Številka: 011-0025/2016Datum: 22. 09. 2016

predlog
NADZORNI ODBOR
ZAPISNIK
11. seje Nadzornega odbora, ki je bila dne 21. 09. 2016, z začetkom ob 17.00 uri, v sejni sobi
Občine Šmarješke Toplice.

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

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

Županja, mag. Bernardka Krnc, je pozdravila prisotne.
Dnevni red seje odbora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti.
Potrditev zapisnika 10. redne seje Nadzornega odbora.
Potrditev zapisnika 6. dopisne seje Nadzornega odbora.
Potrditev zapisnika 7. dopisne seje Nadzornega odbora.
Končno poročilo o opravljenem nadzoru (7. redni nadzor); obravnava in sprejem.
Rebalans II proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 (predlog).
Razno.

Gradivo pod točko 5 je bilo članom Nadzornega odbora posredovano po elektronski pošti.
Ostalo 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 10. redne seje Nadzornega odbora
1

Zapisnik so člani prejeli skupaj z vabilom. Na zapisnik ni bilo pripomb in ga v celoti potrjujejo.
Sklep: Nadzorni odbor sprejme in potrjuje zapisnik 10. redne seje Nadzornega odbora.
(3 ZA, 0 PROTI)
AD 3: Potrditev zapisnika 6. dopisne seje Nadzornega odbora
Zapisnik 6. dopisne seje so člani prejeli skupaj z vabilom. Na zapisnik ni bilo pripomb in ga v celoti
potrjujejo.
Sklep: Nadzorni odbor sprejme in potrjuje zapisnik 6. dopisne seje Nadzornega odbora.
(3 ZA, 0 PROTI)
AD 4: Potrditev zapisnika 7. dopisne seje Nadzornega odbora
Zapisnik 7. dopisne seje so člani prejeli skupaj z vabilom. Na zapisnik ni bilo pripomb in ga v celoti
potrjujejo.
Sklep: Nadzorni odbor sprejme in potrjuje zapisnik 7. dopisne seje Nadzornega odbora.
(3 ZA, 0 PROTI)
AD 5: Končno poročilo o opravljenem nadzoru (7. redni nadzor); obravnava in sprejem
Člani Nadzornega odbora so pripravili vmesno poročilo 7. rednega nadzora, na katerega je
nadzorovana oseba podala odzivno poročilo. Odzivno poročilo je Nadzorni odbor vključil v končno
poročilo 7. rednega nadzora. Glede na to, da so bile vse pripombe, ki jih je imel Nadzorni odbor
razrešene, s strani odbora ni bilo podanih nadaljnjih priporočil in predlogov.
Predmet nadzora je bil pregled Poročil prijaviteljev na Javni razpis za financiranje kulturnih
programov in projektov, Javni razpis za financiranje športnih programov in projektov, Javni razpis
za financiranje humanitarnih in ostalih programov, Javni razpis za financiranje izvajanja turističnih
programov in projektov v Občini Šmarješke Toplice v letu 2015.
Sklep: Nadzorni odbor sprejme in potrdi Končno poročilo o opravljenem 7. rednem nadzoru.
(3 ZA, 0 PROTI)
AD 6: Rebalans II proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 (predlog)
S strani občinske uprave je bila podana obrazložitev predloga rebalansa II 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 veljavni proračun za leto 2016.
Splošni del proračuna
Prihodki so v predlogu rebalansa planirani v višini 3.584.595 €, odhodki pa v višini 4.692.862 €. V
rebalansu proračuna za leto 2016 smo na strani prihodkov povečali prihodke od komunalnih
prispevkov (glede na realizacijo obdobja januar – avgust 2016 in predvideno realizacijo do konca
proračunskega leta), globe in druge denarne kazni, prihodke iz naslova podeljenih koncesij
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(gozdne ceste). Na strani prihodkov smo planirali transfer Osnovne šole Šmarjeta (presežek
prihodkov nad odhodki poslovanja zavoda); sredstva bomo namenili za ureditev športnega igrišča
pri osnovni šoli.
Prav tako smo v predlogu rebalansa povečali transferne prihodke. Poleg že načrtovanih smo
planirali še sredstva za sanacijo plazu do višine 71.003 € (pogodba je že podpisana) ter sredstva
državnega proračuna do višine 39.316 € (prijava na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport; ureditev športnega igrišča pri osnovni šoli).
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 predlogu rebalansa ni bistvenih sprememb glede na odhodke veljavnega proračuna za leto
2016:
 nekoliko smo povečali sredstva za vzdrževanje in obnovo spletne strani ter objavo
občinskih predpisov,
 znižali smo stroške organizacije občinskega praznika,
 povečali smo sredstva za nakup službenega vozila,
 minimalno smo povečali sredstva za plače (sprememba vrednosti plačnih razredov s 01.
09. 2016),
 naredili smo nekaj prerazporeditev znotraj področja 13 (promet, prometna infrastruktura);
višina področja ostaja enaka veljavnemu proračunu,
 znižali smo stroške za delovanje TIC-a,
 povečali smo subvencije cen javnim podjetjem; vodooskrba, kanalizacija (polletno poročilo
Komunale Novo mesto),
 povečali smo proračunsko postavko 18011 Ureditev športnih površin ob Osnovni šoli
Šmarjeta (prijava na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport),
 na področju sociale smo znižali strošek dejavnosti izvajanja pomoči na domu in povečali
sredstva za bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih,
 naredili smo določene prerazporeditve znotraj med podkonti znotraj proračunskih postavk.
Razprava (vprašanja in odgovori)
Člani odbora so podali vprašanje glede izvajanja naslednjih investicij:






hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode,
ureditev športnega igrišča pri osnovni šoli (ter prijavni na razpis pristojnega ministrstva),
cesta Šmarjeta – Šmarješke Toplice,
sanacija plazu,
izgradnja novega poslovilnega objekta v Šmarjeti.

Občinska uprava je podala odgovore in pojasnila potek zgoraj navedenih investicij.
Člane odbora smo na koncu seznanili z dopisom Ministrstva za finance (številka 410-173/2016/1 z
dne 19. 09. 2016), ki smo ga prejeli dne 21. 09. 2016. Glede na prejeta navodila, bomo do seje
Občinskega sveta sredstva iz podprograma 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij,
proračunske postavke 11014 CLLD in priprava razvojnih programov na podeželju, prenesli na
podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti, novo proračunsko postavko 06019 CLLD
in priprava razvojnih programov na podeželju (storitve vodenja in upravljanja pristopa). Podkonto
402999 Drugi operativni odhodki se ne spreminja, prav tako se ne spreminja višina planiranih
sredstev (3.853 €).
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Člani odbora se s pojasnilom strinjajo.
Sklep: Nadzorni odbor se je seznanil s pojasnilom občinske uprave in dopisom pristojnega
ministrstva. Člani odbora se strinjajo, da se uskladi predlog rebalansa II za leto 2016, do
seje Občinskega sveta.
(3 ZA, 0 PROTI)
Sklep: Nadzorni odbor je obravnaval predlog Rebalansa II proračuna Občine Šmarješke
Toplice za leto 2016 (z vsemi prilogami). Odbor daje pozitivno mnenje k predlogu rebalansa
in predlaga Občinskemu svetu nadaljnjo obravnavo.
(3 ZA, 0 PROTI)
AD6: Razno
Člani Nadzornega odbora se dogovorijo, da v mesecu oktobru (12. 10. 2016, ob 17.00 uri) pričnejo
z 8. rednim nadzorom. Predmet rednega nadzora bo: TIC – delovanje, sofinanciranje Društva
Godba na pihala Šmarješke Toplice, javni razpis za sofinanciranje obnove in vzdrževanje objektov
nepremične kulturne dediščine.

Seja zaključena ob 18:00 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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