Številka: 011-0022/2015-2
Datum: 14.10.2015

NADZORNI ODBOR
ZAPISNIK
6. seje Nadzornega odbora, ki je bila dne 13.10.2015, z začetkom ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine
Šmarješke Toplice.

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

Mirjam Hribar,
Jakob Vovko,
mag. županja Bernardka Krnc,
direktor OU, Tomaž Ramovš,
Damjana Stopar.

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

Ugotovitev sklepčnosti.
Potrditev zapisnika 5. redne seje Nadzornega odbora.
Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 (predlog).
Razno.

Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Občine
http://www.smarjeske-toplice.si/intranet.html.

Šmarješke

Toplice,

na

naslovu

AD 1: Ugotovitev sklepčnosti
Odbor je sklepčen in potrjuje dnevni red.
(2 ZA, 0 PROTI)
AD 2: Potrditev zapisnika 5. redne seje Nadzornega odbora
Zapisnik sta člana prejela skupaj z vabilom. Na zapisnik ni bilo pripomb in ga v celoti potrjujeta.
Sklep: Nadzorni odbor sprejme in potrdi zapisnik 5. redne seje Nadzornega odbora.
(2 ZA, 0 PROTI)
AD 3: Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 (predlog)
Gradivo vsebuje predlog odloka, splošni del proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih
programov ter obrazložitve sprememb (splošnega in posebnega dela proračuna, načrta razvojnih
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programov). Sklop gradiva je tudi Letni program prodaje, nabave in najema stvarnega in
finančnega premoženja Občine Šmarješke Toplice ter Načrt nabav in gradenj.
Občinska uprava v nadaljevanju podrobno pojasni predlog rebalansa (powerpoint prezentacija).
Prihodki so v predlogu rebalansa planirani v višini 6.111.074 €, odhodki pa v višini 6.959.222 €.
Odplačilo glavnice za ČN (delitvena bilanca), izgradnja vrtca v Šmarjeti in energetsko sanacijo OŠ
je predvideno v višini 156.880 €, v bilanci je izkazan presežek sredstev preteklih let v višini
1.403.090 €.
Zaradi novega zneska povprečnine, se je občini zmanjšal prihodek iz naslova dohodnine
(1.803.428 €), kar je razvidno iz izračuna Ministrstva za finance. Občina po novem prejema
finančno izravnavo v višini 124.220 €.
Občina bo iz evropskega proračuna prejela sredstva do višine 3.175.894 €, in sicer za investicije:
·
·
·
·

Hiša žive dediščine „Iz narave in preteklosti za prihodnost“ (457.013 €),
Fekalna kanalizacija Brezovica-Strelac in vodovod Strelac I. faza; izgradnja v letu 2014
(201.772 €),
Rekonstrukcija obstoječega in gradnja novega vrtca v Šmarjeti (1.959.437 €),
Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti (557.672 €).

Iz državnega proračuna pa občina planira, da bo prejela sredstva do višine 332.648 €:
·
·
·
·
·

finančna izravnava (124.220 €),
Hiša žive dediščine „Iz narave in preteklosti za prihodnost“ (80.505 €),
sofinanciranje medobčinskega inšpektorata in redarstva, sofinanciranje tržne najemnine,
družinskega pomočnika, vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa (10.154 €),
sredstva 21. in 23. člena ZFO; 18.950 € (kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti ter
37.187 € (cestna infrastruktura),
sredstva državnega proračuna do višine 61.632 €, ki jih bo občina namenila za obnovo
poškodovane lokalne infrastrukture po naravni nesreči (poplave september 2014).

V posebnem delu proračuna so odhodki prikazani po posameznih področjih. Izpostavimo pa naj le
realizacijo večjih projektov in investicij:
·
·
·

Hiša žive dediščine „Iz narave in preteklosti za prihodnost“,
Rekonstrukcija obstoječega in gradnja novega vrtca v Šmarjeti,
Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti.

V predlogu rebalansa ni večjega povečanja po posameznih področjih, upoštevali smo pogodbene
obveznosti in izdelano investicijsko dokumentacijo. Glede na oceno realizacije smo uskladili
posamezne proračunske postavke ter naredili določene prerazporeditve znotraj teh.
Občinska uprava pojasni, da je tekom priprave gradiva predloga rebalansa prišlo do dveh
sprememb, ki bi jih vključili v predlog rebalansa za leto 2015 – gradivo za Občinski svet (povečanje
proračunske postavke 14005 za 1.000 €; prerazporeditev na proračunski postavki 18060, doda se
podkonto 402009).
Nadzorni odbor se strinja s tem predlogom.
Člana Nadzornega odbora sta podala še vprašanje glede končanje investicije v vrtcu v Šmarjeti ter
glede nadaljnje ureditve osnovne šole v Šmarjeti.
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Županja je dodatno pojasnila nakup službenega vozila (3.500 €), ki je planirano v rebalansu
proračuna (za potrebe javnega uslužbenca, ki svoje delo opravlja po terenu; komunalna dela;
trenutno v službene namene uporablja svoje vozilo).
Sklep: Nadzorni odbor je obravnaval predlog Rebalansa (I) proračuna Občine Šmarješke
Toplice za leto 2015 (z vsemi prilogami). Nadzorni odbor daje pozitivno mnenje k predlogu
rebalansa proračuna za leto 2015 ter predlaga Občinskemu svetu sprejem le-tega.
(2 ZA, 0 PROTI)
AD 4: Razno
Člana Nadzornega odbora bosta redni nadzor pričela opravljati v torek, 20.10.2015 ob 8.00 uri.
Redni nadzor bo zajemal pregled dokumentacije za investicijo energetska sanacija OŠ Šmarjeta,
investicijo vodovod Vinji vrh, kanalizacija Gradenje ter investicijo vodovod Strelac in kanalizacija
Strelac – Brezovica.

Seja zaključena ob 17.30 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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