji projekta sodelovali; prikazana je celotna vrednost projekta
v višini 52.847 €.
Na področju 17 smo v rebalans proračuna umestili novo proračunsko postavko 17010
Nakup zdravstvenih pripomočkov. Občina bo z donacijami ob občinskem prazniku in
lastnimi proračunskimi sredstvi pristopila k nakupu defibrilatorja, ki bo nameščen na
objektu gasilskega doma v Zburah.
Z dejansko realizacijo smo uskladili proračunsko postavko 18011 Ureditev športnih površin
ob Osnovni šoli Šmarjeta, ki smo jo zaključili v letu 2016.
Na področju 19 smo povečali investicijski transfer Osnovni šoli Šmarjeta, ki bo namenjen
za postavitev ograje okoli športnih površin pri osnovni šoli v Šmarjeti.
Razprava
Člana sta podala še dodatna vprašanja glede investicije hidravlične izboljšave in
nadgradnja sistema pitne vode, izgradnje parkirišč v Beli Cerkvi, rekonstrukcije zgradbe
osnovne šole.
Občinska uprava pojasni, da investicija hidravlične izboljšave poteka po načrtu, da je
pridobljeno uporabno dovoljenje za vodarno Jezero, dela aktivno potekajo tudi v Gorenji
vasi. Za gradnjo, rekonstrukcijo osnovne šole je pridobljeno gradbeno dovoljenje, trenutno
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potekajo določene aktivnosti (prijava gradbišča, zakoličba). Za gradnjo parkirišč v Beli
Cerkvi je izbran izvajalec.
Županja pojasni tudi, kako je s projektom TSGC Dolenje Kronovo (v predlogu rebalansa so
sredstva namenjena za postopek komasacije in nakup zemljišč, ki bodo potekala le v
primeru, če bodo vsi trenutni lastniki za prodajo zemljišč).
Sklep: Nadzorni odbor je obravnaval predlog Rebalansa I proračuna Občine
Šmarješke Toplice za leto 2017 (z vsemi prilogami). Odbor daje pozitivno mnenje k
predlogu rebalansa in predlaga Občinskemu svetu obravnavo in sprejem le-tega.
(2 ZA, 0 PROTI)

AD 5: Končno poročilo o opravljenem 10. rednem nadzoru – predlog
Nadzorni odbor je v skladu z Letnim programom dela v letu 2017, v četrtek, 14. 03. 2017,
ob 10. uri pričel z nadzorom investicij Rušitev obstoječega in izgradnja novega
poslovilnega objekta v Šmarjeti, Ureditev športnih površin ob Osnovni šoli Šmarjeta in
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest – letno vzdrževanje ter ga nadaljeval na
redni seji, dne 29. 03. 2017. Nadzor je potekal 4 ure.
V okviru nadzora investicij so člani odbora pregledali izvedbo gradbenih del, gradbeni
nadzor ter sofinanciranje investicije. V okviru nadzora Upravljanja in tekočega vzdrževanja
lokalnih cest – letno vzdrževanje so člani odbora pregledali tudi sam potek letnega
vzdrževanja cest.
Po sprejemu vmesnega poročila, je Nadzorni odbor dne 17. 05. 2017 s strani nadzorovane
osebe prejel obvestilo št. 011-0005/2017-3, v katerem obvešča Nadzorni odbor, da
odzivnega poročila ne bo podala, ker v vmesnem poročilu niso bile ugotovljene nobene
nepravilnosti.
Sklep: Nadzorni odbor sprejme in potrjuje končno poročilo 10. rednega nadzora:
Rušitev obstoječega in izgradnja novega poslovilnega objekta v Šmarjeti, Ureditev
športnih površin ob Osnovni šoli Šmarjeta in Upravljanje in tekoče vzdrževanje
lokalnih cest – letno vzdrževanje

(2 ZA, 0 PROTI)
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AD6: Razno
G. Jakob omeni, da info tabla v Šmarjeških Toplicah ne deluje, kar bo občinska uprava
preverila.
Z nadzorom bo Nadzorni odbor nadaljeval v mesecu septembru.

Seja zaključena ob 18:40 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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