Številka: 011-0013/2013-2
Datum: 20.06.2013

NADZORNI ODBOR
ZAPISNIK
18. seje Nadzornega odbora, ki je bila 19.06.2013, z začetkom ob 18.00 uri, v prostorih Občine
Šmarješke Toplice.
Prisotni:

1.
2.
3.
4.
5.

Silvo Vrščaj, predsednik,
Jakob Vovko, član,
Renata Majcen, članica,
županja Bernardka Krnc,
Damjana Stopar, OU.

Dnevni red seje odbora:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti;
Pregled in potrditev zapisnika 17. seje NO;
Rebalans (I) Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 (z vsemi prilogami); predlog;
Letni program nadzora v proračunskem letu 2013;
Razno.

AD 1: Odbor je sklepčen in potrjuje dnevni red (3 ZA).
AD 2: Pregled in potrditev zapisnika 17. seje NO (3 ZA);
AD 3: Rebalans (I) Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 (z vsemi prilogami);
Na seji Nadzornega odbora, 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.
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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 podrobno pregledali predlog rebalansa po posameznih proračunskih postavkah.
Zanimalo jih je tudi, kako je z izdelavo poročila o vplivih elektromagnetnega sevanja na območju
Bele Cerkve (daljnovod), kako je s sanacijo na mrliški vežici v Beli Cerkvi, kako je z rednim
vzdrževanjem cestnega področja (visoke cene).
Občinska uprava je pojasnila, da je izdelava poročila predvidena v predlogu rebalansa, objekt
mrliške vežice je saniran, montaža žlebov je naročena. Pri rednem vzdrževanju so nastali visoki
stroški predvsem zaradi zimske službe. Izvajalec del je bil izbran z razpisom.
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Sklep: Nadzorni odbor je obravnaval predlog Rebalansa (I) proračun Občine Šmarješke
Toplice za leto 2013 (z vsemi prilogami). Nadzorni odbor daje pozitivno mnenje k predlogu
Rebalansa (I) in predlaga Občinskemu svetu obravnavo in sprejem le-tega.
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ZA

AD 4: Letni program nadzora v proračunskem letu 2013;
Na podlagi 44. in 45. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/2007,
33/2010) ter 15. do 19. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Šmarješke Toplice, z
dne 06.04.2010, Nadzorni odbor Občine Šmarješke Toplice vsako proračunsko leto sprejme letni
program nadzora.
Letni program nadzora za proračunsko leto 2013, je bil obravnavan na 18. redni seji, dne
19.06.2013 (priloga zapisnika).
Sklep: Nadzorni odbor potrjuje Letni program nadzora za proračunsko leto 2013.
3 ZA
AD 5: Razno
Člani Nadzornega odbora so na predhodni seji predlagali, da se še enkrat preveri Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (člene zakona, ki se navezujejo na financiranje
šolskih dejavnosti, materialnih stroškov v osnovni šoli, s strani lokalne skupnosti in državnega
proračuna – dvojno financiranje). Predlagali so, da se tolmačenje teh členov pridobi tudi na
organizaciji ZOS ali SOS in se jih o tem seznani na naslednji seji nadzornega odbora.
Občinska uprava je pridobila pojasnilo, ki ga je članom nadzornega odbora posredovala na 18. seji
odbora. Pojasnilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je priloga zapisnika.

Zapisala
Damjana Stopar
Seja zaključena ob 20. uri.

SILVO VRŠČAJ, l.r.
Predsednik Nadzornega odbora

Vročiti:
- županji,
- članom odbora,
- občinski upravi, direktorici OU,
- v spis.

Priloga:
- Letni program nadzora za proračunsko leto 2013,
- pojasnilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (številka 6034-68/2013/2).
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