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II. POSEBNI DEL PRORAČUNA - obrazložitev
01 - POLITIČNI SISTEM
Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov – občinskega sveta, župana,
podžupana ter izvedbo in nadzor volitev in referendumov.
Področje 01 – Politični sistem zajema le en glavni program in sicer:
0101 Politični sistem, ki zajema in vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega
sistema:
- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.
V okviru tega programa se zajemajo neposredni stroški delovanja občinskih organov, kot so stroški sej
občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, stroški komisij in projektnih skupin, ki jih
za posamezno področje imenuje župan, materialni stroški občinskega sveta ter odborov in komisij,
financiranje političnih strank, stroški župana in podžupanov ter protokolarni stroški. Za stroške delovanja
občinskega sveta, odborov in komisij, stroške volitev ter stroške župana in podžupanov, se letno
skupno namenja 3,3 % primerne porabe.
Po posameznih podprogramih, ki se nanašajo na ta glavni program je predviden naslednji delež
sredstev:
- 01019001 Dejavnost občinskega sveta 1,21% primerne porabe občine,
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 2,09% primerne porabe občine.

A – OBČINSKI SVET
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine (izvirne in
prenesene), ki ima tudi svoja delovna telesa (komisije in odbore), ki v skladu s statutom občine in v
okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.
Pravne podlage:
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Statut občine Moravske Toplice
- občinski odloki in pravilniki
__________________________________________________________________________________________
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- 01019001 Dejavnost občinskega sveta

_________________________
52.180,00

Zakon o lokalni samoupravi v 100.b členu določa, da so člani občinskega sveta upravičeni do plačila za
nepoklicno opravljanje funkcije. Izdatek za ta namen je za leto 2012 načrtovan v višini 28.400,00 €,
vključuje pa tudi sejnine, ki jih bodo prejeli člani delovnih teles občinskega sveta ter člani komisij, ki jih
imenuje župan. Pri planiranju odhodkov za dejavnosti občinskega sveta, je za leto 2012 upoštevan
okvirni program dela občinskega sveta Občine Moravske Toplice in za to proračunsko leto predvideno
število sej. Prav tako je na podlagi predvidene realizacije v letu 2011 ocenjeno število sej in potrebna
višina sredstev za delovna telesa občinskega sveta. Sejnine so izračunane v skladu s Pravilnikom o
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov v občini Moravske Toplice.
V letu 2012 se stroški proračunskega uporabnika » A-Občinski svet« delno pokrivajo iz namenskih
sredstev narodnosti in sicer v delu, ki se navezuje na delovanjem občinskih svetnikov s področja
narodnosti. Po navodilih Urada za narodnosti se navedeni stroški pokrivajo v breme namenskih
sredstev narodnosti.
Za delovanje občinskega sveta se namenjajo poleg sredstev za izplačilo sejnin tudi sredstva za
pokrivanje stroškov reprezentance in pogostitev, materialni stroški povezani z delovanjem občinskega
sveta ter izdatki za službena potovanja.
Glede na to, da Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ne določa višine
nadomestil funkcionarjem v javnih zavodih in javnih podjetjih ter ob upoštevanju dejstva, da se javni
zavodi in podjetja v celoti oziroma delno sofinancirajo iz sredstev občinskega proračuna ter se predlaga
da se poenoteno določi višina izplačil za navedena nadomestila in sicer se upošteva Sklep Vlade
Republike Slovenije o priporočilih glede nagrajevanja članov organov nadzora v zvezi z omejevanjem
učinkov finančne krize z dne 06.01.2011 in sicer:
- da funkciji članov sveta javnih zavodov in nadzornemu svetu javnega podjetja, ki so v lasti
občine pripada nadomestilo za prevoz z lastnim prevoznim sredstvom v višini, ki je določena z
uredbo od kraja stalnega prebivališča v občini do sedeža zavoda oziroma podjetja,
- da se predsedniku nadzornega sveta javnega podjetja, ki je v lasti občine zagotovi plačilo za
njegovo delo v obliki bruto redne sejnine v višini 97,50 EUR, članom pa 75 EUR bruto,
- predsedniku sveta javnega zavoda, ki so v lasti občine pripada letno nadomestilo v višini 150
EUR neto, članom pa nadomestilo v višini 50 EUR neto v odvisnosti od prisotnosti na sejah
Nadomestila se izplačajo v breme računa proračunskega uporabnika.
V okviru dejavnosti občinskega sveta pa so planirana tudi sredstva za financiranje političnih strank v
občini Moravske Toplice. Podlaga za financiranje političnih strank iz občinskega proračuna je 26.člen
Zakona o političnih strankah, po katerem so do financiranja iz občinskega proračuna upravičene
politične stranke, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet in so dobile najmanj 50% glasov,
potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Stranka je upravičena do višine sredstev,
sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Znesek financiranja političnih strank se
določi s sprejemom vsakoletnega proračuna občine na podlagi Odloka o načinu financiranja političnih
strank v Občini Moravske Toplice.
Cilji delovanja:
Cilji delovanja občinskega sveta in občinskih organov so obravnava in sprejem občinskih predpisov
oziroma uskladitev obstoječih občinskih predpisov z zakonodajo, obravnava in sprejem prostorskih
planov in razvojnih planov občine, sprejem občinskega proračuna in zaključnega računa proračuna,
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odločanje o odtujitvi in pridobivanju občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih
zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je občina in drugo.

C – ŽUPAN, PODŽUPAN
Župan je organ občine, katerega naloge so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine
Moravske Toplice. Župan predstavlja občino ter skrbi za izvajanje sklepov občinskega sveta. Za
izvajanje nalog župana je zadolžena občinska uprava. Za opravljanje in pomoč pri izvajanju nalog ima
imenovana dva podžupana, ki županu pomagata pri izvajanju določenih nalog, za katere ju pooblasti
župan.
Pravne podlage:
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Statut občine Moravske Toplice
- občinski odloki in pravilniki
- 01019003 dejavnost župana in podžupanov

90.195,00

V letu 2012 župan funkcijo opravlja poklicno, za kar se v okviru navedenega programa v proračunu
planirajo sredstva za pokritje stroškov plače in stroškov dela v skladu z določili Zakona o lokalni
samoupravi in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Planirajo pa se tudi sredstva za pokrivanje stroškov reprezentance in izdatkov povezanih s službenimi
potovanji.
Strošek za poklicno opravljanje funkcije župana za leto 2012 je načrtovan skladno z Zakonom o lokalni
samoupravi in odlokom o plačah funkcionarjev, ki funkcijo župana naše občine razvršča v plačno
skupino A5-funkcionarji v lokalnih skupnostih.
Izračun plače župana, ki funkcijo opravlja poklicno, se ureja s prevedbo oz. uvrstitvijo v plačni razred na
podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in že omenjenega Odloka o plačah funkcionarjev.
Slednji določa, da so župani občin z 5001 do 15000 prebivalci uvrščeni v 51. plačilni razred. Župan bo
skladno z zakonodajo prejemal plačo in povračilo stroškov iz dela.
Postavka reprezentance je namenjena kritju stroškov reprezentance župana, stroškov protokolarnih
dogodkov, obiskov delegacij ipd.. Plan v primerjavi z letom 2011 ostaja nespremenjen.
Izdatki za službena potovanja so namenjeni povračilu stroškov, ki jih ima župan pri opravljanju funkcije
(stroški za službena potovanja doma in v tujini - dnevnice, kilometrina, parkirnina ipd.) kot določa
področna zakonodaja in občinski akti ter izdatki za plačilo morebitnih nočitev in kotizacij za udeležbo na
posvetih in seminarjih.
Med odhodki na proračunski postavki »Nadomestila podžupanu« se planirajo stroški, ki so povezani z
opravljanjem funkcije podžupana. Tako so planirani stroški telefona, povračila stroškov dnevnic za
službena potovanja, prevoznih stroškov ter plačilo za opravljeno funkcijo podžupana. Plača podžupanov
je skladno z veljavno zakonodajo na področju sistema plač v javnem sektorju določena v razponu od
36. do 43. plačnega razreda v plačni lestvici za funkcionarje in javne uslužbence v javnem sektorju.
Skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev sta podžupana občine Moravske Toplice uvrščena v 36.
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plačilni razred. Ker svojo funkcijo opravljata nepoklicno, jima pripada skladno z Zakonom o lokalni
samoupravi le 50% plače, ki bi jo dobila, če bi funkcijo opravljala poklicno. Pri nepoklicnih podžupanih je
potrebno upoštevati tudi določilo 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi, na podlagi katerega se pri
izračunu nadomestila za opravljeno funkcijo dodatek za delovno dobo ne upošteva.
Cilji delovanja:
Glavni cilj je skrb za razvoj občine z izboljšanjem in posodobitvijo infrastrukture, zagotavljanje
materialnih pogojev za uresničevanje sprejetih projektov in programov, utrditi identiteto in pripadnost
lokalni skupnosti, usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki, promocija občine, nadzor nad
izvajanjem občinskih predpisov ter izvajanje sprejetih aktov.

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na
tem področju zajeto delovno področje pristojnega organa za finance in nadzornega odbora občine.
Sredstva predvidena za to področje ne smejo preseči 0,21% primerne porabe občine.
Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa, in
sicer:
- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike,
- 0203 Fiskalni nadzor.
0202 Urejanje na področju fiskalne politike,
Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov
prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. Podprogram,
ki se nanaša na glavni program je:
02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike
Izdatki za finančne storitve vključujejo redne stroške plačilnega prometa – provizija Uprave Republike
Slovenije za javna plačila, Provizija Banke Slovenije ter provizije poslovnih bank, vračila finančne
izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre
za izplačila iz proračuna. Višina sredstev za to področje se planira na podlagi pogodb z UJP in na
podlagi predvidene realizacije v preteklem letu in predstavlja 0,09% primerne porabe.
0203 Fiskalni nadzor
V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Strošek vključuje povračila in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij članom nadzornega odbora,
ki jih imajo pri delu in v zvezi z njim (stroški sejnin, stroški povezani s prihodom članov na seje
nadzornega odbora in na seje občinskega sveta, stroški posvetov in seminarjev…), kot določa
zakonodaja in občinski akti, materialni stroški, plačilo izvedencev za potrebne strokovne naloge
nadzora…
Višina sredstev za delovanje nadzornega odbora se planira v okviru 0,12% primerne porabe.
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Pravne podlage:
- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o davčni službi
- Uredba o višini nadomestil za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za
zavode, sklade in lokalne skupnosti
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Statut občine Moravske Toplice
- Pravilnik o plačah in drugih prejemki občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov v Občini Moravske Toplice
- občinski odloki in pravilniki

D – NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor je samostojni organ občine, ki deluje v skladu s poslovnikom. Globalni cilj nadzornega
odbora je z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov s proračunskimi sredstvi in zagotoviti
zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. V skladu z zakonodajo mora biti nadzornemu
odboru občine omogočeno nemoteno delovanje oziroma mu mora biti zagotovljena pomoč občinske
uprave.
- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora
5.219,00
Postavka vključuje stroške, povezane s povračilom stroškov za delo nadzornega odbora in sicer:
sejnine članom za udeležbo na sejah NO, plačila za izvedbo nadzorov po programu dela, stroške
udeležbe članov NO na posvetih in seminarjih ter izvedbo drugih nalog po sklepu županu oz.
občinskega sveta. Višina sejnin za udeležbo na sejah je določena na podlagi Pravilnika o plačah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov v Občini Moravske Toplice.
V planu 2012 so sejnine članov NO izračunane na podlagi ocene števila sej in opravljenih nadzorov, ki
temeljijo na podatkih iz leta 2011 in predhodnih let. V planu so vključeni tudi stroški za udeležbo članov
NO na raznih posvetih, seminarjih oz. strokovnih predavanjih, ki bodo v letu 2012 organizirana za
potrebe članov NO ter na drugih seminarjih, ki bodo vsebinsko namenjeni nadgradnji znanj, potrebnih
za izvedbo nadzornih nalog.
Iz predpostavk in podatkov iz preteklih let izhaja, da bo v letu 2012 opravljenih šest nadzorov v okviru
rednih sej na podlagi programa, ki si ga zastavi odbor oziroma na podlagi predloga občinskega sveta ali
župana. Za vsak izveden nadzor bo NO pripravil poročilo, s katerim bo seznanil župana in občinski svet.
Planirana sredstva za leto 2012 se v primerjavi z letom 2011 nekoliko povečujejo, vendar ostajajo na
isti višini, kot je bil zastavljen prvotni plan. Potrebna sredstva za izvedbo načrtovanih aktivnosti
nadzornega odbora v letu 2012 znašajo 5.219 EUR. Od tega znaša izdatek kot nadomestilo za
opravljanje funkcije (sejnine) 4.324 EUR, izdatki za strokovna izobraževanja (dnevnice in drugi stroški)
525 EUR in materialni stroški 370 EUR (pisarniški material, poštnina …).

Cilji delovanja
Glavni cilj delovanja nadzornega odbora je, da se z nadzori izboljša poslovanje proračunskih
uporabnikov ter zagotovi zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Cilj delovanja je
nadzorovanje izvrševanja občinskega proračuna.
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E – OBČINA - OBČINSKA UPRAVA
Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Moravske Toplice
deluje občinska uprava kot enovit organ. Njene zadolžitve so opravljanje strokovnih, upravnih,
organizacijsko tehničnih in administrativnih nalog za župana, občinski svet, občinske organe, nadzorni
odbor in naloge vezane na področje delovanja občinske uprave (kadrovske, premoženjsko pravne
zadeve, zaščita in reševanje, kmetijstvo, gospodarstvo, družbene dejavnosti…) in krajevne skupnosti.
Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa, in
sicer:
- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike,
- 0203 Fiskalni nadzor.
Cilji delovanja:
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog,
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih
udeležencev v postopkih,
- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,
- gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi,
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij.
0202 Urejanje na področju fiskalne politike,
- 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
3.950,00
Postavka zajema plačila bančnih storitev in plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni
promet. Ob prenosu poslovanja na Banko Slovenije je bila namreč podpisana pogodba o povračilu
stroškov za finančne transakcije, poleg tega pa Upravi za javna plačila plačujemo tudi stroške
praznjenja prehodnih računov na vplačilne račune občine. Stroški so ocenjeni na osnovi predvidene
realizacije v letu 2011 in korigirani s stopnjo pričakovane inflacije (le-ta namreč vpliva tudi na cene
bančnih storitev in storitev plačilnega prometa).

03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
Področje porabe 03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema sodelovanje občin v
mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodna humanitarna pomoč. To
področje porabe vključuje naslednja programa:
- 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba,
- 0303 Mednarodna pomoč
Pri pripravi proračuna občine se uporablja le program :
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
Program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine
(članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini)
6
__________________________________________________________________________
Proračun 2012
I.obravnava

______________________________
Programa, ki se nanašata na ta glavni program sta:
- 03022001 Članarine mednarodnim organizacijam,
- 03029002 Mednarodno sodelovanje občin.

_________________________

Pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi

E – OBČINA - OBČINSKA UPRAVA
- 03029002 Mednarodno sodelovanje občin
42.490,00
V okviru tega programa se občina prijavlja na projekt, ki se financira iz Evropske unije in sicer z
naslovom »Evropa za državljane«.
Glavni cilj projekta je okrepitev skupne evropske identitete skozi praznovanje Dneva Evrope in uporabe
simbolov EU, povečanje znanja o simbolih in vrednotah EU, promocija in dvig priljubljenosti vrednot
Lizbonske pogodbe kot instrumenta krepitve združenosti občanov EU.
Skozi sodelovanje v mreži pobratenja se bo razpravljalo o pomenu praznovanja dneva Evrope,
predstavilo doživljanje vstopa in praznovanja s strani partnerjev iz držav članice EU, poudarilo
značilnosti evropske »družine« narodov, kar se bo prikazalo tudi v filmu. Dogovorilo se bo o načinu
ozaveščanja in krepitve vrednot EU v vsakdanjem življenju skozi praznovanje in prostovoljno
udejstovanje.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
V to področje se zajemajo vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom in ki jih
običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh, so pa skupne oziroma podpora vsem
dejavnostim. Čeprav področje vključuje več programov:
- 0401 Kadrovska uprava,
- 0402 Informatizacija uprave,
- 0403 Druge skupne administrativne službe
se uporablja pri pripravi proračuna občine le program :
0403 Druge skupne administrativne služba,
Program vključuje naloge, ki so povezane z obveščanjem in informiranjem javnosti o delu občine, - to
so objave občinskih predpisov v uradnih glasilih (Uradni list RS ali drugo uradno glasilo), zagotavljanje
informacij o dogajanjih s pomočjo spletne strani občine. V okviru navedene klasifikacije se pokrivajo tudi
stroški izvedbe protokolarnih dogodkov - stroški praznovanja občinskega praznika in državnih praznikov
ter stroški povezani z razpolaganjem in urejanjem občinskega premoženja.
Sredstva za to področje se v proračunu občine za leto 2012 določijo v višini 2,94% primerne porabe
občine.
Za podprograme, ki se nanašajo na ta glavni program je predviden naslednji delež:
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 0,18% primerne porabe občine,
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 0,41% primerne porabe občine,
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 2,35% primerne porabe občine .
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Pravne podlage:
- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Statut občine
- občinski odloki in pravilniki

E – OBČINA - OBČINSKA UPRAVA
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
7.500,00
Vsebina podprograma: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, Uradnem listu Republike
Slovenije ali v drugem uradnem glasilu, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.
Proračunska postavka »Uradne objave« vključuje stroške objav sprejetih občinskih odlokov, pravilnikov,
sklepov ter javnih razpisov v javnih medijih (Uradni list Republike Slovenije, uradne objave v raznih
časopisih…), kot to določa Statut Občine Moravske Toplice. V ta sklop sodijo tudi stroški drugih objav
(obvestil, novic ipd.). Višina je ocenjena na podlagi predvidene porabe v letu 2011.
Postavka »Stroški spletne strani občine in E uprava« vključuje sredstva za plačila:
- stroškov vzdrževanja in dopolnjevanja »Kataloga informacij javnega značaja«, ki ga je občina
dolžna na primeren način javno objavljati (uradno glasilo, svetovni splet) in redno vzdrževati
skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja,
- stroškov najema strežnika in tekočega vzdrževanja občinske uradne spletne strani ter posodobitev
spletne strani.
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
17.530,00
Vsebina podprograma: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov,
društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.
Postavka je namenjena pokrivanju stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo občinskega praznika v
mesecu septembru. V te izdatke so vključeni stroški organiziranja in izvedbe prireditev, srečanj in drugih
protokolarnih dogodkov po programu občinskega praznika ter stroški pisarniškega materiala,
obveščanja javnosti, izplačila honorarjev nastopajočim, pogostitev in drugi spremljajoči izdatki, povezani
s slavnostno prireditvijo. Glede na predvideno realizacijo v letu 2011 so za leto 2012 planirana sredstva
višja za 6% predvsem zaradi dajatev na nagrado, ki jih v letu 2011 ni bilo, saj je nagrado prejelo
društvo.
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
127.120,00
Vsebina podprograma: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje
in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko
vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.
Planirana sredstva na proračunski postavki »Vzdrževanje premoženja« predstavljajo pokrivanje
stroškov, ki so povezani z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem, to so stroški, ki se
navezujejo na tekoče vzdrževanje premoženja. Sem spadajo tudi zavarovalne premije. V letu 2012 se
prav tako kot v preteklem letu del planiranih stroškov pokriva iz naslova najemnine za poslovni prostor v
Prosenjakovcih, ki se namenja za rekonstrukcijo objekta danega v najem.
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V okviru operativnih odhodkov povezanih z urejanjem premoženja pa se planira pokrivanje stroškov
povezanih z oglasi, najemnine, stroški notarjev, izvršb, odvetnikov in drugi. V okviru proračunske
postavke so planirana tudi sredstva za nakup občinskih, državnih in evropskih zastav za potrebe
posameznih naselji, saj ji le ta morajo v skladu z zakonodajo izobešati ob raznih praznikih in dogodkih.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin.
Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednje glavne programe:
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,
- 0603 Dejavnost občinske uprave.
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
Glavni program 0601 vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin
in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).
Program vključuje naslednje podprograme:
- 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč
lokalnim organom in službam
- 06019002 nacionalno združenje lokalnih skupnosti
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
V okviru podprograma povezovanja lokalnih skupnosti se zagotavljajo v letu 2012 sredstva za različne
oblike povezovanja občin preko delovanja Regionalne razvojne agencije, ki predstavlja institucionalno
osnovo za izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji in za delovanja skupnega organa medobčinskih
inšpekcijskih služb v višini 0,26 % primerne porabe občine in sredstva iz državnega proračuna kakor
tudi iz proračunov občin.
Pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru in
- drugi predpisi in odloki
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E – OBČINA - OBČINSKA UPRAVA
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
2.250,00
V okviru tega programa so planirana sredstva za financiranje dejavnosti Regionalne razvojne agencije
Mura, ki so namenjena izvajanju nalog opredeljenih v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja in zajemajo programiranje, pripravo, spremljanje, poročanje in nadzor nad izvajanjem
regionalnih razvojnih programov, pripravo Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2007-2013
ter splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije.

F - MEDOBČINSKE INŠPEKCIJSKE SLUŽBE
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
113.815,00
V letu 2007 so občine podpisnice Dogovora o pravicah in obveznostih občin ustanoviteljic
»Medobčinske inšpekcije in redarstva« sprejele Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave»
Medobčinska inšpekcija in redarstvo«.
Proračunska sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja medobčinskih inšpekcij in
redarstva in sicer za pokrivanje stroškov dela treh zaposlenih v skladu z kadrovskim načrtom (2
inšpektorja in 1 redar), materialnih stroškov in sredstva za nakup najnujnejše opreme za delovanje
inšpekcijskih služb. Stroški, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem tega organa se financirajo v višini 50%
plačanih tekočih stroškov iz preteklega leta iz državnega proračuna po preteku proračunskega leta ter iz
sredstev občin ustanoviteljic v dogovorjenem razmerju.
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva
za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta:
- 06029001 Delovanje ožjih delov občine
- 06029002 Delovanje zvez občin

E – OBČINA - OBČINSKA UPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti v proračunu občine Moravske Toplice za leto 2012 zajemajo
sredstva za delovanje ožjih delov občine in se zagotavljajo v skladu s kriteriji kot sredstva za
funkcionalno dejavnost. Zagotovljena sredstva predstavljajo 0,64% primerne porabe občine.
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
27.064,00
V proračunu občine za leto 2012 se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje krajevnih skupnosti.
Sredstva ožjim delom občine so namenjena za delovanje organov v 14 krajevnih skupnostih oziroma
28 naseljih na območju občine Moravske Toplice. Višina dodeljenih sredstev posameznemu naselju je
razvidna iz spodnje tabele. Sredstva v primerjavi s proračunom za leto 2011 ostajajo nominalno v isti
višini.
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NASELJE
ANDREJCI
BERKOVCI
BOGOJINA
BUKOVNICA
ČIKEČKA VAS
FILOVCI
FOKOVCI
IVANCI
IVANJŠEVCI
IVANOVCI
KANČEVCI
KRNCI
LONČAROVCI
LUKAČEVCI
MARTJANCI
MLAJTINCI
MORAVSKE TOPLICE
MOTVARJEVCI
NORŠINCI
PORDAŠINCI
PROSENJAKOVCI
RATKOVCI
SEBEBORCI
SELO
SREDIŠČE
SUHI VRH
TEŠANOVCI
VUČJA GOMILA
SKUPAJ

_________________________

ŠT.PREB. 4,30 EUR po preb.

215
54
566
44
93
500
212
257
37
135
63
61
71
59
557
199
767
179
252
50
181
53
535
295
56
112
396
295
6.294

925
232
2.434
189
400
2.150
912
1.105
159
581
271
262
305
254
2.395
856
3.298
770
1.084
215
778
228
2.301
1.269
241
482
1.703
1.269
27.064

V okviru proračunske postavke za funkcionalno dejavnost krajevnih skupnosti se del sredstev namenja
tudi za izplačilo nadomestila za opravljeno funkcijo. Tako predsednikom krajevnih skupnosti pripada na
letni ravni nadomestilo za opravljeno funkcijo v višini, ki je določena na podlagi števila prebivalcev v
posamezni krajevni skupnosti in sicer:
- v KS do 100 prebivalcev nadomestilo v višini 100 EUR neto,
- v KS od 101 do 200 prebivalcev nadomestilo v višini 150 EUR neto,
- v KS od 201 do 300 prebivalcev nadomestilo v višini 200 EUR neto ter
- v KS nad 300 prebivalcev nadomestilo v višini 250 EUR neto.
Letno nadomestilo pripada tudi članom sveta krajevne skupnosti v višini 50 EUR neto.
V okviru iste proračunske postavke se del sredstev namenja tudi za izplačilo nadomestila za opravljeno
funkcijo predsednikom in članom vaških odborov. Predsednikom vaških odborov pripada na letni ravni
nadomestilo za opravljeno funkcijo v višini 100 EUR neto, članom vaških odborov pa v višini 50 EUR
neto.
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0603 Dejavnost občinske uprave
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 06039001 Administracija občinske uprave,
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.
06039001 Administracija občinske uprave
V okviru tega podprograma se planirajo sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem
zaposlenim v občinski upravi v skladu s kadrovskim načrtom zaposlovanja, sredstva za odpravo
nesorazmerij med osnovnimi plačami glede na uvedbo novega sistema obračunavanja plač na podlagi
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sredstva za revizijske storitve ter sredstva za pokrivanje
materialnih stroškov (pisarniški material, čistilni material in storitve, stroški povezani z ogrevanjem,
komunalnimi storitvami, telefonske in ostale storitve...). Sredstva za ta podprogram se določijo v višini
10,48% primerne porabe občine
Pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in
- drugi predpisi in odloki

- 06039001 Administracija občinske uprave
403.078,00
V okviru tega programa se planirajo sredstva na petih proračunskih postavkah in sicer se zagotavljajo
sredstva za bruto plače, regres za letni dopust in stroške dela uprave, prispevke delodajalca, sredstva
za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, materialne stroške za delovanje občinske uprave,
sredstva za odpravo nesorazmerij plač v javnem sektorju glede na uvedbo novega sistema
obračunavanja plač na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
S 1.8.2008 se je za vse javne uslužbence začel izvajati nov sistem plač v javnem sektorju. Po novem
zakonu se izplačujejo plače vsem zaposlenim v javnem sektorju, prav tako se postopno odpravljajo
nesorazmerja med plačami v javnem sektorju. Višina sredstev, potrebnih za plače in prispevke
delodajalca v letu 2012 je načrtovana na podlagi veljavnih predpisov in načrtovane ene nove zaposlitve
predvidoma v drugi polovici leta, ki je bila predvidena že v načrtu delovnih mest za leto 2011 in ni bila
realizirana.
Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev za delovanje uprave je bilo upoštevano število zaposlenih
v občinski upravi v skladu s kadrovskim načrtom za leto 2012 ter predvidene uskladitve izhodiščne
plače v javnem sektorju za leto 2012. V predlogu proračuna se v skladu z navedenim predvidevajo
sredstva za izplačilo plač in stroškov dela za 11,5 zaposlenih.
Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, na podlagi katerega se je začelo izplačevanje
plač v mesecu avgustu 2008 se v letu 2012 predvidevajo izplačila za zaposlene v občinski upravi. V letu
2012 se predvidoma zaradi interventne zakonodaje ne bo izvedla odprava plačnih nesorazmerij, ki so
bile ugotovljene s prevedbo na nov plačni sistem.
V skladu z veljavno zakonodajo smo načrtovali tudi del sredstev za plače iz naslova povečanega
obsega dela kakor tudi vrednotenja delovne dobe.
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Del plače za redno delovno uspešnost pripada javnemu uslužbencu, ki je pri delu dosegel
nadpovprečne delovne rezultate ali je bil nadpovprečno delovno obremenjen. Skladno z dogovorom
med reprezentativnimi sindikati in Vlado se v letu 2012 zaradi varčevalnih ukrepov ne bo izplačevalo
delovne redne delovne uspešnosti. V proračunu pa planiramo sredstva za izplačilo delovne uspešnosti
iz naslova povečanega obsega rednih delovnih nalog v višini 1% letnih sredstev za plače.
Sredstva za regres za letni dopust so planirana ob upoštevanju števila upravičencev in vrednosti
predvidenega regresa (692 EUR bruto).
Potrebna sredstva za povračila in nadomestila, kamor sodijo stroški prevoza na in iz dela ter stroški
regresa za prehrano zaposlenih v občinski upravi, so načrtovani skladno s poprečno letno rastjo cen
(izhodiščna osnova je predvideni znesek izplačanih nadomestil in povračil v mesecu decembru 2011).
Pri načrtovanju sredstev za prispevke za socialno varnost so upoštevane obstoječe prispevne stopnje,
in sicer :
- prispevek ZPIZ: 8,85 % od mase plač (I. bruto)
- prispevek ZZZS: prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56 % in prispevek za poškodbe
pri delu in poklicne bolezni 0,53 % od mase plač (I. bruto)
- prispevek za zaposlovanje: 0,06 % od mase plač (I. bruto)
- prispevek za porodniško varstvo: 0,10 % od mase plač (I. bruto).
Usklajevanje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2012 se načrtuje z isto
rastjo, kot se načrtujejo plače javnih uslužbencev.
Pri sredstvih za materialne stroške občinske uprave so planirani izdatki, kot so pisarniški in splošni
material za izvajanje nalog iz pristojnosti občine, stroški strokovne literature, poštnine, energija in
komunalne storitve, stroški komunikacij, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja,
tekoča vzdrževanja ter drugi operativni odhodki povezani z delovanjem uprave. Kot izhodišče za
določitev predloga posameznih stroškov je bila upoštevana ocenjena višina stroškov po posameznih
vrstah v letu 2011.
Med materialnimi stroški so zajeti tudi materialni stroški povezani z javnimi deli, v kolikor je izvajalec
občina in materialni stroški povezani z opravljanjem administrativno računovodskih del za javne zavode
in druge uporabnike, za katere se le ta dela opravljajo v okviru občinske uprave.

- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
49.400,00
Skupno načrtovana sredstva v višini 0,86% primerne porabe ter z dodatnimi lastnimi viri zajemajo
pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja objektov in opreme ter stroškov povezanih z zamenjavo
dotrajane opreme in nakupom nove opreme, ki je potrebna za zagotovitev pogojev za delo zaposlenih
oziroma za delovanje organov in služb.
Pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Stanovanjski zakon
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Statut občine Moravske Toplice
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- drugi predpisi, ki urejajo to področje
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V letu 2012 se bodo sredstva zagotavljala za tekoča vzdrževanja na opremi in objektih, s katerimi
razpolaga občinska uprava.
Izdatki za nakup opreme obsegajo stroške nabave opreme s ciljem modernizacije obstoječe in
nadomestitve dotrajane opreme. V letu 2012 se predvideva posodobitev računalniške in programske
opreme – mrežnega računalnika oziroma strežnika, ki je za vse večje potrebe po elektronski izmenjavi
podatkov zastarel in dotrajan ter z njim povezane telekomunikacijske opreme. Prav tako se planirajo
manjše nabave pisarniške opreme in pohištvo v skladu z načrtom pridobivanja premičnega premoženja.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v
primeru naravnih in drugih nesreč ter zajema program:
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v
okviru civilne zaščite in programa varstva pred požarom.
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč,
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.
Pravne podlage:
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu

- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
17.300,00
Sredstva v višini 0,40% primerne porabe so razporejene za posamezne namene tako, da omogočajo
izvajanje tekočih aktivnosti in realizacijo programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v Občini Moravske Toplice. Zagotavljajo se za pokrivanje stroškov usposabljanj in za
delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih (intervencije), usposabljanje enot civilne
zaščite, stroške operativnega delovanja civilne zaščite, opremljanje enot in službo civilne zaščite
oziroma nabavo opreme in materialno popolnitev enot zaščite, reševanja in pomoči ter druge aktivnosti,
povezane z zaščito in reševanjem.
Glavni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila naravnih nesreč ter
preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev v primeru nesreč in drugih posledic.
Glavne skupine nalog na tem področju so preprečevanje nesreč, pripravljenost na nesreče, zaščita pred
nevarnimi snovmi, reševanje in pomoč ob nesrečah ter sanacija posledic nesreč.
V letu 2011 je župan na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(ZVNDN Uradni list RS, št. 51/2006 UPB1 in 97/2010 B), Uredbe o organiziranju, opremljanju in
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usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
Pravilnika o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS
št. 104/08) ter 33. člena Statuta občine Moravske Toplice izdal nov sklep o organiziranju enot, služb in
organov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Moravske Toplice, s
katerim so se nekoliko spremenile dolžnostne formacije.
Sile za zaščito in reševanje sestavljajo organi, enote in službe civilne zaščite, prostovoljne formacije in
pogodbene formacije.
Tako kot v predhodnih letih se tudi v letu 2012 sredstva planirajo na dveh proračunskih postavkah in
sicer:
- sredstva za dejavnost zaščite in reševanja, kjer se zagotavljajo za izvedbo usposabljanj v specialnosti,
izobraževanj in vaj enot zaščite in reševanja ter drugih operativnih enot povezanih z reševanjem, kakor
tudi povrnitev stroškov pripadnikom reševalnih enot, ki se angažirajo v primeru nesreč. V letu 2012 se
planira tudi izvedba vaj s preizkusom znanja enot civilne zaščite predvsem ekip prve medicinske
pomoči ter pregledi pripravljenosti vseh enot in ekip v občini Moravske Toplice.
- planirajo se tudi sredstva za nabavo osebne zaščitne opreme za enote zaščite in reševanja. V letu
2012 se tako kot v preteklih letih zagotavlja letni pregled in vzdrževanje hidrantov, ki so življenjskega
pomena za zagotavljanje zdrave pitne vode za občane, kjer le te primanjkuje, kakor tudi za stalno
pripravljenost z pitno vodo v primeru naravnih in drugih nesreč.

- 07039002 Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč
138.075,00
V okviru podprograma delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč zagotovljena sredstva
predstavljajo 2,66% primerne porabe občine s tem, da se 1,56% nameni za protipožarno varnost,
1,10% pa za stroške povezane z vaško-gasilskimi domovi.
Sredstva so razporejena tako, da omogočajo izvajanje dejavnosti - programov Gasilske zveze
Moravske Toplice in programov dela prostovoljnih gasilskih društev, ki izvajajo gasilsko javno službo v
občini Moravske Toplice ter izvajajo program varstva pred požarom in drugimi nesrečami. V letu 2012
bo ta razdelitev sredstev izvedena na podlagi nove kategorizacije gasilskih društev, ki jo pripravlja
strokovna komisija skupaj z Gasilsko zvezo Moravske Toplice.
Sredstva so namenjena tudi za vzdrževanje in obnavljanje gasilskega premoženja in opreme na osnovi
programa opremljanja in izobraževanja, ter za stroške povezane z vaško-gasilskimi domovi - kot so
investicijska in tekoča vzdrževanja vaško gasilskih domov in opreme ter tekoči stroški povezani z njimi.
V letu 2012 se bo pristopilo k sofinanciranju ureditve fasade na gasilskem domu v Selu.
Del sredstev za gasilstvo predstavljajo namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz
državnega proračuna (požarna taksa) in se namenjajo za sofinanciranje nakupa gasilske opreme
(vozila, zaščitna in reševalna oprema, intervencije …). Namenska sredstva so zajeta v proračunu, kakor
tudi v načrtu razvojnih programov kot investicijski transferi neprofitnim organizacijam. Razdeljuje jih na
podlagi vlog Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in se lahko porabljajo le do višine
zbrane takse za namene, ki so opredeljeni z zakonom – to je nabavo in vzdrževanje gasilske opreme.
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08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne
varnosti in notranje varnosti v občini.
V občini zajema naslednji glavni program:
- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
Glavni program 0802 zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
- 08029001 Prometna varnost
5.141,00
Vsebina podprograma: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu -SPV (zagotavljanje
prometne varnosti na prvi šolski dan…). Sredstva so namenjena delovanju in aktivnostim SPV, kot so
vzgoja in preventiva v cestnem prometu, oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti,
prometno vzgojo otrok in mladostnikov.
V letu 2012 bo začel zaradi spremenjene zakonodaje delovati na novo imenovani SPV, ki je
posvetovalno telo župana, sestavljajo pa ga predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih
dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu. Naloge SPV so določene v 3.
odstavku 6. člena Zakona o voznikih, ki pravi, da svet ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na
lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne
ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega
prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne varnosti, koordinira izdajanje in
razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu na lokalni ravni. Strokovne naloge za SPV zagotavlja uprava lokalne skupnosti.
Predvidene so predvsem aktivnosti ob začetku novega šolskega leta - zagotavljanje dodatne varnosti
ob prvih šolskih dneh.
V proračunu zagotovljena sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
predstavljajo v višini 0,12% primerne porabe občine. V postavki so načrtovana sredstva za pokritje
stroškov aktivnosti vzgoje in preventive v cestnem prometu, katere organizira Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Moravske Toplice. Ta svet skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov
za večjo varnost, za dvig varnostne kulture udeležencev v prometu ter za razvijanje humanih in
solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Ključne naloge so izvedba
aktivnosti za prometno vzgojo otrok in mladostnikov. Predvidene so tudi izvedbe akcij, vezanih na
posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu, kot tudi izvajanje vzporednih dejavnosti. Letni cilj
je organizacija čim več aktivnosti preventivnega pomena, ki bodo zagotovile boljšo obveščenost in
osveščenost udeležencev cestnega prometa, bolj kulturno obnašanje in večje spoštovanje pravil v
cestnem prometu ter s tem povezano večjo varnost udeležencev v cestnem prometu. Predvidene pa so
tudi aktivnosti ob začetku novega šolskega leta - zagotavljanje dodatne varnosti ob prvih šolskih dneh.
Pravne podlage:
- Zakon o voznikih
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o policiji
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut občine Moravske Toplice
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10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanje
odpiranja novih delovnih mest predvsem pa zaposlitve brezposelnih oseb
Zajema program
- 1003 Aktivna politika zaposlovanja.
1003 Aktivna politika zaposlovanja
Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih
delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del
na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih,
naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri
sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto
brezposelnost.
Podprogram, ki se nanaša na glavni program je:
- 10039001 Povečanje zaposljivosti
74.402,00
Zaposlitveni programi, ki jih občina vključuje v svoje načrte podpore, so predvsem lokalni zaposlitveni
programi, ki potekajo v okviru izvajanja programov javnih del in drugih zaposlitvenih programov in so
podprti in sofinancirani s strani državnega proračuna ali oz. in drugih virov. Sredstva za navedene
programe so v letu 2012 planirana v isti višini in na isti način kot v letu 2011.
V letu 2012 se bodo programi javnih del pričeli izvajati v skladu z določbami Zakona o urejanju trga
dela. Na podlagi navedenega zakona se bodo izvajali samo lokalni programi javnih del. Delo
udeležencev javnih del bo potekalo 40 ur na teden (do sedaj 30 ur) - to je za polni delovni čas,
podaljšanje vključitve udeležencev v program javnega dela bo mogoče pri istem izvajalcu javnega dela
le za eno leto. V primeru upokojitve javnega delavca pa bo Zavod RS za zaposlovanje zagotavljal
sredstva za izplačilo odpravnin. V pripravi pa je tudi predlog Pravilnika o izboru in sofinanciranju
programov javnih del, ki glede na novo zakonodajo in stanje na trgu dela določa nekatere novosti
predvsem v zmanjšanju sofinanciranja deleža plač iz 90 na 85% s strani Zavoda RS za zaposlovanje.
Izvajanje zaposlitvenih programov preko javnih del se predvideva na socialno-varstvenih,
izobraževalnih, kulturnih, turističnih in komunalnih področjih. Programi javnih del se nadaljujejo tudi v
letu 2012 in se oblikujejo na podlagi interesa dosedanjih izvajalcev po vključevanju zaposlenih preko
javnih del v izvajanje njihove dejavnosti. Izvajajo se tudi drugi programi Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje, ki z različnimi oblikami finančnih pomoči vzpodbujajo zaposlovanje brezposelnih oseb.
Ugotavlja se, da so v preteklosti najbolj učinkoviti tisti programi javnih del, katerih vsebine odražajo
potrebe lokalnih skupnosti po storitvah, ki predstavljajo javno korist in ki omogočajo brezposelnim
občanom ponovno delovno ter socialno vključenost.
S spremembo in dopolnitvijo Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti se je
višina plače javnih delavcev spremenila. Javni delavce je tudi v letu 2012 upravičen do plače, izražene
v deležu od minimalne plače po stopnjah strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravlja v programu
javnega dela.
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V letu 2012 se tako kot v preteklem letu predvideva v javnem komunalnem podjetju zaposliti tudi javne
delavce, ki bi zadostili potrebam posameznih naselij po urejanju komunalnih objektov v skladu z
dogovori z vodstvi posameznih naselij.
V letu 2012 se predvideva tudi izvajanje programa javnih del na občinski upravi.
Ker pa Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del še ni sprejet in ker še ni javnega
povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2012 so v predlaganem proračunu
le ocene in predvidena sredstva za posamezne izvajalce javnih del. Tako se za izvajanje javnih del s
proračunom zagotavljajo sredstva v višini 1,30% primerne porabe občine.
Glavni cilj izvajanja in financiranja navedenega programa je zmanjšati dosedanjo veliko nezaposlenost
in zagotoviti vsaj za obdobje enega leta osebam vključenim v navedene programe socialno varnost.
Pravne podlage:
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Zakon o urejanju trga dela
- Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva,
razvoj podeželja in podporne storitve v kmetijstvu) ter gozdne infrastrukture.
Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje glavne
programe:
- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu,
- 1104 Gozdarstvo.
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v
kmetijstvu in živilstvu ter sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij,
- 11029003 Zemljiške operacije,
- 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.
- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11.853,00
Program vključuje sredstva za financiranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu v skladu s
Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini, ki je
bil sprejet leta 2007. Pravilnik je usklajen z državno in evropsko zakonodajo za kmetijske državne
pomoči ter v skladu z zakonodajo tudi priglašen Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
Ministrstvu za finance.
Po pravilniku se lahko sredstva dodelijo za pomoč za plačilo zavarovalnih premij, zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijstvu, promocijo in trženje proizvodov in storitev, izobraževanje in usposabljanje na
področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja. Sredstva se dodelijo po javnem
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razpisu. Programi morajo biti v skladu z zakonodajo EU, ter predhodno priglašeni in potrjeni s strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Za izvajanje strukturnih ukrepov v kmetijstvu se v proračunu zagotavlja 0,275% primerne porabe občine
Del sredstev je namenjeno tudi tekoči porabi na področju kmetijstva.
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
348.200,00
Navedeni program vključuje sredstva za obnovo vasi, kamor se lahko uvršča ureditev infrastrukture na
podeželju. Sem se uvrščajo sredstva za ureditev vaških cest in poljskih poti.
Sredstva se lahko namenjajo tudi urejanju vaških središč in objektov skupnega pomena v vaseh,
podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt…) .
Višina predvidenih sredstev v proračunu, s katero se zagotavlja izvajanje zapisanega program
predstavlja 1,40 % primerne porabe občine ter lastna sredstva občine in sredstva iz naslova javnih
razpisov za projekte na podeželju, kar je razvidno iz NRP občine za leto 2012 (Kulinarično podeželsko
jedro Ratkovci, KulinaRa, Ureditev infrastrukture za aktivacijo podeželske mladine in obnova
večnamenskih objektov in infrastrukture za razvoj vasi).
Za potrebe črpanja EU sredstev iz naslova kohezijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) so občine
Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Rogašovci, Šalovci in Tišina z
namenom vzpostavitve učinkovitega javno-zasebnega partnerstva za pripravo in izvajanje lokalne
razvojne strategije ustanovile »LAS GORIČKO« v okviru Pobude LEADER (4. os Evropskega sklada za
razvoj podeželja 2007-2013). LAS bo skrbela tudi za koordinacijo projektov in jih prijavljala na javne
razpise. Za leto 2012 smo za tovrstne aktivnosti lokalne akcijske skupine predvideli določeno višino
sredstev.
Za zagotovitev in izvedbo projektov kot so: »Kulinarično podeželsko jedro Ratkovci«, Ureditev
infrastrukture za aktivacijo podeželske mladine in Obnova večnamenskih objektov in infrastrukture za
razvoj vasi pa so zagotovljena tudi sredstva iz naslova javnih razpisov, ki so vidna v NRP občine za
leto 2012.
Projekt »Kulinarično podeželsko jedro Ratkovci« vključuje obnovo vaško gasilskega doma Ratkovci in
zajema izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, s katerimi se bo omogočilo nadaljnje izvajanje dosedanjih
dejavnosti in vzpostavitev kulinaričnega podeželskega jedra. Poleg obnove obstoječega objekta
površine 283 m² in zamenjave strešne kritine (azbest) se bo funkcionalno uredila tudi okolica, tako da
bo primerna za organizacijo prireditev na prostem, obenem pa za vsakodnevno druženje vseh
starostnih generacij domačinov in obiskovalcev. Naložba predstavlja izboljšanje kakovosti življenja ter
zagotavljanje enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskem območju vasi Ratkovci.
Cilj projekta »Ureditev infrastrukture za aktivacijo podeželske mladine« je omogočiti ustrezne
infrastrukturne pogoje za izvedbo različnih aktivnosti za podeželsko mladino (sanitarije, skladišče,
garderoba, nadstrešek) v okviru ŠRC Martjanci. Prostori bodo namenjeni medgeneracijskemu druženju,
delovanju društev, mladini, otrokom iz bližnjega vrtca, služili pa bodo za izvedbo družabnih prireditev,
delavnic, usposabljanj, tečajev, taborov, dogodkov, shranjevanju rekvizitov, igral in ostale opreme.
Projekt »Obnova večnamenskih objektov in infrastrukture za razvoj vasi« se vsebinsko navezuje na
obnovo večnamenskih zgradb javnega pomena (vaški, gasilski in kulturni domovi ter prostori za
medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega
prebivalstva na podeželju) ter ureditev infrastrukture (parkirišča, pločniki, javna razsvetljava,
postajališča, kolesarske steze, otroška igrišča, postavitev urbane opreme, komunalna ureditev, itd.) z
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namenom nadaljnjega razvoja vasi v Občini Moravske Toplice. Z izvedbo projekta se bo spodbudilo
občane k sodelovanju pri razvoju endogenih potencialov vasi.

11029002 Zemljiške operacije

10.000,00

V začetku leta 2012 je predvidena uvedba komasacijskega postopka Prosenjakovci in izvedba
postopkov za pridobitev državnih sredstev po razpisu, po sprejetju OPN pa je predvideno nadaljevanje
postopkov za uvedbo komasacije v Noršincih in Martjancih. V letu 2012 je predvidena priprava
dokumentacije za uvedbo komasacije in agromelioracije v navedenih k.o., ki je potrebna za prijave na
razpis na ARSKTRP, s katerim bi se zagotovilo del sredstev za izvedbo komasacije in agromelioracije,
del sredstev zagotavlja občina. Začetek finančnega toka izvedbe komasacij in agromelioracij je
predviden od leta 2013 naprej. Na območjih, kjer se bodo izvajale komasacije je potrebno tudi izvajanje
agromelioracijskih del, predvsem krčenje zarasti v delu, kjer kmetijska zemljišča še niso preveč
zaraščena ter ureditev jarkov za odvajanje vode s kmetijskih zemljišč.
V letu 2012 je predvideno tudi nadaljevanje reševanja pritožb na že končanih komasacijah, kar pa
načeloma ne bremeni sredstev občinskega proračuna. V kolikor bo občini naložena izvedba
agromelioracijskih del s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v postopku reševanja
pritožb za pridobitev pravnomočne odločbe o novi dodelitvi zemljišč, se bodo sredstva zagotavljala iz
postavke agromelioracije.
Cilj izvedbe komasacij in agromelioracij je združevanje in ohranjanje obstoječih kmetijskih zemljišč ter
preprečevanje zaraščanja. Namen ukrepa je omogočiti boljšo obdelavo kmetijskih zemljišč in hitrejše in
lažje spravilo. Na urejenih kmetijskih zemljiščih je zagotovljena tudi večja varnost pri delu.
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih
zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.
- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
17.600,00
V okviru programa zaščite živali so sredstva namenjena za izvajanje veterinarskih storitev za
zapuščene živali, ki so najdene na območju Občine Moravske Toplice.
Zakon o zaščiti živali – UPB2 (Ur.l.RS št. 43/2007) v 27. členu navaja, da:
- se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču,
- je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer
mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču,
- je lahko imetnik zavetišča občina oz. vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane
pogoje.
Občina Moravske Toplice je z zavetiščem za živali Mala hiša d.o.o., 18.06.2008 podpisala pogodbo o
izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali, s katero le-ta zagotavlja izvajanje oskrbe in
namestitve zapuščenih živali za območje Občine Moravske Toplice. Na podlagi uradne evidence
MKGP-VURS je v Občini Moravske Toplice registriranih okrog 1000 živali (psov). Občina Moravske
Toplice ima na podlagi števila psov v najemu dva boksa. Odlov in oskrbo živali v času bivanja v
zavetišču pa občina plačuje po ceniku v skladu s pogodbo.
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Občina Moravske Toplice je skladno z zakonodajo dolžna pokrivati stroške prevoza in oskrbe v azilu, za
živali z njenega območja.

1104 Gozdarstvo
Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
-11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
12.600,00
Iz prehodnih računov Uprave za javna plačila se na vplačilni račun občine praznijo sredstva iz naslova
pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih plačujejo lastniki gozdov. Ta sredstva mora občina skladno
z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest porabiti za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in
državnih gozdovih. Za leto 2012 je prihodek iz tega naslova planiran v višini 8.000,00 EUR
(predstavljajo okrog 62% planiranih stroškov na tej postavki). Ostalih 38% pa so sredstva, ki jih na
podlagi obračuna izvedenih vzdrževalnih del na gozdnih cestah, občini sofinancira Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter občina iz lastnih virov. Za vzdrževanje gozdnih cest občina v
sodelovanju z Zavodom za gozdove sklepa pogodbe z izvajalci, izbranimi na podlagi javnega zbiranja
ponudb.
Pravne podlage:
- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o gozdovih
- Zakon o lokalni samoupravi
- Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa ter cestne infrastrukture, železniške ter ostale
infrastrukture.
1302 Cestni promet in infrastruktura
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega
prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest ter investicijsko
vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Zakonodaja določa statusno določenim in kategoriziranim javnim cestam enotna pravila ter strokovne
podlage za graditev in vzdrževanje vseh javnih cest. S tem zagotavlja enake pogoje za kakovosten in
varen prevoz vsem uporabnikom cest na celotnem cestnem omrežju na državni in lokalni ravni. Določa
tudi obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje usposobljenosti teh cest za varen in neoviran
promet ter ureja upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo teh cest in prometa na njih. S tem in na
podlagi dejstva, da se lokalnim skupnostim višina primerne porabe določa tudi na podlagi razmerja med
dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini oziroma sorazmerno na podlagi
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razvejanosti cestnega omrežja je občina dolžna v proračunu zagotavljati zadosten obseg sredstev za
tekoče vzdrževanje in urejanje občinskih cest.

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
560.000,00
Vsebina podprograma zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko),
upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje…) za kar se v
proračunu namenja 12,99% primerne porabe občine.
Proračunska postavka zajema redno letno vzdrževanje lokalnih cest in redno zimsko vzdrževanje
lokalnih cest ter druge operativne odhodke. Vzdrževanje občinskih cest se izvaja po programu
vzdrževalca občinskih cest, Javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o..
Redno vzdrževanje cest zajema naslednja dela:
− letno vzdrževanje in zimsko službo
− saniranje inženirskih objektov,
− saniranje voznih površin, bankin, makadamskih cest,
− čiščenje in saniranje jarki,
− odstranjevanje vej v cestnem koridorju,
− čiščenje cestnih meteornih jaškov,
− barvanje črt in vgrajevanje smernikov ter prometnih znakov,
− košnja trave na bankinah in jarkih ter podobno.
Zimska služba pa obsega posipanje cest s soljo in drobljencem, pluženje, morebitni odvoz snega z
napuščev in podobno.
Za redno vzdrževanje cest se sklene pogodba običajno za celo proračunsko leto in za vse lokalne
ceste.
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
556.558,00
Poleg sredstev namenjenih v proračunu za vzdrževanje občinskih cest se namenjajo tudi sredstva za
obnovo oziroma posodobitve občinskih cest, do obstoječe asfaltirane javne ceste. Prioriteta pri izvajanju
projektov so projekti, za katere so občani že podpisali pogodbe o sofinanciranju in delno tudi pokrili
svoje obveznosti. Posodobitve posameznih cest so vključene v načrt razvojnih programov občine za
leto 2012.
Dosedanja strategija razvoja lokalnega cestnega omrežja je temeljila na »odpravljanju« makadamskih
vozišč, manj pa na ohranjanju - obnavljanju obstoječega asfalta. Le to pa predstavlja vsako leto
slabšanje stanja v toliki meri, da določenih asfaltnih cestišč zaradi uničenosti ni možno preplastiti, pač
pa je potrebna sanacija in novo asfaltiranje. Vsekakor pa pozornost zahtevajo tudi dotrajani asfalti
zaradi obrabe, poškodb zaradi povečanega prometa - preobremenjenosti zaradi povečanega števila
vozil, kakor tudi njihove teže. V izogib nastankom večjih stroškov je potrebno v bodoče pristopiti k
povečanju vzdrževalnih del na obstoječih cestiščih z ohranjanjem obstoječih asfaltov, kar se že opaža
pri povečanju sredstev za ta namen v predlaganem proračunu.
Ker se na območju občine pojavlja plazenje tal se v proračunu občine za leto 2012 predvidevajo
sredstva za manjše sanacije le teh. V letu 2012 pa se dodatno zagotavljajo tudi sredstva za sanacijo
cestnih objektov in propustov
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Glede na obsežnost del na cestah in zakonodajo si občina pridobiva projekte, ki se pripravljajo tudi za
prihodnja leta (skladno s prioritetnim vrstnim redom iz programa investicij na cestah v naslednjih letih).
Tako so v okviru navedenega programa predvidena tudi sredstva za izdelavo potrebne dokumentacije
za obnove občinskih cest, saj je občina v skladu z Zakonom o graditvi objektov dolžna za večje
gradbene posege zagotoviti projektno dokumentacijo, pri izvedbi del pa poskrbeti tudi za opravljanje
gradbenega nadzora nad izvajanjem del.

- 13029003 Urejanje cestnega prometa
85.000,00
Vsebina podprograma: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne
signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja, kategorizacija cest, banka cestnih podatkov, gradnja
in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih
znakov in oglaševanje.
Predvidena sredstva za to področje se namenjajo za :
- stroške povezane s kategorizacijo cest,
- banko cestnih podatkov,
- stroške ureditve prometne signalizacije, prometnih ter neprometnih znakov
- stroške barvanja črt in vgradnjo smernikov
- tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč in druge stroške.
V letu 2012 občina v proračun vključuje kot posebno proračunsko postavko »Ureditev avtobusnih
postajališč«. Prizadevali si bomo, da se bo v občini vsako proračunsko leto nabavilo in uredilo nekaj
avtobusnih postajališč in s tem omogočila večja in boljša varnost občanom, ki le te objekte koristijo, to
pa so predvsem osnovnošolski otroci, ki dnevno zahajajo v šolo s šolskimi avtobusi.

- 13029004 Cestna razsvetljava
101.500,00
V okviru navedenega programa se na proračunski postavki Javna razsvetljava zagotavljajo sredstva za
plačilo električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje Občine Moravske Toplice.
V proračunu občine za leto 2012 se prav tako namenjajo tudi sredstva za vzdrževanje javne
razsvetljave, ki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in vzdrževanju ulične
razsvetljave ter zamenjavi svetilk in popravilu dotrajane ulične razsvetljave.
V letu 2012 mora občina zagotoviti tudi sredstva za pokritje stroškov najema oporišč za javno
razsvetljavo.
Sredstva se zagotavljajo v višini 1,35% iz naslova primerne porabe občine, del sredstev pa se
zagotavlja iz lastnih virov proračuna (turistične takse).
1304 Letalski promet in infrastruktura
- 13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb

8.000,00

Že v letu 2010 je občina pristopila k sofinanciranju izvedbe obrambe pred točo s pomočjo letal. Izvajanje
programa sofinanciranja obrambe pred točo planiramo tudi v letu 2012. S tem se želi omogočiti zaščita
pred neurji s točo in s tem manjše škode predvsem na kmetijskih površinah.
1306 Investicijsko vlaganje v telekomunikacije
Glavni program vključuje sredstva namenjena za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.
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- 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijo in pošto
1.026.060,00
Predvideva se vzpostavitev širokopasovnega omrežja na področju »belih lis« oziroma tam kjer ni
ekonomskega interesa za njegovo izgradnjo.
Namen projekta je zgraditi odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij na območjih, kjer
širokopasovna omrežja niso prisotna oz. zgrajena in kjer ni tržnega interesa za izgradnjo takega
omrežja. Odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij Goričko se bo zgradilo po modelu
javno zasebnega partnerstva. Namen projekta javno-zasebnega partnerstva je:
- Z izbiro zasebnega partnerja zagotoviti in pospešiti gradnjo omrežja na območjih, kjer za
gradnjo, upravljanje in vzdrževanje omrežja obstaja komercialni interes.
- Z ustreznim načinom financiranja oziroma sofinanciranja zagotoviti izgradnjo omrežja na
območjih Občine Moravske Toplice, kjer za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje omrežja ni
ekonomskega interesa ter potencialnim uporabnikom na takšnih območjih omogočiti dostop in s
tem storitev omrežja.
Za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje omrežja na tistih delih belih lis, kjer za takšne aktivnosti ni
komercialnega interesa, nameravamo pridobiti sredstva po razpisu. Za investicijo bodo uporabljena
izključno pridobljena sredstva po razpisu. Razliko med sredstvi po razpisu ter vrednostjo investicije
izgradnje omrežja na območju, kjer ni ekonomskega interesa za omrežje, mora zagotoviti zasebni
partner.
Zasebni partner bo izgradil, upravljal in vzdrževal omrežje ter zainteresiranim operaterjem omogočal
dostop do omrežja. Zainteresirani subjekti bodo storitve, ki jih je mogoče zagotavljati preko omrežja,
tržili.
Cilji projekta:
Cilj projekta je zgraditi odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij na območjih, kjer
širokopasovna omrežja niso prisotna oz. zgrajena in kjer ni tržnega interesa za izgradnjo takega
omrežja.
Pravne podlage:
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- občinski odloki in pravilniki

14 – GOSPODARSTVO
Področje 14 zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Področje porabe 14 –GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne podprograme:
− 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
− 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
− 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za
spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
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- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
3.000,00
Vsebina programa je naslednja: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega
gospodarstva, financiranje programov skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in
predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva, kot je subvencioniranje
obrestne mere…, zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih
gospodarskih subjektih.
Program v proračunu občine zajema sredstva na proračunski postavki, ki so namenjena spodbujanju
razvoja drobnega gospodarstva v Občini Moravske Toplice. S sredstvi namenjenimi za
subvencioniranje, se želi vzpodbujati izvedbo novih razvojnih programov oziroma vzpodbujati razširitev
že obstoječih. Vzpodbuja se pridobitev novih znanj v podjetništvu, ki je eden izmed osnovnih pogojev
konkurenčnosti. Zaradi izvedbe navedenih programov se posledično ustvarjajo tudi nova delovna
mesta, tudi s samozaposlitvami, s tem pa se zmanjšuje število brezposelnih oseb v občini.
Glavni cilj izvedbe navedenih programov je oživitev malega gospodarstva in s tem spodbuda za večjo
zaposljivost.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo
občine in spodbujanje turizma.
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 14039001 Promocija občine,
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.
- 14039001 Promocija občine
43.000,00
Vsebina programa je naslednja: financirajo se promocijske prireditve (npr. sodelovanje občine na
sejmih), predstavitev kulturne dediščine - premične in nepremične ter naravne dediščine (razstave) in
druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).
Proračunska sredstva se namenjajo za pospeševanje razvoja turizma preko izdaje oziroma
sofinanciranja različnih tiskanih materialov, potrebnih za informiranje o turistični in s turizmom povezani
ponudbi občine, predvsem o turistični ponudbi območja, kulturnih in drugih znamenitostih, ponudbi
domače in umetnostne obrti ter drugi dodatni turistični ponudbi, možnostih različnih ogledov, poteh za
kolesarjenje, prireditvah…
Promocijska gradiva se bodo pripravljala v sodelovanju s TIC Moravske Toplice, posameznimi
turističnimi ponudniki in drugimi zainteresiranimi. Del gradiv se bo izdelalo tudi v okviru projektov, s
proračunskimi sredstvi pa se bo vključevalo tudi v promocijska gradiva in publikacije drugih izdajateljev.
Promocija se bo izvajala tudi s predstavitvami na sejmih, na drugih predstavitvah turistične ponudbe ter
s predstavitvami ponudbe in prireditev medijem, ki so prisotni v našem okolju.
V sodelovanju s TIC bo turistična ponudba v večih jezikih predstavljena tudi na spletnih straneh
Slovenske turistične organizacije www.slovenia.info. Objavljeni bodo predvsem podatki o turistični
ponudbi občine, vključno s prireditvami in tematskimi potmi, urejene bodo tudi povezave na spletne
strani posameznih ponudnikov.
Sredstva se bodo namenjala tudi za financiranje različnih manjših projektov, ki bodo prispevali k
razpoznavnosti specifike naselij in občine.
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Občina bo v letu 2012 nadaljevala z izvajanjem natečaja Fotografija meseca s katerim želi obogatiti
arhiv fotografij, ki ga uporablja za promocijske namene in hkrati spodbuditi kreativnost občanov.
Fotografije se morajo vsebinsko nanašati na prostor naše občine, posamezni fotograf pa lahko za
obdobje posameznega tro-mesečnega ciklusa tematike letni čas pošlje največ pet fotografij. Natečaj
poteka že od leta 2008 dalje s tem, da je od 1.9.2011 naprej izbira trimesečna. Avtor prvo nagrajene
fotografije prejme denarno nagrado v višini 100 EUR bruto, avtor drugo nagrajene fotografije 80 EUR,
avtor tretje nagrajene fotografije 60 EUR bruto, avtor četrte nagrajene fotografije 40 EUR bruto in avtor
pete nagrajene fotografije 30 EUR bruto.
Pogoji za sodelovanje na natečaju Občine Moravske Toplice "Fotografija meseca" so objavljeni na
spletni strani www.moravske-toplice.si.
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

796.510,00

Program spodbujanja razvoja turizma in gostinstva se izvaja z namenom ustvarjanja pogojev za
doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva z razvojem turistične infrastrukture in
krepitvijo elementov turistične ponudbe ter s spodbujanjem rasti turistične potrošnje. Z zagotavljanjem
ustreznih pogojev za normalno poslovanje turističnega gospodarstva, povezovanjem turističnih
ponudnikov na lokalni in regionalni ravni ter razvojem človeških virov se postopoma ustvarjajo pogoji za
oblikovanje in rast kakovostne turistične ponudbe z višjo stopnjo dodane vrednosti.
Prizadevalo se bo spodbujati razvoj turizma na različne načine oziroma preko več različnih
proračunskih postavk. Sredstva se namenjajo za dejavnost Turistično-informativnega centra Moravske
Toplice in urejanje objektov na področju turizma. Po javnem razpisu se bodo v skladu s sprejetim
pravilnikom dodeljevala sredstva društvom, ki izvajajo s turizmom povezane programe.
Sofinancirala se bo izvedba prireditev in programov, ki so občinskega pomena in primerno dopolnjujejo
turistično ponudbo občine, tudi z zagotavljanjem potrebne opreme. Vzpodbujalo se bo povezovanje in
sodelovanje vseh ponudnikov, organizacij in drugih, ki so na različne načine povezani s turizmom v
občini.
Določena proračunska sredstva se namenjajo za ureditev infrastrukture, potrebne za razvoj turizma.
Posamezne investicije se vključujejo tudi v Načrt razvojnih programov Občine Moravske Toplice za leto
2012, ki je sestavni del proračuna občine za leto 2012.
V okviru navedenega programa so tudi proračunske postavke, na katerih se zagotavljajo sredstva za
pokrivanje stroškov za naselje Moravske Toplice, kot so električna energija, odvoz smeti iz turističnega
naselja ter tekoče vzdrževanje komunalnih objektov v Moravskih Toplicah, ki so pomembni za urejenost
turističnega kraja.
V letu 2012 se nadaljuje z izvajanjem projekta Mental Health, katerega osnovno poslanstvo je
zagotavljanje preventive s psihosocialno rehabilitacijo kot multidisciplinarnim področjem, ki se ukvarja z
ohranjanjem duševnega zdravja in vsakodnevnimi stiskami posameznikov. Predložen je bil zaradi
izrazitih potreb populacije po širši, celostni obravnavi ter individualno prilagojenih storitvah na področju
duševnega zdravja, ki jih v taki obliki zaradi nizke stopnje koordinacije med ustanovami, ki ponujajo
zdravstvene storitve, ne ponuja nobena že obstoječa služba na območju sodelovanja.
Cilji projekt so:
- prispevati k učinkovitemu preventivnemu zdravstvenemu varstvu na področju duševnega zdravja z
vzpostavitvijo sodelovanja med partnerskimi institucijami na upravičenem območju sodelovanja;
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povečati sodelovanje med zdravstveno in socialno ustanovo, ZZV Maribor in Javnim zavodom
VárosiGondozási Központ, za zagotavljanje preventive s psihosocialno rehabilitacijo kot
multidisciplinarnim področjem, ki se ukvarja z ohranjanjem duševnega zdravja in vsakodnevnimi
stiskami posameznikov;
širiti osveščenost o pomenu zdravega načina življenja in duševnega zdravja ter o vplivu zdravega
načina življenja na duševno zdravje posameznika med prebivalci na upravičenem območju;
povečanje privlačnosti območja sodelovanja Pomurja in Železne županije na Madžarskem;
spodbujanje zdravega načina življenja in zdravega načina preživljanja prostega časa.

V letu 2012 se nadaljuje z dejavnostmi v okviru projekta »Oaza zdravja«, predvsem v smislu razvoja
novih produktov, promocije in trženja ponudbe, ki se navezuje na projekt ter s tem tudi dokončanje že
začetih aktivnosti v preteklih letih. Tako se bo tudi v letu 2012 nadaljevala promocija preko trženja
blagovne znamke »OAZA ZDRAVJA POMURJE«, preko katere se želi omogočiti hitrejši razvoj turizma
ter drugih pomembnih panog v naši občini kot so kmetijstvo, male obrti ter podeželje v celoti. Tako se v
letu 2012 za potrebe celovite in kakovostne promocije nove blagovne znamke doživljajskega turizma
oaza zdravja Pomurje predvideva priprava celostnega predstavitvenega kataloga »TRADICIJA IN
TURIZEM«, ki bo predstavljal tradicionalne dogodke, ki se dogajajo v občini Moravske Toplice in okolici
v določenem časovnem obdobju. Vsak dogodek bo predstavljen in opisan tekstovno, slikovno ter skozi
trženjske produkte kot enodnevne oziroma dvodnevne izlete. Pri vsakem dogodku pa bo ponujena
možnost aktivnega sodelovanja ali le ogleda. Prav tako se za potrebe intenzivnejše prepoznavnosti
predvideva nadaljevanje nadgradnja spletne strani www.oaza-zdravja.si v tuje jezike (italijanski), ter
priprava in izdaja tematskih predstavitvenih zgibank v dveh jezikih, ter druge aktivnosti.
Pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o razvoju malega gospodarstva
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- občinski odloki in pravilniki
Sredstva, ki se namenjajo za izvedbo programov v okviru področja 14 se zagotavljajo iz naslova javnih
razpisov pridobljenih za projekte, kakor tudi iz lastnih virov občine. Eden izmed takih virov je tudi
turistična taksa, ki je namenski vir proračuna in se v predlaganem proračunu namenja za namene
opredeljene v navedenem področju 14 in sicer:
- 10% za program 14039001-Promocija občine ki pa se namenja v višini 50% za financiranje
promocijskih dejavnosti občine, ki jih izvaja Turistično- informativni center Moravske Toplice,
50% pa za ostale stroške promocije,
- 80% za program 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, ki pa se znotraj
programa namenjajo na naslednji način:
 25% sredstev se nameni za dejavnost Turistično-informativnega centra Moravske
Toplice, ki se izvaja na podlagi sklenjene podobe ter za turistična društva, ki se
financirajo na podlagi javnega razpisa,
 10% sredstev se nameni za izvajanje projektov, ki so turističnega pomena in se
sredstva pridobivajo tudi na javnih razpisih. Z navedenimi sredstvi se v večini primerov
zagotavlja lastna udeležba pri projektih,
 10 % sredstev se namenja za urejanje in vzdrževanje objektov, ki so ključnega pomena
za dobro počutje turistov v našem okolju,
 10 % sredstev se namenja za pokrivanje stroškov v naselju Moravske Toplice in drugih
naseljih, ki so povezane z dejavnostjo turizma, kot so odvoz smeti, košnje in urejanje
javnih površin ter drugi stroški,
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 45 % predvidenih sredstev iz naslova turistične takse pa se nameni za investicije izgradnjo infrastrukturnih objektov, ki so ključnega pomena za izvajanje dejavnosti
povezane s turizmom
-

10 % zbranih sredstev iz naslova turistične takse se namenja tudi za pokrivanje stroškov javne
razsvetljave.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Področje porabe 15 zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne
dediščine.
Zajema naslednje glavne programe:
- 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor,
- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov,
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave,
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve.
Varstvo okolja je širok pojem, zato je potrebno v prvi vrsti opredeliti najpomembnejša področja oziroma
področja, katerim je posvečeno največ pozornosti in so opredeljena kot obvezne javne gospodarske
službe.
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in
ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo, ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo,
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja.
- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Vsebina programa je naslednja:
- gradnja in vzdrževanje odlagališč,
- sanacija divjih odlagališč,
- odvoz kosovnih odpadkov,
- odvoz posebnih odpadkov,
- dodatni odvozi iz ekoloških otokov,
- odškodnine za komunalno deponijo.

172.850,00

V predlaganem proračunu se v okviru programa sredstva planirajo na več proračunskih postavkah.
Zagotavljajo se sredstva za odvoz kosovnih in posebnih odpadkov, sanacijo manjših divjih odlagališč,
dodatne odvoze iz ekoloških otokov in njihove ureditve. Nadaljuje se tudi projekt izgradnje regijskega
Centra za ravnanje z odpadki v Puconcih - vir teh sredstev ni primerna poraba ampak namenska
sredstva iz okoljske dajatve ter drugi viri proračuna, saj je občina skupaj z drugimi občinami pristala na
sofinanciranje izgradnje navedenega centra z odpadki v Puconcih, ki se v veliki meri financira tudi iz
Evropskih virov. Projekt izgradnje Zbirno sortirnega centra v Puconcih je sestavni del Načrta razvojnih
programov občine za leto 2012.
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Že pred leti smo načrtovali izvedbo projekta »Sanacije divjih odlagališč«, ki se je pričel izvajati v letu
2009. Glavnina izvajanja projekta je bila v letu 2010 in del tudi v letu 2011, ko se je projekt izvedbeno
tudi zaključil. Projekt se je financiral s sredstvi s strani EU in države. S projektom »spremeniti črno v
zeleno« se je v občini celostno reševal problem divjih odlagališč, saj imata Občina Moravske Toplice in
Pomurje kot širša regija lepo oblikovano kulturno krajino in čisto okolje, kar postajata strateško zelo
pomembni konkurenčni prednosti. Ker v občini ni težke industrije (glavne panoge so turizem, kmetijstvo
in malo podjetništvo) in je njen večji del zaradi svoje visoke biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti
uvrščen v območje zavarovane narave – Krajinski park Goričko in Natura 2000, predstavljajo eno izmed
glavnih groženj divja ali tako imenovana črna odlagališča. S pomočjo projektnih aktivnosti smo v
pretežni meri rešili problem divjih odlagališč v Občini Moravske Toplice ter s tem vplivali na izboljšanje
kakovosti okolja. S pravilnim ravnanjem z odpadki smo prispevali k zmanjšanju onesnaženosti
človekovega okolja in tako k uresničitvi ciljev prvega prednostnega področja obeh finančnih
mehanizmov.
V skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju se mora del sredstev (0,5 % od skupne vrednosti
projekta) nameniti tudi za nadaljnje aktivnosti in vzdrževanje rezultatov v letu 2011 uspešno
zaključenega projekta »Spremeniti črno v zeleno«, v okviru katerega so bila sanirana identificirana divja
odlagališča in izvedeni številni preventivni ukrepi. Sredstva se namenijo za vzdrževanje saniranih
območij in izvedbo preventivnih ukrepov.
V letu 2012 so planirana tudi sredstva za izvajanje pilotnega projekta zbiranja embalažnih materialov po
sistemu rumene vreče v gospodinjstvih od vrat do vrat. Občina Moravske Toplice je k projektu pristopila
s 1.9.2011 z namenom zmanjšanja količine odpadkov, ki se zbirajo na ekoloških otokih in odpadkov, ki
jih odlagamo na odlagališča. Projekt bo financiran iz proračuna občine do podelitve koncesije za
zbiranje in odvoz odpadkov, ko se bo zbiranje embalažnih materialov po sistemu rumene vreče vključilo
v ceno odvoza odpadkov.
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Vsebina podprograma: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

246.000

Tudi v letu 2012 se bodo sredstva še naprej namenjala za urejanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih
naprav v občini. V proračunu se zagotavljajo sredstva za individualne priklope, saj je občina zavezana
izgraditi individualni priklop na sekundarno kanalizacijsko omrežje. V prihodnjih letih je potrebno v
proračunu še zagotoviti del sredstev za pokrivanje skupnih stroškov povezanih z Dolinsko kanalizacijo.
Stroški bodo nastajali vse dokler ne bodo končane vse investicije vključene v projekt Dolinske
kanalizacije.
V letu 2012 se v občini predvideva sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav v skladu z občinskim
pravilnikom, ki določa kriterije za dodelitev sredstev. Sredstva se bodo upravičencem razdelila na
podlagi javnega razpisa.
V proračunu Občine za leto 2012 se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav
in kanalizacij, predvsem gre za popravila, ki so vezana na objekte in opremo, tako imenovane
strojelome na opremi, ki je zavarovana.
Sredstva se zagotavljajo tudi za projekte in dokumentacijo povezane z odpadno vodo.
Vsi projekti so vključeni in prikazani v Načrtu razvojnih programov Občine Moravske Toplice za obdobje
2011-2014, ki je sestavni del proračuna občine za leto 2012.
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- 15029003 Izboljšanje stanja okolja
215.000,00
V okviru programa se sredstva namenjajo za izboljšanje stanja okolja. Predvideni so ukrepi za zaščito
Moravskih Toplic pred poplavami. V ta namen so že izdelani projekti, za katere je še potrebno pridobiti
upravna dovoljenja. Projekt obsega dela na severnem obrobju naselja, iz katerega se je v zadnjih
obdobjih tudi stekala meteorna voda in poplavljala nekatere predele Moravskih Toplic. Po projektu bi se
voda že pred naseljem kanalizirala v potok Lipnico in Titanov potok.
V letu 2012 se predvideva izdelava dokumentacije za OPPN protipoplavno zaščito v k.o. Sebeborci za
južno povodje Sebeborskega in povodje Martjanskega potoka.
Za izboljšanje stanja okolja so pomembni tudi vodotoki, ki so potrebni nujnih vzdrževanj. V proračunu za
leto 2012 se za vzdrževanje občinskih vodotokov namenja 15.000,00 EUR.
Pravne podlage:
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- občinski odloki in pravilniki

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Področje porabe 16 zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje preselitve v prostoru
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Dejavnosti področja so
namenjena tudi izboljšanju prostorskega načrtovanja s pridobivanjem podatkov o prostoru in s tem
povezanimi evidencami, ki služijo tudi drugim dejavnostim ter novim nalogam v zvezi z evidentiranjem
nepremičnin.
Področje porabe 16 zajema naslednje glavne programe:
− 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
− 1603 Komunalna dejavnost
− 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
− 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in
vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

- 16029003 Prostorsko načrtovanje
28.100,00
Vsebina podprograma: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.
Sredstva se zagotavljajo za vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom – sredstva za pripravo
prostorskega reda občine ter sredstva za prostorske dokumente in urbanistične natečaje občine.
Glavni poudarek v tem programu porabe se daje na pripravi Občinskega prostorskega načrta,
Občinskega podrobnega prostorskega načrta ter programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini. Ker
pa smo v preteklih letih namenili veliko sredstev za izvedbo navedenih projektov in ker je izdelava
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prostorskih planov skoraj končana, se v letu 2012 sredstva namenjajo le za izdelavo manjših
dokumentacij povezanih s prostorom.
1603 Komunalna dejavnost
Glavni program 1603 vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

- 16039001 Oskrba z vodo
773.733,00
Ključna naloga občine pri zagotavljanju zdrave pitne vode je nadaljevanje z izgradnjo vodovodov.
Občina že nekaj let vlaga v infrastrukturo na področju vodooskrbe in si s tem prizadeva za oskrbo
občanov z zadostno količino zdrave pitne vode, ki je vir življenja in je zelo pomembna za nadaljnji razvoj
občine.
Za pokrivanje investicij v izgradnjo vodovodov si občina prizadeva pridobiti večji del sredstev iz
naslova javnih razpisov, kajti lastna sredstva proračuna ne zadoščajo za pokritje tako obsežnih
projektov.
Že pred leti smo pričakovali pričetek izvajanja projekta »Pomurski vodovod«, vendar do realizacije ni
prišlo. Glede na razpoložljivo dokumentacijo pričakujemo pričetek izvajanja navedenega projekta v letu
2012. Projekti iz programa oskrbe s pitno vodo so vključeni v Načrt razvojnih programov Občine
Moravske Toplice 2011-2014 in so predvsem odvisni od pridobljenih virov financiranja tako iz evropskih
sredstev, kakor tudi iz sredstev iz državnega proračuna, seveda vse na podlagi javnih razpisov. Ker
izvedba projekta ni odvisna samo od naše občine in vključitve v proračun in ker se sam projekt ne sme
pričeti izvajati pred pridobitvijo sklepa, smo glede na obsežnost projekta in višino zaprošenih sredstev
za sofinanciranje prisiljeni počakati sklep in šele nato pristopiti k izgradnji.
V letu 2012 pa predvidevamo izgradnjo tistega dela vodovoda v k.o. Selo – Paserove grabe do Vučje
Gomile, ki ni v sistemu Pomurskega vodovoda in za katere zagotavljamo lastna sredstva proračuna
oziroma sredstva, ki občini pripadajo za investicije iz državnega proračuna na osnovi Zakona o
financiranju občin .
Prav tako kot za kanalizacijske sisteme se poleg sredstev proračuna namenjajo za vzdrževanje
vodovodnih sistemov sredstva pobrana z vodarino, ki jo kot upravljalca sistemov pobirata komunalno
podjetje Čista narava in Komunala Murska Sobota. Tam, kjer so upravljalci vodovodnih sistemov
krajevne skupnosti oziroma skupine občanov (razni vodovodni odbori), se sredstva za ta namen
zagotavljajo direktno iz prispevkov uporabnikov.
V letu 2012 se v proračun tako kot vzdrževanje kanalizacijskih sistemov vključuje tudi vzdrževanje
vodovodnih sistemov. Tako kot v letu 2011 se bo tudi v letu 2012 na osnovi spremenjene zakonodaje in
računovodskih standardov za javno infrastrukturo upravljalcu zaračunavalo najemnino oziroma
uporabnino. Upravljalec infrastrukture pa mora v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja pripraviti in izračunati cene storitev. V skladu
z navedenim pravilnikom občina lahko delno nameni sredstva za subvencioniranje cen storitev, ki
vključujejo na osnovi navedenega Pravilnika tudi amortizacijo teh osnovnih sredstev. Ker pa je
infrastruktura last občine, v zvezi z njo nastajajo tudi stroški zavarovanj, po drugi strani pa stroški
popravil, ki jih občina uveljavlja kot škodo na zavarovalnici.
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- 16039005 Druge komunalne dejavnosti
134.672,00
Vsebina podprograma: izvajanje programov gospodarskih javnih služb na področju javne snage,
čiščenja in vzdrževanja javnih površin in pokrivanju drugih stroškov povezanih z javnimi objekti v okviru
posameznih naselij. Sredstva se bodo dodelila posameznim naseljem v občini v skladu s sprejetimi
kriteriji.
Del sredstev proračuna se namenja za vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov v krajevnih
skupnostih oziroma v naseljih občine. Sredstva se namenjajo za javne potrebe posameznih naselij, kot
so sofinanciranje urejanja vaških in krajevnih poti ter ureditve drugih komunalnih objektov po naseljih s
pokrivanjem nastalih tekočih stroškov, ki nastajajo po naseljih, ter za pokrivanje drugih stroškov
povezanih z javnimi objekti. Sredstva za navedeno vzdrževanje se zagotavljajo na podlagi kriterijev , ki
so razvidni iz naslednje tabele:

NASELJE
ANDREJCI
BERKOVCI
BOGOJINA
BUKOVNICA
ČIKEČKA VAS
FILOVCI
FOKOVCI
IVANCI
IVANJŠEVCI
IVANOVCI
KANČEVCI
KRNCI
LONČAROVCI
LUKAČEVCI
MARTJANCI
MLAJTINCI
MORAVSKE
TOPLICE
MOTVARJEVCI
NORŠINCI
PORDAŠINCI
PROSENJAKOVCI
RATKOVCI
SEBEBORCI
SELO
SREDIŠČE
SUHI VRH
TEŠANOVCI
VUČJA GOMILA
SKUPAJ

POV.
V KM2
5,06
1,61
6,99
3,85
4,27
9,10
6,03
4,37
2,34
3,78
4,09
2,62
3,40
1,38
3,70
6,28

vaški650
gasilski
EUR
domovi 4,50
po
NUSZ 2011 15%
v cca
EUR
km2
V EUR
NUSZ
m2
za m2
3.289
3.467,88
520
500 2.175
1.047
889,07
133
150
653
4.544
24.059,52 3.609
650 2.828
2.503
804,98
121
150
653
2.776
1.464,73
220
300 1.305
5.915
13.190,06 1.979
450 1.958
3.920
3.962,66
594
400 1.740
2.841
23.164,13 3.475
400 1.740
1.521
373,15
56
250 1.088
2.457
2.741,23
411
250 1.088
2.659
1.573,59
236
150
653
1.703
795,99
119
300 1.305
2.210
1.114,38
167
300 1.305
897
1.850,85
278
0
0
2.405
13.817,77 2.073
500 2.175
4.082
4.170,88
626
200
870

8,60 5.590
10,18 6.617
3,16 2.054
2,42 1.573
6,66 4.329
2,77 1.801
7,82 5.083
9,23 6.000
3,80 2.470
3,17 2.061
7,37 4.791
9,97 6.481
144,02 93.613

116.424,03
4.042,00
5.862,29
581,02
5.732,03
1.441,44
15.253,09
9.045,72
675,06
3.117,24
9.813,94
4.301,23
273.729,96

17.464
606
879
87
860
216
2.288
1.357
101
468
1.472
645
41.059

800
250
500
100
950
300
550
550
250
250
800
650
10.900

3.480
1.088
2.175
435
4.133
1.305
2.393
2.393
1.088
1.088
3.480
2.828
47.415

Skupaj
EUR
5.984
1.832
10.980
3.276
4.300
9.851
6.254
8.055
2.664
3.956
3.547
3.127
3.682
1.175
6.653
5.578
26.534
8.311
5.108
2.095
9.321
3.322
9.763
9.749
3.659
3.616
9.743
9.953
182.087

V zgornji tabeli so prikazana sredstva za potrebe naselij in sicer:
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- za potrebe vzdrževanja vaško gasilskih domov oziroma za tekoče obnove in vzdrževanje objektov
KS in društev v višini 47.415 ter za
- vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov v KS v višini 134.672 EUR ( 93.613 EUR in 41.059 EUR).
V primerjavi z letom 2011 in preteklimi leti se sredstva za urejanje komunalnih objektov po naseljih
povečujejo, saj se povečuje eden izmed kriterijev za določitev višine sredstev, to je delež od
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V preteklih letih je ta delež predstavljal 10 %
nadomestila, v predlaganem proračunu pa je povečan na 15%. S tem se želi posameznim naseljem
omogočiti večja samostojnost pri urejanju posameznih komunalnih in drugih objektih v naselju.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Glavni program 1605 vključuje sredstva za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje
stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.
- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
3.300,00
Stanovanjska dejavnost je področje, katere vir ni primerna poraba temveč so vsa sredstva zbrana iz
naslova anuitet za odprodana stanovanja po stanovanjskem zakonu, ki jih je občina pridobila z
delitveno bilanco. Sredstva se namensko porabijo za tekoče stroške ter pridobitev in ureditev novih
stanovanj.
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
2.200,00
V skladu z zakonodajo s stanovanjskega področja je občina zavezana del sredstev od odprodaje
stanovanj nakazati Stanovanjskemu in Odškodninskemu skladu Republike Slovenije.
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
Glavni program 1606 vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč,
- 16069002 Nakup zemljišč.
- 16069002 Nakup zemljišč
50.000,00
V proračunu Občine Moravske Toplice se v letu 2012 načrtujejo sredstva za odkupe zemljišč, ki so
povezana z izvedbo investicij kot so ureditev komunalne infrastrukture (ceste, vodovarstvena območja,
prečrpališča….). Odkupi zemljišč se bodo vršili v skladu z letnim načrtom in projekti.
Pravne podlage:
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o stavbnih zemljiščih
- Stanovanjski zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- občinski odloki in pravilniki
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17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO
Področje porabe 17 zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in bolnišničnega
zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge
programe na področju zdravstva.
1707 Drugi programi na področju zdravstva
Glavni program 1707 vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.
- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
70.000,00
Vsebina podprograma: nujna zdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva,
plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
V proračunu za leto 2012 občina zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega
zavarovanja oseb brez zaposlitve oziroma brez drugih virov dohodkov.
Sredstva so torej namenjena plačilu osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki tega ne
morejo urediti po drugih predpisih. Število občanov, ki imajo pravico do plačila osnovnega
zdravstvenega zavarovanja iz občinskega proračuna se giblje med 163 do 199 oseb (mesec oktober
2011 163 oseb)
Zavarovalna premija v mesecu oktobru 2011 znaša 29,76 EUR na zavarovanca mesečno, kar je bila
tudi osnova za izračun potrebnih sredstev za ta namen.
- 17079002 Mrliško ogledna služba
6.000,00
Vsebina podprograma: plačilo storitev mrliško ogledne službe.
Mrliško ogledna dejavnost je z zakonom predpisana obveznost občine. Sestavljena je iz dveh delov in
sicer:
− iz mrliških ogledov, ki jih pri nas opravljajo praviloma zdravniki zdravstvenega doma in
− iz obdukcij (sodne obdukcije) po naročilu zdravnika, ki je opravil zdravniški ogled in jih izvajajo
bolnišnice.
Zlasti obdukcije v zadnjih letih povečujejo stroške mrliško-ogledne službe.
Sredstva se zagotavljajo za pokrivanje mrliško ogledne službe, ki obsega opravila mrliškega oglednika
(ogled, potrditev smrti, prijave smrti na pristojnem uradu …) za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno
bivališče na območju Občine Moravske Toplice ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega
bivališča, umrli pa so na območju občine. Krijejo se tudi stroški obdukcij in stroški tehnične pomoči pri
obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.
Višina sredstev za pokrivanje gornjih obveznosti je zelo težko predvidljiva in je odvisno od opravljenega
števila storitev.
Pravne podlage:
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zdravstveni dejavnosti

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje porabe 18 zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih
skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
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1802 Ohranjanje kulturne dediščine
Glavni program 1802 vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične
kulturne dediščine.
- 18029001 Nepremična kulturna dediščina
15.000,00
Pod nepremično kulturno dediščino spada vzdrževanje, saniranje, zaščita, ohranjanje spomenikov spomeniško kulturne akcije, postavitev spominskih obeležij. V okviru te postavke se v proračunu
zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture – kulturnih spomenikov
ter kulturne dediščine in sicer obnovo kapelice v Berkovcih ter drugih objektov v skladu s programom in
potrebami. Cilj zagotavljanja proračunskih sredstev je ohranjanje nepremične in premične kulturne
dediščine.
- 18029002 Premična kulturna dediščina
214.700,00
V letu 2011 bo občina zagotavljala del sredstev za nakup stalne zbirke v Galeriji Murska sobota, kjer je
občina tudi soustanoviteljica navedenega zavoda ter za sofinanciranje odkupa muzealij v Pomurskem
muzeju Murska Sobota.
V letu 2012 se predvideva tudi izvedba projekta »Prenova večnamenske dvorane Ivanci« ki zajema
izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v večnamenski dvorani in zamenjavo azbestne strešne kritine na
pomožnem objektu ter zunanjo ureditev okolice objekta. S projektom se izboljšujejo pogoji za
prostočasno udejstvovanje in medgeneracijsko druženje v vasi Ivanci ter s tem zagotavljajo
enakovrednejši bivalni pogoji na podeželskem območju.

1803 Programi v kulturi
Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
71.600,00
Občina v proračunu zagotavlja sredstva za delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti,
s čimer želi omogočiti dostop do knjižničnega gradiva in storitve vsem občanom občine. S sredstvi, ki se
zagotavljajo knjižnici se pokriva del stroškov plač in drugih prejemkov zaposlenih, sredstva za prispevke
delodajalca ter sredstva za materialne stroške knjižnice. Stroški se pokrivajo na osnovi letne pogodbe,
kajti Občina Moravske Toplice nastopa do Pokrajinske in študijske knjižnice kot pogodbena partnerica.
Poleg redne dejavnosti knjižnice občina sofinancira tudi stroške nakupa knjižničnega gradiva.
- 18039002 Umetniški programi
5.000,00
Občina Moravske Toplice, kot soustanoviteljica sofinancira izvajanje programa Galerije Murska Sobota
in Pomurskega muzeja Murska Sobota.
- 18039003 Ljubiteljska kultura
30.700,00
V okviru proračunskih postavk znotraj programa se zagotavljajo sredstva za določene kulturne projekte
in prireditve kot so razstave, likovne kolonije, Košičev teden kulture ter sredstva za sofinanciranje
dejavnosti kulturnih društev. Izvajalci kulturnih programov bodo izbrani na osnovi javnega razpisa v
skladu s Pogoji in merili za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se
financirajo ali sofinancirajo iz proračun občine Moravske Toplice ter v skladu s Pravilnikom o
financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna občine
Moravske Toplice na podlagi javnega razpisa.
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- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
61.700,00
V letu 2012 se zagotavljajo sredstva za mesečno izdajo lista Lipnica v obsegu 24 strani na posamezno
številko glasila. Ker smo že v letu 2011 zaradi vedno večjega števila zahtev po objavah raznih
prispevkov in aktov predvideli nekoliko večje število izdaj občinskega časopisa Lipnica, se za leto 2012
predvideva izdaja 12 številk glasila. Ker smo na narodnostnem območju in ker se del prispevkov
objavlja tudi v madžarskem jeziku se stroški prevodov pokrivajo iz naslova sredstev narodnosti. Glede
na to, da se število izvodov izdaje informativnega lista Lipnica povečuje se predvideva del stroškov
pokriti preko trženja, to je preko plačljivih oglasov.
Občina pa izvaja informiranje svojih občanov in širše javnosti tudi preko drugih časopisov ter radijskih
in TV postaj ter preko raznih drugih načinov informiranja, za kar namenja sredstva v višini 8.000 EUR.
1804 Podpora posebnim skupinam
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim
Predstavlja program podpore na področju narodnosti. Sredstva za izvajanje programov na področju
narodnosti so namenska in se uporabljajo za delovanje Madžarske narodne samoupravne skupnosti
občine Moravske Toplice, kakor tudi za dvojezične potrebe na ravni občine. Višina porabe teh sredstev
se usklajuje z višino namenskih prihodkov za dvojezične potrebe iz državnega proračuna po programu.
- 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim
149.940,00
Predstavlja program podpore na področju narodnosti. Sredstva za izvajanje programov na področju
narodnosti so namenska in se uporabljajo za delovanje Madžarske narodne samoupravne skupnosti
občine Moravske Toplice, kakor tudi za dvojezične potrebe na ravni občine.
Višina porabe teh sredstev se usklajuje z višino namenskih prihodkov za dvojezične potrebe iz
državnega proračuna opredeljenih v samem Odloku o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2012
in v skladu s programom. Program financiranja se nanaša na potrebe na narodnostno mešanem
območju, ki se vežejo tako na delovanje madžarske narodnostne skupnosti in narodnostnega sveta
MNSS v občini, kot na vsebine, in so pomembne za življenje ljudi ob meji na narodnostno mešanem
območju.
Tako kot v preteklih letih si je Občina Moravske Toplice skupaj s predstavniki madžarske narodne
samoupravne skupnosti občine zastavila program dela za leto 2012, ki temelji na podpori in
spodbujanju dejavnosti, ki poudarja in širi ohranitev madžarske narodne zavesti in materinega jezika.
V letu 2012 se bodo na področju narodnosti izvajale naloge stalnega značaja kot so:
- podpiranje in spodbujanje dejavnosti, ki poudarja in širi pomembnost ohranitve madžarske
narodne zavesti in materinega jezika;
- podpiranje dejavnosti in programov za širjenje madžarskega jezika (spodbujanje uporabe
madžarskega jezika v uradnem poslovanju ter pri delu krajevnih skupnosti, organizacij, ustanov
in društev na narodnostno mešanem področju);
- poudarjena podpora kulturnih društev, ki delujejo na področju Občine Moravske Toplice, s
posebno pozornostjo na programih, ki ohranjajo izročilo, ljubiteljsko dejavnost in zabavne
vsebine;
- spodbujanje dela ostalih društev, ki delujejo na območju občine in njihovo podpiranje v skladu z
možnostmi;
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- spodbujanje ohranjanja madžarskega jezika in narodne zavesti v programih v vrtcih in šolah ter
njihovo podpiranje v skladu z možnostmi;
- poudarjeno spodbujanje mladinskih programov in nudenje pomoči - dodelitev motivacijskih
štipendij oziroma denarnih pomoči za uspešne študente iz vrst madžarske narodnosti, ki svojo
narodno pripadnost tudi sprejmejo, na osnovi predhodnih razpisov in konkretno določenih
kriterijev;
- podpiranje jezikovnih, kulturnih in verskih programov na narodnostno mešanem področju
občine (posebna pozornost in pomoč gre Reformatorski krščanski cerkveni skupnosti, katere
sedež je v občini);
- spodbujanje vzdrževanja stika z matično domovino (na ravni samouprav, društev in županij),
podpiranje in izvajanje že obstoječega ter na novo vzpostavljenega sodelovanja med društvi in
naselji;
- tesno sodelovanje z občinsko samoupravo in njenim vodstvom ter z ustanovami in društvi
občine večinskega slovenskega naroda;
- delno organiziranje in podpiranje nacionalnih proslav in drugih prireditev madžarskega značaja;
- izvedba in podpiranje programov, ki prispevajo k strokovni izmenjavi izkušenj in podpori
prestiža madžarskih kulturnih vrednot;
- spodbujanje vsaj enega samega madžarskega programa v vsakem narodnostno mešanem
naselju;
- obsežnejša predstavitev narodnostno mešanega območja Občine Moravske Toplice in
madžarskih vrednot v bogato ilustrirani publikaciji (zgodovina, izročilo, ohranjanje izročila,
etnografske in kulturne značilnosti, gospodarstvo in kmetijstvo, društveno in versko življenje,
demografski podatki, naravne danosti, turistične značilnosti, galerija fotografij itd.) – publikacija
se bo pripravljala tri leta in bo predstavljena poleti 2014, tako bo potrebno tudi finančni okvir
razdeliti na tri leta;
- spremljanje gospodarskega, demografskega in socialnega položaja ter kmetijske dejavnosti na
narodnostno mešanem področju; sprejemanje stališč v zvezi z aktualnimi vprašanji in programi
na omenjenih področjih, po potrebi podpiranje posameznih konkretnih nalog;
- podpiranje slovensko-madžarskih stikov na Goričkem in v Pomurju;
- tesno sodelovanje s pomurskimi madžarskimi kulturnimi, informacijskimi, znanstvenimi in
drugimi strokovnimi ustanovami ter društvi;
- tekoči stroški povezani z objekti in opremo, ki jo uporabljajo občinski narodnostni svet, krajevne
skupnosti, društva in drugi dejavniki iz tega območja;
- izvajanje pomoči ostarelim in bolnim po domovih preko različnih programov, kot je pomoč na
domu in drugi;
- izvedba drugih programov, ki so povezani z madžarsko narodnostjo in se izvajajo preko
občinske uprave ter
- pokrivanje stroškov občinskih svetnikov iz narodnostnega področja.
Zapisani program dela se bo izvajal preko Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine
Moravske Toplice, ki tako kot v letu 2011 predvideva eno redno zaposlitev. Poleg redno zaposlene
osebe pa se bo program izvajal s pomočjo članov sveta madžarske narodne samoupravne skupnosti,
kakor tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev, za kar so planirana sredstva v okviru finančnega načrta
MNSS. Del zastavljenega programa pa se bo izvajal preko proračuna občine Moravske Toplice.
Ker so to namenska sredstva za narodnostno področje, se lahko porabljajo le za namene, ki
predstavljajo dodatne stroške na področju narodnosti oziroma tako, da se omogoča hitrejši razvoj na
tem področju in v višini, ki jih prejmemo iz Urada za narodnosti za ta namen.
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- 18049004 Programi drugih posebnih skupin
10.560,00
V okviru programa posebnim skupinam pa se zagotavljajo tudi sredstva za programe drugih skupin
oziroma različnih društev, ki jih ni moč razvrstiti v druge programe.
Sredstva se namenjajo za programe posameznih društev na podlagi vlog in dokazil o izvedbi navedenih
programov.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
Šport je del splošne kulture družbe, sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju med delom in
sprostitvijo, krepi njegovo zdravje, spodbuja njegovo ustvarjalnost, skratka bogati kakovost življenja
slehernega človeka.
Glavni program 1805 vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za
mladino.

- 18059001 Programi športa
201.850,00
Dejavnost na področju športa in rekreacije je javno dobro, kakor tudi ekonomska kategorija zato je
smiselno, da lokalna skupnost skrbi za njegov razvoj in zagotavlja del proračunskih sredstev za njegovo
izvajanje.
Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športnih objektov.
Tako kot v preteklih letih bodo tudi v letu 2012 sofinancirane dejavnosti izvajalcev športnih programov,
ki bodo izbrani na osnovi letnega programa športa in javnega razpisa. Izbrani programi izvajalcev bodo
iz občinskega proračuna sofinancirani v skladu s kriteriji, ki bodo podrobno opredeljeni v javnem razpisu
in v razpisni dokumentaciji na osnovi Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v
Občini Moravske Toplice.
V letu 2012 se bo prav tako na podlagi javnega razpisa sofinanciralo investicijsko vzdrževanje športnih
objektov v višini razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen.
V letu 2012 se v proračunu namenja za področje športa nekoliko več sredstev, saj se pričakujejo
sredstva iz naslova javnih razpisov za sofinanciranje investicij na področju športa. Vsi predvideni
projekti so sestavni del Načrta razvojnih programov občine 2012-2015 s prikazom predvidenih virov
financiranja.
Pravne podlage:
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- Zakon o zavodih
- Zakon o športu
- Zakon o društvih
- Zakon o medijih
- Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih

19 – IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje je eno izmed najbolj obsežnih področij proračunske porabe za katerega mora zagotoviti
občina materialne in ostale pogoje za delovanje javnih zavodov, katerih ustanovitelj je.
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Osnovna naloga občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev
za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja, izobraževanja
odraslih in drugih oblik izobraževanja.
Področje porabe 19 zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega
izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike
pomoči šolajočim.
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 19029001 Vrtci
1.389.220,00
Glavni program 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in
drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
V skladu z Zakonom o vrtcih je občina dolžna za otroško varstvo zagotoviti sredstva za:
 razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine,
 razliko med 77% ceno in polno ceno programa za slehernega otroka iz občine vključenega v
programe vrtca,
 pokrivanje tekočega vzdrževanja stavb in opreme,
 investicije.
Tako se v proračunu naše občine zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov dejavnosti vrtcev (plačilo
razlike med ceno programov in plačili staršev, plačilo za manjkajoče število otrok v vrtcu, dodatni
program v vrtcih – sofinanciranje obdaritve otrok ob Dedku Mrazu…), sredstva za vzdrževanje vrtcev,
nakup opreme in morebitna investicijska vlaganja in gradnje.
Za zagotavljanje nalog na tem področju občina namenja iz leta v leto večji delež sredstev. V občini
Moravske Toplice se predšolska vzgoja izvaja v okviru dnevnega programa, ki obsega program varstva
za prvo in drugo starostno obdobje. Na predlog javnega vrtca ekonomsko ceno sprejme občinski svet,
cena pa vsebuje stroške dela, stroške materiala in storitev ter stroške živil za otroke. Cena se določi na
način, kot to določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih ki izvajajo javno
službo. Občina je na podlagi zakona dolžna kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter
prispevkom staršev. Višina prispevka staršev se določi z odločbo, ki jo od 01.01.2012 izdajajo Centri za
socialno delo na podlagi materialnega stanja družine in v skladu s pravilnikom o plačilih staršev za
programe v vrtcih. Razlika se plačuje tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah za otroke s
stalnim bivališčem v Občini Moravske Toplice.
Število otrok med letom niha, predvsem se spremeni v mesecu septembru z novim šolskim letom, zato
je višino prispevka občine težko določiti.
Iz proračuna lokalne skupnosti se v skladu z zakonom o vrtcih zagotavljajo sredstva za plačilo razlike
med ceno programa in plačilom staršev za vse tiste otroke, ki imajo v lokalni skupnosti stalno
prebivališče in obiskujejo vrtce izven občine Moravske Toplice. V navedene vrtce v drugih občinah je v
povprečju vključenih 33 otrok s stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice.
Občina pa v skladu z zakonom pokriva tudi stroške predšolske vzgoje v okviru bolnišničnih oddelkov za
čas bivanja otrok iz občine v bolnišnici.
S 1.1.2012 stopi v veljavo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki prinaša kar nekaj
novosti v zvezi z uveljavljanjem pravic za znižano plačilo vrtca. Kot je bilo že prej navedeno se od
01.01.2012 odloča o znižanem plačilu vrtca na Centrih za socialno delo in ne na občini. Z odločbo, s
katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za
drugega in vsakega naslednjega otroka. Če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji
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odločbe, odloči o tem s posebno odločbo. V skladu z navedenim zakonom pa se od 01.01.2012
spremeni tudi lestvica, ko določa višino plačila staršev v odstotku od cene programa.
Plačilo staršev v odstotku od cene programa
dohodkovni povprečni mesečni dohodek na
razred
osebo v % od neto povprečne plače
1
2
3
4
5
6
7
8
9

do 18 %
nad 18 % do 30 %
nad 30 % do 36 %
nad 36 % do 42 %
nad 42 % do 53 %
nad 53 % do 64 %
nad 64 % do 82 %
nad 82 % do 99 %
nad 99 %

plačilo staršev v
odstotku od cene
programa
/
10 %
20 %
30 %
35 %
43 %
53 %
66 %
77 %

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji),
vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %). 77 % cene pa plačajo
tudi starši, katerih povprečni mesečni neto dohodek na osebo znaša več kot 99% neto povprečne plače
v državi. Prav tako starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno
programa, v katerega je vključen otrok.
Posebno vprašanje v občini so nekatere enote oziroma oddelki vrtca, ki delujejo z majhnim številom
otrok v oddelku. Zaradi premajhnega števila otrok mora občina zagotoviti za te oddelke v skladu z
metodologijo dodatna sredstva (občina mora v takih primerih kriti stroške nezasedenega mesta v višini
cene vrtca brez stroškov hrane), kar pa pomeni dodatno obremenitev proračuna.
Ugotavljamo torej, da se na eni strani pojavlja v posameznih enotah vrtca oziroma v oddelkih premalo
število otrok, medtem ko so drugi prezasedeni in je povpraševanje po prostih mestih večje, kot vrtec
zmore sprejeti otrok.
Na podlagi zakona o vrtcih se v proračunu zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in za
najnujnejša vzdrževanja objektov in opreme. V letu 2012 pa se v primeru pridobitve evropskih sredstev
predvideva tudi začetek izgradnje vrtca v moravskih Toplicah.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
Glavni program 1903 –vključuje sredstva za financiranje osnovnih ter glasbene šole
- 19039001 Osnovno šolstvo
462.860,00
Občina Moravske Toplice je ustanoviteljica naslednjih javnih zavodov, ki izvajajo javno službo na
področju osnovnega izobraževanja:
- Osnovna šola Bogojina,
- Osnovna šola Fokovci in
- Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci.
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Na podlagi zakona se osnovnim šolam iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva za:
 plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole (ogrevanje, voda, elektrika,
zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje opreme in prostorov in razne storitve),
 investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim šolam,
 sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole kot je razširjena dejavnost.
Poleg teh določil pa občina zagotavlja tudi sredstva za plače zaposlenih, ki jih ministrstvo za šolstvo in
šport ne priznava v sistemizacije za posamezno šolo. To je predvsem tehnični kader, ki ga pa šola za
izvajanje dejavnosti potrebuje. Od 1.09.2011 pa občina priznava OŠ Fokovci dodatne ure pouka
pedagoškega kadra in s tem rešuje izvajanje kombiniranega pouka na tej šoli.
Kot kriterij za določanje višine sredstev za posamezno šolo je upoštevano število oddelkov v šoli, kot
izhodišče za izračun potrebnih sredstev pa je predvidena realizacija navedenih stroškov v letu 2011. Za
leto 2012 se sredstva za materialne stroške v posameznih šolah povečujejo nekoliko več, kot so
predvidevanja o višini inflacije v prihodnjem letu, saj občina pokriva fiksne materialne stroške kot sta
elektrika in kurjava, ki pa so se v letu 2011 zelo povečali.
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za razširjeno dejavnost šol in sicer za programe, kot so
posebne akcije šol z raziskovalnimi in izobraževalnimi projekti kakor tudi izvedba projektnih in razvojnih
dejavnosti, financiranje nadstandardnih storitev v šolstvu, občinska, medobčinska, regijska in državna
tekmovanja učencev, ter za kritje drugih stroškov in prioritetnih dejavnosti
Za investicijsko vzdrževanje šol se letno zagotovijo v proračunu sredstva v skladu z letnimi pogodbami
in sicer za nujna vzdrževalna dela in nabavo opreme direktno na račun zavoda na podlagi zahtevka z
dokazili o porabljenih sredstvih, del sredstev pa se namenja za direktna izplačila iz proračuna za nujne
investicije za potrebe osnovne šole. Izhodišče za izračun potrebnih sredstev posamezne šole je
obračunana amortizacija preteklega koledarskega leta.
V proračunu za leto 2012 se planirajo sredstva za dokončno ureditev Dvojezične osnovne šole
Prosenjakovci pod pogojem, da pridobimo sredstva iz državnega proračuna. Navedena investicija je
sestavni del Načrta razvojnih programov občine v letu 2012.

- 19039002 Glasbeno šolstvo
9.900,00
Za potrebe izvajanja dejavnosti glasbenih šol občina sofinancira del materialnih stroškov glasbenih šol.
Ker naša občina ni ustanoviteljica nobene glasbene šole, otroci iz občine pa obiskujejo Glasbeno šolo v
Murski Soboti in Beltincih bo v letu 2012 občina sofinancirala izvajanje dejavnosti v višini 121,00 EUR
glede na število otrok vključenih v posamezen zavod.

1905 Drugi izobraževalni programi
Glavni program 1905 –vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.
- 19059001 Sofinanciranje izobraževanja odraslih
4.400,00
Vključujejo se sredstva za izobraževanje odraslih, ki pomenijo sofinanciranje programov izobraževanja
odraslih preko Ljudske univerze v Murski Soboti po vnaprej dogovorjenem letnem programu ter za
sofinanciranje raznih izobraževalnih tečajev in programov - razne raziskovalne naloge, tabori …
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1906 Pomoči šolajočim
Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.
- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
240.000,00
V skladu z zakonom je občina dolžna zagotoviti prevoze učencem oddaljenim od šole več kot 4
kilometre oziroma prevoze na nevarnih poteh. Za šolske prevoze občina nameni letno v proračunu
240.000,00 EUR na podlagi opravljenih prevozov prevoznikov, ki sta bila izbrana na javnem razpisu za
šolsko leto 2011/2012.
Občina zagotavlja tudi prevoze učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s prilagojenim
programom v Murski Soboti, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi s strani zavoda RS za šolstvo,
kakor tudi prevoze otrok v šolo izven šolskega okoliša v katerem prebivajo v višini, ki bi jo za tega
učenca poravnali v domačem šolskem okolišu.

- 19069004 Študijske pomoči
30.000,00
Zagotavljajo se sredstva za štipendije v Občini Moravske Toplice v skladu s Pravilnikom o štipendiranju
v Občini Moravske Toplice, ki določa postopek, pogoje in kriterije za podeljevanje štipendij, višino
štipendije, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja. Štipendije se
podeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki se objavi v občinskem glasilu, na spletni strani Občine
Moravske Toplice in na spletni strani Pomurska izobraževalne fundacije (PIF).
Pravne podlage:
- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o lokalni samoupravi
- Občinski pravilniki

20 – SOCIALNO VARSTVO
Področje porabe 20 - zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe
pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.
2002 Varstvo otrok in družine
Glavni program 2002 –vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.
- 20029001 Drugi programi v pomoč družini
47.400,00
V mesecu decembru 2010 je občina sprejela sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Moravske Toplice na podlagi katerega se družini oziroma staršem ob rojstvu otrok dodeli
enkratna denarna pomoč v višini 1.000 EUR .
V okviru proračuna pa se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje »Varne hiše«, ki zagotavlja ogroženim
materam z otroci varen in začasen dom.
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva
Glavni program 2004 vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v
pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim
ter drugim ranljivim skupinam.
- 20049001 Centri za socialno delo
3.500,00
Center za socialno delo Murska Sobota bo tako kot v preteklih letih tudi v letu 2011 za občino opravljal
naloge, ki mu jih nalaga zakon o socialnem varstvu, njegovo izvajanje pa financira občina iz
proračunskih sredstev. Opravljal bo naloge povezane z deli pomoči družini na domu, ki je vključena
pod program socialnega varstva starih, skrbel za mlade v kriznem centru, dodeljeval enkratne socialne
pomoči osebam, ki so pomoči potrebne, preverjal in ugotavljal socialne razmere občanov in izdal
poročila za uveljavljanje drugih pravic in drugo.
- 20049002 Socialno varstvo invalidov
10.000,00
Zakon o socialnovarstvenih storitvah je pred leti uvedel družinskega pomočnika, ki so ga dolžne
financirati občine. Gre za težje invalide in ostarele, ki imajo, namesto domskega varstva, pravico izbrati
za pomoč družinskega pomočnika.
Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le ta potrebuje. Družinski pomočnik je
lahko oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo ali se je z namenom, da bi postala družinski
pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko
oseba, ki ima stalno prebivališče isto kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov invalidne
osebe . V letu 2012 se načrtuje zaposlitev enega družinskega pomočnika.
Družinski pomočnik, izbran po postopku, ki ga vodi CSD, je upravičen do nadomestila plače v višini
minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila, če je zaradi tega zaposlen s krajšim delovnim časom.
Sorazmerni del plačila se usklajuje z minimalno plačo.
V skladu z zakonodajo so za financiranje družinskih pomočnikov dolžni prispevati sredstva tudi
upravičenci in zavezanci. Sredstva se nakazujejo direktno v občinski proračun iz računa Zavoda za
pokojninsko zavarovanje.
- 20049003 Socialno varstvo starih
254.100,00
Med večje postavke na področju tekočih transferov spadajo planirana sredstva za plačilo oziroma
doplačilo storitev v zavodih za oskrbo domskega varstva otrok in starejših, kadar je upravičenec
oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih. Višino doplačila
oskrbovancev in njihovih zavezancev določi Center za socialno delo na osnovi Uredbe o merilih za
določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev.
Oskrbovanci prispevajo k plačilu domske oskrbe lastna sredstva na podlagi izdane odločbe. V primerih,
ko imajo oskrbovanci premoženje, se proračunska plačila oskrbnih stroškov zavarujejo z zaznambo v
zemljiški knjigi.
Program pomoči na domu smo v naši občini začeli uvajati že pred leti. V okolju se je dobro uveljavil in
pogosto nadomešča domsko varstvo ostarelih, zlasti v primerih, ko starejša oseba še ni v pretežni meri
odvisna od tuje pomoči. Program pomoči na domu na območju občine izvaja CSD Murska Sobota z
dvema zaposlenima oskrbovalkama.
Ob dejstvu, da v domovih za starejše ni prostih mest, je program pomoči na domu zelo pomembna, pa
tudi humana oblika skrbi za starejše prebivalstvo. Po nekajletnem uvajanju programa pomoči na domu
ugotavljamo, da smo uspeli zmanjševati izjemen pritisk starejših na zavodsko varstvo.
Vsaka oskrbovalka opravi povprečno okoli 110 efektivnih ur oskrbe mesečno, kar je glede na razpršeno
poselitev dobro. Na oskrbovanca odpade v naši občini povprečno cca. 3 efektivne ure na teden.
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Prav tako kot v letu 2011 bosta tudi v letu 2012 izvajali službo pomoči na domu dve izvajalki iz občine
Moravske Toplice, ki sta zaposleni na Centru za socialno delo v Murski Soboti. Pomoč družini na domu
se financira preko cene, ki jo vsako leto sprejme občinski svet in predstavlja polno ceno storitve in
subvencijo občine k navedeni storitvi. V preteklih letih je občina subvencionirala uporabnikom storitve
pomoč na domu 50% cene, kar predvidevamo tudi za leto 2012, v kolikor ne bo na tem področju
spremenjena zakonodaja.
Občina pa vsako leto tudi financira srečanje starejših občanov, ki se izvaja preko krajevnih skupnosti
oziroma po posameznih naseljih.
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20.700,00
Vsebina podprograma: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, plačilo pogrebnih
stroškov za umrle brez svojcev oziroma skrbnikov ter sofinanciranje zavetišča za brezdomce.
Proračunska sredstva so namenjena enkratnim denarnih pomočem občanom, ki se znajdejo v začasnih
socialnih stiskah (nakupi šolskih potrebščin, ozimnica in podobno). Občan je upravičen do enkratne
denarne pomoči v primerih, ko je že izkoristil pravice na podlagi Zakona o socialnem varstvu iz
državnega proračuna. Postopke podeljevanja denarnih pomoči vodi Center za socialno delo Murska
Sobota.
V letu 2012 bo občina pristopila k sofinanciranju materialnih stroškov v zavetišču za brezdomce v
Murski Soboti v višini 6.000,00 EUR, ki je namenjeno brezdomnim osebam iz Pomurska regije in je
edini tovrstni program v tej regiji. Brezdomstvo je ekstremna oblika revščine in socialne izključenosti, ki
zahteva celostno in kompleksno obravnavo ter podporo na različnih področjih življenja. Uporabnikom v
zavetišču za brezdomce v Murski Soboti se poleg celodnevnega bivanja, zagotovitve toplega obroka,
zagotovitve vzdrževanja osebne higiene, toaletnih potrebščin, obutve in obleke, so stanovalci posebej
deležni individualne obravnave, pomoči in podpore pri urejanju različnih statusnih in formalnih zadev,
treninga socialnih veščin, vključevanja na trg dela, normalizaciji zdravstvenega stanja in podobno. V
okviru dnevnega centra je organizirano delo s skupino preko različnih delavnic in drugih aktivnosti,
druženja, pridobivanja različnih spretnosti in funkcionalnih znanj. Stroški zavetišča za brezdomce v
murski Soboti se delijo na osnovi ključa števila prebivalstva med 27 Pomurskih občin.
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
3.90,00
Proračunska postavka vključuje sredstva za dejavnost dobrodelnih društev, invalidskih organizacij in
organizacij za samopomoč. Zagotavljajo se sredstva za izvajanje programov medobčinskih društev, ki
pokrivajo področje sociale.
Pravne podlage:
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o rdečem križu

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
2201 Servisiranje javnega dolga
Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
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- 22019001Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje 252.300,00
V letu 2012 se v proračunu zagotavljajo sredstva za odplačilo anuitet za že najeta kredita, ki zapadejo v
tem koledarskem letu, kakor tudi sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim
dolgom, ki so planirana na posameznih proračunskih postavkah.
Pravne podlage:
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Zajemajo sredstva za odpravo posledic naravnih ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne in
ekološke sile ter sredstva za finančne rezerve, ki so namenjena za zagotovitev sredstev za naloge, ki
niso predvidene s sprejetim proračunom in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih naravnih nesreč
Glavni program 2302 –vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave,
plazovi, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske
bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
- 23029001 Rezerva občine
21.625,00
Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za
proračunsko rezervo. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo
posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V proračunsko rezervo se izloča del skupno
doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine
1,5% prejemkov proračuna. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine,
ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance
pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V
drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o
proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.

2303 Splošna proračunska rezervacija
- 23039001 Splošna proračunska rezervacija
21.650,00
Na osnovi določil Zakona o javnih financah ima občina splošno proračunsko rezervacijo, ki je
namenjena za plačila tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane, oziroma so planirane premalo.
Sredstva se bodo na osnovi določil Odloka o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2012 v skladu
z izkazanimi potrebami neposrednih proračunskih uporabnikov razporedila s sklepom župana.
Pravne podlage:
- Zakon o javnih financah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
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KS - KRAJEVNE SKUPNOSTI
Na podlagi statuta Občine Moravske Toplice je na območju občine ustanovljenih 14 krajevnih skupnosti
v katere je vključenih 28 naselij. Vsaka od naštetih krajevnih skupnosti se financira preko svojega
računa in je dolžna pripraviti tudi svoj finančni načrt, ki je sestavni del proračuna.
Sveti krajevnih skupnosti oziroma krajevnih odborov samostojno razpolagajo s sredstvi, ki so za njeno
delovanje določena kot izvirna sredstva krajevnih skupnosti v skladu z Odlokom o proračunu občine za
leto 2012. Za izvajanje programa investicij v področje krajevne infrastrukture in druge objekte pa je
potrebno v skladu z odlokom pridobiti predhodno soglasje župana, načrtovana investicija pa mora imeti
zaključeno finančno konstrukcijo brez dodatnih zadolžitev.
Za izvajanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti, kakor tudi izvajanje programov je potrebno
upoštevati celotno zakonodajo, ki velja za izvrševanje proračuna občine.
Pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o javnih naročilih in
- Drugi predpisi in odloki

Moravske Toplice, november 2011

Pripravila občinska uprava

Župan:
Alojz GLAVAČ
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