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Pravna podlaga:

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2), (UL RS, št. 94/2007, 27/2008, 76/2008,
100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010 in 84/2010)
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske
uprave Suhe krajine« (Uradni list RS, št.34/2016)
- Statut Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS št. 3/17)

Predlagatelj:

Župan, Jože Muhič

Poročevalec:

Organ skupne občinske uprave Suhe krajine
Vodja, g. Rafko Križman

Obrazložitev:

Na podlagi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave – Organ skupne občinske
uprave Suhe krajine, vodja skupne uprave letno poroča občinam ustanoviteljicam o
realizaciji programa dela in finančnega načrta.
Organ skupne občinske uprave je z delom začel v letu 2016 in se vključil v delo na
projektu oskrbe z vodo Suhe krajine.
Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi skupna uprava občinam ustanoviteljicam
poroča o svojem delu in sicer vodja organa skupne občinske uprave enkrat letno
poroča o delu organa skupne občinske uprave na občinskem svetu.
Poročilo za leto 2017 in program dela za leto 2018, ki je v prilogi gradiva, bo na seji
predstavil vodja skupne občinske uprave, g. Rafko Križman, ki bo odgovarjal tudi na
zastavljena vprašanja.

.

Sprejem sklepa nima finančnih posledic za proračun občine Dolenjske Toplice

Predlog sklepa: Občinski svet občine Dolenjske Toplice se je seznanil s Programom dela in poročilom
o delu skupne občinske uprave – Organ skupne občinske uprave Suhe krajine za leto 2017 in 2018.
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Župan Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.
Priloga:
- PROGRAM DELA IN POROČILO O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE SUHE KRAJINE ZA
LETO 2017 IN 2018.
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PROGRAM DELA IN POROČILO O DELU SKUPNE
OBČINSKE UPRAVE SUHE KRAJINE ZA LETO 2017 IN 2018
V skladu z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave » Organ skupne občinske uprave Suhe krajine« je
program sestavljen iz naslednjih nalog zapisanih v Odloku.
To so:

-

Identifikacija oziroma priprava projektov
Priprava projektov za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih
institucij oziroma ustanov
Spremljanje izvajanja in koordiniranje projektov
Vodenje najzahtevnejših projektov s področja dela organa skupne občinske uprave
Vodenje, načrtovanje, usmerjanje, organiziranje in nadzorovanje dela v organu skupne občinske
uprave v skladu z ustanovitvenim aktom organa
Vodenje projektnih skupin ter sodelovanje pri najzahtevnejših projektih in projektnih skupinah s
področja dele organa
Sodelovanje, usklajevanje in koordiniranje dela s predstavniki drugih občin soustanoviteljic s
področja dela organa
Opravljanje drugih najzahtevnejših nalog na področju delovanja organa
Druge naloge s področja dela organa po odredbi direktorja občinske uprave in županov

V času izvedbe projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine so primarne naloge organa v prvi vrsti vezane:

-

Na koordinaciji tega projekta med občinami ustanoviteljicami, imenovanimi skrbniki projekta s
strani naročnikov
Na koordinacijo projekta z izvajalci, nadzornim organom in PR
Na koordinacijo projekta s pristojnim ministrstvom in drugimi pristojnimi službami odgovornimi za
izvajanje kohezijskih projektov
Spremljanje projekta
Obveščanje ustanoviteljic, pristojnih akterjev v projektu in javnosti v zvezi s potekom projekta
Sprejem in distribucijo dokumentacije vezane na projekt do naročnikov, izvajalcev in drugih
udeležencev
Priprava Zahtevkov za izplačilo pogodbenih kohezijskih sredstev s strani EU in države
Poročati o rezultatih sodelovanja z ministrstvom na podlagi izdanih Zahtevkov za izplačilo
kohezijskih sredstev
V sodelovanju z občinskimi skrbniki nadzirati potek izvajanja del projekta in poročanje o doseganju
fizičnih kazalnikov projekta
Sodelovati na skupnih ali ločenih koordinacijskih sestankih, obveščati o terminski dinamiki izvajanja
projekta in poročati o delu v skladu z Odlokom.
Poročati ustanoviteljicam tudi o drugih zahtevanih informacijah v zvezi s projektom v celoti ali
parcialnim delom vsake ustanoviteljice posebej
Druge naloge vezane na projekt v zvezi z zakonodajo in Odlokom

Od začetka delovanja Organa skupne občinske uprave Suhe krajine ( 1. septembra 2016 ) do danes, se vodja organa
deloval izključno na projektu Oskrba s pitno vodo Suhe krajine po vseh v programu zapisanih točkah.
V zadnjem delu leta 2017 smo skupaj s službo računovodstva intenzivno poskušali urediti vse za ureditev sofinanciranja
( s strani države za pogodbena sredstva EU in Slovenije ), saj so občine ki sodelujejo v projektu od leta 2014 dalje same
nosile breme financiranja izvedenih del.
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Po neštetih usklajevanjih je bil v novembru 2016 izdan prvi popolni Zahtevek za izplačilo ( ZZI 1 ) za dela izvedena v
letu 2014. Takoj za tem sta bila posredovana še ZZI 2 ( za dela izvedena v letu 2015 ) in ZZI 3 ( za dela izvedena od
januarja do oktobra 2016 ) in nato redno zahtevki za vsak mesec posebej. Od takrat se za izvršena dela zajeta v
mesečnih situacijah izdajajo zahtevki sproti in pogodbeno sofinanciranje projekta poteka nemoteno.
Prvo izplačilo pogodbenih evropskih sredstev je bilo nakazano konec decembra 2016, zahtevka 2 in 3 pa v prvih dneh
leta 2017. Nato so bili zahtevki posredovani na Ministrstvo za okolje in prostor takoj po prejemu mesečnih situacij s
strani izvajalcev in le-te so bile poravnavane v nakajtedenskem zamiku.
Po novem od septembra 2017 poročanje poteka v novem sistemu računalniške podpore ( iz prejšnjega ISSAR-ja v
novega EMA ), s katerim pa imamo težave na vseh straneh še dandanes.
Najvažnejše delo organa je kot je zapisano stik s skrbnikom operacije na MOP g. Vojtehom Anderluhom. V letu mi je
računalnik do danes naštel 312 stikov, skupaj pa smo imeli v različnih oblikah 22 srečanj in 3 revizije pogodbenih
obveznosti s strani Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za finance.
Skrbnik je skupaj z delavno ekipo opravil obiske na terenu, na podlagi katerih je bila izdana obsežna dokumentacija o
dejavnosti na projektu, prav tako je bila opravljena revizija s strani Ministrstva za finance, ki na finančni potek
operacije ni imelo pripomb na delo izvajalcev in vanj vključenih občin.
Poleg zapisanega vodja organa redno tedensko sodeluje na koordinacijah investitorjev, izvajalcev, nadzornika, varnosti
pri delu in drugih sodelujočih v projektu, redno dvakrat mesečno obišče gradbišča v vseh sodelujočih občinah v
projektu in o nepredvidenih zadevah obvešča odgovorne na strani izvajalcev, nadzora in tangiranih občin.
Organ skupne občinske uprave Suhe krajine sofinancirajo v enakem delu občine ustanoviteljice, polovico programa in
stroškov uprave pa sofinancira Ministrstvo za javno upravo. Finančni načrt skupne občinske uprave za leto 2018
predvideva 46.090,00€, kar znese na vključeno občino znese 9.218,00 €, brez predvidenega sofinanciranja Ministrstva
za javno Upravo.
Žužemberk, 16. 4. 2018
Poročilo pripravil:
Rafko Križman
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