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3. POSEBNI DEL ZAKLJUCNEGA RACUNA PRORACUNA OBCINE MORAVSKE
TOPLICE ZA LETO 2006 (POSLOVNO POROCILO )
3.1. UVOD
3.1.1. Predstavitev obcine
Obcina Moravske Toplice je oseba javnega prava, ki je ustanovljena neposredno na podlagi Zakona o
lokalni samoupravi leta 1993 in Zakona o ustanovitvi obcin ter dolocitvi njihovih obmocij leta 1994.
Obmocje obcine Moravske Toplice obsega obmocje 28 naselij; Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica,
Cikecka vas, Filovci, Fokovci, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Kancevci, Krnci, Loncarovci, Lukacevci,
Martjanci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Motvarjevci, Noršinci, Pordašinci,Prosenjakovci, Ratkovci,
Sebeborci, Selo, Središce, Suhi Vrh, Tešanovci in Vucja Gomila in se razprostira na 144 km2 z 6401
prebivalci
Obcina Moravske Toplice je razdeljena na 14 ožjih delov obcine – krajevnih skupnosti, ki so pravne
osebe javnega prava in so neposredni uporabniki proracuna znotraj katerih delujejo krajevni oziroma
vaški odbori.
Naloga obcine je, da ureja in zagotavlja upravljanje in razvoj vseh lokalnih zadev javnega pomena.
Organi obcine so:
- obcinski svet, ki šteje 15 clanov, od katerih sta dva predstavnika Madžarske narodne skupnosti.
Vsi so izvoljeni za mandatno obdobje štirih let
- nadzorni odbor obcine, ki šteje pet clanov in je ime novan prav tako za mandat štirih let in
- župan, ki ima prav tako mandatno obdobje štirih let.
Clani organov obcine in podžupan so obcinski funkcionarji, ki opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan opravlja svojo funkcijo poklicno.
Obcinski svet je za obravnavo zadev iz svoje pristojnosti imenoval odbore in komisije, ki v okviru svojih
delovnih podrocij dajejo obcinskemu svetu mnenja in predloge.
3.1. 2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno podrocje neposrednega
uporabnika
Pri izdelavi racunovodskih izkazov in pri izvrševanju proracuna obcine Moravske Toplice v letu 2005 so
bili upoštevani naslednji predpisi:
• Zakon o javnih financah
• Zakon o racunovodstvu
• Zakon o financiranju obcin
• Zakon o izvrševanju proracuna ( ZIPRO)
• Uredba o dolocitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in obcinskih proracunov
• Odredba o merjenju in razclenjevanj prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ,
• Pravilnik o enotnem kontnem nacrtu za proracun, proracunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
• Pravilnik o razclenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
• Pravilnik o sestavljanju letnih porocil za proracun, proracunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
• Pravilnik o vsebini, clenitvi in obliki racunovodskih izrazov ter pojasnili k izkazom za proracun,
proracunske uporabnike in druge osebe javnega prava
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•
•
•
•
•

Navodilo o pripravi zakljucnega racuna državnega in obcinskega proracuna ter metodologije za
pripravo porocila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proracuna
Slovenski racunovodski standardi, ki niso v nasprotju z Zakonom o racunovodstvu,
Drugi predpisi, pravila in navodila Ministrstva za finance ter drugi državni predpisi,
Odlok o proracunu obcine Moravske Toplice za leto 2006 ter
Odlok o spremembi odloka o proracunu obcine Moravske Toplice za leto 2006

V posebnem delu zakljucnega racuna so izdatki proracunskih uporabnikov prikazani na dva nacina in
sicer:
- po podrocjih proracunske porabe z glavnimi programi,podprogrami in proracunskimi postavkami ter
- po ekonomskih namenih
V skladu z zgoraj navedenim je pripravljeno »poslovno porocilo obcine Moravske Toplice«-brez
Krajevnih skupnosti za leto 2006 po podrocjih proracunske postavke, programih, podprogramih oziroma
po proracunskih postavkah, ki so najpomembnejše postavke pri pripravi proracuna.
Najbolj podrobna clenitev, ki je prikazana v ekonomski klasifikaciji je na nivoju »podkonta«. Glavni
namen planiranja na nivoju kontov oziroma podkontov je v tem, da se lahko na podlagi tako natancne
clenitve izdatkov zelo podrobno doloca obseg sredstev, ki je predviden za doloceni namen.
Vsakemu financnemu nacrtu proracunskega uporabnika sledi natancna obrazložitev izdatkov po
podrocjih proracunske porabe z glavnimi programi in podprogrami po proracunskih postavkah, ki so
najmanjša enota v clenitvi proracuna, ce izvzamemo ekonomsko klasifikacijo, ki je znotraj proracunskih
postavk v obliki štirimestnih kontov. Konti predstavljajo že zelo razclenjene kategorije izdatkov in v
vecini primerov že sam naziv konta zelo natancno opredeljuje, za katere izdatke je namenjen. Zato se v
posebnem delu zakljucnega racuna proracuna osredotocamo na proracunske postavke , saj sami konti
že natancno dolocajo, za kateri namen se izdatki uporabljajo.
Skladno z zakonom o javnih financah in Pravilnikom o sestavljanju letnih porocil za proracun ,
proracunske uporabnike in druge osebe javnega prava zajema obrazložitev posebnega dela
zakljucnega racuna zajema obrazložitve realizacije financnih nacrtov neposrednih proracunskih
uporabnikov katere sestavljajo:
- porocilo o realizaciji financnega nacrta neposrednega proracunskega uporabnika ter
- poslovno porocilo ki vkljucuje porocilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega
uporabnika proracuna
Porocilo o realizaciji financnega nacrta neposrednega proracunskega uporabnika zajema obrazložitev
same realizacije financnega nacrta, ki pa je sestavljena iz kljucnih tock kot so:
- obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije financnega nacrta po proracunskih
postavkah znotraj programov oziroma podprogramov
- obrazložitev odstopanj med sprejetim( veljavnim) in realiziranim financni nacrtom
- obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev v skladu z Zakonom o javnih
financah
- obrazložitev vkljucitve morebitnih novih obveznosti v financni nacrt neposrednega
uporabnika
V porocilu o realizaciji financnega nacrta je prikazana poraba v preteklem letu – to je leto 2005; veljavni
plan za leto 2006 z upoštevanimi prerazporeditvami in sama realizacija financnega nacrta v letu 2006.
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Poslovno porocilo neposrednega uporabnika proracuna, ki vkljucuje porocilo o doseženih ciljih in
rezultatih je del obrazložitve zakljucnega racuna proracuna in del letnega porocila. Vsebino poslovnega
porocila, ki prikazuje probleme in dosežke v proucevanem obdobju doloci uporabnik enotnega kontnega
nacrta.
Porocilo o doseženih ciljih in rezultatih je sestavljeno iz:
- Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno podrocje neposrednega
proracunskega uporabnika
- Dolgorocnih ciljev neposrednega proracunskega uporabnika
- Letnih ciljev proracunskega uporabnika, ki so zastavljeni v posameznih letnih financnih
nacrtih. Ti letni cilji so zastavljeni v okviru programov oziroma podprogramov proracuna
3.2. POROCILO O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV V LETU 2006
3.2.1. Planiran obseg in realizacija prejemkov proracuna obcine Moravske Toplice v letu 2006
Skupni prihodki proracuna obcine Moravske Toplice skupaj s sredstvi Krajevnih skupnosti so bili v letu
2006 realizirani v višini 1.313 mio SIT, kar je za 12% vec v primerjavi z letom 2005 SIT, v primerjavi s
planiranimi sredstvi pa so se le ti zmanjšali za 14 %. V skupni realizaciji so prihodki Krajevnih skupnosti
realizirani v višini 37 mio SIT, kar v strukturi realizacije vseh razpoložljivih sredstev proracuna
predstavlja 2,5%. %. Izvirni prejemki krajevnih skupnosti so se v letu 2006 v primerjavi z preteklim letom
nominalno zmanjšali za 17 mio SIT oziroma 31%.
V skladu s sprejetim proracunom so prihodki proracuna razdeljeni na vec segmentov in sicer:
prihodki iz naslova primerne porabe
prihodki na podlagi javnih razpisov in kreditov
namenski in drugi prihodki proracuna
prihodki Krajevnih skupnosti ter
sredstva na racunih-presežna sredstva iz preteklih let ( proracuna in krajevnih skupnosti)
Prihodki primerne porabe
Prihodki primerne porabe so prihodki po 21., 22. in 23. clenu Zakona o financiranju obcin in pomenijo
sredstva s katerimi naj bi obcina zagotovila izvajanje zakonskih in ustavnih nalog. Primerna poraba na
prebivalca za leto 2006 je dolocena z Zakonom o izvrševanju proracuna Republike Slovenije za leto
2006 v višini 103.638,00 SIT na prebivalca. Obcini, ki z lastnimi prihodki ne more zagotoviti svoje
primerne porabe so se v letu 2006 manjkajoca sredstva zagotovila s financno izravnavo. Med take
obcine spada tudi obcina Moravske Toplice, ki je v letu 2006 prejela 411.738 tisoc SIT financne
izravnave v okviru sredstev primerne porabe. Izracunan delež financne izravnave v okviru dovoljenega
obsega sredstev primerne porabe predstavlja 55% .
Prihodki primerne porabe so bili planirani v okviru zneskov, ki jih oceni Ministrstvo za finance in sprejme
vlada ter ob predpostavki pricakovanih prihodkov v proracunskem letu.
- lastni prihodki po 21. clenu Zakona o financiranju obcin so davek na dedišcine in darila, davek na
dobitke od iger na sreco, davek na promet nepremicnin in upravne takse. Skupna višina teh
planiranih prihodkov znaša 17 mio SIT, doseženih je bilo 34 mio SIT, kar pomeni skoraj en krat
vecjo realizacijo v prime rjavi s planiranimi ( 90% ) in so kar za 66 % višji v primerjavi z letom 2005.
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Do vecje realizacije od planiranih je prišlo pri davku na dedišcine in darila ter pri davku od prometa
nepremicnin, kar pomeni vecji promet z nepremicninami v primerjavi z planiranim.
- Lastni prihodki po 22. clenu Zakona o financiranju obcin so davek od premoženja, pristojbine za
gozdne ceste, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo ter del nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišca.. Skupna višina planiranih prejemkov znaša 27 mio SIT , doseženih je bilo prav tako 27
mio SIT, kar pomeni za 100 % realizacijo . V primerjavi z letom 2005 pa so se navedeni viri
zmanjšali za 23%.
- Lastne prihodke po 23. clenu zakona o financiranju obcin predstavljajo prihodki iz naslova vseh vrst
dohodnine, ki so bili planirani v višini 236 mio SIT in so dosegli realizacijo v višini 257 mio SIT
oziroma so za 9 % presegli planirana sredstva. V primerjavi z letom 2005 pa je vir iz naslova
dohodnine porasel za 13%
- Financna izravnava: financno izravnavo smo planirali v višini 456 mio SIT, kar predstavlja razliko
med zbranimi lastnimi viri iz naslova primerne porabe in celotno višino primerne porabe obcine. Do
konca leta 2006 smo prejeli 412 mio teh sredstev ter s tem dosegli 90 % realizacijo. V letu 2006 je
bil opravljen tudi poracun za preplacilo financne izravnave v letu 2005 v višini 13,2 mio SIT, ki pa se
izraža v okviru sredstev na racunih na zadnji dan v letu.
Realizacija vseh prihodkov primerne porabe znaša 751 mio SIT in je tako dosegla planirano višino teh
sredstev oziroma jih presegla za 5 mio SIT kar predstavlja obveznost do državnega proracuna. Po
koncnih izracunih Ministrstva za finance je bila realizirana višina zbranih sredstev iz naslova primerne
porabe presežena za 5 mio SIT skupaj s preplacili iz leta 2005 in s tem presežen tudi dovoljeni obseg
financne izravnave. Preplacilo financne izravnave je po ugotovitvi financnega rezultata zajeto v okviru
ugotovljenega poslovnega izida obcine na dan 31.12.2006.
Prihodki na podlagi javnih razpisov in kreditov
Iz naslova javnih razpisov so bila v proracunu za leto 2006 sredstva planirana v višini 266 mio SIT. Ob
sprejemu rebalansa proracuna v mesecu marcu 2006 se je proracun povecal za 60 mio SIT. Vzrok
sprejema rebalansa je bil Zakon o financiranju obcin, na podlagi katerega je obcina pridobila dodatna
sredstva za investicije. Z rebalansom Nacrta razvojnih programov v mesecu avgustu so se tako na
strani prihodkov, kot tudi na strani odhodkov povecala sredstva za komasacije v višini 90 mio SIT, tako
da so bila skupna sredstva iz naslova javnih razpisov predvidena v višini 356 mio SIT. Realizacija teh
sredstev je dosegla 156 mio SIT, kar je 44% realizacija planiranih sredstev. Do tako nizke realizacije pa
prihaja predvsem zaradi nepridobljenih sredstev za izgradnjo osnovne šole Bogojina v višini 15 mio SIT,
za nepridobljena sredstva za izgradnjo vodovoda v Cikecki vasi v višini 30 mio SIT, nerealizirana
sredstva za izgradnjo igrišca pri OŠ Bogojina v višini 43 mio SIT ter sredstva iz drugih razpisov v višini
75 mio SIT. Omeniti je potrebno, da je do dolocenega izpada sredstev prišlo zaradi z naše strani
pricakovanih vendar neobjavljenih razpisov, na podrocju šolstva pa nam je v letu 2006 uspelo pridobiti
sredstva le za ureditev prostorov za potrebe devetletne osnovne šole v Fokovcih. Za osnovno šolo
Bogojina pa še vedno pricakujemo, da se bodo stroški, ki jih je imela obcina z ureditvijo dodatnih
prostorov pokrili v prihodnjem letu.
Kljub nižji realizaciji od planiranih sredstev pa je obcina v letu 2006 pridobila v primerjavi z letom 2005
vec sredstev za 15% oziroma nominalno za 20 mio SIT.
Podroben prikaz posameznih sredstev iz naslova javnih razpisov je prikazan v tabeli »Realizacija
prihodkov proracuna za leto 2006«
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Namenski in drugi prihodki proracuna
- Namenski prihodki predstavljajo prihodke za financiranje dvojezicnih potreb-prihodki za dvojezicnost
Madžarske narodne samoupravne skupnosti obcine Moravske Toplice in obcine, ki so dosegla za 3%
višjo realizacijo od planiranih sredstev v višini 35 mio SIT. Naslednji namenski prihodki so sredstva za
vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmerjajo z odmernimi odlocbami o katastrskem dohodku in so dosegla
96% realizacijo v primerjavi s planiranimi sredstvi v višini 886 tisoc SIT ter se skupaj s sredstvi
proracuna namenjajo v skladu s programom Zavoda za gozdove za vzdrževanje gozdnih cest.
V okviru stanovanjskih prihodkov se stekajo sredstva iz naslova odplacanih anuitet za odprodana
stanovanja po stanovanjskem zakonu ter sredstva iz naslova najemnin za stanovanja.
Prejemki iz naslova NRS so namenski prejemki v skladu z programom regionalnih spodbud in so bili v
letu 2006 namenjeni za nakup zemljišc.
Prejemki za sofinanciranje investicij – regionalni razvojni programi so sredstva na podlagi Zakona o
financiranju obcin in jih je v letu 2006 obcina pridobila za razširitev cistilne naprave v Lukacevcih v višini
42 mio SIT in za izgradnjo vodovoda v Selu v višini 18 mio SIT.
Sredstva za sanacijo po neurju so se namenila za sanacijo infrastrukturnih objektov poškodovanih v
neurju v letu 2005 v skladu z Odlokom o porabi sredstev proracunske rezerve za odpravo posledic
neurij na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2005, ki ga je sprejel obcinski svet na svoji 21 redni seji
dne 27.10.2005. V letu 2006 se je iz navedenih sredstev dokoncno izvedla sanacija Lapovskega mostu
s tem, da je obcina morala iz lastnih sredstev zagotoviti svoj delež pri sanaciji.
- Drugi namenski prihodki so:
-

sredstva krajanov za sofinanciranje komunalnih objektov, ki so planirana sredstva presegla
za 18% oziroma so za 7 mio višja v primerjavi z planiranimi sredstvi. Posamezna odstopanja
od planiranih so podrobno prikazana v tabeli »Realizacija prihodkov proracuna za leto 2006«
Za posamezne zapadle obveznosti po pogodbah ,bodisi do krajanov ali do krajevnih
skupnosti so v bilanci stanja prikazane kot realne terjatve.

-

komunalni prispevek je prispevek obcanov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišc
odmerjen z Odlocbo za placilo komunalnega prispevka na osnovi vloge stranke pred
pridobitvijo gradbenega dovoljenja .V letu 2006 je bilo na osnovi izdanih odlocb realiziranih 23
mio SIT prihodkov iz naslova komunalnega prispevka kar pomeni 29% nacrtovanih prihodkov
v primerjavi s sprejetim veljavnim proracunom. Ti prihodki so odvisni od števila vlog za izdajo
gradbenega dovoljenja. V letu 2006 je bilo izdanih 44 odlocb fizicnim osebam in pravnim
osebam. Do nižje realizacije od nacrtovane pa prihaja zaradi predvidene obveznosti Term
3000 v obliki komunalnega prispevka v skladu z dogovorom o razširitvi cistilne naprave v
Lukacevcih. Ker je bila izgradnja izvedena v drugi polovici leta 2006, navedena terjatev
zapada v placilo v letu 2007-torej se prenaša terjatev do Term 3000 v leto 2007.
Tabela št. 1: Pregled komunalnih prispevkov po letih
- v 000 SIT
Namen
Komunalni prispevek

-

2003

2004

2005

2006

15.695

70.620

34.272

23.309

turisticna taksa ; Vrednost turisticne takse za prenocevanje je za obmocje celotne obcine
Moravske Toplice v letu 2006 znašala 242,00 SIT na dan . Izracun je opravljen na podlagi
vrednosti tocke, ki je dolocena v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in znaša 22,00 SIT,
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ter števila tock, ki jih doloca Odlok o turisticni taksi v obcini Moravske Toplice in znaša za
prenocevanje na dan 11 tock. Dosežena višina turisticne takse v letu 2006 znaša 73 mio SIT
in je dosegla 91 % planiranih sredstva oziroma je v nominalni vrednosti nižja za 7 mio SIT.
V primerjavi z letom 2005 se je višina zbranih sredstev iz tega naslova povecala za 2%.
Tabela št. 2; Pregled zbranih sredstev turisticne takse po letih
Namen
Turisticna taksa

2003

2004

50.865

53.426

2005

- v 000 SIT
2006

71.376 72.936

Graf št. 1: Pregled turisticne takse po letih
Turisticna taksa
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drugi nedavcni prihodki so prihodki od obresti,vracila subvencij in garancij, drugi nedavcni
prihodki, prihodki uprave, prihodki od udeležbe na dobicku in prihodki od najemnin in
zakupnin. Realizirana višina teh prihodkov je presegla nacrtovane za 53% oziroma za 6 mio
SIT. Podroben prikaz posameznih drugih prihodkov je razviden iz »Realizacije prihodkov
proracuna za leto 2006« Do višje realizacije v primerjavi s planiranimi prihaja predvsem pri
prihodkih iz naslova obresti ( obresti od depozitov za prosta denarna sredstva na racunu
proracuna) ter pri prihodkih iz naslova vracila subvencij in garancij, kjer je bila v letu 2006 v
celoti vrnjena garancija »Petje«.

-

prihodki iz naslova koncesijskih dajatev so se v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 zmanjšale
zaradi spremenjene zakonodaje, ki dolocene koncesijske dajatve prenaša na državno raven.
V letu 2006 so tako ostale kot vir prihodkov obcinskega proracuna le koncesijske dajatve iz
naslova rudarskih pravic in del taks za posebne igre na sreco, ki se nanašajo na leto 2005.

-

okoljska dajatev za obremenjevanje vode; Ta dajatev se placuje za odvajanje industrijske,
komunalne in padavinske odpadne vode. Višina okoljske dajatve je odvisna od seštevka enot
obremenitve, doseženih v koledarskem letu z odvajanjem komunalne odpadne vode na
celotnem obmocju, na katerem se izvaja javno službo. Seštevek obremenitev se izracuna po
posebni formuli. Višina dajatve je odvisna od porabljene vode, odstranjenih obremenitev v
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kolikor je odpadna voda ocišcena na cistilni napravi. Del te takse se vkljucuje v okvir primerne
porabe v višini 8 mio SIT, tako da je skupna zbrana taksa v obcini v letu 2006 znašala 20,7
mio SIT in se je porabila v skladu z Odlocbo ministrstva za izgradnjo kanalizacije v Bogojini.
-

okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je republiška taksa
dolocena v skladu z Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov. Skladno z Uredbo se placuje okoljska dajatev, zaradi onesnaževanja okolja z
odpadki, odloženimi na odlagališcu za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke. Zavezanec
za placilo okoljske dajatve je upravljavec odlagališca. Uredba v prehodnih dolocbah doloca,
da zavezanec uveljavlja za leto 2006 oprostitev placila okoljske dajatve za izvajanje del za
zmanjšanje obremenjevanja tal oziroma zraka zaradi odlaganja odpadkov za leto 2006 z
zahtevo za oprostitev placila dajatve, ki jo mora vložiti na agencijo najkasneje do 31.marca
2006. O oprostitvi placila okoljske dajatve odloci agencija s posebno odlocbo. Upravljalec
odlagališca odpadkov v Puconcih Saubermacher & Komunala je vložila na Ministrstvo za
okolje in prostor, Agencijo RS za okolje in prostor zahtevo za oprostitev placila okoljske
dajatve v državni proracun z namenom izgradnje CERO Puconci in prejel odlocbo o
oprostitvi placila okoljske dajatve. Tako se zbrana sredstva iz tega naslova namensko
porabljajo za izgradnjo zbirnega centra CERO Puconci.

-

ostale komunalne takse-reklamne table; Za leto 2006 je bilo izdanih 50 Odlocb o odmeri
komunalne takse. Realizacija komunalnih taks za postavljene reklamne table in panoje je
dosegla 1,2 mio SIT

-

prihodki od prodaje in menjave stvarnega premoženja- zemljišc. Obcina je v letu 2006 v
skladu s programom prodaje premoženja objavila javni razpis za prodajo zemljišc in drugega
premoženja obcine in tako dosegla vrednost prodaje zemljišc in premoženja v višini 6,9 mio
SIT
Tabela št. 3; Pregled prodaje premoženja
parc št.
1332
3071/1

vrsta rabe

k.o.

Stanovanjska hiša in stara šola v
Sebeborcih
travnik

Sebeborci
Moravske Toplice

-

nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišca – tudi v letu 2006, prav tako kot leto prej je
placilo iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca potekalo preko odmernih
odlocb, ki jih je izdal davcni urad Murska Sobota. Del nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišca se vkljucuje v okvir primerne porabe obcine in sicer v višini 24,2 mio SIT. Navedeni
znesek doloci država - Ministrstvo za finance z izracunom višine primerne porabe in sredstev
za pokrivanje le te. Znesek nad dolocenim s strani ministrstva ostaja obcini kot lastni vir, ki pa
je v letu 2006 dosegel 39 mio SIT.

-

Donatorski prispevki; Namenska donacijska sredstva s strani Zavarovalnice Triglav za
preventivne namene in sicer za gasilsko opremo in donatorski prispevek za izdajo zbornika
Josipu Benku

_________________________________________________________
7
Posebni del

__________ZAKLJUCNI RACUN PRORACUNA _2006_________________
-

Požarna taksa; sredstva požarne takse so namenska sredstva iz naslova zavarovalnih premij
in se stekajo v državni proracuna , kjer se vodijo na postavki požarnega sklada. Del sredstev
na državni ravni s sklepom porazdeli odbor obcinam za izvrševanje nalog v skladu z
Zakonom o požarnem varstvu, namensko za sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih
enot kakor tudi za izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom , v razmerju z
zbranimi požarnimi taksami na obmocju posamezne obcine. V primerjavi z letom 2005 so se
zbrana sredstva požarne takse zmanjšala za 3%

-

doplacila pomoci na domu so sredstva, ki se placujejo v skladu s sprejeto ceno pomoci na
domu, katero vsako leto sprejme obcinski svet in je za leto 2006 znašala 2.693,00 SIT na uro
pomoci na domu. Doplacilo se izracuna na podlagi dohodkov oskrbovanca v skladu z Uredbo
o merilih za dolocanje oprostitev pri placilih socialno varstvenih storitev in ga doloci Center za
socialno delo z Odlocbo. Doplacilo pomoci na domu na podlagi izdanih odlocb zaracunava
Center za socialno delo in na podlagi mesecnih porocil prenakaže v obcinski proracun.

Prihodki krajevnih skupnosti
Ti prihodki so izvirni prihodki posameznih krajevnih skupnosti oziroma krajevnih odborov predvsem za
pokrivanje tekocih nastalih stroškov in obveznosti. Višina prihodkov po posameznih krajevnih
skupnostih je razvidna iz tabele prihodkov proracuna za leto 2006, kakor tudi iz prilog o realizaciji
prihodkov in odhodkov po posameznih krajevnih skupnostih in po naseljih.
3.2.2. Odhodki proracuna
Posebni del proracuna na strani odhodkov sestavljajo posamezne analiticne postavke proracuna ki so
predstavljene v financnih nacrti h neposrednih proracunskih uporabnikov in sicer:
A – Obcinski svet
B – Obcinska volilna komisija
C – Župan, podžupan
D – Nadzorni odbor
E – Obcina-obcinska uprava
KS 01 – Krajevna skupnost Andrejci
KS 02 – Krajevna skupnost Bogojina
KS 03 – Krajevna skupnost Filovci
KS 04 – Krajevna skupnost Ivanovci
KS 05 - Krajevna skupnost Krnci
KS 06 – Krajevna skupnost Martjanci
KS 07 – Krajevna skupnost Moravske Toplice
KS 08 – Krajevna skupnost Motvarjevci
KS 09 – Krajevna skupnost Noršinci
KS 10 – Krajevna skupnost Prosenjakovci
KS 11 – Krajevna skupnost Ratkovci
KS 12 – Krajevna skupnost Sebeborci
KS 13 – Krajevna skupnost Selo Fokovci in
KS 14 – Krajevna skupnost Tešanovci
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Tabela 4: Pregled porabe proracunskih sredstev po proracunskih uporabnikih

A
B
C
D
E

KS 01
KS 02
KS 03
KS 04
KS 05
KS 06
KS 07
KS 08
KS 09
KS 10
KS 11
KS 12
KS 13
KS 14

Proracunski
uporabniki
Obcinski svet
Obcinska volilna komisija
Župan, podžupan
Nadzorni odbor
Obcina-obcinska uprava
OBCINA

ZR
2006
6.779
6.581
12.403
851
1.283.909
1.310.523

KS Andrejci
KS Bogojina
KS Filovci
KS Ivanovci
KS Krnci
KS Martjanci
KS Moravske Toplice
KS Motvarjevci
KS Noršinci
KS Prosenjakovci
KS Ratkovci
KS Sebeborci
KS Selo Fokovci
KS Tešanovci
KRAJEVNE SKUPNOSTI

1.736
3.212
4.667
391
83
7.761
1.772
348
1.946
4.986
1.528
1.698
2.189
10.079
42.396

SKUPAJ (obcina in KS)

1.352.919

struktura

0,50
0,49
0,92
0,06
94,90
96,87

3,13
100,00

Odhodki in izdatki so prikazani v skladu z veljavno zakonodajo po podrocjih proracunske porabe,
glavnih programih , podprogramih in proracunskih postavkah s štirimestnimi konti ekonomske
klasifikacije.
Tabelarni del odhodkov po proracunskih uporabnikih in podrocjih proracunske porabe je podan v
prilogi.
Tabela št. 5: Prikaz porabe proracunskih sredstev po podrocjih proracunske porabe-brez KS
-v 000 SIT
ZR
Podrocje proracunske porabe

01 Politicni sistem

Struktura Veljavni plan

2005

2005

2006

ZR

Struktura

2006

2006

19.949

2

33.181

25.762

2

1.178

0,1

2.955

1.432

0,1

0

0

0

0

0

5.891

0,5

9.643

11.733

1

06 Lokalna samouprava

80.202

7

90.081

80.682

6

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

22.650

2

31.892

27.455

2

845

0

890

551

0

02 Ekonomska in fiskalna administracija
03 Zunanja politika
04 Skupne administrativne službe in spl. Javne storitve

08 Notranje zadeve in varnost
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10 Trg dela in delovni pogoji
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištv o
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
14 Gospodarstvo
15 Varovanje okolja in naravne dedišcine

2.451

0,2

8.566

7.945

0,6

127.242

12

168.191

166.667

13

2.202

0,2

7.758

7.778

0,6

151.719

14

208.626

130.562

10

69.345

6,3

128.656

104.437

7,8
9

116.048

10,6

164.589

123.541

16 Prostorsko planiranje in stan.kom.dejavnost

49.619

4,5

160.333

110.456

8

17 Zdravstveno varstvo

37.281

3,4

21.300

21.202

1,6

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

93.352

8,5

122.723

93.878

7

221.751

20

356.449

299.666

23

20 Socialno varstvo

50.248

4,6

53.929

47.605

4

22 Servisiranje javnega dolga

40.024

3,6

44.130

43.991

3

5.524

0,5

7.409

7.370

0,6

1.097.521

100

1.622.301

1.310.713

100

19 Izobraževanje

23 Intervencijski programi in obveznosti

ODHODKI SKUPAJ

Zgornja tabela nam prikazuje deleže porabe po posameznih podrocjih proracuna v primerjavi z planom
za leto 2006 in v primerjavi s preteklim letom -2005
Najvecji strukturni delež v letu 2006 zajema podrocje 19-Izobraževanje, kar 23 % celotne proracunske
porabe-brez porabe krajevnih skupnosti. V to podrocje spada varstvo in vzgoja predšolskih otrok ter
primarno in sekundarno izobraževanje. Ta delež se iz leta v leto povecuje, saj je v letu 2005 predstavljal
20% proracunske porabe , v letu 2004 prav tako 20% in v letu 2003 19%. Gre torej za zakonsko
financiranje fiksnih materialnih stroškov v osnovnih šolah in zakonsko financiranje vrtcev preko razlike v
ekonomski ceni vrtcev, katere obiskujejo otroci iz naše obcine.
Pomemben delež proracuna – drugega po strukturi porabe zajema podrocje 11-kmetijstvo, gozdarstvo
in ribištvo. 13% delež dosega na racun zemljiških operacij, saj so bile v letu 2006 v obcini izvedene
komasacije v vrednosti 132 mio SIT.
Strukturno sledi delež sredstev za podrocje porabe 13-promet, prometna infrastruktura in komunikacije
v vrednost 131 mio SIT.

REALIZACIJA FINANCNIH NACRTOV NEPOSREDNIH PRORACUNSKIH UPORABNIKOV

A – OBCINSKI SVET
Podrocje porabe 01 – POLITICNI SISTEM
Obcinski svet je najvišji organ odlocanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti obcine ( izvirne in
prenesene) , ki ima tudi svoja delovna telesa ( komisije in odbore), ki v skladu s statutom obcine in v
okviru svojega delovnega podrocja obravnavajo zadeve iz pristojnosti obcinskega sveta in dajejo
obcinskemu svetu mnenja in predloge.
- 01019001 Dejavnost obcinskega sveta
Za vse izdatke povezane z delovanjem obcinskega sveta in organov obcine so bila v letu 2006
porabljena sredstva v višini 6,7 mio SIT kar je za 30% manj, kot smo nacrtovali. V primerjavi z letom
2005 se je poraba sredstev na tej proracunski postavki prav tako zmanjšala in sicer za 24.%. Znotraj
navedenega podprograma so bili odhodki nacrtovani analiticno po proracunskih postavkah in analiticnih
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kontih. V skladu z Zakonom o javnih financah in odlokom o proracunu obcine Moravske Toplice za leto
2006 so bile v proracunskem letu 2006 opravljene prerazporeditve, ki so razvidne iz priložene tabele
posameznih prerazporeditev le znotraj proracunskih postavk med nacrtovanimi stroški po ekonomski
klasifikaciji. Sredstva so bila porabljena v okviru veljavnih sredstev proracuna sicer za pokrivanje
stroškov sejnin clanom obcinskega sveta ter odborom in komisijam, stroškov reprezentance in
pogostitve ter materialni stroški.
Obcinski svet je imel v letu 2006 5 rednih sej . Udeležba na sejah je bila 85 odstotna oziroma sta od 15
svetnikov povprecno manjkala 2 svetnika. Poleg obcinskega sveta so v letu 2006 delovali tudi odbori in
komisije .
V skladu s Pravilnikom o placah in drugih prejemkih obcinskih funkcionarjev, delovnih teles obcinskega
sveta ter clanov drugih obcinskih organov v obcini Moravske Toplice, ter na podlagi ocenjenega števila
sej obcinskega sveta in njegovih delovnih teles, ki so temeljile na predvideni realizaciji so se za
delovanje obcinskega sveta namenila sredstva za izplacilo sejnin, stroški reprezentance in pogostitev,
materialnih stroškov, povezanih z delovanjem obcinskega sveta ter izdatki za službena potovanja.
Glede na doseženo realizacijo in opravljene naloge je obcinski svet v letu 2006 s svojim delovanjem
dosegel zastavljen cilje, saj je bilo opravljeno nacrtovano število sej obcinskega sveta, na katerih so bile
sprejemane odlocitve o aktualnih vprašanjih v obcini te r obcinski predpisi-odloki,sklepi in drugi akti.
V okviru dejavnosti obcinskega sveta so bila v skladu s klasifikacijo planirana tudi sredstva za
financiranje politicnih strank v obcini Moravske Toplice, ki so se le tem dodeljevala v skladu z Odlokom
o financiranju politicnih strank v Obcini Moravske Toplice . Realizacija porabe na tej postavki ni dosegla
planirane višine , saj so v okviru navedene postavke bila planirana tudi sredstva politicnim strankam za
pokritje stroškov volitev v skladu z zakonom o lokalnih volitvah, ki pa se bodo realizirala na podlagi
porocil v letu 2007.

B – OBCINSKA VOLILNA KOMISIJA
Podrocje porabe 01 – POLITICNI SISTEM
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
V letu 2006 so bile izvedene lokalne volitve. Za pokrivanje stroškov izvedbe lokalnih volitev so bila v
proracunu zagotovljena sredstva v višini 7,1 mio SIT. Stroški volitev so bili planirani na proracunski
postavki 01,01,04, in dosegli realizacijo v višini 6,5 mio SIT. Sredstva so bila porabljena za pisarniški
material in storitve, poštnino in kurirske storitve (stroški priprave in ureditve volišc, stroški priprave in
uporabe glasovalnega materiala ter stroški objav in oglasov) ter za druge operativne stroške kot so
nadomestila clanom volilnih odborov ter nadomestilo za opravljeno delo obcinski volilni komisiji. Izplacila
so bila opravljena v skladu z zakonom o lokalnih volitvah ki doloca, da se za izvedbo lokalnih volitev
imenuje obcinska volilna komisija, katere skrb je zakonitost izvedbe volitev clanov obcinskega sveta,
župana in clanov svetov krajevnih skupnosti na obmocju obcine. Obcinska volilna komisija je dajala
strokovna navodila v zvezi z izvajanjem volilne zakonodaje, nadzorom dela volilnih odborov, objavila
izide volitev, izdala potrdila o izvolitvi in opravljala druge naloge dolocene v volilni zakonodaji.
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C – ŽUPAN, PODŽUPAN
Podrocje porabe 01 – POLITICNI SISTEM
Župan je organ obcine, katerega naloge so dolocene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Obcine
Moravske Toplice. Za izvajanje njegovih nalog pa je zadolžena obcinska uprava.
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Vkljucuje place poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialne
izdatke, vkljucno z izdatki reprezentance in stroške odnosov z javnostmi na proracunskih postavkah kot
so: 01,01,01,01, Bruto placa in stroški dela ,
01,01,01,02, Prispevki delodajalca ,
01,01,01,03, Davek na izplacane place
01,01,04, Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje
Odhodki teh proracunskih postavk so v letu 2006 realizirani v višini 12,4 mio SIT in so s tem dosegli 76
% realizacijo glede na višino planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2005 se je poraba sredstev
povecala za 12%. Sredstva so bila porabljena za izplacilo bruto plac županu v skladu s 100 b clenom
Zakona o lokalni samoupravi z vsemi pripadajocimi z zakonom predpisanimi davki in prispevki.
Višina sredstev za izplacilo plac županu je bila planirana višje, kot je dosežena realizacija. Do manjše
realizacije prihaja zaradi zadržanja izvajanja Odloka o placah funkcionarjev , ki place razvršca v placne
razrede in bi se moral uporabljati s 1. marcem 2006. Zaradi sprememb, ki jih prinaša navedeni odlok je
bila v proracunu predvidena temu primerna višina sredstev za izplacilo plac .
Izplacani so bili tudi stroški povezani z delom v skladu s kolektivno pogodbo( prevoz na delo in z dela,
regres za malico, regres za letni dopust….)
Tudi sredstva za pokrivanje stroškov reprezentance in povracila stroškov za službena potovanja so bila
realizirana v okviru planiranih na posamezni proracunski postavki in so razvidna iz priloženega pregleda
realizacije odhodkov proracuna po programski klasifikaciji.
01,01,02,01, Nadomestilo podžupanu
Nadomestila podžupanu so realizirana v višini 868 tisoc SIT in so bila izplacana v skladu s Pravilnikom
o placah in drugih prejemkih obcinskih funkcionarjev, delovnih teles obcinskega sveta ter clanov drugih
obcinskih organov v Obcini Moravske Toplice.
V okviru tega podprograma so zastavljeni cilji glede rednega izplacila plac, dajatev in drugih predpisanih
prejemkov , kakor tudi ostali stroški v celoti realizirani

D – NADZORNI ODBOR
Podrocje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Nadzorni odbor je samostojni organ obcine, ki deluje v skladu s poslovnikom. Globalni cilj nadzornega
odbora je z nadzori izboljšati poslovanje proracunskih uporabnikov s proracunskimi sredstvi in zagotoviti
zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. V skladu z zakonodajo mora biti nadzornemu
odboru obcine omogoceno nemoteno delovanje oziroma mu mora biti zagotovljena pomoc obcinske
uprave.
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- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Planirana sredstva za izvedbo nacrtovanih aktivnosti nadzornega odbora v letu 2006 so zadošcala za
pokritja nastalih stroškov. Realizacija stroškov nadzornega odbora je dosega 89 % v primerjavi s
planiranimi sredstvi in znaša 850 tisoc tolarjev. Od tega so izdatki kot nadomestilo za opravljanje
funkcije ( sejnine )realizirani v višini 793 tisoc tolarjev. Sejnine so izplacane v skladu s Pravilnikom o
placah in drugih prejemkih obcinskih funkcionarjev, delovnih teles obcinskega sveta ter clanov drugih
obcinskih organov v Obcini Moravske Toplice.
Nadzorni odbor je v letu 2006 opravil 10 nadzorov ( sej) s pregle di poslovanja obcine in proracunskih
uporabnikov. O pregledu so bila izdana predhodna in koncna porocila, v katerih je Nadzorni odbor
proracunskim uporabnikom posredoval ugotovitve in mnenja v zvezi s poslovanjem. O ugotovitvah iz
opravljenih nadzorov je nadzorni odbor porocal Obcinskemu svetu Obcine Moravske Toplice.
Ugotavlja se, da je Nadzorni odbor v letu 2006 uresnicil zastavljene cilje s tem, ko je opravil nadzor pri
proracunskih uporabnikih in jim s svojimi predlogi in mnenji pripomogel k izboljšanju poslovanja s
proracunskimi sredstvi.

E – OBCINA-OBCINSKA UPRAVA
Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem podrocju Obcinske uprave Obcine Moravske Toplice,
deluje obcinska uprava kot enovit organ. Njene zadolžitve so opravljanje strokovnih, upravnih,
organizacijsko tehnicnih in administrativnih nalog za župana, obcinski svet, obcinske organe, obcinsko
volilno komisijo, nadzorni odbor in naloge vezane na podrocje delovanja obcinske uprave ( kadrovske,
premoženjsko pravne zadeve, zašcita in reševanje, kmetijstvo , gospodarstvo, družbene dejavnosti…)

Podrocje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 02029001 Urejanje na podrocju fiskalne politike
Na podrocju urejanja ekonomske in fiskalne administracije so v letu 2006 stroški realizirani v višini 553
tiso SIT. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje placil storitev organizacijam pooblašcenim za placilni
promet ( storitve Uprave RS za javna placila) ter placila bancnih storitev( bancne provizije). V letu 2006
pa ni prišlo do realizacije placil storitev Davcni upravi Republike Slovenije zaradi spremenjene
zakonodaje, na podlagi katere se le ti stroški vec ne zaracunavajo. Tako plan kot realizacija navedenih
stroškov je razvidna iz proracunske postavke » 01,06,02, Stroški DURS, izterjave in provizij«

Podrocje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
- 04029001 Informacijska infrastruktura
Obcina Moravske Toplice se je v letu 2006 prijavila na javni razpis in med letom pridobila sredstva za
vzpostavitev E –tock. Ker pa je bil proracun že sprejet se je na podlagi prejetega sklepa o odobrenih
sredstvih odprla nova proracunska postavka »01,03,05, Vzpostavitev E-tock« Glavni namen izvedbe
projekta je bil vzpostavitev javnih E-tock, ki bodo dostopne obcanom.
Obcina Moravske Toplice je tako v okviru projekta vzpostavitve dveh javnih e-tock (E – TIC Moravske
Toplice in E – Prosenjakovci) uspešno izvedla vse zadane naloge in dosegla naslednje rezultate:
- V skladu z razpisnimi pogoji so bili urejeni prostori obeh javnih e-tock na lokacijah v Moravskih
Toplicah in Prosenjakovcih.
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-

-

Nakupljena je bila oprema (komunikacijska, racunalniška, strojna in programska) v skladu z
prijavo projekta.
Vzpostavljenih je bilo 5 uporabniških mest na lokaciji v Moravskih Toplicah in 4 uporabniška
mesta na lokaciji v Prosenjakovcih s stacioniranimi racunalniki in širokopasovno povezavo v
svetovni splet na vseh uporabniških mestih.
Obcani lahko brezplacno in brezžicno dostopajo do interneta v dosegu oz. domeni javne etocke neomejeno, ter brezplacno uporabljajo racunalnike in širokopasovni dostop na
uporabniških mestih v odpiralnem casu posameznih javnih e-tock:

Tabela 6: Odpiralni cas posameznih javnih E-tock
LOKACIJA / DAN
PROSENJAKOVCI:
Sedež MNSS
(4 uporabniška mesta)
MORAVSKE TOPLICE:
Prostori TIC-a
(5 uporabniških mest)

-

PON

TOR

SRE

CET

PET

SOB

NED

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

8-20

10-12

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

8-14

Obcani lahko dostopajo brezžicno do interneta tudi izven domene javne e-tocke (ob nakupu
potrebne opreme in pridobitvi vavcerja).

- 04039001 Obvešcanje domace in tuje javnosti
V okviru navedenega podprograma so bila planirana sredstva za obvešcanje javnosti o delu obcinskega
sveta, župana, obcinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Obcine
Moravske Toplice.
V skladu z dolocili Statuta obcine Moravske Toplice morajo biti sprejete odlocitve ( sklepi, odloki in drugi
akti ) objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. Obcina ureja tudi spletno stran, na kateri so že in
bodo še dopolnjeni podatki o sami organizaciji in delu organov obcine in obcinske uprave, v povezavi z
ostalimi zavodi in drugimi institucijami.
V tem podprogramu sta predvideni in preko katerih je potekala tudi realizacija dve proracunski postavki:
»01,01,02,03, Uradne objave« , ki zajemajo stroške objav obcinskih predpisov in aktov v Uradnem listu.
Višina porabljenih sredstev je realizirana nekoliko nižje, kot smo planirali, saj je obcina dolocene
dokumente kot so obcinski razpisi objavljala tudi v obcinskem glasilu. Tako je za javne objave porabila
v letu 2006 le 257 tisoc SIT, kar je za 62% manj kot v letu prej.
»01,03,03, Stroški spletne strani obcine in E uprava« Prikazani so stroški zakupa in urejanja spletne
strani obcine Moravske Toplice www.moravske-toplice.si preko katere se obcane informira o aktualnih
dogajanjih v obcini.
Obcina pa je tako kot v preteklem letu tudi letos vse svoje akte objavljala na spletni strani vseh obcin v
Sloveniji »Lex localis« kot informacije javnega znacaja.
S tem, ko je obcina informirala domaco in tujo javnost o delu obcinskega sveta, župana, obcinske
uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij na razlicne nacine in preko razlicnih inštitucij, je dosegla
svoj zastavljeni cilj.
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Sredstva so bila planirana v okviru proracunske postavke »01,06,04, Stroški ob obcinskem prazniku« in
namenjena za pokrivanje stroškov , ki so nastali z organizacijo in izvedbo prireditev ob obcinskem
prazniku vkljucno z nagradami in priznanji.
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Obcina je v mesecu septembru praznovala svojo 10 obletnico-10 obcinski praznik. Ob tej priložnosti so
bile organizirane razlicne prireditve in slovesnosti. Svojemu namenu so bili predani razlicni objekti in
naprave, kot je dograditev ucilnic na OŠ Fokovci ,kanalizacija Bogojina, Vodovod v Cikecki vasi…
Opravljena je bila tudi slavnostna seja Obcinskega sveta obcine Moravske Toplice,na kateri so bile
podeljene nagrade in priznanja zaslužnim obcanom v Obcini Moravske Toplice.
Za vse zgoraj navedeno so bila porabljena sredstva v višini 2,6 mio SIT , kar je v okviru nacrtovanega. V
primerjavi z letom 2005 pa se je za izvedbo obcinskega praznika porabilo za približno 500 tisoc SIT vec
sredstev.
Obcina je s tem, ko je obeležila tako velik dogodek in izvedla vse zastavljene aktivnosti v povezavi z
organizacijo in izvedbo 10 obcinskega praznika in s tem informirala tako obcane obcine in druge o
svojih dosežkih kakor tudi svojih nadaljnjih nacrtih dosegla svoj letno zastavljeni cilj.
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z obcinskim premoženjem
Obcina razpolaga z razlicnim premoženjem, za katero je potrebno izvesti razne aktivnosti. Tako so bila
s proracunom 2006 predvidena in planirana sredstva za pokrivanje stroškov povezanih z razpolaganjem
in upravljanjem z obcinskim premoženjem, to so stroški, ki se navezujejo na tekoce vzdrževanje
premoženja. Sem spadajo tudi zavarovalne premije, operativni odhodki povezani z urejanjem
premoženja- oglasi, najemnine, stroški notarjev , izvršb, odvetnikov in drugi.
V okviru tega podprograma so bili stroški planirani na dveh proracunskih postavkah in sicer:
»01,06,03,01, Vzdrževanje premoženja« ter »01,06,03,03 Operativni odhodki povezani z urejanjem
premoženja«
Porabljena sredstev na obeh proracunskih postavkah so realizirana v okviru planiranih sredstev in sicer
v višini 5 mio SIT oziroma 98% v primerjavi s planom. V primerjavi z letom 2005 pa so sredstva za ta
namen povecala za 57%. Obcina je imela tudi v letu 2006 svoje premoženje zavarovano v skladu z
zavarovalnimi pogoji. V primeru nastale škode je ubila v letu 2006 uveljavljana odškodnina, ki je
proracunski vir v okviru drugih prihodkov.
V okviru operativnih odhodkov povezanih z urejanjem premoženja so med letom nastali stroški kot so
stroški povezani z raznimi parcelacijami, ki so potrebne tudi ob izgradnji infrastrukturnih objektov,
stroški povezani z geodetskimi storitvami, zemljiškoknjižnimi dovoljenji in drugi tovrstni stroški. Prav tako
so se poravnali prispevki za elektricno energijo in komunalne storitve za objekte, ki so v lasti obcine. Za
potrebe prodaje premoženja je bilo potrebno opraviti razne cenitve, za kar so bile z uradnimi cenilci
sklenjene posebne pogodbe. Ker se za vsako investicijo oziroma poseg v prostor v skladu z zakonom
pripravijo posebne služnostne pogodbe s tem nastanejo stroški overitve podpisov. Stroški notarjev ,
odvetnikov in drugi tovrstni stroški v letu 2006 znašali 1 mio SIT in so bili realizirani v skladu s
planiranimi.
Cilj , gospodarno in smotrno upravljati s premoženjem obcine je v glavnem dosežen, saj je obcina
racionalno ravnala pri vseh postopkih, ki so bili potrebni za urejanje obcinskega premoženja.

Podrocje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
- 0601 Delovanje na podrocju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
V okviru tega programa so bila v letu 2006 planirana sredstva na dveh proracunskih postavkah in sicer:
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»01,02,03, Skupni organ medobcinskih inšpekcijskih služb« in » 049,01,03, Sofinanciranje dejavnosti
RRA Mura«.
V okviru skupnih organov medobcinskih inšpekcijskih služb so bila planirana sredstva za enega
zaposlenega v okviru obcine Moravske Toplice z vsemi pripadajocimi stroški. Višina sredstev ni bila v
celoti porabljena kljub zaposlenemu obcinskemu inšpektorju, saj so med letom nastopile subjektivne
sile-odsotnost zaradi »bolezni«, ki pa ni bremenila proracuna.
Potrebno je ugotoviti, da na tem podrocju niso bili v celoti izpolnjeni zastavljeni cilji obcine, saj niso bile
ustanovljene skupne medobcinske inšpekcijske službe . Do zamika ustanovitve teh služb je prišlo
predvsem zaradi nesprejetja Odloka o ustanovitvi medobcinskih inšpekcijskih služb na obcinskih svetih
drugih obcin. Navedeni postopki so še v teku s predvidevanjem, da bodo navedene službe zaživele v
letu 2007.
Planirana so bila tudi sredstva za financiranje dejavnosti, ki se bodo izvajale prihodnje preko Regionalne
razvojne agencija Mura, ki izvaja naloge povezane z realizacijo Regionalnega razvojnega programa za
Pomurje in pripravo in koordinacijo izvajanja projektov, v katerih je udeležena vecina pomurskih obcin.
V letu 2006 so bila preko Neposrednih regionalnih spodbud pridobljena sredstva za nakup zemljišc, tako
da ocenjujemo, da so bili izpolnjena pricakovanja o delu in pomoci Regionalne agencije Mura.
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti obcin, ožjih delov obcin in zvez obcin
- 06029001 Delovanje ožjih delov obcin
V proracunu obcine za leto 2006 so se zagotovila sredstva za delovanje krajevnih skupnosti, krajevnih
in vaških odborov . Sredstva so se krajevnim skupnostim dodelila po sprejetem kljucu in sicer: 70 %
sredstev glede na število prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti oziroma krajevnem odboru, ostala
sredstva pa so se razdelila enakomerno med 28 naselij v enakih zneskih. Pri tem je bilo doloceno, da so
Krajevne skupnosti za sejnine clanov krajevnih skupnosti oziroma krajevnih odborov lahko namenile no
najvec 1/3 dodeljenih sredstev, oziroma za vsako sejo najvec v višini znižane dnevnice za službeno
potovanje v državi oziroma 1.800 SIT. Od 1/3 sredstev, ki so bila namenjena za sejnine in nagrade
clanov krajevnih skupnosti oziroma krajevnih odborov se je lahko najvec 50% teh sredstev namenilo
za nagrade predsednikov svetov krajevnih skupnosti, krajevnih odborov in vaških odborov.
Obcina je sredstva izracunala po sprejetih kriterijih in jih ožjim delom lokalne skupnosti nakazala v
mesecu decembru. Ker pa krajevne skupnosti dodeljenih sredstev še niso v celoti porabile se bo njihova
namenskost porabe ugotavljala v prihodnjem letu. Podroben prikaz sredstev je razviden iz spodnje
tabele.
Tabela št.7; Sredstva za funkcionalno dejavnost krajevnih skupnosti oziroma krajevnih odborov
Zap. krajevna

Krajevni

število

Št.

skupnost

odbori

prebivalce v 364/preb

1.

ANDREJCI

2.

BOGOJINA

225
Bogojina
Bukovnica
Ivanci

3.

FILOVCI

znesek

89.550,00

število

znesek

SKUPAJ

naselij

ZA
NAKAZILO

1

38.857,00

128.407,00

128.407,00

0,00

473.179,00

596

237.208,00

1

38.857,00

276.065,00

46

18.308,00

1

38.857,00

57.165,00

254

101.092,00

1

38.857,00

139.949,00

497

197.806,00

1

38.857,00

236.663,00

236.663,00
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4.

IVANOVCI

5.

KRNCI

138

54.924,00

1

38.857,00

93.781,00

93.781,00

59

23.482,00

1

38.857,00

62.339,00

62.339,00

6.
7.

MARTJANCI

533

212.134,00

1

38.857,00

250.991,00

250.991,00

M.TOPLICE

754

300.092,00

1

38.857,00

338.949,00

338.949,00

8.

MOTVARJEVCI

196

78.008,00

1

38.857,00

116.865,00

116.865,00

9.

NORŠINCI

246

97.908,00

1

38.857,00

136.765,00

136.765,00

10.

PROSENJAKOVCI

0,00

431.346,00

0,00
Berkovci

61

24.278,00

1

38.857,00

63.135,00

Cikecka vas

98

39.004,00

1

38.857,00

77.861,00

Ivanjševci

41

16.318,00

1

38.857,00

55.175,00

Pordašinci
Prosenjakovci
Središce
11.

22.288,00

1

38.857,00

61.145,00

71.242,00

1

38.857,00

110.099,00

63

25.074,00

1

38.857,00

63.931,00

RATKOVCI

12.

SEBEBORCI

13.

SELO-FOKOVCI

14.

56
179

0,00

0,00

191.793,00

Kancevci

56

22.288,00

1

38.857,00

61.145,00

Loncarovci

72

28.656,00

1

38.857,00

67.513,00

Ratkovci

61

24.278,00

1

38.857,00

63.135,00

535

212.930,00

1

38.857,00

251.787,00

251.787,00

0,00

291.042,00

0,00
Selo

309

122.982,00

1

38.857,00

161.839,00

Fokovci

227

90.346,00

1

38.857,00

129.203,00

Lukacevci

56

22.288,00

1

38.857,00

61.145,00

Mlajtinci

190

75.620,00

1

38.857,00

114.477,00

Suhi vrh

110

43.780,00

1

38.857,00

82.637,00

Tešanovci

398

158.404,00

1

38.857,00

197.261,00

310

123.380,00

1

6.366

2.533.668,00

TEŠANOVCI

0,00

V.Gomila

0,00

38.857,00

162.237,00

1.087.996,00

3.621.664,00

617.757,00

3.621.664,00

Z zagotovitvijo namenskih sredstev za delovanje ožjih delov obcine se pokrivajo najnujnejši stroški, ki
nastajajo v posameznih krajevnih skupnostih povezanih z njihovim delovanjem.
- 0603 Dejavnost obcinske uprave
- 06039001 Administracija obcinske uprave
Proracunska sredstva za delo obcinske uprave so bila v letu 2006 realizirana v višini 72 mio SIT, kar
pomeni zmanjšanje sredstev v primerjavi z letom 2005 za 5% , v primerjavi z veljavnim proracunom za
leto 2006 pa so navedeni stroški dosegli 93 % realizacijo. Do zmanjšanja v primerjavi z letom 2005
prihaja zaradi planiranja sredstev za delavca obcinske uprave v okviru medobcinskih inšpekcijskih
služb.
V okviru tega programa so bila planirana sredstva na šestih proracunskih postavkah in sicer:
»01,02,01,01, Bruto place uprave«.
01,02,01,02, Prispevki delodajalca,
01,02,01,03, Davek na izplacane place,
01,02,01,03, Sredstva za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje,
Že sam naziv proracunskih postavke pove, da se na teh postavkah zagotavljajo sredstva za bruto place,
regres za letni dopust in stroške dela uprave kakor tudi prispevki in davki delodajalca ter premije za
dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev. Kot izhodišce pri izracunu potrebnih sredstev je
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bilo upoštevano število zaposlenih v obcinski upravi ter uradno povecanje izhodišcne place v javnem
sektorju za leto 2006 . V predlogu proracuna so bila v skladu z kadrovskim nacrtom nacrtovana
sredstva za izplacilo plac , stroškov dela in temu priležnih prispevkov delodajalca in davka na izplacane
place za 10 zaposlenih, medtem ko so se stroški enega zaposlenega planirali pri skupnih medobcinskih
službah – skupno 11 zaposlenih, kar je v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
Sredstva za place v obcinski upravi so bila porabljena v skladu s sistemizacijo delovnih mest, Zakonom
o razmerjih plac v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti /ZRPJZ/ , Uredbo o
kolicnikih za dolocitev osnovne place in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v
upravnih organih, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v republiki Sloveniji in Uredbo o
placah direktorjev v javnem sektorju.
Tabela št. 8: Pregled sistemiziranih in zasedenih delovnih mest po tarifnih skupinah na dan 31.12.2006
Zap.
št.

Tarifna
Število
Število zasedenih
skupina sistemiziranih delovnih mest
delovnih mest na dan 31.12.2006
1
I.
0
0
2
II.
0
0
3
III.
0
0
4
IV.
0
0
5
V.
6
6
6
VI.
1
1
7
VII.
4
4
SKUPAJ
11
11
Place oziroma izdatki 10 zaposlenim, med katere spadajo place in dodatki, regres za letni dopust,
povracila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, in drugi izdatki ( jubilejne nagrade) so v letu
2006 znašale 41,4 mio SIT in so bile izplacane v okviru sprejetega proracuna.
Prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 5,8 mio SIT; njihova poraba pa je v
okviru nacrtovanih za leto 2006, saj se višina prispevnih stopenj za socialno varnost ni spremenila in
znaša 16,1 % na bruto place . Do pricakovane realizacije je prišlo tudi pri placilu davka na izplacane
place , ki se je obracunaval po veljavni lestvici in znaša od 0 do 11,8% odvisno od višine bruto place.
Placila premij za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje , ki so bile izplacane v višini, ki jo doloca
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti so dosegla 93 % realizacijo planiranih sredstev za ta
namen.
Višina sredstev za odpravo nesorazmerij je v letu 2006 ostala nerealizirana in se v skladu z zakonodajo
prenaša v leto 2007, saj se zaradi usklajevanj na državni ravni še v celoti ne izvaja Zakona o sistemu
plac v javnem sektorju.
Glede na zgoraj navedeno ocenjujemo, da je obcina v okviru zaposlovanja v obcinski upravi dosegla
zastavljen cilj, imela je zasedena vsa sistemizirana in s kadrovskim nacrtom nacrtovana delovna mesta,
tako da je število zaposlenih ostalo v primerjavi z letom 2005 nespremenjeno, prav tako pa so bila
opravljen tudi vsa zakonsko dolocena izplacila za opravljeno delo zaposlenim delavcem.
»01,02,02, Materialni stroški uprave«.
V okviru sredstev za materialne stroške obcinske uprave so bila planirana sredstva za izdatke, kot so
pisarniški in splošni material za izvajanje nalog iz pristojnosti obcine, stroški strokovne literature,
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poštnine, energija in komunalne storitve, stroški komunikacij, prevozni stroški in storitve, izdatki za
službena potovanja, tekoca vzdrževanja ter drugi operativni odhodki povezani z delovanjem uprave.
Za pokrivanje navedenih stroškov obcinske uprave je bilo v sprejetem proracunu nacrtovanih 19 mio
SIT, porabljenih pa je bilo 17 mio SIT, kar je 89% sprejetega financnega nacrta.
Delež odhodkov za materialne stroške v skupnih odhodkih v okviru dejavnosti obcinske uprave je v letu
2006 znašal 23,5,% ( v letu 2005 24% in v letu 2004 27,5% ).
V okviru materialnih stroškov uprave so zajeti vsi stroški, ki so povezani z delovanjem obcinske uprave,
kakor tudi materialni stroški, ki nastajajo v zvezi z opravljanjem del ( knjigovodskih in drugih ) za
Krajevne skupnosti, Obcinsko športno zvezo, Obcinsko gasilsko zvezo ter zavode. Sredstva pa so bila
porabljena za naslednje namene ( nekaj najpomembnejših postavk porabe ):
Tabela št 9.; Pregled materialnih stroškov obcinske uprave za leta 2004, 2005 in 2006
- v 000 SIT
konto NAMEN
4020

4022

4023

4024

4025

4026

Pisarniški in splošni material in storitve
- Pisarniški material
- Cistilni material in cišcenje poslovnih prostorov
- Storitve varovanja zgradb in prostorov
- Casopisi, revije , knjige in strokovna literatura
- Racunalniške storitve-vzdrževanje programske in
druge racunalniške opreme
- Revizorske storitve
- Drugi splošni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
- Elektricna energija
- Stroški ogrevanja
- Voda in komunalne storitve
- Odvoz smeti
- Telefonske storitve
- Poštnina
Prevozni stroški in storitve
- Goriva in maziva za prevozna sredstva
- Vzdrževanje in popravila vozil
- Pristojbine za registracijo vozil
- Zavarovalne premije za motorna vozila
Izdatki za službena potovanja
- Dnevnice za službena potovanja v državi, nocitve
- Stroški prevoza v državi
Tekoce vzdrževanje
- Tekoce vzdrževanje objektov in opreme
- Zavarovalne premije za objekte in opremo
Drugi operativni odhodki
- Stroški cišcenja krajevnih uradov
- Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
- Clanarine v domacih neprofitnih organizacijah
- Drugi operativni odhodki
SKUPAJ

2004

2005

2006

INDEKS
2006/04 2006/05

1.650
1.459
186
1.368

1.902
1.481
191
1.391

1.442
1.618
176
1.355

87
111
95
99

76
109
92
97

1.984
1.148
752

2.419
1.298
744

1.994
1.687
319

101
147
36

82
130
36

594
1.105
84
230
1.252
3.036

628
1.109
123
218
1.561
1.166

717
1.297
66
215
1.536
1.546

121
117
79
93
123
51

114
117
54
99
98
133

434
10
51
235

385
33
53
225

360
0
37
0

83
0
73
0

94
0
70
0

107
120

52
125

35
117

33
98

67
94

663
770

184
745

200
731

30
95

109
98

680
390
441
207

681
220
504
0

624
203
520
290

92
52
118
140

92
92
103
0

18.956

17.438

17.085

90

98
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Iz zgoraj naveden tabele ugotavljamo, da delovanje obcinske uprave poteka racionalno s tem pa so
doseženi tudi nacrtovani cilji opravljanja upravnih nalog s cim manjšimi stroški.
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obcinske
uprave
Za izvajanje nalog obcinske uprave in za njeno delovanje so potrebna dolocena tehnicna sredstva in
oprema. Za vzdrževanje obstojece opreme in objektov s katerimi razpolaga obcinska uprava so bila v
letu 2006 nacrtovana sredstva v višini 4,6mio SIT. Ker do vecjih vzdrževalnih del v letu 2006 ni prišlo je
poraba teh sredstev nekoliko nižja in znaša 2,4 mio SIT , kar je le 52% planiranih sredstev za ta namen.
Tabela št.10; Tekoce vzdrževanje v letu 2005 in 2006
4025

4023

Tekoce vzdrževanje opreme in objektov

- v 000 SIT
2005

2006

INDEKS

- tekoce vzdrževanje poslovnih in drugih objektov

466

487

105

- Tekoce vzdrževanje opreme

737

1.262

171

Storitve povezane z vzdrževanjem in popravilom vozil
- Vzdrževanje in popravila vozil
- Zavarovalne premije za motorna vozila

265
569

137
540

52
95

Prav tako so bile v letu nacrtovane delne posodobitve in nabave nove racunalniške in programske
opreme, pisarniške opreme in pohištva v skladu z Nacrtom nabav in gradenj obcinske uprave, ki je
priloga proracunu.
Program nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja je bil kljub nekoliko nižji porabi sredstev, kot
so bila planirana v celoti realiziran. Nabavljena in posodobljena oziroma ažurirana je bila programska
oprema, nabavljena sta bila dva nova tiskalnika, pisarniška oprema ( omara, miza, stoli, kovinske
arhivske omare), zamenjani so bili dotrajani telefonski aparati ter nabavljena druga drobna oprema, kot
so tekac, diktafon, zastave in drugo. Vrednost nabavljene opreme nominalno znaša 2 mio SIT kar
predstavlja 81% planiranih sredstev .
Tabela št. 11; Nakup opreme in investicijska vlaganja
4202 Nakup opreme in investicijska vlaganja
-nakup pisarniškega pohištva
-nakup racunalnikov,programske opreme in tiskalnikov
- nakup telekomunikacijske in druge opreme

- v 000 SIT
2005
290
1.202
249

2006
823
318
864

INDEKS
284
26
347

Na podlagi zgoraj navedenega se ugotavlja, da je bila nabavljena najnujnejša oprema in opravljena
najnujnejša vzdrževanja, s tem pa je zastavljeni cilj obcine v celoti izpolnjen.

_________________________________________________________
20
Posebni del

__________ZAKLJUCNI RACUN PRORACUNA _2006_________________

Podrocje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 0703 Civilna zašcita in protipožarna varnost ( Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami)
- 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
(Pripravljenost sistema za zašcito , reševanje in pomoc)
Tako kot v predhodnih letih so se tudi v letu 2006 sredstva planirala na dveh proracunskih postavkah in
sicer:
»02,01,01, dejavnost zašcite in reševanja«, kjer so se zagotovila sredstva za izvedbo usposabljanj in
izobraževanj enot zašcite in reševanja ter drugih operativnih enot povezanih z reševanjem, kakor tudi za
nujna vzdrževalna dela na objektih saniranih po izrednih dogodkih. V letu 2006 se je planirala tudi
izvedba vaj enot civilne zašcite in ekip prve medicinske pomoci ter pregledi pripravljenosti vseh enot in
ekip.
Glede na izvedbo aktivnosti , povezanih z delovanjem sistema zašcite in reševanja v obcini ter
saniranjem nastalih škod ob izrednih dogodkih, so bila sredstva porabljena v višini 1,4 mio SIT in so s
tem dosegla le 96% realizacijo planiranih sredstev.
»02,01,02, Nabava opreme« Planirana je bila nabava osebne ter skupne opreme za ekipe prve
medicinske pomoci in stroški povezani z drugimi investicijskimi odhodki.
Do realizacije nabave opreme v letu 2006 ni prišlo, saj se na podrocju protipožarne varnosti kakor tudi
zašcite in reševanja predvidevajo organizacijske spremembe. V letu 2006 pa so se iz sredstev zašcite in
reševanja zagotovilo del sredstev za sanacijo mostu Ivanci, katerega sanacija je bila od leta 2004 nujno
potrebna.
Ugotavlja se, da zastavljeni cilji niso v celoti realizirani, predvsem pri nakupu opreme, kar pa je potrebno
zagotoviti v bližnji prihodnosti.
- 07039002 Protipožarna varnost ( Delovanje sistema za zašcito in reševanje)
V okviru tega podprograma je bila proracunska poraba razdeljena na vec proracunskih postavk , ki so
neposredno vezane na delovanje sistema za zašcito in reševanje vkljucno z ureditvijo in vzdrževanjem
objektov KS in društev-objektov, ki jih za svoje potrebe uporabljajo tudi gasilska društva v obcini.
S sredstvi, ki se namenjajo za vzdrževanje in investicijsko obnovo objektov KS in društev obcina
prispeva svoj delež k ohranjanju in tekocemu vzdrževanju nepremicnin, ki so v pretežni lasti
posameznih društev, uporabljajo pa se za širše družbene potrebe.
V letu 2006 je obcina sofinancirala obnovo in tekoca vzdrževanja objektov KS in društev-vaško gasilski
domovi v višini 7,3 mio SIT in s tem dosegla zastavljen cilj ohranitve javnih objektov na podeželju.
Sredstva so bila porabljena za:
- ureditev dvorane v Martjancih v višini
437 tisoc SIT
- ureditev objekta v Vucji Gomili –
515 tisoc SIT
- ureditev vaško gasilskega doma v Suhem Vrhu –
1.056 tisoc SIT
- ureditev v VGD v Bogojina ( vrata) –
423 tisoc SIT
- ureditev vaško gasilskega doma v Središcu –
789 tisoc SIT
- ureditev vaško gasilskega doma Ivanovci 173 tisoc SIT
- ureditev vaško gasilskega doma Loncarovci2.687 tisoc SIT
- nakup prostorov za potrebe gasilstva v Krncih
1.020 tisoc SIT
S sredstvi, ki so bila v proracunu namenjena za podrocje protipožarne varnosti v obcini v letu 2006 je bil
zastavljen cilj zagotoviti redno dejavnost Obcinske gasilske zveze in vseh gasilskih društev v obcini.
Razpoložljiva sredstva so bila namenjena za zagotavljanje njihovih osnovnih potreb kot so strokovna
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izobraževanja, zavarovanje gasilskih vozil, opreme, vzdrževanje vozil in opreme, operativne potrebe
gasilskih društev in drugo.
Realizacija porabe sredstev požarne varnosti v vecini poteka preko Obcinske gasilske zveze, ki je
zadolžena za namensko porabo proracunskih sredstev v skladu s programom ter za spremljanje
namenskosti porabe proracunskih sredstev po posameznih gasilskih društvih, katerim so bila sredstva
dodeljena. Višina sredstev realiziranih za protipožarno varnost je tako dosegla v letu 2006 12,9 mio SIT
in s tem dosegla 100 % realizacijo v primerjavi s planiranimi sredstvi. V primerjavi z letom 2005 pa se je
višina sredstev za protipožarno varnost povecala za 17 % .
V letu 2006 sta se iz obcinskega proracuna sofinancirala nakupa gasilskih vozil in sicer ; sofinanciranje
nabave cisterne v Vucji Gomili v višini 400 tisoc SIT in sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD
Bogojina v višini 1 mio SIT.
Prostovoljna gasilska društva pa so del sredstev prejela tudi iz naslova požarne takse- iz požarnega
sklada. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je v letu 2006 razporedil zbrana sredstva iz
naslova požarne takse v višini 2,9 mio SIT. Ker pa je namenski vir bil na koncu leta nekoliko višji, se
sredstva v višini 280 tisoc SIT prenašajo kot neporabljeni vir v leto 2007

Podrocje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
- 08029001 Prometna varnost
V postavki so bila nacrtovana sredstva za pokritje stroškov aktivnosti vzgoje in preventive v cestnem
prometu, katere organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Obcine Moravske Toplice.
Kljucne naloge so izvedba aktivnosti za prometno vzgojo otrok in mladostnikov. Predvidene so bile tudi
izvedbe akcij, vezanih na posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu, kot tudi izvajanje
vzporednih dejavnosti. Letni cilj je bil organizirati cim vec aktivnosti preventivnega pomena, ki bodo
zagotovile boljšo obvešcenost in osvešcenost udeležencev cestnega prometa, bolj kulturno obnašanje
in vecje spoštovanje pravil v cestnem prometu ter s tem povezano vecjo varnost udeležencev v
cestnem prometu.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v letu 2006 aktivno sodeloval z vsemi osnovnimi
šolami in vrtci. Opravljal je naloge preventivnega pomena in s tem osvešcal udeležence v cestnem
prometu. Potekale so prometno varnostne aktivnosti ob prvih šolskih dneh, opravljena so bila
tekmovanja osnovnošolskih otrok na temo »Kaj veš o prometu«, opravljeni so bili pregledi vseh šolskih
poti, ki so lahko tudi zelo nevarne in še druge aktivnosti povezane z varnostjo v cestnem prometu. Za
vse aktivnosti so bila porabljena sredstva v višini 551 tisoc SIT.
Z aktivnostmi, ki jih je izvedel Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so bili v obcini zastavljeni
cilji v celoti doseženi.

Podrocje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 1003 Aktivna politika zaposlovanja
- 10039001 Povecanje zaposljivosti
V okviru podprograma povecanje zaposljivosti so se zagotavljala sredstva za izvajanje javnih del.
Navedeni programi so se iz obcinskega proracuna sofinancirali v višini 20% sredstev za place, 80%
sredstev za place in stroške dela - prevoz na delo in z dela ter regres za malico je zagotavljal Zavod RS
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za zaposlovanje. Izvajanje zaposlitvenih programov preko javnih del se je izvajalo na socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, turisticnih in komunalnih podrocjih.
Za sofinanciranje izvedbe javnih del in zaposlitvenih programov je v letu 2006 obcina iz proracuna
prispevala 7,9 mio SIT, kar je v primerjavi z letom 2005 trikratno povecanje. S sofinanciranjem izvedbe
teh programov je obcina pripomogla k vkljucenosti brezposelnih oseb v javna dela in s tem posledicno k
zmanjševanju brezposelnosti v obcini,kar je tudi tako dolgorocni kakor tudi vsakoletni cilj obcine.

Podrocje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 1102 Programi reforme kmetijstva in živilstva
- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
S ciljem pospeševanja in razvoja kmetijstva v Obcini Moravske Toplice ter razvoja in prilagajanja
podeželskih obmocij so bila po razpisu dodeljena sredstva kmetom obcanom in društvom s podrocja
kmetijstva v obcini.
Vecji del sredstev je bil v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj
kmetijstva v Obcini Moravske Toplice in sprejetimi Ukrepi za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Obcini
Moravske Toplice za obdobje od 1.1.2004 do 31.12.2006 s soglasjem komisije za nadzor državnih
pomoci pri Ministrstvu za kmetijstvo, dodeljen upravicencem za naslednje namene:
Sofinanciranje zavarovalnih premij v rastlinski proizvodnji v višini do 30% zavarovalne premije,
subvencioniranje nakupa apnenca in preparata Litho v višini 15% cene, spodbujanje razvoja cebelarstva
in zdravstvene zašcite cebel v višini 30% stroškov zdravljenja in 30% cene nakupa sladkorja za zimsko
krmljenje cebel, sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev s podrocja kmetijstva s sedežem v Obcini
Moravske Toplice, subvencioniranje testiranja škropilnih naprav v višini do 50% cene testiranja,
spodbujanje vkljucevanja kmetov v ukrepe SKOP – sofinanciranje do 50% stroškov kontrole vkljucenosti
v integrirano kmetovanje.
V skladu z Zakonom o dohodnini (Ur. list RS, št. 17/05) je bila vsem vlagateljem za pridobitev sredstev
za pospeševanje in razvoj kmetijstva obracunana dohodnina. Za podrocje kompleksnih subvencij v
kmetijstvu je bilo v letu 2006 porabljenih 9,6 mio SIT. Porabo sredstev za kompleksne subvencije v
kmetijstvu nam nazorno prikazujejo tudi spodnji grafia:
Graf št. 2
Ukrepi za pospeševanje kmetijstva v Obcini Moravske Toplice v letu 2006 - brez zavarovanj
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Graf št.3:
Ukrepi za pospeševanje kmetijstva v Obcini Moravske Toplice v letu 2006 - brez zavarovanj
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Graf št. 4:
Sofinanciranje zavarovalnih premij v Obcini Moravske Toplice v letu 2006 - delež obcine
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Graf št.5:
Sofinanciranje zavarovalnih premij v Obcini
Moravske Toplice v letu 2006 - delež obcine
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V letu 2006 so bila sredstva namenjena tudi za sofinanciranje kmetijske infrastrukture – mostu v Ivancih
v višini 19,3 mio SIT, del sredstev pa je bilo namenjeno tekoci porabi na podrocju kmetijstva kot so
sofinanciranje popravila elektricnega pastirja, ocenjevanja vin , sofinanciranje cebelarskega tabora,
prispevki posameznim društvom kot so lovske družine, vinogradniško sadjarska društva in drugi tovrstni
stroški.
- 11029002 Zemljiške operacije
S ciljem združevanja kmetijskih zemljišc in zagotovitve vecjih obdelovalnih kosov so se izvajale
komasacije v Vucji Gomili, Berkovcih in Motvarjevcih. Sredstva so bila celotni višini zagotovljena na
podlagi javnega razpisa ARSKTRP in sicer del že v letu 2005 (za Vucjo Gomilo), del pa v letih 2006 in
2007 (Vucja Gomila, Berkovci in Motvarjevci) v skladu s potekom komasacije. Ker pa v proracunu
obcine Moravske Toplice niso bile komasacije predvidene v taki višini kot so bila pridobljena sredstva iz
naslova javnega razpisa je obcina v mesecu avgustu vkljucila le te v Rebalans Nacrta razvojnih
programov obcine za leto 2006, ki ga je sprejel obcinski svet. Posledicno so se tako na strani prihodkov,
kot na strani odhodkov sredstva vkljucila v obcinski proracun za leto 2006. Vrednost izvedbe zgoraj
navedenih komasacij je znašala v letu 2006 131,7 mio SIT, del izvedbe pa se prenaša v leto 2007.
Za uspešno izvedbo komasacij so bila potrebna še agromelioracijska dela. V letu 2006 so se izvajala
agromelioracijska dela v Vucji Gomili, za katera pa ministrstvo ni zagotavljalo sredstev. Obcina je
financirala izkop jarkov za odvajanje vode s kmetijskih zemljišc, posamezni lastniki pa so na svoje
stroške pocistili posamezna manjša obmocja zarašcenih kmetijskih površin. Vrednost agromelioracijskih
del je v letu 2006 znašala 2,7 mio SIT.
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Stroški oskrbe zapušcenih psov
Ker obcina nima zavetišca za oskrbo zapuš cenih psov, je v skladu z zakonodajo obcina morala
zagotavljati sredstva za oskrbo zapušcenih psov.
V letu 2006 je obcina za oskrbo zapušcenih živali porabila 321 tisoc SIT, kar je manj kot so bila
planirana sredstva, prav tako pa tudi manj kot v letu 2005.
- 1104 Gozdarstvo
- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Za vzdrževanje gozdnih cest je obvezna poraba sredstev iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v
okviru primerne porabe, del sredstev pa zagotavlja obcina iz lastnih virov, del sredstev pa se zagotavlja
tudi iz državnega proracun v skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest.
Tako kot v preteklih letih so se tudi v letu 2006 vzdrževale gozdne ceste v skladu s programom Zavoda
za gozdove, OE Murska Sobota po prioritetnem vrstnem redu in sicer:
Cesta v malo Gošco-Gješe , Cesta Jelenšcek-Krnci, Cesta za Carom, Cesta za Rotundo, cesta pri
Ciganaj, Cesta na Karpate, Cesta Mlajtinci-Budina, Cesta Lukacevci, Cesta Babušove njive-Osišce,
Cesta Ciganjšcek in Cesta na Vlasunjek
S tem, ko so bile urejene vse gozdne ceste, ki so bila planirane v programu Zavoda za gozdove za
obmocje obcina Moravske Toplice za leto 2006 je dosežen cilj sprotnega vzdrževanja gozdnih cest in
poti v obcini.
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Podrocje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 1206 Urejanje podrocja ucinkovite rabe in obnovljenih virov energije
- 12069001 Spodbujanje rabe obnovljenih virov energije
V letu 2006 se je v obcini nadaljevalo z izvajanjem projekta »Energetska zasnova obcine« in »
Vzpostavitev LEA (lokalna energetska agencija) Pomurje, ki se financirata iz namenskih evropskih
sredstev .

Podrocje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 13029001 Upravljanje in tekoce vzdrževanje obcinskih cest
V okvir upravljanja in rednega vzdrževanja obcinskih cest spadajo: letno in zimsko vzdrževanje lokalnih
cest in javnih poti, ki se izvaja na obmocju celotne obcine v skladu s programom izvajanja letnega in
zimskega vzdrževanja cestnega omrežja, košnje obcestnih jarkov in bankin, ureditev svetlobnega
koridorja cestišca, popravila obstojecih bankin in navoz na kriticnih odsekih na cestah, posnemanje
bankin, navoz gramoza in drobljenca na makedamske ceste, popravila in naprave propustov, sanacije
asfaltiranih cestišc, cišcenja kanalet in druga vzdrževalna dela.
Dela opravlja obcinsko javno komunalno podjetje, ki je po odloku in zakonu dolžno opravljati javno
službo prioritetno v okviru obcine.
V letu 2006 je bilo v obcini skupno vzdrževanega cestnega omrežja po odloku o kategorizaciji 235,90
km, od tega:
- LC med naselji in obcinami 98,30 km
- LK mestne in krajevne 9,40 km
- JP v naseljih in med naselji 128,20 km.
Komunalno podjetje je v celoti skupaj s kooperanti opravljalo zimska služba na cestnem omrežju v
dolžini 122 km, ter del cestnega omrežja zimske službe po posameznih krajevnih skupnostih v dolžini
93 km. Intervencij zimske službe je bilo 23 , za kar je bilo porabljenih:
2005
2006
- SOLI
380,41 t
195,51 t
- POSIPINE
548,52 m3
132,00 m3
Za potrebe krajevnih skupnosti je bila dostavljena na dogovorjene deponije posipina v skupni kolicini
15 m3.
V letu 2006 so je prav tako opravil posek dreves in grmicevja v širini 4 m cestnega sveta levo in desno
ki se je izvedel na cesti Sebeborci-Puconci, Kukec–Ivanovci, Bogojina-Motvarjevci-Cikecka vas-Selo. S
tem se je uredil svetlobni koridor navedenega cestišca.
V skladu z programom in potrebami so se v letu 2006 opravila popravila obstojecih bankin in navoz na
makedamske ceste in sicer:
- Fokovci, Selo, Vucja Gomila, Motvarjevci, Filovci, Andrejci, Ivanci, Bukovnica, Bogojina, Ratkovci, Suhi
vrh, Sebeborci, Prosenjakovci, Loncarovci, Berkovci, Krnci, Ivanovci, Martjanci-Fokovci, PuconciSebeborci, Ivanjševci, Martjanci, Berkovci-Križevci, Mlajtinci crpališce vode, Bogojina-Vršic-Trnovski
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breg, Moravske Toplice Dolga ulica-Rdeci breg, Cikecka vas, Šadlov mlin Ivanci, Bogojina-Križankove
hiše, Ivanovci-Andrejci, Kuzmov breg, Noršinci-Tešanovci.
Za omenjene ceste je bilo porabljenih 2.376,91 m3 gramoza in drobljenca (v letu 2005 1.525,81 m3)
Opravljeno je bilo posnemanje bankin na Dolgi ulici v Moravskih Toplicah, Suhem vrhu, Ivanjševcih, M.
Toplice-Fokovci, Sebeborci-Panovci, Ivanci-Motvarjevci, Vinska graba.
Popravljeni in izvedeni so bili propusti razlicnih profilov v skupni dolžini 60 m.
Za popravilo in sanacijo asfaltnih cestišc je bilo porabljenih 188.340 kg asfaltne mase (v letu 2005
53.041).
Opravljene so bile košnje obcestnih jarkov v skupni površini 1,347.363 m2 (v letu 2005 1,338.134 m2),
ocišcene kanalete na cestah: Filovci, Bogojina-Bukovnica, Kukec-Ivanovci, Suhi vrh-Zg, Moravci,
Tešanovci-Vucja Gomila,
Postavljenih je bilo 73 prometnih znakov (v letu 2005 90) in 5 prometnih ogledal (v letu 2005 5).
V lanskem letu je bilo zaradi vremenskih in drugih vzrokov opravljenih 15 vecjih in manjših intervencij na
razlicnih cestah.
Vrednost zgoraj omenjenih vzdrževalnih del je v letu 2006 znašala 62,4 mio SIT in tako dosegla 100 %
realizacijo. Ob analizi porabe sredstev za vzdrževanje cest skupaj z zimsko službo ugotavljamo, da je
obcina v letu 2006 dobro poskrbela za ureditev cestnega omrežja ter z izboljšanjem in ureditvijo cest
pripomogla k varnejšemu cestnemu prometu.

- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obcinskih cest
Poleg sredstev namenjenih v proracunu za vzdrževanje obcinskih cest so bila zagotovljena tudi
sredstva za obnovo lokalnih cest do obstojece asfaltirane javne ceste. Prioriteta pri izgradnji in obnovi
cest in javnih poti je v skladu s programom zagotovljen lastni delež krajevne skupnosti oziroma
krajanov, ki je opredeljen z Razvojnim programom obcine. Prednost pri posodobitvi v programu
posodobitev cest za leto 2006 so imele ceste oziroma odseki cest, za katere so obcani že podpisali
pogodbe o sofinanciranju in delno oziroma v celoti pokrili svoje obveznosti. Posodobitve posameznih
ceste so vkljucene v nacrt razvojnih programov obcine za leto 2006 .
Obnove lokalnih cest po programu so bile v letu 2006 realizirane v višini 46,7 mio SIT . Prikaz porabe
investicijskih sredstev je razviden v Realizaciji nacrta razvojnih programov za leto 2006.
V letu 2006 ne moremo povsem trditi, da smo na podrocju investicijskega vzdrževanja in obnove cest
povsem dosegli svoj zastavljeni cilj. Obcina je v skladu s programom izgradnje in ureditve cest opravila
postopke v zvezi z javnimi narocili in podpisala pogodbe za ureditev posameznih odsekov cest v
vrednosti 105 mio SIT. Ker pa je bila vecina del opravljenih v zadnjih mesecih leta 2006 so zapadlosti
nastalih obveznosti šele v letu 2007.
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
Predvidena sredstva za to podrocje so bila namenjena za stroške povezane s kategorizacijo cest,
banko cestnih podatkov, stroške ureditve prometne signalizacije, neprometnih znakov, tekoce
vzdrževanje parkirišc, avtobusnih postajališc in druge stroške.
V letu 2006 je za navedeni namen porabe bilo porabljenih 10,2 mio SIT . V okviru javne službe so bila
opravljena dela, ki so povezana z kategorizacijo cest, banko cestnih podatkov, nabavljenih in
postavljenih je bilo 73 prometnih znakov (v letu 2005 90) in 5 prometnih ogledal (v letu 2005 5).
Primerjava z preteklimi leti ni možna, ker so navedeni stroški bili vkljuceni v okvir tekocega vzdrževanja
lokalnih cest in javnih poti.
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- 13029004 Cestna razsvetljava
V okviru navedenega programa so se na proracunski postavki » 064,01, Javna razsvetljava« zagotovila
sredstva za placilo elektricne energije na javni razsvetljavi za celotno obmocje Obcine Moravske
Toplice. Ker je bil del sredstev za pokrivanje stroškov javne razsvetljave v Moravskih Toplica v
veljavnem proracunu zagotovljen v okviru podprograma 14039001 Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva je bilo glede na namen porabe potrebno opraviti prerazporeditev sredstev v višini 1,4 mio
SIT, namensko za pokrivanje elektricne energije na objektih javne razsvetljave v Moravskih Toplicah,
kajti javna razsvetljava v turisticnem naselju, kot so Moravske Toplice je nujno potrebna za samo
pospeševanje in razvoj turizma. Za pokrivanje teh stroškov je bilo porabljenih 6,5 mio SIT, kar je za
skoraj 50% povecanje v primerjavi z letom 2005. V letu 2005 je obcina pokrivala le stroške elektricne
energije javne razsvetljave po posameznih naseljih, medtem ko je v letu 2006 v skladu z zakonodajo
postal strošek proracuna obcine tudi vsa razsvetljava cestnih prehodov in krožišc.
V proracunu obcine za leto 2006 so se prav tako namenjala sredstva za vzdrževanje javne razsvetljave,
ki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in vzdrževanju ulicne razsvetljave ter
zamenjavi svetilk in popravilu dotrajane ulicne razsvetljave. Stroški vzdrževalnih del v skladu s pogodbo
o vzdrževanju cest so v letu 2006 znašali 1,3 mio SIT.

Podrocje porabe 14 – GOSPODARSTVO
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Program zajema vec proracunskih postavk, ki so namenjena spodbujanju razvoja drobnega
gospodarstva v Obcini Moravske Toplice. S sredstvi namenjenimi za subvencioniranje obrestnih mer in
sredstvi namenjenimi za pospeševanje podjetništva v obliki dolgorocnih kreditov preko razvojnih skladov
in banke, se želi vzpodbujati izvedbo novih razvojnih programov oziroma vzpodbujati razširitev že
obstojecih. Vzpodbuja se pridobitev novih znanj v podjetništvu, ki je eden izmed osnovnih pogojev
konkurencnosti. Zaradi izvedbe navedenih programov se posledicno ustvarjajo tudi nova delovna
mesta, tudi s samozaposlitvami, s tem pa se zmanjšuje število brezposelnih oseb v obcini.
Sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva so se v letu 2006 porabila za subvencioniranje
izvajanja programov in dejavnosti Razvojne agencije Sinergija , ki v okviru svojih programov izvaja
svetovanja in informiranja obstojecim in potencialnim podjetnikom, kmetovalcem ter brezposelnim
osebam z obmocja lokalne skupnosti. Razvojna agencija nudi tudi strokovno in organizacijsko pomoc pri
iskanju možnosti in pridobivanju ugodnejših financnih sredstev oziroma virov za realizacijo projektov,
tako obcinski upravi kot obcanom, s posebnim poudarkom na pomoci pri pripravi prijav in dokumentacije
za mednarodne, državne in druge razpise ter razlicne aktivnosti s podrocja pospeševanja podjetništva.
Za ta namen je bilo v proracunu zagotovljenih 2,4 mio SIT, ki pa so dosegla 93% realizacijo.
V letu 2006 je obcina sodelovala tudi pri dodeljevanju sredstev v okviru dolgorocnih kreditov preko
razvojnih skladov in banke, kjer obcina sodeluje s svojim depozitnim deležem. Postopki pridobivanja
navedenih sredstev se vodijo skupaj z razvojnimi agencijami in eno izmed poslovnih bank. Navedena
sredstva se v dolocenem roku vrnejo nazaj v proracun obcine . Vzpodbujalo se je razvoj novih
programov, razširitev že obstojecih programov, posledicno so se s tem ustvarjala nova delovna mesta.
Za dodeljene kredite je obcin v letu 2006 porabila le 20% planiranih sredstev in sicer 727 mio SIT, kajti
le v tej višini so bili odobreni krediti pri poslovni banki z deležem obcine.
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Na podlagi sklepa obcinskega sveta je bila v letu 2006 izvedena tudi dokapitalizacija javnega podjetja
Cista Narava d.o.o. v vrednosti 33 mio SIT.
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
- 14039001 Promocija obcine
S ciljem promocije Obcine Moravske Toplice so se v okviru navedene postavke zagotavljala sredstva za
razlicne oblike promocije – sofinanciranje tiskanih materialov, promocijskih objav v medijih, udeležbe na
sejmih, predstavitvah … za potrebe informiranja o turisticni in s turizmom povezani ponudbi obcine,
predvsem o turisticni ponudbi obmocja, kulturnih in drugih znamenitostih, ponudbi domace in
umetnostne obrti ter drugi dodatni turisticni ponudbi, možnostih razlicnih ogledov, poteh za kolesarjenje,
prireditvah…
Promocijska gradiva so se pripravljala v sodelovanju s TIC Moravske Toplice, posameznimi turisticnimi
ponudniki in drugimi zainteresiranimi.
Promocija se je izvajala tudi s predstavitvami na sejmih in drugih predstavitvah turisticne ponudbe ter s
predstavitvami ponudbe in prireditev medijem, ki so prisotni v našem okolju.
Promocijo na spletnih straneh se je izvajala v sodelovanju s TIC, tudi na spletnih straneh Slovenske
turisticne organizacije www.slovenia.info. V letu 2006 so se zelo aktivno vnašali podatki o turisticni
ponudbi obcine, vkljucno s prireditvami in tematskimi potmi in tudi preko tega se je poskušala povecati
obiskanost naših vsebin na tem portalu, ki je preveden v vec tujih jezikov. Za promocijo obcine so se v
letu 2006 na proracunski postavki »047,01,02, Promocija turisticne dejavnosti« zagotovila sredstva v
višini 4 mio SIT, ki pa so bila porabljena 69%
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
S ciljem spodbujati razvoj turizma so se sredstva namenjala na vec proracunskih postavkah in sicer : za
dejavnost Turisticno-informativnega centra Moravske Toplice, za urejanje objektov na podrocju turizma,
dejavnost turisticnih društev, sofinanciranje razlicnih programov in projektov, povezanih s turizmom,
nakup stojnic za predstavitev turisticnih ponudnikov, izvedba s turizmom povezanih prireditev…
Poraba sredstev v navedenem programu je v letu 2006 dosegla nižjo realizacijo v primerjavi s
planiranimi sredstvi za ta segment in sicer 65 mio SIT od skupno 85 mio SIT. Sredstva so bila
porabljena za dejavnost Turisticno informativnega centra Moravske Toplice , ter dosegla 100%
realizacijo v višini 4,5 mio SIT. 100 % realizacija je dosežena tudi pri sofinanciranju dejavnosti
turisticnih društev, ki so sredstva prejela na podlagi javnega razpisa v višini 1,3 mio SIT. Sredstva za
sofinanciranje turisticnih programov in projektov so v letu 2006 bila realizirana v višini 600 tisoc SIT in
porabljena za:
- oglaševanje v casopisih, revijah in brošurah namenjeni turizmu (casopis Sloveijateims…)
- sofinanciranje prireditev in projektov, ki so povezane z obcino in njeno predstavitvijo v širšem
pomenu in so jih organizirale posamezne organizacije in društva
Za lepši videz in bolj urejeno in turistom prijazno okolje je obcina s proracunom za leto 2006 zagotovila
sredstva za urejanje objektov na podrocju turizma v višini 13,5 mio SIT, ki pa so bila porabljena 71%.
Sredstva so bila porabljena za placilo komunalnih storitev v naseljih povezanih s turizmom, za urejanje
okolice z nabavo rož in ureditvijo cvetlicnih gred po vsej obcini, poskrbela za cišcenje in barvanje
oglasnih panojev, izvedla sofinanciranje ob ureditvi vodnjaka pri dvojezicni osnovni šoli Prosenjakovci
ter sofinancirala ureditev objektov ( športnega igrišca z travno rušo) v Filovci. Za tekoce urejanje
objektov ( brez investicijskih sredstev) je bilo v letu 2006 porabljenih 3,6 mio SIT.
V skladu z Nacrtom razvojnih programov so se v proracunu zagotavljala tudi sredstva za ureditev
infrastrukture- ureditev Lapovskega mostu v vrednosti 6 mio SIT , uredila se je infrastruktura v predelu
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Mocvar v Moravskih Toplicah v vrednosti 46 mio SIT in nabavila oprema ( igrala ) za potrebe otroškega
igrišca v Moravskih Toplicah. Zagotavljala pa so se tudi sredstva za pokrivanje stroškov za naselje
Moravske Toplice s cilje m urejenosti turisticnega kraja ( novoletna razsvetljava z okraševanjem ulic,
ureditev objektov v naselju Moravske Toplice…) .

Podrocje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠCINE
- 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
Varovanje naravnega in cistega okolja je ena izmed pomembnih nalog lokalne skupnosti. V okvir tega
programa spadajo nujna sredstva za urejanje in varstvo okolja kot podrocje ekologije z zbiranjem in
ravnanjem z odpadki-kosovnimi ali nevarnimi ter ravnanjem z odpadno vodo.
- 1529001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
V okviru programa so sredstva zagotovljena na vec proracunskih postavkah in sicer se sredstva
zagotavljajo za odvoz kosovnih in posebnih odpadkov ter sanacijo divjih odlagališc v obcini.
Obcina je v spomladanskih mesecih v letu 2006 organizirala odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov.
Pokrila je tudi stroške odvoza odpadkov od ocišcevalne akcije ki je bila organizirana po vsej obcini.
Stroški akcije odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov so bili v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 višji za
2 % in so bili realizirani v višini 5 mio SIT. V okviru akcije je bilo zbranih in odpeljanih na deponijo 3.140
kg posebnih odpadkov od gospodinjstev, 24.460 kg gum in 3.840 kg nevarnih odpadkov.
Opravljena je bila tudi cistilna akcija po celotni obcini, kjer je obcina krila stroške odvoza smeti ;
postavljene so bile tudi table za prepovedano odlaganje smeti na dolocena ocišcena divja odlagališca
Tudi v letu 2006 so se v proracunu na prihodkovni strani zbirala namenska sredstva iz naslova okoljske
dajatve za obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov izgradnjo zbirno sortirnega centra v
Puconcih. Višina zbrane takse, ki se je namenila za izgradnjo tega centra je znašala v letu 2006 10 mio
SIT. Navedena sredstva se v skladu z odlocbo Ministrstva za okolje namenjajo za izgradnjo zbirno
sortirnega centra v Puconcih. Poleg sredstev iz naslova takse pa je obcina sofinancirala iz lastnih
sredstev izgradnjo tega centra v višini 8 mio SIT.
V letu 2006 je obcina izpolnila vse zastavljene naloge glede varovanja cistega okolja.
- 1529002 Ravnanje z odpadno vodo
Zastavljeni cilj na podrocju odpadnih voda je obcina izpolnila delno. Nadaljevala je z izgradnjo
kanalizacije v Bogojini, za kar je bilo porabljenih 29,9 mio SIT. Pristopilo se je k razširitvi cistilne naprave
v Lukacevcih katere vrednost je 141 mio SIT. Sredstva v višini 67 mio SIT so bila zagotovljena s
proracunom za leto 2006, medtem ko se preostali del sredstev v skladu z Nacrtom razvojnih programov
vkljucuje v proracun leta 2007.
V letu 2006 pa obcina ni izpolnila nacrtovanega cilja glede zacetnih del pri izgradnji cistilne naprave
oziroma kanalizacije Rimska Carda-Sebeborci , saj za navedeno investicijo ni pridobila sredstev iz
drugih virov, ki pa se predvidevajo v letu 2007.
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Podrocje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje
- 16029003 Prostorsko nacrtovanje
Glavni poudarek v tem programu porabe se je namenil pripravi Prostorskega reda obcine in strategije
obcine. Zaradi spreminjanja zakonodaje za podrocje okolja se v letu 2006 ni pristopilo k izdelavi
prostorskega reda in prostorske strategije obcine, saj je bilo smotrno pocakati sprejem nove okoljske
zakonodaje . To pa je tudi glavni vzrok, zakaj obcina ni izpolnila zastavljenih proracunskih ciljev.
Realizacija sredstev na tej proracunski postavki torej ni dosegla višine predvidenih sredstev za ta
namen. Sredstva so bila porabljena le za potrebe dostopa do digitalnih podatkov za namene
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca , ter delno za dokumentacijo na podrocju prostorskega
nacrtovanja.
- 1603 Komunalna dejavnost
- 16039001 Oskrba z vodo
Kljucna naloga obcine pri zagotavljanju zdrave pitne vode je nadaljevanje z izgradnjo vodovodov.
Obcina že nekaj let vlaga v infrastrukturo na podrocju vodo oskrbe in si s tem prizadeva za oskrbo
obcanov z zadostno kolicino zdrave pitne vode, ki je vir življenja, saj je oskrba obcanov z zdravo pitno
vodo zelo pomembna za nadaljnji razvoj obcine.
Odhodki povezani z oskrbo z vodo v letu 2006 znašajo 65 mio SIT in so v primerjavi s sprejetim planom
manjši za 20 % . Vlaganja v vodovodna omrežja pa so se v letu 2006 v primerjavi z letom 2005
povecala kar za 100%.
V letu 2006 se je nadaljevala investicija vodovoda Selo -Fokovci v vrednosti 30 mio SIT in izgrajen je
bil vodovod v Cikecki vasi v vrednosti 32 mio SIT.
Kljub temu, da nacrtovani projekti na podrocju vodo oskrbe na ravninskem delu niso v celoti realizirani je
obcina v letu 2006 dosegla svoj zastavljeni cilj, saj je v dveh naseljih obcanom zagotovila zadostne
kolicine zdrave pitne vode.
Prav tako kot za kanalizacijske sisteme se poleg sredstev proracuna namenjajo za vzdrževanje
vodovodnih sistemov sredstva pobrana z vodarino, ki jo kot upravljalca sistemov pobirata komunalno
podjetje Cista narava in Komunala Murska Sobota. Tam, kjer so upravljalci vodovodnih sistemov
krajevne skupnosti oziroma skupine obcanov ( razni vodovodni odbori), se sredstva za ta namen
zagotavljajo direktno iz prispevkov uporabnikov.
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti
Del sredstev proracuna se namenja za vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov v krajevnih
skupnostih oziroma v naseljih obcine. Sredstva se namenjajo za javne potrebe posameznih naselij kot
so sofinanciranje urejanja vaških in krajevnih poti ter ureditve drugih objektov po naseljih. Sredstva za
navedeno vzdrževanje se zagotavljajo iz dela sredstev iz naslova zbranega nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišca, ki presega višino sredstev vkljucenih v okvir primerne porabe.
V letu 2006 so krajevne skupnosti oziroma krajevni odbori zagotovili del sredstev v obliki prispevka
obcanov za izgradnje in ureditve mrliških vežic v njihovih naseljih ter za ureditve in vzdrževanje
pokopališc. Del sredstev v obliki sofinanciranja pa je pri izgradnji mrliških vežic zagotovila tudi obcina iz
proracunskih sredstev.
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V letu 2006 je obcina dosegla na proracunski postavki »049,03,01, Vzdrževanje in urejanje komunalnih
objektov v KS« 98% % realizacijo v primerjavi s planirano višini sredstev. Sredstva v višini 7,7 mio
SIT so se v primerjavi z letom 2005 povecala za 162% in so bila porabljena za naslednje namene:
- sofinanciranje tekocih stroškov in stroškov vzdrževanja objektov v naselju Vucja Gomila ( ureditev
elektrike na pokopališcu in komunalna ureditev pokopališca) v višini
801 tisoc SIT
- sofinanciranje tekocih stroškov in vzdrževanja v naselju Suhi Vrh ( tekoce vzdrževanje in ureditev
cest ) v višini
1.918 tisoc SIT
- sofinanciranje izgradnje in ureditve mrliške vežice v Krncih
1.186 tisoc SIT
- sofinanciranje ureditve mrliške vežice v Filovcih
1.066 tisoc SIT
- sofinanciranje dokumentacije za ureditev garaž v Martjancih
563 tisoc SIT
- sofinanciranje nabave travne ruše ureditev igrišca v Filovcih
1.885 tisoc SIT
- sof. drugih manjših stroškov ( elektrika, bankine, poljske poti…)
268 tisoc SIT
S tem, ko je obcina zagotovila in tudi prispevala sredstva za ureditev zgoraj navedenih objektov po
celotni obcini je dosegla svoj zastavljeni cilj enakomernega razvoja in zastopanosti obcine.
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Stanovanjska dejavnost je podrocje, katere vir ni primerna poraba temvec so vsa sredstva zbrana iz
naslova anuitet od že odobrenih kreditov kakor tudi od placil za odprodana stanovanja po
stanovanjskem zakonu, ki jih je obcina pridobila z delitveno bilanco prejšnje obcine. Sredstva se
namensko porabijo za tekoce stroške ter pridobitev in ureditev novih stanovanj.
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem podrocju
V skladu z zakonodajo s stanovanjskega podrocja je obcina zavezana del sredstev od odprodaje
stanovanj nakazati Stanovanjskemu in Odškodninskemu skladu Republike Slovenije. Za ta namena so
bila porabljena sredstva v višini 749 tisoc SIT
Kot v preteklem letu tudi v letu 2006 tudi v letu 2006 obcina ni v celoti porabila namenskih sredstev na
stanovanjskem podrocju. Sredstva, ki niso bila porabljena se prenašajo kot neporablje na namenska
sredstva v prihodnje leto. S tem ko obcina ni porabila celotnih sredstev še ne pomeni, da ni realizirana
zastavljenih ciljev. Obcina ima novo stanovanje v Prosenjakovcih kljub razpisom še vedno nenaseljeno.
Namenska sredstva pa bo v prihodnje prav tako namenila za ureditev stanovanjskih zadev.
- 1606 Urejanje in razpolaganje z zemljišci
- 16069002 Nakup zemljišc
V proracunu so bila zagotovljena sredstva za nakup zemljišc za Panonsko zdravilišcno turisticni park, za
kar je pridobila del sredstev iz neposrednih regionalnih spodbud. Obcina je odkupila zemljišca v
Moravskih Toplicah in Vucji Gomili, za del zemljišc pa so bile pogodbe podpisane konec leta ter do
realizacije prihaja v letu 2007.
Kljub težavam, ki so se pojavljale pri odkupih zemljišc je obcina v celoti izpolnila zastavljen cilj, ki si ga
je zacrtala s sprejetjem proracuna in nacrtom razvojnih programov s tem, da se del nacrtovanega
nakupa zemljišc realizira v letu 2007

_________________________________________________________
32
Posebni del

__________ZAKLJUCNI RACUN PRORACUNA _2006_________________

Podrocje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 1707 Drugi programi na podrocju zdravstva
- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
V proracunu za leto 2006 obcina zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega
zavarovanja oseb brez zaposlitve oziroma brez drugih virov dohodkov.
Pravno osnovo za financiranje zdravstvenega prispevka za obcane doloca Zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanje, po katerem je obcina dolžna zagotavljati placilo prispevka za
obvezno zdravstveno zavarovanje tistim državljanom Republike Slovenije s stalnim prebivališcem na
njenem obmocju, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova in nimajo lastnih prejemkov, s katerimi
bi si te prispevke lahko placevali sami. V letu 2006 je bil mesecni prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje poravnan v povprecju me secno za 328 zavarovancev. Mesecni prispevek za obvezno
zdravstveno zavarovanje je v letu 2006 znašal 5.320,00 SIT na zavarovano osebo.
Obcina je v letu 2006 tekoce zagotavljala sredstva za pokrivanje prispevkov zdravstvenega prispevka
obcanov, le v mesecu decembru obveznosti niso bile v celoti poravnane, saj se je del obveznosti
prenašal že iz leta 2005. Za placilo zdravstvenega prispevka pa je bil spremenjen tudi sam nacin
placevanja prispevka, pri katerem se ne upošteva 30 dnevni rok placila temvec morajo prispevki biti
poravnani do 15. v mesecu za pretekli mesec na podlagi obracuna, ki ga pripravi Center za socialno
delo Murska Sobota. Tako je v mesecu decembru ostal neporavnan zahtevek za mesec november v
višini 1,7 mio SIT. V letu 2006 so bila tako porabljena sredstva v višini 20 mio SIT.
- 17079002 Mrliško ogledna služba
Sredstva so se zagotavljala 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 casu
smrti stalno bivališce na obmocju Obcine Moravske Toplice, ter za vse umrle, za katere ni možno
ugotoviti stalnega bivališca, umrli pa so na obmocju obcine. Krili so se tudi stroški obdukcij in stroški
tehnicne pomoci pri obdukciji ( prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni
in v skladu z odredbo policije. V primerjavi z letom 2005 so se stroški za opravljene storitve povecali za
35%, kar je vec, kot je so bile uradne rasti proracuna in so znašali 1,3 mio SIT.

Podrocje porabe 18 – KULTURA,ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 1802 Ohranjanje kulturne dedišcine
- 18029001 Nepremicna kulturna dedišcina
V okviru tega programa so se v proracunu zagotavljala sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov
na podrocju kulture. V letu 2006 so bila v proracunu zagotovljena sredstva za sofinanciranje obnove
cerkve v Moravskih Toplicah , za obnovo zvonika v Loncarovcih ter druga vzdrževalna dela . Cilj
zagotavljanja proracunskih sredstev je ohranjanje nepremicne in premicne kulturne dedišcine.
V primerjavi s planiranimi sredstvi je obcina dosegla 64 % realizacijo in tako porabila 4,4 mio SIT in jih
porabila za naslednje namene:
- sofinanciranje obnove cerkve v Moravskih Toplicah
1 mio SIT
- obnova zvonika v Loncarovcih
2,3 mio SIT
- sofinanciranje ureditve loncarske vasi Filovci
1 mio SIT
- sofinanciranje ureditve kapele v Vucji Gomili
0,1 mio SIT
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Kljub nerealizirani proracunski postavki je obcina v letu 2006 dosegla svoj zastavljeni cilj, saj je s
sofinanciranji pri obnovi nepremicne kulturne dedišcine prispevala velik delež k ohranjanju kulturne
dedišcine.
- 1803 Programi v kulturi
- 18039001 Knjižnicarstvo in založništvo
Obcina si je s proracunom za leto 2006 zastavila cilj za zagotavljanje sredstev za delovanje Pokrajinske
in študijske knjižnice v Murski Soboti, s cimer si je zadala cilj omogociti dostop do knjižnicnega gradiva
in storitve vsem obcanom obcine.
S sredstvi, ki so bila zagotovljena in tudi porabljena v proracunu za leto 2006 je obcina knjižnici
pokrivala del stroškov plac in drugih prejemkov zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalca ter
sredstva za materialne stroške knjižnice v višini 13 mio SIT, kar je 14% povecanje v primerjavi z letom
2005 in 100% realizacija veljavnega plana.
Pole g redne dejavnosti knjižnice je obcina sofinancirala tudi stroške bibliobusa in nakup knjižnicnega
gradiva v skupni višini 1,1 mio SIT.
S tem je obcina v celoti izpolnila zastavljeni cilj, saj je preko sofinanciranja dejavnosti knjižnice
omogocila obcanom dostop do knjižnicnega gradiva bodisi preko »bibliobusa«, ki po urniku redno
prihaja v naselja po obcini Moravske Toplice oziroma preko maticne knjižnice v Murski Soboti.
- 18039003 Ljubiteljska kultura
V okviru proracunskih postavk znotraj programa so se zagotavljala sredstva za dolocene kulturne
projekte in prireditve kot so razstave, likovne kolonije, loncarska delavnica, Košicev teden kulture ter
sredstva za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev. Izvajalci kulturnih programov so bili 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 proracun obcine Moravske Toplice ter v skladu s
Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz
proracuna obcine Moravske Toplice.
Obcina je izvedla javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev v letu 2006 ter izvedla
preostale zastavljene aktivnosti s proracunom, kot je sofinanciranje izvedbe Košicevega tedna kulture,
likovnih kolonij in sofinanciranje drugih potreb na podrocju kulture.
Za program ljubiteljske kulture je bilo v proracunu porabljenih 5 mio SIT, kar je manj, kot so bila
planirana sredstva s proracunom to pa zaradi nerealiziranih projektov na podrocju kulture, ki so bili
predvideni preko javnih razpisov, ki pa niso bili realizirani.
Ce izvzamemo javne razpise je obcina s sofinanciranjem ljubiteljske kulture v letu 2006 dosegla svoj
zastavljeni cilj.
Tabela št 12:. Pregled sofinanciranja programov in projektov na podrocju ljubiteljske kulturne
dejavnosti po posameznih društvih
Zap.
Št.

Društvo-klub

01.

KUD Jožef Kociš Bogojina

02.

Društvo za promocijo in napredek Gorickega BRV

03.

2004

2005

2006

444.828,00

613.540,00

686.464,00

33.750,00

31.665,00

131.736,00

KTD Tešanovci

512.172,00

556.859,00

315.710,00

04.

Društvo upokojencev obcine Moravske Toplice

102.375,00

112.410,00

109.331,00

05.

KTD Filovci

30.625,00

0,00

0

06.

ART Center Središce

8.750,00

0,00

0
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07.

Pevsko društvo Selo

144.844,00

134.576,00

346.184,00

08.

KTD Ady Endre Prosenjakovci

142.812,00

45.000,00

73.706,00

09.

Kulturno društvo Jozsef Atila Motvarjevci

152.797,00

0,00

10.
11.

Kulturno umet.društvo Avgust Gašparic Vucja Gomila
Kulturno društvo Antal Ferenc Središce

118.125,00
0,00

295.076,00
55.097,00

148.530,00
0

12.

Šipoš Mateja

0,00

0

102.335,00

0

- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
V letu 2006 so se v proracunu zagotavljala sredstva za izdajo informativnega lista Lipnica ter sredstva
za informiranje obcanov preko drugih casopisov ter radijskih in TV postaj.
V okviru nacrtovanih sredstev je bilo izdanih 5 rednih številka informativnega lista Lipnica ter izdaja ene
številke Lipnice ki je bila namenjena lokalnim volitvam. Za izdajo informativnega lista Lipnica je obcina v
letu 2006 porabila 4,5 mio SIT proracunskih sredstev.
Informiranje obcanov je poleg domacega informativnega lista in spletne strani obcine potekalo tudi
preko drugih medijev ( Vestnik, Slovenska knjiga …) Višina porabljenih sredstev za tovrstna
oglaševanja je bila v letu 2006 158 tisoc SIT.
Z realizacijo navedenih aktivnosti je obcina dosegla zastavljen cilj obvešcanja javnosti o novostih,
dogajanjih in aktualnih temah v obcini.
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim
V proracunu so se zagotavljala sredstva za dvojezicne potrebe in sicer sredstva za delovanje
Madžarske narodne samoupravne skupnosti obcine Moravske Toplice, kakor tudi za dvojezicne
potrebe obcine. Višina porabe teh sredstev je usklajena z višino namenskih prihodkov za dvojezicne
potrebe iz državnega proracuna po programu. Ker so to namenska sredstva za narodnostno podrocje,
se lahko porabljajo le za namene, ki predstavljajo dodatne stroške na podrocju narodnosti oziroma tako,
da se omogoca hitrejši razvoj na tem podrocju.
Namenska sredstva so bila v letu 2006 porabljena : za
• narodnostne potrebe naselij , društev in zavodov kot financna pomoc – transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam na dvojezicnem podrocju in sicer:
- sredstva za naselje Motvarjevci
500 tisoc SIT
- za izvajanje dejavnosti društve A.Endre Prosenjakovci
550 tisoc SIT
- PGD Prosenjakovci
400 tisoc SIT
- povrnitev stroškov PGD Motvarjevci
379 tisoc SIT
- sofinanciranje nakupa gasilskega vozila v Cikecki Vasi
1.000 tisoc SIT
- sof. nabave opreme Prosenjakovci
500 tisoc SIT
- sofinanc. ureditve cerkve v Domanjševcih
1.386 tisoc SIT
- sofinanciranje nakupa opreme v DOŠ Prosenjakovci
769 tisoc SIT
- sofinanciranje dejavnosti vrtca v Prosenjakovcih
150 tisoc SIT
- sofinanciranje izvedbe strokovne eksk.na Madžarsko in drugi stroški
933 tisoc SIT
•
•

za potrebe delovanja sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti, kot dotacija v višini 4,5
mio SIT
za pokrivanje tekocih stroškov za dvojezicne potrebe v obcini v višini 1,4 mio SIT za:
- sof. izdaje knjige Madžarski plesi
60 tisoc SIT
- pokritje stroškov prevajanj
47 tisoc SIT
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- stroški povezani s poslovnimi prostori MNSS v Prosenjakovcih
( napisna tabla, kurjava..)
- stroške nastopa pevskega zbora v Prosenjakovcih
- placilo nadomestila clanom posebne obcinske volilne komisije za
volitve v narodnostni svet MNSS
- financni prispevki društvom
•

270 tisoc SIT
36 tisoc SIT
831 tisoc SIT
150 tisoc SIT

ter za investicijske potrebe v obcini, kot je odkup zemljišca v Prosenjakovcih in namenska sredstva
za ureditev poslovne cone v Prosenjakovcih v višini 30 mio SIT ter za dokoncno pokritje stroškov
ureditve poslovno stanovanjskega objekta v Prosenjakovcih z ureditvijo alarmnega sistema v
krajevnem uradu v znesku 1,7 mio SIT.

Namenska sredstva, ki v letu 2006 niso bila porabljena se prenašajo kot neporabljena sredstva v
proracun leta 2007.
- 18049004 Podpora drugih posebnih skupin
Sredstva namenjena kot podpora posebnim skup inam so realizirana z 90% in so bila namenjena za
programe posameznih društev na podlagi vlog in dokazil o izvedbi navedenih programov.
Tabela št.13; Pregled posameznih društev oziroma nepridobitnih organizacij , ki so v letu 2006 prejela
proracunska sredstva
Društvo oz. organizacija

Znesek

01.

Financni prispevek pevskemu društvu Selo

150.000,00

02.

Donatorstvo društvu slovensko-poljskega prijateljstva

25.000,00

03.

Financni prispevek TD Ivanovci

20.000,00

04.

Financni prispevek Društvu za zdravo življenje

10.000,00

05.

Donatorstvo Društvu vinogradnikov in ljubiteljev vina

50.000,00

06.

Financni prispevek društvu gojiteljev pasemskih živali

50.000,00

07.

Financni prispevek za mednarodni kongres društvu mladih geografov

20.000,00

08.

Sofinanciranje prireditve – komedije-sindikat vrtcev

30.000,00

09.

Sofinanciranje stroškov na mednarodni konferenci Temlin Mojci

15.000,00

10.

Financni prispevek Društvu upokojencev obcine M.Toplice

50.000,00

11.

Sof. mednarodnega spusta murskih ladij-Zveza ekoloških gibanj

50.000,00

12.

Financni prispevek Društvu modelarjev

50.000,00

13.

Financni prispevek Zvezi združenih borcev

25.150,00

14.

Donacija PAC-klub

25.000,00

15.

Financni prispevek Društvu Prekmurcev v Slovenski Istri

10.000,00

16.

Financni prispevek za 4 rally starodobnih koles

20.000,00

17.

Financni prispevek za oratorij v Martjancih

30.000,00

18.

Financni prispevek društvu vinogradnikov Goricko

15.000,00

19.

Financni prispevek za mednarodni rally veteranov-Prekmurje 2006

40.000,00

20.

Donatorski prispevek za škofijo v Murski Soboti

100.000,00
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21.

Financni prispevek Planinskemu društvu Matica

20.000,00

22.

Financni prispevek SD Štefan Kovac Trap

50.000,00

23.

Financni prispevek Društvu ljubiteljev starodobne tehnike

24.

Financni prispevek LD Ivanovci

30.000,00

25.

Financni prispevek Ustanovi Anin sklad

10.000,00

26.

Donacija kulturnemu društvu Cezanjevci

10.000,00

27.

Financni prispevek za oratorij v Bogojini-Župnijska karitas

30.000,00

28.

Financni prisp. »Papilot –zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvelitete življenja«

50.000,00

29.

Financni prispevek Društvu diabetikov Murska Sobota

15.000,00

30.

Financni prispevek ob izdaji CD-KTD Filovci

50.000,00

31.

Financni prispevek –Klub ljubiteljev nemških ovcarjev

40.000,00

32.

Financni prispevek Društvu oracev Pomurja

40.000,00

33.

Fin. prispevek Združenju Sever

15.000,00

34.

Sofinanciranje projekta Gorickemu društvu za lepše vutro

200.000,00

35.

Financni prispevek za udeležbo na tekmovanju v Bratislavi-HK M.Toplice

129.099,55

36.

Financni prispevek zavodu Zarja-zavod za rehabilitacijo po poškodbi glave

10.000,00

37.

Fin.prispevek za dejavnost- Prekmursko osteološko društvo

99.000,00

38.

Sof.seminarja za vodenje folklornih skupin-KTD Tešanovci

50.000,00

39.

Sofinanciranje projekta »zdrav življenjski slog«-Zavod za zdravstveno varstvo

5.000,00

180.000,00

- 1805 Šport in prostocasne aktivnosti
- 18059001 Programi športa
Sofinancirane so bile dejavnosti izvajalcev športnih programov , ki so bili izbrani na osnovi letnega
programa športa in javnega razpisa. Izbrani programi izvajalcev so bili iz obcinskega proracuna
sofinancirani v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Obcini
Moravske Toplice. V letu 2006 se je prav tako na podlagi javnega razpisa sofinanciralo investicijsko
vzdrževanje športnih objektov . Na javnem razpisu si je pridobilo sredstva za izvajanje programov 16
športnih društev in Obcinska športna zveza. Za dejavnost društev je bilo tako porabljenih za 10,4 mio
SIT in s tem dosežena 100% realizacija v primerjavi s planiranimi sredstvi.
V skladu s programom športa obcine Moravske Toplice za leto 2006 so Obcinska športna zveza ter
športna društva in klubi izvajali naloge nacionalnega in letnega programa športa. S tem so uresnicili
glavni cilj, saj so športno aktivnim prebivalcem, otrokom in mladini omogocili v vecji meri vse vrste
športnih aktivnosti, tako rekreativnega, množicnega, kakovostnega in tudi vrhunskega športa.
Tabela št.14: Pregled sofinanciranja športnih programov po posameznih društvih v letu 2004, 2005 in
2006
Zap.
Št.

Društvo-klub

01.

NK Carda

2004
1.910.000,00

2005

2006

1.700.000,00 1.640.000,00

2006/2005
96
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02.

Športno društvo Bogojina

700.000,00

700.000,00

900.000,00

128

03.

NK Rotunda Selo

600.000,00

650.000,00

500.000,00

77

04.

Športno društvo ŠD Motvarjevci

400.000,00

500.000,00

650.000,00

130

05.

Hokejski klub Moravske Toplice

850.000,00

1.000.000,00 1.500.000,00

150

06.

Športno društvo Filovci

850.000,00

1.000.000,00 1.500.000,00

150

07.

KMN Moravske Toplice

150.000,00

140.000,00

150.000,00

107

08.

KMN Noršinci z veterani

220.000,00

210.000,00

220.000,00

105

09.

KMN Tešanovci z veterani

220.000,00

210.000,00

220.000,00

105

10.

KMN Vucja Gomila

150.000,00

140.000,00

150.000,00

107

11.

KMN Suhi Vrh

150.000,00

190.000,00

200.000,00

105

12.

KMN Prosenjakovci

150.000,00

140.000,00

150.000,00

107

13.

KMN Sebeborci z veterani

220.000,00

210.000,00

220.000,00

105

14.

KMN Ivanci

150.000,00

140.000,00

150.000,00

107

15.

KMN Mlajtinci

110.000,00

140.000,00

150.000,00

107

16.

SD Strelec Andrejci

180.000,00

140.000,00

0

0

17.

SD Sebeborci

180.000,00

140.000,00

200.000,00

142

18.

ŠZ Moravske Toplice

19.

Klub ljubiteljev nemških ovcarjev

20.

KMN Sv.L. Motvarjevci

1.743.000,00

1.896.000,00 1.929.000,00

102

50.000,00

0

0

140.000,00

0

0

Na podlagi javnega razpisa si je za investicijsko vzdrževanje pridobilo sredstva prav tako 16 društev, ki
pa niso v celoti izkoristila odobrenih sredstev, saj niso dostavila dokazil o izvedenem vzdrževanju.
Poraba investicijskih sredstev za vzdrževanje športnih objektov je 3,2 mio SIT.
Tabela št 15; Pregled sofinanciranja vzdrževanja športnih objektov po posameznih društvih v letih
2004 , 2005 in 2006
Zap.
Št.

Društvo-klub

2004

01.

NK Carda

500.000,00

02.

NK Rotunda

03.

2005

2006

2006/2005

500.000,00

750.000,00

150

300.000,00

350.000,00

300.000,00

86

Šprtno društvo Filovci

300.000,00

300.000,00

650.000,00

217

04.

KMN Tešanovci

200.000,00

200.000,00

200.000,00

100

05.

KMN Noršinci

80.000,00

90.000,00

100.000,00

111

06.

KMN Suhi Vrh

80.000,00

90.000,00

100.000,00

111

07.

Športno društvo Motvarjevci

300.000,00

278.505,98

0

0

08.

Športno društvo Bogojina

300.000,00

400.000,00

421.000,00

105

09.

Športno društvo Prosenjakovci

150.000,00

89.478,00

82.000,00

92

10.

SD Strelec Andrejci

142.118,80

0

0

0

11.

KMN Vucja Gomila

304.000,00

90.000,00

100.000,00

111

12.

KMN Sebeborci

80.000,00

90.000,00

150.000,00

167
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13.
14.
15.
16.

Hokejski klub Moravske Toplice
KMN Mlajtinci
SD Sebeborci
KMN Ivanci

130.000,00
90.000,00
90.000,00

100.000,00
100.000,00
99.840,00
96.707,50

77
111
111
0

Poleg sredstva , ki so bila razdeljena in porabljena na podlagi javnega razpisa je Športno društvo Filovci
na podlagi programa in prenosa obveznosti iz preteklega leta prejelo sredstva v višini 2 mio SIT za
ureditev travnatih površin na igrišcu v Filovcih.

Podrocje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE
Obcina je v skladu z veljavno zakonodajo, ki jo navajamo v nadaljevanju dolžna pokrivati stroške na
podrocju izobraževanja, kamor se razvršca predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje ter ostale
dejavnosti na podrocju vzgoje in izobraževanja.
- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 19029001 Vrtci
V proracunu so se v letu 2006 v skladu s programom zagotavljala sredstva za pokrivanje stroškov
dejavnosti vrtcev ( placilo razlike med ceno programov in placili staršev, dodatni program v vrtcih –
sofinanciranje obdaritve otrok ob Dedku Mrazu…), za vzdrževanje vrtcev ter nakup opreme za potrebe
predšolskih otrok.
V okviru programa predšolske vzgoje si je obcina skupaj z zavodom prizadevala s prilagajanjem
programov, ki so prilagojeni potrebam otrok in njihovim staršem.
Sredstva, ki so bila porabljena v letu 2006 so bila namenjena za pokrivanje razlike med ekonomsko
ceno in placili staršev. Tako je bilo za programe predšolske vzgoje porabljenih 156 mio SIT. 98 %
realiziranih sredstev za predšolsko vzgojo se namenja za pokrivanje razlike v ekonomski ceni za
programe v vrtcih in le 2 % vseh sredstev tega podrocja je porabljenih za investicijsko vzdrževanje
objektov na podrocju predšolske vzgoje. V primerjavi z letom 2005 so se sredstva povecala za 6 %. Za
porivaje razlike v ceni v Zavodu Vrtci obcine Moravske Toplice so zadostovala sredstva v višini
planiranih, medtem, ko je za pokrivanje razlike v ekonomski ceni v vrtcih izven obcine bilo potrebno
zagotoviti še dodatnih 3 mio SIT in sicer s prerazporeditvijo znotraj sredstev za varstvo in vzgojo
predšolskih otrok. V primerjavi z letom 2005 je bilo potrebno zagotoviti za 10% vec sredstev , kar
pomeni, da zunanje vrtce obiskuje vec otrok kot v preteklem letu oziroma se je premoženjsko stanje
družine poslabšalo in temu primerno mora obcina pokrivati vecji del razlike v ceni programov.
Pokrivanje razlike med ceno programom in placili staršev je doloceno v Zakonu o vrtcih in Pravilniku o
placilih staršev za programe v vrtcih.
Placila staršev so bila dolocena v upravnem postopku na osnovi zgoraj omenjenega Pravilnika o placilih
staršev za programe v vrtcih, ki opredeljuje pristojnost obcin o dolocanju placil staršev za programe v
vrtcih za otroke, katerih starši imajo na njihovem obmocju stalno prebivališce. Placila staršev za obdobje
od 01.01.2006 do 31.12.2006 je obcina dolocila na podlagi le stvice, ki starše razvršca v placilne razrede
od 1 do 8 glede na njihov dohodek v letu 2004, razen staršev, ki so prejemali denarno socialno pomoc
po predpisih o socialnem varstvu in so bili placila vrtca oprošceni. V posameznem razredu so placali
straši dolocen odstotek cene programa, ki ga je otrok obiskoval. V javnem zavodu Vrtci obcine
Moravske Toplice je ekonomska cena za program vrtca dolocena v višini 77.560,00 SIT. Sprejeta je bila
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s Sklepom o dolocitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtci obcine
Moravske Toplice sprejetem na obcinskem svetu.
Tabela 16: Pregled števila otrok in oddelkov v letu 2006 v vrtcih obcine Moravske Toplice
Zap
št.

Število oddelkov
šol.leto Šol.leto
2005/06 2006/07

Število otrok
Povprecno
šol.leto Šol.leto št.oddelkov
2005/06 2006/07
2006

Povprecno Povprcno
št. Otrok
št.otrok
2006
na oddelek

ENOTA VRTCA

01.

Bogojina

2

2

27

32

2

32

16

02.

Filovci

1

1

11

8

1

8

8

03.

Fokovci

2

2

25

23

2

23

11

04.

Martjanci

2

2

32

33

2

33

16

05.

Moravske Toplice

2

2

34

31

2

31

15

06.

Prosenjakovci

1

1

12

8

1

8

8

Tabela št 17; Pregled deleža placil razlike v ekonomski ceni s strani obcin in staršev v Vrtcih obcine
Moravske Toplice
Zap
št.

01.

VRTEC
Moravske
Toplice

Placila
obcin

Placila
staršev

124.220.705

23.967.212

SKUPAJ
placila

148.187.917

Povp.št.
otrok
v vrtcu

Delež
obcin

Delež
staršev

135

84

16

Tabela prikazuje, da je v vrtce obcine Moravske Toplice povprecno mesecno vkljucenih 135 otrok, ce
izvzamemo mesec julij in avgust, ko vrtec obiskuje povprecno 33 otrok. Delež financiranja po ekonomski
ceni, ki ga placajo starši predstavlja 16 % vseh placil, preostali del 84 % pa pokrivajo obcine, ki imajo
vkljucene otroke iz svojega obmocja v ta zavod.
Na podrocju predšolske vzgoje pa so bila v sklad u s programom opravljena najnujnejša vzdrževalna
dela na objektih v vrtcih ter nabavljena zemljišca za potrebe športnega igrišca za otroke v Moravskih
Toplicah.
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 19039001 Osnovno šolstvo
V obcini Moravske Toplice delujejo 3 maticne šole. Na podlagi zakona se osnovnim šolam iz
obcinskega proracuna zagotavljajo sredstva za pokritje fiksnih materialnih stroškov kot je elektricna
energija in kurjava ter za pokrivanje tekocih stroškov ( zavarovalne premije, komunalne storitve, beljenje
ter manjša popravila) . Kot kriterij za dolocanje višine sredstev za posamezno šolo je bilo upoštevano
število oddelkov v šoli, kot izhodišce za izracun potrebnih sredstev pa predvidena realizacija navedenih
stroškov v letu 2005. V letu 2006 je bilo za pokrivanje materialnih stroškov vseh treh šol namenjenih
17,9 mio SIT, kar je bilo tudi 100% realizirano,v primerjavi z letom 2005 pa so višja za 8%, kar je vec,
kot je bila priznana rast javne porabe obcine.
Poleg materialnih stroškov se šolam priznavajo tudi sredstva za pokrivanje dela plac za delavce, ki jih
država šolam ne priznava v sistemizaciji ( tehnicni kader). Za place je bilo porabljenih 4,4 mio SIT,
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poraba po posameznih šolah pa je razvidna iz tabelarnega pregleda – Realizacije odhodkov proracuna
za leto 2006.
V skladu z zakonom je obcina zagotovila prevoze ucencem oziroma prevoze na nevarnih poteh, kakor
tudi prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom v Murski Soboti.
Za šolske prevoze je obcina v letu 2006 porabila 46 mio SIT, kar predstavlja 15% povecanje v primerjavi
z letom 2005.
V proracunu so se zagotovila 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 obcinskih, medobcinskih, regijskih in državnih tekmovanj ucencev, ter za kritje
drugih stroškov in prioritetnih dejavnosti.
Za investicijsko vzdrževanje šol so se zagotovila v proracunu sredstva v višini opredeljeni s proracunom
za leto 2006 in z letnimi pogodbami . Pri osnovni šoli Fokovci in Bogojina je realizacija nekoliko nižja,
saj so bila v letu 2006 pri teh dveh šolah opravljena investicijska dela oziroma investicijsko
vzdrževanje, kar pa je prikazano na drugi proracunski postavki.
V proracunu za leto 2006 so bile planirane tudi investicije v izgradnjo potrebnih prostorov za potrebe
devetletne osnovne šole , ki so bile vkljucene v Nacrt razvojnih programov za leto 2006, njihova
izvedba pa je bila predvsem odvisna od pricakovanih sofinancerskih sredstev iz državnega proracuna.
Vrednost opravljenih del na OŠ Bogojina je bila 83 mio SIT, s tem, da se je del planiral in tudi pokril v
višini 32 mio SIT v letu 2006, preostali del pa je vkljucen v proracun leta 2007. Investicija v OŠ Fokovci
je bila opravljena v vrednosti 40 mio SIT , ki se je prav tako delno pokrila v letu 2006 v vrednosti 32 mio
SIT, preostala obveznost pa je vkljucena v proracun leta 2007.
V letu 2006 pa ni prišlo do izgradnje igrišca pri osnovni šoli Bogojina, kajti predvidena so bila sredstva
iz naslova javnih razpisov, ki pa v letu 2006 niso bila pridobljena.
- 1904 Terciarno izobraževanje
- 19049002 Visokošolsko izobraževanje
V letu 2006 se je v skladu s programom in sklepom zagotovil zadnji obrok za razvojni projekt
Medicinske fakultete v Mariboru v višini 0,5 mio SIT.
- 1905 Drugi izobraževalni programi
Ob zakonsko dolocenih nalogah in obveznostih pa obcina Moravske Toplice na osnovi sprejetih
odlocitev so-financira tudi druge programe in sicer : program izvajanja izobraževanja odraslih ter
študijske in druge izobraževalne programe .
- 19059001 Sofinanciranje izobraževanja odraslih
Vkljucujejo 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 tecajev in programov - razne raziskovalne naloge, tabori …
Program izobraževanja odraslih je potekal preko Ljudske univerze Murska Sobota, s katero je bil
sklenjen dogovor o sofinanciranju dejavnosti za leto 2006. V letu 2006 so obcani iz obcine Moravske
Toplice, ki so se vkljucevali v izobraževalne programe, ki jih je izvajala Ljudska univerza Murska Sobota
bili deležni popusta pri placilu šolnine . Za izvajanje programa izobraževanja odraslih je bilo v proracunu
namenjenih 850 tisoc SIT in tudi realiziranih.
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- 1906 Pomoci šolajocim
- 19069004 Študijske pomoci
V letu 2006 je obcina sofinancirala izobraževalne in študijske programe. Sofinanciranje izobraževalnih
programov je potekalo preko Fundacije »Znanje za razvoj«, ki na podlagi javnega razpisa dodeljuje
denarne pomoci študentom iz pomurske regije. V letu 2006 ( šolsko leto 2005/06) je prejelo denarno
pomoc 15 študentov iz obcine Moravske Toplice, ki so vkljuceni v programe Pravne fakultete v
Mariboru, Pedagoške fakultete v Mariboru, Medicinske fakultete v Mariboru, Fakultete za kemijo
Maribor, Fakultete za elektrotehniko Ljubljana, Višje strokovne šole za vrtnarstvo v Celju, Fakultete za
organizacijske vede Kranj ,VŠC Velenje in Fakultete za gradbeništvo Maribor..
Višina sredstev porabljenih za program študijskih pomoci je bila realizirana v okviru planiranih in sicer v
višini 2,1 mio SIT
Realizacija proracuna na podrocju izobraževanja kaže, da so bile glavne naloge, ki smo si jih zastavili s
proracunom za leto 2006 uresnicene tako na tekocem delu kot tudi na investicijskem delu. Obcina že
leta analiticno spremlja stroške posrednih proracunskih uporabnikov, kar dejansko omogoca ustrezno
letno planiranje in sprotno spremljanje porabe. Na podrocju investicijske porabe pa je obcina realizirala
nacrtovani investiciji in sicer OŠ Fokovci in OŠ Bogojina, ki sta nujni za izvajanje devetletne osnovne
šole. Za OŠ Fokovci je Ministrstvo za šolstvo sofinanciralo delež v višini 19 mio SIT, medtem ko je OŠ
Bogojina obcina financirala iz lastnih proracunskih sredstev kljub zahtevku do Ministrstva.

Podrocje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO
Proracunska sredstva za podrocje socialnega varstva so realizirana v višini 47,6 mio SIT in se gibljejo v
okviru nacrtovane porabe.
- 2002 Varstvo otrok in družine
- 20029001 Drugi programi v pomoc družini
Obcina je v letu 2006 sofinancirala izvajanje programa »Varne hiše«. Ker v proracunu niso bila za
navedeni program zagotovljena sredstva so se le ta na podlagi sklepa obcinskega sveta prerazporedila
iz tekoce proracunske rezervacije. Tako je obcina v letu 2006 zagotovila pripadajoci delež sofinanciranja
in s tem omogocila materam z otroki iz obmocja obcine pomoc in varstvo v navedenem zavodu.
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva
- 20049001 Centri za socialno delo
Centre za socialno delo Murska Sobota je v letu 2006 za obcino opravljal naloge, ki mu jih nalaga zakon
o socialnem varstvu, njegovo izvajanje pa financira obcina iz proracunskih sredstev. Opravljal je naloge
povezane z zdravstvenim zavarovanjem obcanov, za katere obcina placuje obvezno zdravstveno
zavarovanje, opravljal in vodil je dela v zvezi s pomocjo družini na domu, ki je vkljucena pod program
socialnega varstva starih, skrbel za mlade v kriznem centru, dodeljeval enkratne socialne pomoci
pomoci potrebnim, preverjal in ugotavljal socialne razmere obcanov in izdal porocila za uveljavljanje
drugih pravic ( placilo vrtca…)in drugo.
- 20049002 Socialno varstvo invalidov
V okviru navedenega programa so bila planirana sredstva za stroške družinskega pomocnika, katerega
lahko koristijo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana
oseba, ki potrebuje pomoc pri opravljanju vseh življenjskih potreb. Na osnovi dolocil Zakona je obcina
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nacrtovala sredstva za leto 2006 za pokrivanje stroškov dveh družinskih pomocnikov. Ker je bila med
letom podana še tretja vloga, ki je bila tudi pozitivno rešena je bilo potrebno opraviti prerazporeditev
sredstev v višini 0,5 mio SIT iz podrocja »Socialno varstvo starih« . Stroški družinskih pomocnikov so v
letu 2006 znašali 3,7 mio SIT.
S tem, ko je obcina zagotovila financiranje družinskemu pomocniku je pripomogla k reševanju socialnih
problemov obcanov, ki potrebujejo tovrstno pomoc. S tem pa je dosegla tudi svoj dolgorocno kakor tudi
vsakoletno zastavljeni cilj »pomagati pomoci potrebnim«
- 20049003 Socialno varstvo starih
Obcina je v skladu s programom in v skladu z izdanimi odlocbami v letu 2006 doplacevala svojim
obcanom razliko za oskrbo domskega varstva otrok in starejših. Višino doplacila oskrbovancev in
njihovih zavezancev je dolocil Center za socialno delo na osnovi Uredbe o merilih za dolocanje
oprostitev pri placilu socialno varstvenih storitev. Nacrtovana sredstva za leto 2006 so temeljile na takrat
trenutnem številu oskrbovancev ( 29) naše obcine v zavodih širom po Sloveniji.
72 % vseh sredstev programa socialnega varstva je bilo porabljenih za sofinanciranje oskrbnih stroškov
v socialnih zavodih, kar znaša 33,6 mio SIT. V skladu z dolocili Zakona o socialnem varstvu je obcina
dolžna (so)financirati stroške storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravicenec delno ali v celoti
oprošcen placila. Financiranje te pravice je celoti vezano na prijavljeno stalno bivališce . Do placila
oziroma do doplacila oskrbnih stroškov je bilo v letu 2006 upravicenih povprecno mesecno 24
oskrbovancev in sicer v naslednjih ustanovah:
Tabela št 18: Pregled povprecnega mesecnega števila oskrbovancev po posameznih domovih
oziroma zavodih

ZAVOD- DOM
Dom starejših obcanov Rakican
Dom starejših obcanov Lendava
Dom starejših obcanov Ljutomer
Dom Lukavci
Zavod Idila
ZDŽB Hrastovec-Trate
Zavod dr. Borštnarja Dornava
Zavod Želva
SKUPAJ

Povprecno število varovancev
2005
2006
15
2
1
3
2
3
3
1
30

12
2
1
3
3
3
24

V okviru postavke Pomoc družini na domu so se tudi v letu 2006 zagotavljala sredstva za nego in
pomoc na domu. To službo izvaja delavka iz obcine Moravske Toplice preko Centra za socialno delo.
Za pokrivanje stroškov dela in pripadajocih materialnih stroškov na podlagi dolocene cene pomoci na
domu je bilo v letu 2006 porabljenih 4,8 mio SIT.
Obcina je v letu 2006 tudi financira pogostitev starejših obcanov, ki so se izvajala preko krajevnih
skupnosti oziroma krajevnih odborov. Višina planiranih sredstev je zadošcala za realizacijo navedenega
programa.
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- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
V proracunu se že nekaj leta zagotavljajo sredstva za izplacilo enkratnih pomoci ogroženim obcanom
ter sredstva za pokritje pogrebnih stroškov socialno ogroženih.
Kakor v preteklih letih je razdeljevanje zacasnih in enkratnih pomoci izvajal Center za socialno delo
Murska Sobota ob soglasju obcine. Enkratne denarne pomoci so namenjene posameznikom ali
družinam , ki se zaradi dolocenih vzrokov, praviloma nastalih brez njihove krivde, v dolocenem obdobju
znajdejo v situaciji, ko potrebujejo pomoc za kritje nujnih življenjskih stroškov. V okviru enkratnih
denarnih pomoci so v letu 2006 realizirane tudi enkratne pomoci ob rojstvu otroka v skladu s
Pravilnikom o enkratni denarni pomoci za novorojence v Obcini Moravske Toplice.
Iz obcinskega proracuna se poravnavajo tudi pogrebni stroški socialno ogroženih oseb. Zakonodaja
doloca obveznost lokalne skupnosti pri zagotavljanju pogrebov neidentificiranih oseb, za umrle
prejemnike socialnih pomoci ter osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev, ki bi lahko placali nastale
stroške. Strošek doplacila, ki je dolocen zadostuje za osnovni najcenejši pokop, ki še zagotavlja
primeren odnos do pokojnika.
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
V letu 2006 so se v proracunu zagotovila sredstva za izvajanje programov medobcinskih društev, ki
pokrivajo podrocje sociale v višini 0,8 mio SIT in sicer za Rdeci križ, Društvo gluhih in naglušnih,
Društvo slepih in slabovidnih, Društvo paraplegikov, Medobcinsko društvo invalidov in Združenje
multiple skleroze.

Podrocje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 2201 Servisiranje javnega dolga
- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proracuna-domace zadolževanje
Obcina je v letu 2006 v skladu z anuitetnim nacrtom odplacala del dolgorocnega kredita v višini 34,6 mio
SIT in stroške financiranje v višini 9,2 mio SIT. Zaradi višje realizacije kot je bilo planirano pri pokrivanju
stroškov financiranja je bila v skladu z Odlokom in Zakonom opravljena prerazporeditev iz tekoce
proracunske postavke v višini 0,6 mio SIT.

Podrocje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
- 2302 Posebna proracunska rezerva in programi pomoci v primerih nesrec
- 23029001 Rezerva obcine
V skladu z zakonom in odlokom je obcina opravila izlocitev sredstev v proracunsko rezervo v višini 6,6
mio SIT. Višina proracunske rezerve na dan 31.12.2006 tako znaša 4.203.776,17 SIT in se prenaša v
leto 2007.
Pregled proracunske rezerve v obdobju od 01.01.2006 do 31.12.2006
I. Stanje rezerv na dan 01.01.2006
II. Oblikovanje rezerve v letu 2006
SKUPAJ

6.959.776,17
6.621.000,00
----------------------13.580.776,17
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III. Poraba sredstev rezerve od 01.01. do 31.12.2006
- prevoz pitne vode s cisternami
- sanacija infrastrukture po neurju 2004-Lapovski most
SKUPAJ poraba
OSTANEK sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.2006

377.000,00
9.000.000,00
---------------------9.377.000,00
4.203.776,17

- 2303 Splošna proracunska rezervacija
- 23039001 Splošna proracunska rezervacija
Na osnovi dolocil Zakona o javnih financah ima obcina splošno proracunsko rezervacijo, ki je
namenjena za placila tistih obveznosti, ki v proracunu niso planirane, oziroma so planirane premalo.
Sredstva so se na osnovi dolocil Odloka o proracunu obcine Moravske Toplice za leto 2006 in na osnovi
sklepov obcinskega sveta ter v skladu z izkazanimi potrebami neposrednih proracunskih uporabnikov
prerazporedila na posamezne proracunske postavke del porabe, ki je bil nacrtovan s proracunom pa je
realiziran v višini 749 tisoc SIT. Sredstva so bila porabljena za donacije ob maturantskih plesih, stroški
nabave alarmnega sistema v krajevnem uradu Martjanci in Bogojina v skladu s sklepom obcinskega
sveta, donatorstvo za komunalne igre, donatorstvo ob 110 obletnici PGD Tešanovci, sofinanciranje
nabave slike za vežico v Sebeborcih, stroški dezinfekcije in drugi manjši izdatki, ki niso razvršceni po
proracunskih postavkah.
E/ KRAJEVNE SKUPNOSTI
Na podlagi statuta obcine Moravske Toplice je na obmocju obcine ustanovljenih 14 krajevnih skupnosti,
ki se razvršcajo v proracun obcine kot neposredni proracunski uporabniki. Krajevne skupnosti se
financirajo preko svojega racuna in pripravljajo svoj financni nacrt, ki je sestavni del proracuna kakor
tudi zakljucnega racuna proracuna. Krajevne skupnosti samostojno razpolagajo s sredstvi, ki so za
njeno delovanje dolocena kot izvirna sredstva krajevnih skupnosti v skladu z Odlokom o proracunu
obcine za leto 2006.
Izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti se tako vkljucujejo v bilancni del proracuna obcine.
Krajevne skupnosti so v letu 2006 razpolagale z 37 mio SIT izvirnih prihodkov in 42. mio SIT odhodkov.
Njihov financni rezultat se vkljucuje v financni rezultat proracuna s tem, da razpolagajo z njim krajevne
skupnosti same.
Podrobna porocila so priloga k zakljucnemu racunu proracuna obcine za leto 2006.

Pripravila:
Slavica Fujs

Župan:
Franc CIPOT
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