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4. POROCILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORACUNA OBCINE 
MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2006 Z RAZPOREDITVIJO UGOTOVLJENEGA 
PRESEŽKA  
 
4.1. SPLOŠNE UGOTOVITVE 
 
Zakljucni racun proracuna obcine je akt obcine, ki , upoštevaje sestavo proracuna za preteklo le to, 
prikazuje predvidene in uresnicene prihodke in druge prejemke obcine ter odhodke in druge izdatke 
obcine v preteklem letu, v skladu z Navodilom o pripravi zakljucnega racuna državnega in obcinskega 
proracuna ter metodologije za pripravo porocila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proracuna, s katerim je minister pristojen za finance predpisal podrobnejšo vsebino in 
strukturo zakljucnega racuna proracuna. Zakljucni racun proracuna obcine Moravske Toplice je za leto 
2006 pripravljen tudi v skladu s 96.in 98. clenom Zakona o javnih financah. 
 
Tako pri pripravi proracuna kot zakljucnega racuna proracuna za leto 2006 , je upoštevana metodologija 
oziroma clenitev, predpisana s Pravilnikom o enotnem kontnem nacrtu za proracun, proracunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava. Pri sestavi zakljucnega racuna je tako upoštevana clenitev, ki 
je predpisana za sestavo proracuna.  
 
Proracun obcine Moravske Toplice za leto 2006 je obcinski svet obcine Moravske Toplice sprejel na seji 
dne 22.12.2005 in je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 120/2005 in v glasilu Obcine 
Moravske Toplice- Lipnica , uporabljati pa se je pricel s 01.01.2006. 
 
Po ugotovljenem presežku prihodkov nad odhodki za leto 2005 v višini 114 mio SIT je Obcinski svet ob 
sprejemu zakljucnega racuna za leto 2005 dne 30.03.2006, le ta sredstva razporedil in vkljucil v 
proracun za leto 2006. 
 
Obcinski svet je v mesecu marcu ( 30.03.2006) na predlog župana sprejel rebalans obcinskega 
proracuna za leto 2006, ki je proracun poveceval za 60 mio SIT. Do povecanja je prišlo zaradi dodatnih 
sredstev iz državnega proracuna in njihove namenske porabe za dolocene projekte investicijskega 
znacaja.  
 
V mesecu avgustu je Obcinski svet sprejel rebalans nacrta razvojnih programov obcine Moravske 
Toplice za leto 2006-2009, s katerim je opravil prerazporeditve investicijskih sredstev med posameznimi 
postavkami in v katerega je vkljucil dodatna namenska sredstva iz naslova komasacij v višini 100 mio 
SIT. 
Na osnovi 5. clena Odloka o proracunu obcine Moravske Toplice je med letom in v mesecu decembru 
župan prerazporedil pravico porabe v okviru proracunskih postavk med posameznimi ekonomsko 
klasifikacijo in med proracunskimi postavkami znotraj podprograma proracuna. 
 
Tako je bil dolocen koncno veljavni proracun za leto 2006, z njim pa je obcina nacrtovala 1.676 mio SIT 
prihodkov skupaj s sredstvi na racunih v preteklem letu in prav toliko odhodkov. 
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4.2. UGOTOVITVE V ZVEZI S POSLOVANJEM V LETU 2006 
 
Obcina Moravske Toplice je v letu 2006 uresnicila vecino zastavljenih ciljev s proracunom za leto 2006 
in Nacrtom razvojnih programov obcine.  Financno nerealizirani projekti se bodo prenesli v leto 2007 in 
pokrili z ugotovljenimi presežnimi sredstvi. Podrobna obrazložitev doseženih ciljev po posameznih 
proracunskih postavlkah je opisana v posebnem delu proracuna s prikazom realizacije prihodkov in 
stroškov po posameznih proracunskih postavkah, proracunkskih programih in podprogramih.   
V bilanci zakljucnega racuna proracuna obcine Moravske Toplice za leto 2006 je na dan 31.12.2006 
ugotovljen saldo sredstev na racunih v višini 104 mio SIT vkljucno z upoštevanjem salda sredstev na 
racunih iz preteklih let . Od tega razpolaga obcina na dan 31.12.2006 z 79,9 mio SIT, krajevne 
skupnosti pa z 24,3 mio SIT 
Neporabljena sredstva oziroma skupni saldo na racunih na dan 31.12.2006 je potrebno nameniti za 
pokrivanje obveznosti, ki se nanašajo na leto 2006  in so bile predvidene s proracunom za leto 2006, jih 
pa v skladu s proracunko zakonodajo ni bilo možno realizirati. Prav tako je potrebno iz presežnih 
sredstev zagotoviti namenkso neporabljena sredstva v letu 2006  in jih vkljuciti v proracun za leto 2007.  
Med taka namenska sredstva spadajo sredstva za narodnostne potrebe , stanovanjska sredstva, 
sredstva iz naslova požarne takse , turisticna taksa in sredstva za nakup zemljišc. 
 
Presežna sredstva proracuna delimo na dva sklopa in sicer: 
 
A/ Namenska sredstva : 
- sredstva narodnostne potrebe  4.290.000,00 
- stanovanjska sredstva, 2.586.000,00  
- sredstva iz naslova požarne takse  279.000,00 
- sredstva za nakup zemljišc 30.000.000,00 
- namenska sredstva iz naslova turisticne takse 7.000.000,00 
- preplacilo financne izravnave 4.957.000,00 
 ------------------------ 
 49.112.000,00 
Zgoraj navedena nameska  sredstva se vkljucijo v proracun 2007 za namen, za katerega so 
opredeljene. 
 
B/ Proracunske obveznosti iz leta 2006. 
To so obveznosti, ki niso bile realizirane v letu 2006 zaradi vsebinskih in tehnicnih razlogov in so glede 
na vnaprej dogovorjene in zastavljene cilje iz lanskega leta potrebne, da se vkljucijo v proracun za leto 
2007 in pokrijejo iz presežka. To pa so: 

- sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za potrebe zagotavljnaja požarne varnosti na 
obcinskem nivoju in hkrati potrebe PGD Tešanovci v višini                            5.000.000,00 

- sofinanciranje obveznosti iz naslova partnerstva pri izvedbi  projektov v TIC 5.000.000,00 
- pogodbene obveznosti iz naslova izvedbe in ureditve lokalnih cest 20.855.000,00 
 -------------------------- 

 30.855.000,00 
  
Vse ugotovljene obveznosti se po sprejemu zakljucnega racuna vkljucijo v že sprejeti proracun obcine 
Moravske Toplice za leto 2007 kot namenski odhodki iz preteklih let po predpisani klasifikaciji. 
Presežna sredstva krajevnih skupnosti oziroma krajevnih odborov se prenesejo pri posameznem 
proracunskem uporabniku kot neporabljena sredstva v prihodnje leto z namenom pokritja tekocih 
nastalih stroškov.   
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Poslovanje obcine in vseh ostalih posrednih in neposrednih uporabnikov proracuna Obcine Moravske 
Toplice je v letu 2006 potekalo preko podracunov v okviru enotnega zakladniškega racuna (EZR) obcine 
Moravske Toplice. Preko posebnega zakladniškega racuna se plasirajo dnevno tudi prosta denarna 
sredstva, ki se nahajajo na teh podracunih. Vse transakcije v zvezi z upravljanjem prostih likvidnostnih 
sredstev se vršijo v okviru Urada za javna placila Murska Sobota, ki spada pod Ministrstvo za finance. 
 
Na koncu je potrebno ugotoviti, da je proracun v letu 2006 posloval v skladu z vsemi proracunskimi 
naceli in sicer : 

- nacelom  proracunske periodicnosti, 
- nacelom proracunske enotnosti 
- nacelom proracunske transparentnosti 
- nacelom proracunskega ravnovesja 
- nacelom proracunske nemembnosti ter 
- nacelom ucinkovitosti in gospodarnosti   
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