
SEZNAM TABEL 
 

2. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za 
leto 2011 
             Št. strani 

- Tabela 1:   Realizacija prihodkov proračuna 2011 v primerjavi  z realizacijo iz leta    

-                   2011  2 

-  Tabela 2:   Realizacija prihodkov proračuna  2011 v primerjavi z veljavnim 

                             proračunom 3 

-    Tabela 3:   Sestava prihodkov po vrstah v letu 2011  primerjavi z letom 2010       4 

- Tabela 4:   Primerjava realiziranih odhodkov leta 2011 s sprejetim oziroma   

                             veljavnim planom 2011 8 

-  Tabela 5:   Odhodki proračuna v letu 2011 s primerjavo z letom 2010 9 

 

 

3. Posebni del zaključnega računa proračuna občine Moravske Toplice za leto 2011 
 

-       Tabela   6:  Pregled in struktura prihodkov v letu 2008, 2009, 2010 in 2011  4 

-    Tabela   7: Pregled in struktura skupnih prihodkov v obdobju 2008-2011 5  

-       Tabela   8:  Pregled komunalnih prispevkov po letih 9 

-       Tabela   9: Pregled zbranih sredstev turistične takse po letih 9 

-       Tabela 10:  Pregled porabe proračunskih sredstev po proračunskih uporabnikih 13 

-       Tabela 11:  Prikaz porabe proračunskih sredstev po področjih proračunske 

                     porabe – brez KS 14 

 Tabela 12: Pregled števila sej po odborih 16 

-  Tabela 13: Pregled dodeljenih sredstev za financiranje političnih strank 

                             v letu 2011 17 

- Tabela 14: Sredstva za funkcionalno dejavnost krajevnih skupnosti oziroma 

                     vaških odborov 28,29 

- Tabela 15: Pregled sistemiziranih in zasedenih delovnih mest po tarifnih  

                     skupinah na dan 31.12.2011 30 

- Tabela 16: Podatki o številu vseh zaposlenih po delovnih mestih na dan  

                     31.12.2011 in  31.12.2010 31 

- Tabela 17: Pregled materialnih stroškov občinske uprave za leta  2008,2009, 

                    2010 in 2011 v nominalnih zneskih 32,33 

- Tabela 18: Tekoče vzdrževanje v letu  2008 ,2009, 2010 in 2011 34 

-  Tabela 19: Nakup opreme in investicijska vlaganja 34 

- Tabela 20: Razdelitev sredstev za potrebe zaščite in reševanja na področju  

                     gasilstva v Občini Moravske Toplice za leto 2011 38,39 

- Tabela 21: Realizacija sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev 51 

- Tabela 22: Pregled števila udeležencev čistilne akcije po naseljih 54 

- Tabela 23: Sredstva namenjena za vzdrževanje komunalnih objektov po  

                     po naseljih 59 

- Tabela 24: Pregled števila zavarovanih oseb po mesecih v letu 2008, 2009,2010  

                     in 2011 62 

- Tabela 25:  Pregled sofinanciranja programov in projektov na področju  

                     ljubiteljske kulturne dejavnosti po posameznih društvih 56 



- Tabela 26:  Pregled posameznih društev oziroma nepridobitnih organizacij  

                        ki so v letu 2011 prejela proračunska sredstva  68,69 

- Tabela 27: Pregled sofinanciranja športnih programov po posameznih društvih  

                     v letu,2008, 2009, 2010 in 2011 70 

  -  Tabela 28: Pregled sofinanciranja vzdrževanja športnih objektov po posameznih  

                     društvih v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 71 

- Tabela 29: Pregled števila otrok in oddelkov v Vrtcih Občine M.Toplice 73 

- Tabela 30: Pregled višine plačil razlike v ekonomski ceni s strani Občine  

                     in staršev v vrtcih Občine Moravske Toplice 74 

- Tabela 31: Pregled višine plačil na podlagi veljavne ekonomske cene 74,75 

- Tabela 32: Pregled povprečnega mesečnega števila oskrbovancev  

                     po posameznih domovih oziroma zavodih 81 

  -  Tabela 33: Pregled vključenih uporabnikov pomoči na domu v občini po   

                      mesecih v letih 2009, 2010 in 2011 82 

        -   Tabela 34: Zadeve po občinah po letih 86 

        -  Tabela 35: Prijavitelji glede na status prijavitelja-inšpekcije 87 

        -   Tabela 36: Prijavitelji glede na status prijavitelja-redarstvo 87 

        -   Tabela 37: Kršitve po področjih za vse občine 88 

        -   Tabela 38: Kršitev po področjih za Občino Moravske Toplice 89 

  

  
    4. Poslovno poročilo Občine Moravske Toplice za leto 2011 s poročilom o doseženih ciljih 
in rezultatih 
 

- Tabela 39: Prihodki v bilancah proračuna in zaključnega računa 2011 4 

- Tabela 40: Odhodki v bilancah proračuna in zaključnega računa 2011 5 

 

                     
  

  

    6. Računovodsko poročilo z obrazložitvijo  Bilance stanja Občine Moravske Toplice na 
dan 31.12.2011 
 

- Tabela 41: Pregled podatkov iz bilance stanja 2 

- Tabela 42: Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2011  po nabavni,  

                      odpisani in neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti 3 

- Tabela 43: Pregled dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti za leto 2011  

                    in primerjava s predhodnim letom 3 

- Tabela 44: Pregled dolgoročnih sredstev danih v upravljanje za leto 2011  

                    in primerjava s predhodnim letom 4 

- Tabela 45: Pregled kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega 

                     načrta dan 31.12.2011  v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2010 6 

                     

 

   


