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ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE
ZAPISNIK
9. seje Odbora za proračun in finance,
ki je bila 19.06.2013,
z začetkom ob 17. uri, v prostorih Občine Šmarješke Toplice.
Prisotni: Aleksander Durič, Majda Lah, Darja Besal, Dejan Pavlin, Peter Selak, županja, mag.
Bernardka Krnc in Damjana Stopar.
Predlagani dnevni red seje odbora:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti;
Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora;
Rebalans (I) Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 (z vsemi prilogami); predlog;
Razno.

AD 1: Odbor je sklepčen in potrjuje dnevni red (4 ZA).
AD 2: Pregled in potrditev zapisnika 8. seje odbora
Člani odbora potrjujejo zapisnik predhodne seje (4 ZA).
Seji odbora se je pridružil g. Peter Selak.
AD 3: Obravnava predloga Rebalansa (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto
2013 (z vsemi prilogami);
Na seji Odbora za proračun in finance, je bila s strani občinske uprave, podana naslednja
obrazložitev.
PRIHODKI splošnega dela proračuna
Prihodki Rebalansa (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 (predlog)
predstavljajo višino 3.041.462 €, odhodki pa višino 3.415.202 €.
Prihodke smo v rebalansu (I) proračuna glede na sprejeti proračun znižali za približno 3,5%,
odhodke pa za približno 8,1%.

Največja sprememba na prihodkovni strani splošnega dela proračuna je pri kontni skupini
7141 Drugi nedavčni prihodki (znižali smo prihodke od komunalnih prispevkov) ter na kontni
skupini 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev (nižja realizacija turistične takse).
Glede na doseženo realizacijo januar-maj 2013, smo povečali kontno skupino 7120 Globe in
druge denarne kazni. Povečali smo kapitalske prihodke na kontni skupini 72 (posamični
program prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja Občine Šmarješke
Toplice). Na kontni skupini 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna smo znižali, v
sprejetem proračunu za leto 2013, planirana prejeta sredstva za projekt Tematska pot Vir
življenjske energije.
S predvideno realizacijo in oceno do konca proračunskega leta smo uskladili tudi preostale
davčne in druge prihodke splošnega dela proračuna.
ODHODKI posebnega dela proračuna
V letu 2013 smo si na odhodkovni strani proračuna zastavili naslednje cilje, ki so vključeni
tudi v rebalans (I) proračuna:
-

Trajnostni razvoj Občine Šmarješke Toplice (kmečka tržnica, skupna blagovna
znamka),
Tematska pot – vir življenjske energije (prijava na razpis; v postopku reševanja
pritožbe),
obnova objekta občinske stavbe in ureditev parkirišč (pričetek izvedbe),
pridobitev gradbenega dovoljenja za osnovno šolo in vrtec,
energetska sanacija osnovne šole (prijava na razpis),
dokončanje projekta za novogradnjo – nadomestno gradnjo kulturnega doma Bela
Cerkev ter pridobitev gradbenega dovoljenja,
gradbena izvedba krožišča v Šmarjeti (zaključena investicija),
cesta Šmarješke Toplice – Šmarjeta (odkup zemljišč),
lokalna cesta Obrh – Žaloviče (projektiranje),
lokalna cesta Družinska vas – Bela Cerkev (projektiranje),
rekonstrukcija ceste, izgradnja hodnika za pešce, vodovoda, kanalizacijskega
sistema v spodnji Družinski vasi (projektiranje, pridobivanje služnosti, pridobitev
gradbenega dovoljenja),
kanalizacijski sistem Brezovica – Strelac, vodovod Strelac (prijava na razpis 322),
obnova vodovoda Grič pri Klevevžu (pridobljeno gradbeno dovoljenje),
ureditev javne razsvetljave (Bela Cerkev, Dol pri Šmarjeti),
kanalizacijski sistem Vinica pri Šmarjeti (projektiranje, pridobivanje služnosti,
pridobitev gradbenega dovoljenja),
kanalizacijski sistem Žaloviče (projektiranje),
male čistilne naprave (subvencije),
hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode (projektiranje, izgradnja);
projekt vodi Komunala Novo mesto,
vodovod Vinji vrh nizka cona in kanalizacija Gradenje (pričetek izgradnje v letu 2013;
koriščenje nepovratnih sredstev),
vodovod Vinji vrh visoka cona (izdelava idejne zasnove skupaj z Občino Škocjan),
občinski podrobni prostorski načrt (Šmarješke Toplice, Turistično storitvena
gospodarska cona Dolenje Kronovo),
športni park Vinica pri Šmarjeti,
priprava elaborata ter izdelava in postavitev turistične signalizacije (lamelni sistem),
CeRod II (izgradnja čistilne naprave za izcedne vode ter naprave za mehansko
biološko obdelavo odpadkov); projekt vodi podjetje CeRod Novo mesto,

-

sofinanciranje projektov, ki se pripravljajo in izvajajo skupaj z Razvojnim centrom iz
Novega mesta,
energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave (zaključena investicija v letu 2013),
komunalna infrastruktura (intervencije, investicijsko vzdrževanje na področju
kanalizacijskega sistema in vodovodnega omrežja),
zakonsko obvezne naloge (šolstvo, sociala, zdravstvo).

Člani odbora so podali mnenja na naslednje zadeve:
-

visok predviden strošek za nakup strežnika (izvedli bomo javno naročilo),
izdelava projektov (pripravljeni za morebitne razpise pristojnih ministrstev),
več vlaganja v infrastrukturo,
nujno vzdrževanje na cestnem področju (povečanje v predlogu rebalansa),
razpis za redno (letno in zimsko) vzdrževanje (prijava na razpis lokalnih ponudnikov).

Sklep: Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog Rebalansa (I) proračuna
Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 (z vsemi prilogami). Odbor daje pozitivno
mnenje k predlogu Rebalansa (I) in predlaga Občinskemu svetu obravnavo in sprejem
le-tega.
5 ZA
AD 4: Razno
Člani odbora so izpostavili nepreglednost na določenih delih cest (grmovje, veje). Dali so
pobudo, da naj na to odreagira Medobčinski inšpektorat. Objavi naj se tudi članek v
Razgledih (opozorilo).
Občinska uprava je pojasnila, da na privatno lastništvo občina ne sme posegati (brez
dovoljenja lastnika). Opozorilo v Razgledih je bilo že objavljeno. Lahko pa se objavi ponovno.
Zapisala
Damjana Stopar
Seja zaključena ob 17.50 uri.

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

