
Na podlagi 29. dlena Zakora o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07-UPB2, 27208 Odl.US:
Up-2925/07-15, U-I-21107-18,, 76108, 100/08 Odl.US: U-I-427106-9, 79109, 14110 Odl.US: U-l-
267109-19,51/10, 84/10 Odt.US: U-l-176108-10, 401|2-ZUJF, 141|i-ZUUIFO in 76116-Odl.US),
29. dlena Zakona o j avnih financah (Uradni list RS, St. llll I-UPB4, l10lll-ZDlU12,101ll3,
55i l5-ZFisP in 96/15-ZIPRS 16l17) in 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,

5t. 35/14, 21115),je Obdinski svct Obdine Moravske Toplice na 19. seji, dne 23.02.2017, sprejel

ODLOK O PRORA.UNU
OBdINE MORAVSKE TOPLICE ZA LET O 2OI8

1. SPLOSNA DOLOdBA
1 . dlen

( vsebina odloka)

S tem odlokom se za Obdino Moravske Toplice za leto 2018 dolodajo proradun, postopki
izvr5evanja proraduna ter obseg zadolLevatja in poroStev obdine in javnega sektorja na ravni obdine
(v nadaljnjem besedilu : proradun).

2. VISINA SPLOSNEGA DELA PRORAdIXA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORACUNA

2. dlen
(sestava proraduna in viSina sploSnega dela proraduna)

V splosnern delu proraduna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni
podkontov.

Splo5ni del proraduna Obdine Moravske Toplice se na ravni podskupin kontov doloda v naslednjih
zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih

Skupina/Podskupina kontov Proradun leta 201 8

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+7 l+72+73+7 4)

TEKOdI PRIHODKI ( ?0 + 71)
70 DAVEMPRIHODKI

700 Davki na dohodek in dobidek
703 Davki na premoZenje
704 Domadi davki na blago in storitve

71 NEDAVENIPRIHODKI
7 I 0 UdeleZba na dobidku in dohodki od premoZenj a

7ll Takse in pristojbine
712 Dename kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storiteY
714 Drugi nedavdni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zernlji5d in nematerialnega premoZenja

73 PREJETEDONACIJE
730 Prejete donacije od domadih virov

8.864.764,42

6.000.265,00
5.080.430,00
4.042.730,00

446.700,00
591.000,00

919.835,00
629.075,00

8.s00,00
5.000,00
2.000,00

275.260,00

I .057.351 ,00
I .057.351,00

0
0



74 TRANSFERMPRIHODKI
740 Transfemi prihodki iz drugih javnofinandnih institucij
741 Prej eta sredstva iz drZavnega proraduna iz sredstev

proraduna EU

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE T]NIJE
787 Prejeta sredstva iz drugih ewopskih institucrj

II. SKITPAJ ODHODKI (40+4\+42+43)

40 TEKOEIODHODKI
400 Plade in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
402 lzdatk;t zablago in storitve
403 Pladila domadih obresti
409 Rezerve

41 TEKOdITRANSFERI
410 Subvencije
41 1 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4 I 2 Transferi neprofi tnim organizacijam
413 Drugi tekodi domadi transferi
4l 4 Tekodi transleri v tujino

42 INVESTICIJSKIODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43 INVESTICIJSKITRANSFERI
431 lnvesticijski transferi pravnim osebam, ki niso

proradunski uporabniki
432 Investicijski transferi proradunskim uporabnikom

III. PRORACUNSKI PRESEZEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.)

1.782.148,42
1.117 .207 ,00

664.941.42

25.000,00
25.000,00

8.930.868,42

2.660.127,75
504.117,80

74.187,00
2.000.812,95

6.010,00
7s.000,00

3.00i.908,67
294.700,00
969.700,00
394.880,76

t.179.730,00
162.897,9r

3.141.978,00
3.141.978,00

126.854,00

64.710,00
62.t44,00

- 66.104,00

B. RA.UN FINAN.NIH TERJATEV IN NALOZB

Skupina,iPodskupina kontov Proradun leta 2018

TV 75 PREJETAVRAEILADANIHPOSOJIL
IN POVECANJE KAITALSKIH DELEZEV
750 Prejeta vradila danih posojil

V. 44 DANA POSOJILA IN POVEEANJE KAPITALSKIH DELEZEV
440 Dana posojila

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEZEV GV.-V.)

0
0

0
0

C. RACUN FINANCIRANJA

Skupina,?odskupina kontov Proradun leta 2018

vII. 50 ZADOLZEVANJE (500)
500 Domade zadolZevanje

1 86.104,00
1 86.104,00



vr[. s5 oDPLAdTLA DOLGA (s50) 120.000,00
550 Odpladila domadega dolga 120.000,00

IX. POVE.ANJE (ZMANJSANJE ) SREDSTEV NA RACUNIH
(L+N.+VII.-II.-V.-VIII.) 0

X. NETOZADOLZEVANJE
(vrl-vnl) + 66.104,00

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VI[.-X.) +66.104,00

STANJE SREDSTEV NA RA.UNIH DNE 3T. 12.2OI7 O,OO

9009 Splolni sklad za drugo

Posebni del proraduna sestavljajo finandni nadrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: podrodja proradunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov obdinskih proradunov. Podprogram je razdeljen na
proradunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, ki so dolodeni s predpisanim
kontnim nadrtom.

Posebni del proraduna do ravni proradunskih postavk - podkontov in nadrt razvojnih programov sta
prilogi k ternu Odloku in se objavita na spletni strani Obdine Moravske Toplice.

Nadrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRSEVANJA PRORACI.TNA

3. dlen
( izwievanje proraduna)

Proradun se izw5uje na ravni proradunske postavke-podkonta.

4. dlen

Za izvr5evanje proraduna je odgovoren Zupan obdine.
Zupan je poobla5den tudi:

- da odloda o porabi nerazporejenih sredstev na proradunskih postavkah znotraj glavnega
programa za narnene, ki so povezani z isto vsebino in jih prej ni bilo moZno predvideti,

- da odloda o vlogah za sponzoriranje in donacije razlidnih prireditev do vi5ine 1.500 eurov po
vlogi znotraj moZnosti, ki jih dovoljuje proradunski namen oziroma tekoda proradunska
rczer.tacija,

- da odloda o pridobitvi oziroma odtujitvi premoZenja obdine v skladu s statutom obdine,
- da daje soglasje k sklenitvi pravnega posla krajevne skupnosti oziroma krajevnega odbora,

ki presega 1.000 evrov, sklepa pravne posle zamenjave kmetijskih in stavbnih zemljiSd v
lasti obdine pod pogojem, da se vrednost obdinskega prem oLenja ne zniluje,

- sklepa poroStvene pogodbe v skladu z aktom, ki ga sprejema obdinski svet.

5. dlen

Finandna sluZba obdine je zadolLena za:
- sprotno sprernljanje poslovanja in tekode evidentiranje vseh poslovnih dogodkov,
- pripravo analiz, medletnih ter kondnih realizacij proraduna,



- za pripravo odloka o zakljudnem radunu proraduna za preteklo leto, premoZenjsko bilanco
obdine ter porodila za potrebe statistike finandnih radunov v skladu z roki, ki jih predpisujejo

zakoni in podzakonski akti,
- za pomod KS, zavodom in drugim uporabnikom proraduna pri pripravi finandnih nadrtov,

sprotno evidentiranje poslovnih dogodkov in pravodasno pripravo zakljudnih porodil.
- za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh proraiunskih porabnikov v skladu s sprejetinr

planorn in opredeljenimi narncni.
- za izvr5evanj e nakazrl in izpladil iz proraduna v skladu z veljavno zakonodajo.

6. dlen

Obdinska uprava obdine je zadolZena za upravljanje z obdinskim premoZenjem v duhu dobrega

gospodarja ter za sprernljanje in nadziranje upravljanja s prernoZenjem KS.

Obdinska uprava, zadollena za investicije, katerih investitor je obdina oziroma KS je dolZna

spostovati dolodila Zakona o javnih narodilih in le te izvajati v skladu s tem zakonom.

7 . dlen
( namenski prihodki in odhodki proraduna)

Namenski prihodki proraduna so poleg prihodkov, dolodenih v prvem stavku prvega odstavka 43.

dlena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki poZame takse, ki se uporabijo za ntunene, dolodene v Zakonu o varstru pred

poZarom,
2. prihodki iz naslova turistidne takse, ki se uporabljajo za namene dolodene v Zakonu o

spodbujanju razvoja turizma,
3. prihodki krajevnih skupnosti v obdini - prihodki od obdanov, ki se namenijo za narnene,

zakatere se zbirajo,
4. drugi namenski prihodki proraduna - prihodki za narodnostne potrebe, ki se namenijo za

pokrivanje narodnostnih potreb.

8. dlen
( prerazporej anj e pravic porabe)

Osnova za prerazporej anj e pravic porabe je zadnji sprejeti proradun, spremembe proraduna ali
rebalans proraduna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proraduna med posameznimi proradunskimi

postavkami znotraj podprograma, med podprogrami v okviru glavnih programov in med glavnimi

programi v okviru podrodja proradunske porabe odloda Zupan na predlog neposrednega uporabnika.

Zupan s porodilom o izwSevanju proraduna med proradunskim letom in konec leta z zakljudnim
radunom poroda obdinskemu svetu o veljavnem proradunu za leto 2018 in njegovi rea'lizaciji.

9. dlen
( najvedji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proraduna prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekodem letu za projekte, ki so vkljudeni v veljavni nadrt razvojnih
programov, odda javno narodilo za celotno vrednost projekta, de so zanj nadrtovane pravice porabe

na proradunskih postavkah v sprejetem proradunu.



Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v pladilo v
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%o pravic
porabe v sprejetem finandnem nadrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1 . v letu 2019 najvei, T0o/o navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v pladilo v
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekote transfere, ne sme presegati 25o/o pravic porabe v
sprejetem finandnem nadrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz pwega in drugega odstavka tega dlena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen de na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko
preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomodi,
popristopnih pomodi in sredstev donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega dlena se nadrtujejo v finandnem nadrtu
neposrednega uporabnika in nadrtu razvojnih programov.

10. dlen
(sprernljanje in spreminjanje nadrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega nadrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega nadrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v nadrt razvojnih
programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proraduna uskladiti nadrt razvojnih programov
z veljavnim proradunom. Neusklajenost med veljavnim proradunom in veljavnim nadrtom razvojnih
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemk.i.

Po preteku roka iz prej5njega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov vkljudenih v
nadrt razvojnih programov do 20"/o izhodi5dne vrednosti odloda Zupan. Obdinski svet odloda o
uwstitvi projektov v veljavni nadrt razvojnih programov in o spremembi wednosti projektov nad
20% izhodiSdne wednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa pladil v tekode leto, zakljudek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekode leto, neposredni uporabnik uwsti v nadrt razvojnih programov v 30 dneh po
uvelj avitvi proraduna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proradunskih virov v veljavnem nadrtu razvojnih
programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega nadrta razvojnih programov za
posamezno leto.

ll.dlen
( proradunska rezerva)

Proradunska rezerva se v letu 201 8 oblikuje v vi5ini 20.000 ewov.

Na predlog za finance pristojnega organa obdinske uprave odloda o uporabi sredstev proradunske
rezerve za posamezne namene iz drugega odstavka 49. dlena ZJF htpan do visine 20.000 evrov in o
tem s pisnimi porodili obve5da obdinski svet.



V primeru, ko se sredstva proradunske rezerve namenjajo za odpravo posledic naravnih nesred

Sir5ih dimenzij in namenska sredstva presegajo vi5ino oblikovane rezerve s tem odlokom, odloda o

njihovi porabi Obdinski svet s posebnim odlokom.

12. dlen

Proradun vsebujc kot nerazporejeni del prejernkov sploSno proraiunsko rezervacijo do maksimalne

vi5ine 1,5% celotnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in sicer za financiranje

posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proraduna ni bilo mogode predvideti ali

zanje ni bilo mogode predvideti zadostnih sredstev. Znesek splo5ne proradunske rezervacije je

doloden v posebnem delu proraduna.

13. dlen

O uporabi sredstev splo5ne proradunske rezervacije odloda s sklepom o prerazporeditvi sredstev

Zupan in o tem obvesda obdinski svet v porodilih o realizaciji proraduna in ob predloZitvi Od'loka o

zakljudnem radunu.
Dodiljena sredstva splo5ne proradunske rezervacije se razporedijo v finandni nadrt neposrednega

uporabnika.

4. PoSEBNOSTI UPRAVUANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANdNEGA
PREMOZENJA OB'INE

14. dlen

ie so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavkaTT. dlerra ZJF, lahko Zupan v letu 2018 posameznemu

dolZniku odpiSe dolgove, ki jih imajo dolZniki do obdine do viSine 500 evrov, vendar odpisani dolg

ne sme presegati skupne visine 5.000,00 ewov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolZnika neposrednega uporabnika ne

p."r"gu rt.o5ku desetih ewov, v poslovnih knjigah razknjiZi in se v kvoto iz prvega odstavka tega

dlena ne v5teva.

5. OBSEG ZADOLZEVANJA IN POROSTEV OBiINE IN JAVNEGA SEKTORJA

I 5. dlen
(obseg zadolZevanja obdine in izdanih poro5tev obdine)

Zaradi kitja preseZkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, preseZkov

izdatkov nad prejemki v radunu finandnih te{atev in nalozb ter odpladila dolgov v radunu

financiranja, se obdina za proradun leta 201 8 lahko zadolZi do visine 186.104,00 evrov.

Zrpan je poobla5den, da odloda o zadasni uporabi tekodih likvidnostnih proradunskih sredstev

zaradi ohranitve njihove wednosti.

Zupan je poobla5den, da lahko v primeru neenakomemega pritekanja prihodkov proraduna, ko

izvi5evanje proraduna ne more uravnovesiti, za zadasno kritje odhodkov najame premostitveno

kratkorodno posojilo, ki pa mora biti vmjeno do konca proradunskega leta'

obseg poro5tev obdine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih

ustaniritel.lica je Obdina Moravske Toplice, v letu 2018 ne sme presedi skupne vi5ine glavnic

100.000 ewov.



16. dlen
(obseg zadolZevanja in izdanih poroitev posrednih uporabnikov obdinskega proraduna,

in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Obdina ter pravnih oseb, v katerih
irna Obdina neposredno ali posredno prevladujodi vpliv na upravlj anj e)

Posredni uporabniki obdinskega proraduna, javna podjetja, kateril.r ustanoviteljica je obdina ter
druge pravne osebe, v katerih irra obdina neposredno ali posredno prevladujod vpliv, se lahko v letu
2018 zadolLijo do skupne vi5ine 250.000 EUR in le ob pogoju, da pridobijo soglasje obdine v
skladu z dolodili Zakona o financiranju obdin.

Posredni uporabniki obdinskega proraduna, javna podj etja, katerih ustanoviteljica je obdina ter
druge pravne osebe, v katerih ima obdina neposredno ali posredno prevladujod lpliv, lahko v letu
2018 izdajo poro5tva do skupne viSine glavnice 50.000 EUR.

17. dlen
(Obseg zadolZevanja obdine za upravljanje z dolgom obdinskega proraduna)

Za potrebe upravljanja obdinskega dolga se obdina lahko zadolii do vi5ine 1 86.104,00 EUR.

18. dlen

Uporabniki proraduna morajo pri oddaji izvajalskih del in nabavi blaga spo5tovati Zakon o javnih
narodilih s podzakonskimi predpisi in Zakon o izw5evanju proraduna.

Za zadetek izvajarya vseh investicij v obdini in v KS morajo predhodno biti zagotovljena finandna
sredstva oziroma zaprta finandna konstrukcija, ki je potrjena s strani Zupana obdine. Za pogodbe in
druga narodila proradunskih uporabnikov, ki nimajo tega soglasja, obdina ne prevzema nobenih
obveznosti.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolLevati. Krajevne skupnosti narodajo blago in storitve le ob
sopodpisu narodila s strani finandne sluZbe obdinske uprave, finandna sluZba pa vodi evidenco
narodil KS. Za izwievxrje finandnega nadrta KS so odgovomi predsedniki svetov KS.

Knjigovodska opravila za KS in administrativno-tehnidna opravila za organe KS opravlja obdinska
uprava, v okviru katere se lahko izvaja tudi knjigovodstvo za zavode in druge osebe javnega prava,
katerih ustanovitelj je obdina.

19. dlen

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoZenjem. Obdina odgovarja
za obveznosti KS subsidiamo, vendar ima pri tem prednostno pravico pobota s premoZenjem KS.

Obdina ne odgovarja za obveznosti druStev in zvez na obmodju obdine.

6. PREHODNE IN KONiNE DOLOdBE

20. dlen
(zadasno financiranje v letu 2019)

V obdobju zadasnega financiranja Obdine Moravske Toplice v letu 2019, de bo zadasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o doloditvi zadasnega financiranja.



21. tlert
(uvelj avitev odloka)

Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka: 41 0-00049 I 201 6-1 4

Moravske Toplice, dne 24.02.201'7
OBiINA MORAVSKE TOPLICE

Priloee:
- Splo5ni del proraduna
- Posebni del proraduna
- Nadrt razvojnih programov
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