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III. POSEBNI DEL PRORA�UNA-obrazložitev 
 
Struktura posebnega dela prora�una je predpisana, in sicer so odhodki predstavljeni po 
institucionalni klasifikaciji (t.j. po prora�unskih uporabnikih), ki se s svojimi finan�nimi 
na�rti vklju�ujejo v prora�un . Prora�unski uporabniki pa so: 
A – Ob�inski svet 
C – Župan, podžupan 
D – Nadzorni odbor 
E – Ob�ina-ob�inska 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 
F – Medob�inske inšpekcijske službe  

 
Institucionalni klasifikaciji sledi programska klasifikacija, ki je zavezujo�a tako za državni 
kot tudi ob�inske prora�une in namen katere je, da se poenoti oblika prora�unov lokalnih 
skupnosti in omogo�i primerljivost med lokalnimi skupnostmi. V skladu s programsko 
klasifikacijo ima vsak posamezni finan�ni na�rt naslednjo strukturo: 
• podro�ja prora�unske porabe (dvomestna šifra), 
• glavni programi (štirimestna šifra), 
• podprogrami ( osemmestna šifra) 
 
Vsak podprogram je nato razdeljen na prora�unske postavke, vsaka prora�unska postavka pa 
v skladu s predpisano ekonomsko klasifikacijo na posamezne ekonomske namene oziroma 
konte. 
Posebni del prora�una torej prikazuje analiti�ne naloge na odhodkovni strani prora�una ( 
odhodki po programski klasifikaciji s prora�unskimi postavkami). Globalna opredelitev 
odhodkov je raz�lenjena v že sprejetih IZHODIŠ�IH za pripravo prora�una ob�ina Moravske 
Toplice za leto 2008,  ki so sestavni del prora�una za leto 2008.  
 
V gradivu predstavljamo podatke v stolpcih, ki so obvezni, struktura pa je oblikovana v 
skladu s programsko klasifikacijo, ki je za leto 2008 podobna oziroma enaka strukturi 
prora�una v letu 2007, medtem ko smo strukturo realizacije prora�una iz leta 2006 prilagodili 
novi predpisani klasifikaciji . 

V tabelah so prikazani naslednji stolpci: 
• realizacija 2006, 
• oceno realizacije veljavnega prora�una 2007, ki prikazuje rebalans prora�una za leto 2007   
• plan 2008, 
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• indeks plana 2008 glede na realizacijo prora�una v letu 2006, 
• indeks plana 2008 glede na oceno realizacije prora�una v letu 2007. 
 
Tudi Na�rt razvojnih programov za obdobje 2008-2011 je pripravljen na enak na�in kot 
posebni del prora�una na predpisanem obrazcu oziroma po predpisani obliki , ki se nekoliko 
razlikuje od Na�rta razvojnih programov za obdobje 2007-2010, ki je bil pripravljen v 
Excelovi preglednici. 
 
 
Tabelarni del odhodkov po podro�jih prora�unske porabe je podan v prilogi. 
 
V naslednji tabeli pa so prikazani odhodki po podro�jih prora�unske porabe za neposredne 
uporabnike prora�una po klasifikaciji od A – F ( ob�ina) brez krajevnih skupnosti: 
 
Tabela 1           - v € 

Podro�je prora�unske porabe 
Vrednost  

2007 
Delež v 
% 

Vrednost    
2008 

Delež v 
% 

01 Politi�ni sistem 134.297 1,97 140.390 1,29 
02 Ekonomska in fiskalna administracija 7.290 0,11 7.620 0,07 
03 Zunanja politika 0 0,00 0 0,00 
04 Skupne administrativne službe in spl. Javne 
storitve 134.404 1,97 171.610 1,57 
06 Lokalna samouprava 391.360 5,74 403.370 3,7 
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 234.950 3,45 126.080 1,16 
08 Notranje zadeve in varnost 3.250 0,05 3.810 0,03 
10 Trg dela in delovni pogoji 46.545 0,68 86.030 0,79 
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 486.590 7,14 451.530 4,14 
12 Pridobivanje in distribucija energetskih 
surovin 820 0,01 0 0 
13 Promet, prometna infrastruktura in 
komunikacije 720.010 10,56 1.748.400 16,02 
14 Gospodarstvo 522.524 7,67 1.906.580 17,46 
15 Varovanje okolja in naravne dediš�ine 1.023.470 15,02 1.481.350 13,57 
16 Prostorsko planiranje in stan.kom.dejavnost 490.924 7,20 1.238.170 11,34 
17 Zdravstveno varstvo 98.800 1,45 99.820 0,91 
18 Kultura, šport in nevladne organizacije 540.530 7,93 477.130 4,37 
19 Izobraževanje 1.507.630 22,11 2.157.870 19,77 
20 Socialno varstvo 234.170 3,44 235.120 2,15 
22 Servisiranje javnega dolga 211.270 3,10 143.000 1,31 
23 Intervencijski programi in obveznosti  27.080 0,40 38.096 0,35 
          
ODHODKI SKUPAJ 6.815.914 100 10.915.976 100 
 
       
V nadaljevanju so podane obrazložitve posameznih finan�nih na�rtov. 
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A – OB�INSKI SVET 
 
Ob�inski svet je najvišji organ odlo�anja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti ob�ine   
( izvirne in prenesene) , ki ima tudi svoja delovna telesa ( komisije in odbore), ki v skladu s 
statutom ob�ine in  v okviru svojega delovnega podro�ja obravnavajo zadeve iz pristojnosti 
ob�inskega sveta in dajejo ob�inskemu svetu mnenja in predloge.  
 
Podro�je porabe 01 – POLITI�NI SISTEM 
-  0101 Politi�ni sistem 

Pravne podlage: 
- Ustava Republike Slovenije 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o lokalnih volitvah 
- Zakon o politi�nih strankah 
- Zakon o volilni kampanji 
- Statut ob�ine Moravske Toplice 
- Ob�inski odloki in pravilniki 

 
-  01019001 Dejavnost ob�inskega sveta  54.104,00 € 
 
Zakon o lokalni samoupravi v 100.b �lenu dolo�a, da so �lani ob�inskega sveta upravi�eni do 
pla�ila za nepoklicno opravljanje funkcije. Izdatek za ta namen je za leto 2008 na�rtovan v 
višini 30.550 €, vklju�uje pa tudi sejnine, ki gredo �lanom delovnih teles ob�inskega sveta. 
Pri planiranju odhodkov za dejavnosti ob�inskega sveta, ki je v skladu z dolo�ili Zakona o 
lokalni samoupravi opredeljen kot eden od treh organov ob�ine, je za leto 2008 upoštevan 
okvirni program dela ob�inskega sveta Ob�ine Moravske Toplice in za to leto predvideno 
število sej. Prav tako je na podlagi predvidene realizacije v letu 2007 ocenjeno število sej in 
potrebna višina sredstev za delovna telesa ob�inskega sveta. Sejnine so izra�unane v skladu s 
Pravilnikom o pla�ah in drugih prejemkih ob�inskih funkcionarjev, delovnih teles ob�inskega 
sveta ter �lanov drugih ob�inskih organov v ob�ini Moravske Toplice.  
Za delovanje ob�inskega sveta se namenjajo poleg  sredstev za izpla�ilo sejnin tudi sredstva 
za pokrivanje  stroškov reprezentance in pogostitev, materialni stroški povezani z delovanjem 
ob�inskega sveta ter izdatki za službena potovanja.  
 
V okviru dejavnosti ob�inskega sveta pa so planirana tudi sredstva za financiranje politi�nih 
strank v ob�ini Moravske Toplice. Podlaga , za financiranje politi�nih strank iz ob�inskega 
prora�una je 26.�len Zakona o politi�nih strankah, po katerem so do financiranja iz 
ob�inskega prora�una upravi�ene politi�ne stranke, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za 
ob�inski svet in so dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega �lana ob�inskega 
sveta. Stranka je upravi�ena do višine sredstev, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je 
dobila na volitvah. Znesek financiranja politi�nih strank se  dolo�i s sprejemom  vsakoletnega 
prora�una ob�ine na podlagi  Odloka o na�inu financiranja politi�nih strank v Ob�ini 
Moravske Toplice. 
 
 
C – ŽUPAN, PODŽUPAN 
 

Župan je organ ob�ine, katerega naloge so dolo�ene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu 
Ob�ine Moravske Toplice. Za izvajanje njegovih nalog pa je zadolžena ob�inska uprava. 
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Podro�je porabe 01 – POLITI�NI SISTEM 
-  0101 Politi�ni sistem 

Pravne podlage: 
- Ustava Republike Slovenije 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu pla� v javnem sektorju 
- Statut ob�ine Moravske Toplice 
- Ob�inski odloki in pravilniki 

 
-  01019003 dejavnost župana in podžupanov   86.250,00 
 
Vklju�uje pla�e poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, 
materialne izdatke, vklju�no z izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi. 
Predvidena je poraba sredstev za izpla�ilo bruto pla� župana z vsemi pripadajo�imi prispevki 
in davki v skladu z dolo�ili Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o sistemu pla� v javnem 
sektorju, regres za letni dopust, povra�ila in nadomestila povezana z delom župana ( prevoz 
na delo in z dela ter povra�ilo stroškov prehrane), pokrivanje zakonskih obveznosti za 
dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, stroški reprezentance in drugi izdatki povezani 
s službenimi potovanji. 
 
Strošek pla�e župana za leto 2008 je na�rtovan skladno z Zakonom o lokalni samoupravi in 
10.�lenom Odloka o pla�ah funkcionarjev (UL RS, št, 14/06), ki ga je Vlada RS na podlagi 
zahteve 10.�lena Zakona o sistemu pla� v javnem sektorju sprejela decembra 2005 in bi se 
moral za�eti izvajati že s 1.3.2006, vendar pa je njegovo izvajanje ustavila Odlo�ba 
Ustavnega sodiš�a.  Ustavno sodiš�e pa je  decembra 2006 kon�no potrdilo za�etek izvajanja 
omenjenega odloka s 1.1.2007.  
Izra�un pla�e župana, ki funkcijo opravlja poklicno, se ureja s prevedbo oz. uvrstitvijo v 
pla�ne razrede na podlagi Zakona o sistemu pla� v javnem sektorju in že omenjenega Odloka 
o pla�ah funkcionarjev. Slednji dolo�a, da so župani ob�in z 5001 do 15000 prebivalci 
uvrš�eni v 51. pla�ilni razred (to predstavlja I. bruto oz. osnovno pla�o, prikazano na kontu 
4000). Županu bo  skladno z omenjenim Odlokom  pla�a do višine 51. pla�nega razreda 
naraš�ala po�asi  do leta 2010.  K pla�i mu pripada samo dodatek na delovno dobo (0,3% za 
vsako zaklju�eno leto).  
 
Postavka reprezentance je namenjena kritju stroškov reprezentance župana,  stroškov 
protokolarnih dogodkov, obiskov delegacij ipd.. Plan se v primerjavi z letom 2007 pove�uje 
za 3,4% 

Izdatki za službena potovanja so namenjeni povra�ila stroškov, ki jih ima župan pri delu in v 
zvezi z njim (stroški za službena potovanja doma in v tujini– dnevnice, kilometrina, 
parkirnina ipd. ) kot dolo�a podro�na zakonodaja in ob�inski akti ter izdatki za pla�ilo 
morebitnih no�itev in  kotizacij za udeležbo na posvetih in seminarjih. 

Med druge operativne odhodke na prora�unski postavki »Nadomestila podžupanom«  je 
vklju�eno pla�ilo za opravljeno funkcijo podžupanoma . Pla�a podžupanov je skladno z novo 
zakonodajo na podro�ju sistema pla� v javnem sektorju dolo�ena v razponu od 36. do 43. 
pla�nega razreda v pla�ilni lestvici za funkcionarje in javne uslužbence v javnem sektorju. 
Skladno z Odlokom o pla�ah funkcionarjev sta podžupana ob�ine Moravske Toplice uvrš�ena 
v  36. pla�ilni razred. Ker  svojo funkcijo  opravljata  nepoklicno, jima pripada  skladno z 
Zakonom o lokalni samoupravi le 50% pla�e, ki bi jo dobila, �e bi funkcijo opravljala 
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poklicno. Pri nepoklicnih županih je potrebno upoštevati tudi dolo�ilo 100.b �lena Zakona o 
lokalni samoupravi, na podlagi katerega se pri izra�unu nadomestila za opravljeno funkcijo 
dodatek za delovno dobo ne  upošteva.  

Dejanski indeks je v primeru nadomestila  podžupanoma v primerjavi z letom 2006 
nadpovpre�no pove�an, v primerjavi z predvideno realizacijo leta 2007 pa se pove�uje za 
2,6%. Upoštevati je namre� potrebno, da se je v letu 2007 ta strošek nanašal na povra�ilo 
stroškov dveh podžupanov  (ugotavljanje pove�anja stroškov je torej realno le s primerjavo 
plana 2008 z letom 2007), prav tako v letu 2008, medtem ko je v letu 2006 ob�ina imela 
enega podžupana in tudi sam sistem izpla�il povra�ila stroškov je v skladu s takratno veljavno 
zakonodajo bil druga�en.. 

 
 
D – NADZORNI ODBOR 
 
Nadzorni odbor je samostojni organ ob�ine, ki deluje v skladu s poslovnikom. Globalni cilj 
nadzornega odbora je z nadzori izboljšati poslovanje prora�unskih uporabnikov s 
prora�unskimi sredstvi in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. V 
skladu z zakonodajo mora biti nadzornemu odboru ob�ine omogo�eno nemoteno delovanje 
oziroma mu mora biti zagotovljena pomo� ob�inske uprave. 

 
Podro�je porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
-  0203 Fiskalni nadzor 

Pravne podlage: 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o pla�ilnem prometu 
- Zakon o financiranju ob�in 
- Zakon o izvrševanju prora�una Republike Slovenije 
- Statut ob�ine Moravske Toplice 
- Ob�inski odloki in pravilniki 

 
-  02039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.810,00 

Postavka vklju�uje stroške, povezane z povra�ilom stroškov za delo nadzornega odbora in 
sicer : sejnine �lanom za udeležbo na sejah NO, pla�ila za izvedbo nadzorov po programu 
dela, stroške udeležbe �lanov NO na posvetih  in seminarjih ter izvedbo drugih nalog  po 
sklepu županu oz. ob�inskega sveta. Višina sejnin za udeležbo na sejah je dolo�ena na podlagi 
Pravilnika o pla�ah in drugih prejemkih ob�inskih funkcionarjev, delovnih teles ob�inskega 
sveta ter �lanov drugih ob�inskih organov v Ob�ini Moravske Toplice.  V planu 2008 so 
sejnine �lanov NO pripravljene na podlagi ocene števila sej in opravljenih nadzorov, ki 
temeljijo na podatkih iz leta 2007. V planu so vklju�eni tudi stroški za udeležbo �lanov NO na 
raznih posvetih, seminarjih oz. strokovnih predavanjih, ki bodo v letu 2008 organizirana za 
potrebe �lanov NO ter na drugih seminarjih, ki bodo vsebinsko namenjeni nadgradnji znanj, 
potrebnih za izvedbo nadzornih nalog. Iz predpostavk in podatkov iz preteklih let izhaja, da 
bo v letu 2008 opravljenih osem nadzorov v okviru rednih sej na podlagi programa, ki si ga 
zastavi odbor oziroma na podlagi predloga ob�inskega sveta ali župana. Za vsak izveden 
nadzor bo NO pripravil poro�ilo, s katerim bo seznanil župana in ob�inski svet. Plan za leto 
2008 se v primerjavi z letom 2007 pove�uje za 6%. 
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Potrebna sredstva za izvedbo na�rtovanih aktivnosti nadzornega odbora v letu 2008 znašajo 
3.810 €. Od tega znaša izdatek kot nadomestilo za opravljanje funkcije ( sejnine ) 3.100 €, 
izdatki za strokovna izobraževanja ( dnevnice in drugi stroški) 370 € in materialni stroški 400 
€ ( pisarniški material, poštnina …)  

 
E – OB�INA-OB�INSKA UPRAVA 
 
Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem podro�ju Ob�inske uprave Ob�ine Moravske 
Toplice deluje ob�inska uprava kot enovit organ. Njene zadolžitve so opravljanje strokovnih, 
upravnih, organizacijsko tehni�nih in administrativnih nalog za župana, ob�inski svet, 
ob�inske organe,  nadzorni odbor in naloge vezane na podro�je delovanja ob�inske uprave ( 
kadrovske, premoženjsko pravne zadeve, zaš�ita in reševanje, kmetijstvo , gospodarstvo, 
družbene dejavnosti…) 
  
Podro�je porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
-  0202 Urejanje na podro�ju fiskalne politike 

Pravne podlage: 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o pla�ilnem prometu 
- Zakon o financiranju ob�in 
- Zakon o izvrševanju prora�una Republike Slovenije 
- Statut ob�ine Moravske Toplice 
- Ob�inski odloki in pravilniki 

 
-  02029001 Urejanje na podro�ju fiskalne politike 3.810,00 

Postavka zajema pla�ila ban�nih storitev in pla�ila storitev organizacijam, pooblaš�enim za 
pla�ilni promet. Ob prenosu poslovanja na Banko Slovenije je bila namre� podpisana 
pogodba o povra�ilu stroškov za finan�ne transakcije, poleg tega pa Upravi za javna pla�ila 
pla�ujemo tudi stroške praznjenja prehodnih ra�unov na vpla�ilne ra�une ob�ine. Stroški so 
ocenjeni na osnovi lanskoletnega plana in korigirani s stopnjo pri�akovane inflacije (le-ta 
namre� vpliva tudi na cene ban�nih storitev in storitev pla�ilnega prometa). 

 
Podro�je porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 
- 0403 Druge skupne administrativne služba 

Pravne podlage: 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Statut ob�ine 
- Ob�inski odloki in pravilniki  

 
-  04039001 Obveš�anje doma�e in tuje javnosti 7.780,00 

Vsebina podprograma: objava ob�inskih predpisov v uradnem glasilu ob�ine (Uradni list 
Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava in vzdrževanje spletnih strani ob�ine. 
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Prora�unska postavka »Uradne objave«  vklju�uje stroške objav sprejetih ob�inskih odlokov, 
pravilnikov, sklepov  ter  javnih razpisov v javnih medijih (Uradni list Republike Slovenije, 
Uradne objave v raznih �asopisih ….) kot to dolo�a Statut Ob�ine Tolmin. V ta sklop sodijo 
tudi stroški drugih objav (obvestil, novic ipd) . Višina je ocenjena na podlagi dejanske porabe 
v letu 2007 (korigirano z indeksom pri�akovane inflacije na letni ravni) . 

Postavka »Stroški spletne strani ob�ine in E uprava«vklju�uje sredstva za pla�ila: 
  
-   stroškov vzdrževanja in dopolnjevanja »Kataloga informacij javnega zna�aja«, ki ga je 

ob�ina dolžna na primeren na�in javno objavljati (uradno glasilo,svetovni splet) in redno  
vzdrževati skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega zna�aja,   

- stroškov najema strežnika in teko�ega vzdrževanja ob�inske uradne spletne strani.  
 
Nekoliko ve�je pove�anje v primerjavi z letom 2007 je  v celoti posledica v tem letu 
na�rtovanih  nekoliko višjih stroškov povezanih z ureditvijo  ob�inske spletne strani. 

 
 
-  04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov  24.050,00 

Vsebina podprograma: pokroviteljstva ob�ine oziroma ožjega dela ob�ine pri prireditvah 
javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja ob�inskega in državnih 
praznikov. 
 
Postavka je namenjena pokrivanju stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo ob�inskega 
praznika v mesecu septembru. V te izdatke so vklju�eni stroški organiziranja in izvedbe  
prireditev, sre�anj in drugih protokolarnih dogodkov po programu ob�inskega praznika  ter 
stroški pisarniškega materiala, obveš�anja javnosti, izpla�ila honorarjev nastopajo�im, 
pogostitev in drugi spremljajo�i izdatki, povezani z zaklju�no slavnostno prireditvijo. Glede 
na realizacijo v letu 2007 se za leto 2008 planirajo sredstva za 2,6 % višje. 

 
 
-  04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob�inskim premoženjem 28.570,00 

Vsebina podprograma: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje ob�ine, 
upravljanje in teko�e vzdrževanje poslovnih prostorov ob�ine (tudi protokolarnih prostorov), 
investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti ob�ine, investicije v poslovne prostore v 
lasti ob�ine. 

Planirana sredstva na prora�unski postavki »Vzdrževanje premoženja« predstavljajo 
pokrivanje stroškov, ki so povezani z razpolaganjem in upravljanjem z ob�inskim 
premoženjem, to so stroški, ki se navezujejo na teko�e vzdrževanje premoženja. Sem spadajo 
tudi zavarovalne premije . V okviru   operativni odhodkov povezanih z urejanjem premoženja 
- oglasi, najemnine, stroški notarjev , izvršb, odvetnikov in drugi. 
 
Podro�je porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
- 0601 Delovanje na podro�ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

 
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 2.200,00 

V okviru tega programa so planirana sredstva za financiranje dejavnosti Regionalne razvojne 
agencije Mura, ki so namenjena izvajanju nalog opredeljenih v Zakonu o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja in zajemajo programiranje, pripravo, spremljanje, poro�anje 
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in nadzor nad izvajanjem regionalnih razvojnih programov, pripravo  Regionalnega 
razvojnega programa za obdobje 2007-2013 ter splošne, informativne, svetovalne in 
pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije.  
 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob�in, ožjih delov ob�in in zvez ob�in 
vklju�uje sredstva za delovanje ožjih delov ob�in in zvez ob�in. 
 
- 06029001 Delovanje ožjih delov ob�in 17.140,00 

V prora�unu ob�ine za leto 2008 se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje – funkcionalno 
dejavnost krajevnih odborov  
 

- 0603 Dejavnost ob�inske uprave 

Vsebina podprograma: pla�e zaposlenih v ob�inski upravi, sredstva odpravo nesorazmerij 
med osnovnimi pla�ami, materialni stroški in vzdrževanje in nakup opreme za potrebe 
ob�inske uprave). 
 
- 06039001 Administracija ob�inske uprave 347.780,00 

V okviru tega programa se planirajo sredstva na šestih prora�unskih postavkah in sicer se 
zagotavljajo sredstva za bruto pla�e, regres za letni dopust in stroške dela uprave, prispevke 
delodajalca, davek na izpla�ane pla�e, sredstva za dodatno kolektivno pokojninsko 
zavarovanje, materialne stroške za delovanje ob�inske uprave, sredstva za odpravo 
nesorazmerij pla� v javnem sektorju glede na uvedbo novega sistema obra�unavanja pla� na 
podlagi Zakona o sistemu pla� v javnem sektorju.  
Skladno z zakonom o sistemu pla� v javnem sektorju se predvideva, da bodo v letu 2008 
sprejeti vsi potrebni podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe, ki bodo omogo�ili za�etek 
izpla�evanja pla� po novem zakonu vsem zaposlenim v javnem sektorju in s tem tudi za�etek 
postopnega odpravljanja nesorazmerij med pla�ami v javnem sektorju. Glede na to, da so 
klju�ni izvedbeni predpisi in kolektivne pogodbe na podlagi tega zakona še v fazi usklajevanj 
in pogajanj, smo pravice porabe za pla�e in prispevke delodajalca v letu 2008 na�rtovali na 
podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za dolo�itev in obra�un pla� v letu 2007, ob 
upoštevanju dogovorjenega pove�anja osnovnih pla� in na�rtovanih zaposlitev v predlaganem 
kadrovskem na�rtu za leto 2008 (v gradivu). 
 

Kot izhodiš�e pri izra�unu potrebnih sredstev za delovanje uprave je bilo upoštevano število 
zaposlenih v ob�inski upravi v skladu z kadrovskim na�rtom za leto 2008, ter uradno 
pove�anje izhodiš�ne pla�e v javnem sektorju  za leto 2008 saj sta Vlada in reprezentativni 
sindikati javnega sektorja že junija 2006 parafirali  Dogovor o višini in na�inu splošne 
uskladitve osnovnih pla� in višini sredstev za odpravo pla�nih nesorazmerij za obdobje 2007 
do 2009.  V predlogu prora�una se tako predvidevajo sredstva za izpla�ilo pla� in stroškov 
dela za 12 zaposlenih.  
Poleg navedenega pove�anja smo v skladu z navodili MF in obstoje�imi predpisi na�rtovali 
tudi rast sredstev za pla�e iz naslova napredovanja in vrednotenja delovne dobe v višini 1% 
(vsako po 0,5%).   
Del pla�e za delovno uspešnost pripada javnemu uslužbencu, ki je pri delu dosegel 
nadpovpre�ne delovne rezultate ali je bil nadpovpre�no delovno obremenjen. Skladno z 
navodili MF in sklepom Vlade RS smo skupen obseg sredstev za izpla�ilo delovne uspešnosti 
na�rtovali v višini 2% letnih sredstev za pla�e.  
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Sredstva za regres za letni dopust so skladno z navodilom MF planirana ob upoštevanju 
števila upravi�encev (12) in popre�ne letne rasti cen v višini. 
Potrebna sredstva za povra�ila in nadomestila, kamor sodijo stroški prevoza na/iz dela in 
stroški regresa za prehrano zaposlenih v ob�inski upravi, so na�rtovani skladno s popre�no 
letno rastjo cen (izhodiš�na osnova je znesek izpla�anih nadomestil in povra�il v decembru 
2007). 
Pri na�rtovanju sredstev za  prispevke za socialno varnost so upoštevane obstoje�e prispevne 
stopnje, in sicer : 
- prispevek ZPIZ:   8,85 % od mase pla� (1.bruto) 
- prispevek ZZZS:  prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56 % in prispevek za 

poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 % od mase pla� (1.bruto) 
- prispevek za zaposlovanje: 0,06 % od mase pla� (1.bruto) 
- prispevek za porodniško varstvo:  0,10 % od mase pla� (1.bruto) 
Usklajevanje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2008  s 
socialnimi partnerji še ni dogovorjeno. Zato so sredstva za izpla�ilo premij skladno z 
navodilom MF na�rtovana na izhodiš�ni osnovi iz leta 2007 (izpla�ila v decembru 2007) in 
upoštevanjem popre�ne letne rasti cen v višini 3,5%. 

Med spremembami dav�ne zakonodaje je na�rtovana tudi postopna ukinitev davka na 
izpla�ane pla�e. S predvidenimi spremembami zakona so že od leta 2006 dalje znižane 
dav�ne stopnje (vsako leto za dolo�en odstotek). Pri planiranju pravic porabe za davek na 
izpla�ane pla�e so upoštevane dolo�be Zakona o davku na izpla�ane pla�e, po katerih se v 
letu 2008 nadaljuje postopno zniževanje dav�nih stopenj v primerjavi z veljavnimi predpisi v 
letu 2007. Na podlagi navedenih sprememb se za pla�ilo davka predvidevajo v letu 2008  
nižje obveznosti v primerjavi s predhodnim letom, zato smo pri na�rtovanju sredstev za davek 
na izpla�ane pla�e, poleg upoštevanja splošne rasti pla�, ta sredstva za leto 2008 znižali za 38 
% glede na leto 2007.  
 
V okviru sredstev za materialne stroške ob�inske uprave gre za planirane izdatke, kot so 
pisarniški in splošni material za izvajanje nalog iz pristojnosti ob�ine, stroški strokovne 
literature, poštnine, energija in komunalne storitve, stroški komunikacij, prevozni stroški in 
storitve, izdatki za službena potovanja, teko�a vzdrževanja ter drugi operativni odhodki 
povezani z delovanjem uprave. Kot izhodiš�e za dolo�itev predloga posameznih stroškov je 
bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov po posameznih vrstah v letu 2007.  
 

 
Med materialnimi stroški so zajeti tudi materialni stroški povezani z javnimi deli, v kolikor je 
izvajalec ob�ina in materialni stroški povezani z opravljanjem administrativno ra�unovodskih 
del za javne zavode, ob�insko gasilsko zvezo, ob�insko športno zvezo in drugimi , za katere 
se le ta dela opravljajo v okviru ob�inske uprave. 
 
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob�inske 
uprave 36.250,00 

V letu 2008 se bodo sredstva zagotavljala za teko�a vzdrževanja na opremi in objektih, s 
katerimi razpolaga ob�inska uprava, prav tako se bo delno posodobila in nabavila nova 
ra�unalniška in programska oprema,  nabavila pisarniška oprema in pohištvo v skladu z 
Na�rtom nabav in gradenj ob�inske uprave, ki je priloga prora�unu. 
Izdatki za nakup opreme obsegajo stroške nabave opreme s ciljem modernizacije obstoje�e in 
nadomestitve dotrajane pisarniške, telekomunikacijske, ra�unalniške in druge tehni�ne 
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opreme, potrebne za delo ob�inske uprave. Sredstva bodo porabljena tudi za nakupe  
rezervnih delov, potrebnih pri morebitnih popravilih opreme .  

 
Pravne podlage: 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu pla� v javnem sektorju 
- Zakon o izvrševanju prora�una Republike Slovenije 
- Statut ob�ine Moravske Toplice 
- Ob�inski odloki in pravilniki in 
- Drugi predpisi, ki urejajo to podro�je 

 
Podro�je porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami 

- 07039001 Pripravljenost sistema za zaš�ito, reševanje in pomo�  15.240,00 

Tako kot v predhodnih letih se tudi v letu 2008 sredstva planirajo na dveh prora�unskih 
postavkah in sicer: 

-sredstva za dejavnost zaš�ite in reševanja, kjer se zagotavljajo za izvedbo usposabljanj v 
specialnosti, izobraževanj in vaj enot zaš�ite in reševanja ter drugih operativnih enot 
povezanih z reševanjem, kakor tudi povrnitev stroškov pripadnikom reševalnih enot, ki se 
angažirajo v primeru nesre�. V letu 2008 se planira tudi izvedba vaj s preizkusom znanja enot 
civilne zaš�ite in ekip prve medicinske pomo�i ter pregledi pripravljenosti vseh enot in ekip v 
ob�ini Moravske Toplice. 

- planirajo se tudi sredstva za nabavo osebne zaš�itne opreme za enote zaš�ite in reševanja. 

Glavni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesre�ami je zmanjšanje števila naravnih nesre� 
ter prepre�itev oziroma zmanjšanje žrtev v primeru nesre� in drugih posledic.  

Glavne skupine nalog na tem podro�ju so prepre�evanje nesre�, pripravljenost na nesre�e, 
zaš�ita pred nevarnimi snovmi, reševanje in pomo� ob nesre�ah ter sanacija posledic nesre�. 

Sile za zaš�ito in reševanje sestavljajo enote, službe in drugi operativni sestavi društev in 
drugih organizacij, pooblaš�ena podjetja, zavodi ter enote in službe civilne zaš�ite. 

 
- 07039002 Delovanje sistema za zaš�ito,reševanje in pomo�                                  110.840,00 
 
Sredstva za redno dejavnost požarnega varstva so namenjena za zagotavljanje rednega 
delovanja izvajalcev javnih služb na podro�ju požarnega varstva.  Delitev sredstev po 
posameznem izvajalcu javne gospodarske službe se bo dolo�ila s pogodbo, s katero 
posamezni izvajalec prevzema odgovornost za izvajanje javne službe . 
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Sredstva požarne takse so sredstva pridobljena iz državnega prora�una iz naslova deleža 
vpla�anih zavarovalnih premij in jih razdeljuje na podlagi vlog Odbor za razpolaganje s 
sredstvi požarnega sklada in  se lahko porabljajo le do višine zbrane takse za namene, ki so 
opredeljeni z zakonom – to je nabavo in vzdrževanje gasilske opreme. 
 
Tako kot v preteklih letih se tudi v prora�unu za leto 2008 zagotavljajo sredstva za nujno 
vzdrževanje vaško gasilskih domov.  
 

Pravne podlage: 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre�ami 
- Zakon o varstvu pred požarom 
- Zakon o gasilstvu 

 
Podro�je porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
- 0802 Policijska in kriminalisti�na dejavnost 

 
- 08029001 Prometna varnost 3.810,00 
 
V postavki so na�rtovana sredstva za pokritje stroškov aktivnosti vzgoje in preventive v 
cestnem prometu, katere organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ob�ine 
Moravske Toplice. Klju�ne naloge so izvedba aktivnosti za prometno vzgojo otrok in 
mladostnikov. Predvidene so tudi izvedbe akcij, vezanih na posamezne skupine udeležencev v 
cestnem prometu, kot tudi izvajanje vzporednih dejavnosti. Letni cilj je organizacija �im ve� 
aktivnosti preventivnega pomena, ki bodo zagotovile boljšo obveš�enost in osveš�enost 
udeležencev cestnega prometa, bolj kulturno obnašanje in ve�je spoštovanje pravil v cestnem 
prometu ter s tem povezano ve�jo varnost udeležencev v cestnem prometu. 
 
Pravne podlage: 

- Zakon o varnosti cestnega prometa 
- Zakon o lokalni samoupravi 

 

Podro�je porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
- 1003 Aktivna politika zaposlovanja 
 
Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vklju�uje sredstva za vzpodbujanje 
odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih 
zaposlitvenih programov – javnih del na podro�jih, ki se financirajo iz ob�inskega prora�una 
(socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih dejavnosti). 
 
- 10039001 Pove�anje zaposljivosti 86.030,00 
 
V okviru podprograma pove�anje zaposljivosti se zagotavljajo sredstva za izvajanje javnih 
del. Navedeni programi se iz ob�inskega prora�una sofinancirajo v višini 40% sredstev za 
pla�e s pripadajo�imi materialnimi stroški in regresom za letni dopust ,  60% sredstev za pla�e 
in stroške dela - prevoz na delo in z dela ter regres za malico zagotavlja Zavod RS za 
zaposlovanje. Izvajanje zaposlitvenih programov preko javnih del se predvideva na upravnih 
– v okviru ob�inske uprave, socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, turisti�nih in 
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komunalnih podro�jih. Programi javnih del se nadaljujejo tudi v letu 2008 in bodo oblikovani 
na podlagi interesa dosedanjih izvajalcev po vklju�evanju zaposlenih preko javnih del v 
izvajanje njihove dejavnosti. Izvajajo se tudi drugi programi Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje, ki z razli�nimi oblikami finan�nih pomo�i vzpodbujajo zaposlovanje 
brezposelnih oseb. 
Ob�ini Moravske Toplice je tudi za leto 2008 prijavila na  javni razpis Zavoda RS za 
zaposlovanje (ZRSZ) program javnega dela za dve brezposelni osebe z polnim delovnim 
�asom  30 ur tedensko, in sicer 5 dni/teden. Sredstva se namenjajo za pokrivanje  stroškov 
izhodiš�nih pla� dveh udeležencev programa javnega dela, in sicer v višini  VII. tarifnega 
razreda po splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo. S spremembo in dopolnitvijo 
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (UL RS št. 79/06) se je višina 
pla�e javnih delavcev spremenila. Javni delavce je z letom 2008 upravi�en do pla�e, izražene 
v deležu od minimalne pla�e po stopnjah strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravlja v 
programu javnega dela. V konkretnem primeru so udeleženci programa javnega dela uvrš�eni 
v VII. Tarifni razred.  

Dosedanji deleži pokrivanja pla�e javnih delavcev pa se v primerjavi z letom 2008 
spreminjajo, in sicer  60% pla�e (II.bruto)  refundira Zavod RS za zaposlovanje na podlagi 
predloženih mese�nih obra�unov, 40 % pa zagotavlja izvajalec . 

Pravne podlage: 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

 
Podro�je porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
- 1102  Programi reforme kmetijstva in živilstva 
 
- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 16.000,00 
 
Program vklju�uje sredstva za financiranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu v 
skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomo�i na podro�ju razvoja kmetijstva in 
podeželja v ob�ini, ki je bil sprejet leta 2007. Pravilnik je usklajen z državno in evropsko 
zakonodajo za kmetijske državne pomo�i ter v skladu z zakonodajo tudi priglašen Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvu za finance. 

Po pravilniku se lahko sredstva dodelijo za pomo� za pla�ilo zavarovalnih premij, 
zagotavljanje tehni�ne podpore v kmetijstvu, promocijo in trženje proizvodov in storitev, 
izobraževanje in usposabljanje na podro�ju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter 
predelave in trženja. Sredstva se dodelijo po javnem razpisu. 
Del sredstev je namenjeno teko�i porabi na podro�ju kmetijstva. 

 
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo�ij 20.530,00 
 
Navedeni program vklju�uje sredstva za obnovo vasi, kamor se lahko uvrš�a ureditev 
infrastrukture na podeželju. Sem se uvrš�ajo sredstva za ureditev vaških cest in poljskih poti.  
 
Sredstva se lahko namenjajo tudi urejanju vaških središ� in objektov skupnega pomena v 
vaseh, podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turisti�na dejavnost, doma�a obrt…) .  
 
Za posamezne projekte, ki se bodo izvajali v okviru navedenega programa, se bo, v kolikor 
bodo objavljeni ustrezni razpisi, kandidiralo za pridobitev sredstev. V primeru pridobitve 
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dodatnih sredstev in s tem povezano možnostjo izvedbe ukrepov v ve�jem obsegu, se bo temu 
ustrezno postavka pove�ala z rebalansom. 
 
-11029002 Zemljiške  operacije                                                                                  399.700,00 
 
V letu 2008 je predvidena izvedba komasacij v k.o. Ratkovci in k.o. Ivanjševci, za kateri sta 
že tudi pravnomo�ni odlo�bi o uvedbi komasacijskih postopkov. Sredstva se bodo 
zagotovljala v celoti na podlagi javnega razpisa na ARSKTRP v letih 2008 in 2009.  

Na obmo�jih, kjer se bodo izvajale komasacije se bodo vzporedno izvajala tudi nujno 
potrebna agromelioracijska dela, predvsem kr�enja zarasti v delu, kjer kmetijska zemljiš�a še 
niso preve� zaraš�ena ter ureditev jarkov za odvajanje vode s kmetijskih zemljiš�. Za ta dela 
agencija do sedaj ni zagotavljala sredstva, v kolikor pa se bo pojavila možnost, bomo 
poskušali pridobiti državna sredstva. Agromelioracijska dela bodo delno izvedena še tudi na 
obmo�jih k.o. Berkovci, Motvarjevci in Vu�ja Gomila, kjer so se konec leta 2007 
komasacijska dela že zaklju�ila. 

V postopku priprave na uvedbo komasacij so še komasacijska obmo�ja v k.o. Noršinci in 
Martjanci, prav tako pa so dane pobude za izvedbo komasacij še v nekaterih drugih naseljih v 
ob�ini. 

V kolikor bodo za katero od navedenih obmo�ij na podlagi javnega razpisa pridobljena 
sredstva za izvedbo komasacije ali agromelioracije oz. bodo zneski sofinanciranja v teko�em 
letu druga�ni, se bo postavka temu ustrezno spremenila z rebalansom.  

 
- 1103  Splošne storitve v kmetijstvu 
 
- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali                           3.580,00 
 
Stroški oskrbe zapuš�enih psov 

Zakon o zaš�iti živali – UPB1 (Ur.l.RS št. 20/2004) v 27. �lenu navaja, da: 
- se zapuš�enim živalim zagotovi pomo�, oskrba in namestitev v zavetiš�u, 
- je zagotovitev zavetiš�a lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, 

pri �emer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v ob�ini zagotovljeno eno mesto v 
zavetiš�u, 

- je lahko imetnik zavetiš�a ob�ina oz. vsaka fizi�na ali pravna oseba, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje. 

Ker zavetiš�a za živali v naši ob�ini še ni, se sredstva za oskrbo zapuš�enih psov namenjajo 
pooblaš�enim organizacijam, ki izvajajo dela povezana z oskrbo in zavetiš�em živali.  
Pokrivajo se  stroški  prevoza in bivanja zapuš�enih oz. izgubljenih živali z obmo�ja ob�ine v  
azil. Ob�ina Moravske Toplice je skladno z zakonodajo dolžna pokrivati  stroške prevoza in 
oskrbe v azilu, za živali z njenega obmo�ja.  
 
V zadnjih letih so se ti stroški nekoliko znižali , sedaj v zadnjem letu pa ponovno opažamo 
porast teh stroškov,  kar pomeni, da se število izgubljenih živali zopet pove�uje. V letu 2004 
je bil strošek najve�ji in sicer 4.171 €, nato je sledilo zmanjševanje stroškov in sicer v letu 
2005 3.565 € , 2006 1.339 €, medtem ko je predvidena realizacija v letu 2007 3.400 €. Tudi za 
leto 2008 je ponovno predlagano povišanje in sicer za 5 %. 
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- 1104  Gozdarstvo 
 

Glavni program 1104 Gozdarstvo vklju�uje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne 
infrastrukture. 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
 
- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest                                         11.720,00 
 
Iz prehodnih ra�unov Uprave za javna pla�ila se na vpla�ilni ra�un ob�ine praznijo sredstva 
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih pla�ujejo lastniki gozdov. Pristojbine za 
vzdrževanje gozdnih cest so sestavni del primerne porabe ob�ine. Ta sredstva  mora ob�ina 
skladno z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest porabiti za vzdrževanje gozdnih 
cest v zasebnih in državnih gozdovih. Za leto 2008 je prihodek iz tega naslova planiran v 
višini   6.300 €  (predstavljajo okrog 54% planiranih stroškov na tej postavki ). Ostalih 46% 
pa so sredstva, ki jih na podlagi obra�una izvedenih  vzdrževalnih del na gozdnih cestah, 
ob�ini sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ( 34%) in ob�ina iz 
lastnih virov (12 %).  Za vzdrževanje gozdnih cest  ob�ina v sodelovanju z Zavodom za 
gozdove sklepa pogodbe z izvajalci, izbranimi na podlagi javnega zbiranja ponudb. 

 
Pravne podlage: 

- Zakon o kmetijstvu 
- Zakon o kmetijskih zemljiš�ih 
- Zakon o zaš�iti živali 
- Zakon o gozdovih 
- Zakon o lokalni samoupravi 

�

Podro�je porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
- 1302  Cestni promet in infrastruktura 
 
Zakonodaja dolo�a statusno dolo�enim in kategoriziranim javnim cestam enotna pravila in 
strokovne podlage za  graditev in vzdrževanje vseh javnih cest. S tem zagotavlja enake pogoje 
za kakovosten in varen prevoz vsem uporabnikom cest na celotnem cestnem omrežju na 
državni in lokalni ravni. Dolo�a tudi obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje 
usposobljenosti teh cest za varen in neoviran promet ter ureja upravljanje, graditev, 
vzdrževanje in varstvo teh cest in prometa na njih. S tem in na podlagi dejstva, da se lokalnim 
skupnostim višina primerne porabe dolo�a tudi na podlagi razmerja med dolžino lokalnih cest 
in javnih poti na prebivalca v posamezni ob�ini oziroma sorazmerno na podlagi razvejanosti 
cestnega omrežja je ob�ina dolžna v prora�unu zagotavljati zadosten obseg sredstev za teko�e 
vzdrževanje in urejanje ob�inskih cest. 
 
- 13029001 Upravljanje in teko�e vzdrževanje ob�inskih cest 312.380,00  
 
Postavka zajema redno letno vzdrževanje lokalnih cest in redno zimsko vzdrževanje lokalnih 
cest ter druge operativne odhodke. Vzdrževanje ob�inskih cest se izvaja po programu 
vzdrževalca ob�inskih cest, Javnega komunalnega podjetja �ista narava d.o.o.  
V okviru rednega vzdrževanja cest opravljajo naslednja dela: 

� pregledi cest, 
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� �iš�enje voziš�a in naprav za odvodnjavanje, 
� obsekovanje in obrezovanje rastlinja ter košnja ob cesti , 
� krpanje voziš�, 
� odstranjevanje nanosov, 
� postavljanje nove in vzdrževanje prometne signalizacije , 
� gramoziranje makadamskih voziš�  
� popravilo in postavljanje novih odbojnih ograj, 
� manjša popravila objektov ceste, 
� priprava na zimsko službo, 
� zimski pregledi cest, 
� pluženje in posipanje lokalnih cest, 
� dela ob koncu zimske službe. 

 
Za redno vzdrževanje cest se sklene pogodba obi�ajno za celo prora�unsko leto in za vse 
lokalne ceste. 
 
 
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 738.870,00 
 
Poleg sredstev namenjenih v prora�unu za vzdrževanje ob�inskih cest se namenjajo tudi 
sredstva za  obnovo oziroma posodobitve  ob�inskih cest, do obstoje�e asfaltirane javne ceste. 
Prioriteta pri izvajanju projektov so projekti, za katere so pridobljena sredstva iz naslova 
javnih razpisov – regionalni razvojni projekti .oziroma posodobitve cest oziroma odsekov 
cest, za katere so ob�ani že podpisali pogodbe o sofinanciranju in delno tudi pokrili svoje 
obveznosti. Posodobitve posameznih ceste so vklju�ene v na�rt razvojnih programov ob�ine 
za leto 2008 . 
Dosedanja strategija razvoja lokalnega cestnega omrežja je temeljila na »odpravljanju« 
makedamskih voziš�, manj pa na ohranjanju – obnavljanju obstoje�ega asfalta. Le to pa 
predstavlja vsako leto slabšanje stanja v toliki meri, da dolo�enih asfaltnih cestiš� zaradi 
uni�enosti ni možno preplastiti, pa� pa je potrebna sanacija in novo asfaltiranje. Vsekakor pa 
pozornost zahtevajo tudi dotrajani asfalti zaradi obrabe, poškodb zaradi pove�anega prometa - 
preobremenjenosti zaradi pove�anega števila vozil kakor tudi njihove teže. V izogib 
nastankom ve�jih stroškov je potrebno v bodo�e pristopiti k pove�anju vzdrževalnih del na 
obstoje�ih cestiš�ih z ohranjanjem obstoje�ih asfaltov. 

Ker ob�ina sodeluje na državnih in drugih javnih  razpisih, s pomo�jo katerih pridobiva 
dodatna sredstva za potrebe investicij na cestni infrastrukturi , so potrebna dovoljenja za 
gradnjo, ki se pridobijo na podlagi projektov PGD. Ti projekti se pripravljajo že tudi za 
prihodnja leta (skladno s prioritetnim vrstnim redom iz programa investicij na cestah v 
naslednjih letih ). Tako so v okviru navedenega programa  predvidena tudi sredstva za 
izdelavo potrebne dokumentacije za obnove ob�inskih cest, saj je ob�ina v skladu z Zakonom 
o graditvi objektov dolžna za ve�je gradbene posege zagotoviti projektno dokumentacijo, pri 
izvedbi del pa poskrbeti tudi za opravljanje gradbenega nadzore nad izvajanjem del. 

 

- 13029003  Urejanje cestnega prometa  57.160,00 
 
Predvidena sredstva za to podro�je se namenjajo za  : 
- stroške  povezane s kategorizacijo cest,  
- banko cestnih podatkov, 
- stroške ureditve prometne signalizacije,prometnih ter neprometnih  znakov 



OB�INA MORAVSKE TOPLICE 

 
PREDLOG PRORA�UNA 2008 

16 

- stroške barvanja �rt in vgradnjo smernikov  
- teko�e vzdrževanje parkiriš�, avtobusnih postajališ� in drugi stroški. 
 
 
- 13029004  Cestna razsvetljava  49.900,00 
 
V okviru navedenega programa se na prora�unski postavki Javna razsvetljava  zagotavljajo 
sredstva za pla�ilo elektri�ne energije na javni razsvetljavi za celotno obmo�je Ob�ine 
Moravske Toplice.  
V prora�unu ob�ine za leto 2008 se prav tako namenjajo tudi sredstva za vzdrževanje javne 
razsvetljave, ki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in vzdrževanju uli�ne 
razsvetljave ter zamenjavi svetilk in popravilu dotrajane uli�ne razsvetljave. 
 
- 1306  Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto 
 
- 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijo in pošto  590.090,00 
 
Konec leta 2007 je ob�ina prejela prve poravnave za vlaganja v telekomunikacijsko omrežje. 
Ker pa so poravnave še v postopkih, bo do izpla�il kon�nim upravi�encem prišlo v za�etku 
leta 2008, ko bo ob�ina prejela sredstva za izpla�ilo individualnih poravnav. 
 
Pravne podlage: 

- Zakon o javnih cestah 
- Zakon o varnosti cestnega prometa 
- Zakon o gospodarskih javnih službah  
- Zakon o vra�anju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
- Ob�inski odloki in pravilniki  

 
 
Podro�je porabe 14 – GOSPODARSTVO 
Zajema , pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo ob�ine, razvoj turizma 
in gostinstva.  
 
- 1402  Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
 
- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 26.670,00 
 
Program zajema ve� prora�unskih postavk, ki so namenjena spodbujanju razvoja drobnega 
gospodarstva v Ob�ini Moravske Toplice. S sredstvi namenjenimi za subvencioniranje 
obrestnih mer in sredstvi namenjenimi za pospeševanje podjetništva v obliki dolgoro�nih 
kreditov preko razvojnih skladov in banke, se želi vzpodbujati izvedbo novih razvojnih 
programov oziroma vzpodbujati razširitev že obstoje�ih. Vzpodbuja se pridobitev novih znanj 
v podjetništvu, ki je eden izmed osnovnih pogojev konkuren�nosti. Zaradi izvedbe navedenih 
programov se posledi�no ustvarjajo tudi nova delovna mesta, tudi s samozaposlitvami, s tem 
pa se zmanjšuje število brezposelnih oseb v ob�ini. 
V prora�unu se namenjajo tudi sredstva za sofinanciranje programov Razvojne agencije 
Sinergija, ki v okviru svojih programov izvaja svetovanje in informiranje obstoje�im in 
potencialnim podjetnikom, kmetovalcem ter brezposelnim osebam z obmo�ja lokalne 
skupnosti. Razvojna agencija nudi tudi strokovno in organizacijsko pomo� pri iskanju 
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možnosti in pridobivanju ugodnejših finan�nih sredstev oziroma virov za realizacijo 
projektov, tako ob�inski upravi kot ob�anom, s posebnim poudarkom na pomo�i pri pripravi 
prijav in dokumentacije za mednarodne, državne ter druge razpise ter razli�ne aktivnosti s 
podro�ja pospeševanja podjetništva. 
 
 
- 1403  Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

 
- 14039001 Promocija ob�ine 20.400,00 
 
Prora�unska sredstva se namenjajo za pospeševanje razvoja turizma preko izdaje oziroma 
sofinanciranja razli�nih tiskanih materialov, potrebnih za informiranje o turisti�ni in s 
turizmom povezani ponudbi ob�ine, predvsem o turisti�ni ponudbi obmo�ja, kulturnih in 
drugih znamenitostih, ponudbi doma�e in umetnostne obrti ter drugi dodatni turisti�ni 
ponudbi, možnostih razli�nih ogledov, poteh za kolesarjenje, prireditvah… 
 
Promocijska gradiva se bodo pripravljala v sodelovanju s TIC Moravske Toplice, 
posameznimi turisti�nimi ponudniki in drugimi zainteresiranimi. Del gradiv se bo izdelalo 
tudi v okviru projektov, s prora�unskimi sredstvi pa se bo vklju�evalo tudi v promocijska 
gradiva in publikacije drugih izdajateljev. 
 
Prav tako se bo promocija izvajala tudi s predstavitvami na sejmih in drugih predstavitvah 
turisti�ne ponudbe ter s predstavitvami ponudbe in prireditev medijem, ki so prisotni v našem 
okolju. 
 
V sodelovanju s TIC se bo turisti�no ponudbo predstavljalo tudi na spletnih straneh Slovenske 
turisti�ne organizacije www.slovenia.info, ki so tudi v ve�ih tujih jezikih. Objavljeni bodo 
predvsem podatki o turisti�ni ponudbi ob�ine, vklju�no s prireditvami in tematskimi potmi, 
preko tega pa se povezovalo tudi na spletne strani posameznih ponudnikov. 
 
 
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.859.510,00 
 
Z namenom ustvarjanja pogojev za doseganje dolgoro�ne konkuren�nosti turisti�nega 
gospodarstva z razvojem turisti�ne infrastrukture in krepitvijo elementov turisti�ne ponudbe 
na eni strani in spodbujanjem rasti turisti�ne potrošnje na drugi strani, se izvaja program 
spodbujanja razvoja turizma in gostinstva. Z zagotavljanjem ustreznih pogojev za normalno 
poslovanje turisti�nega gospodarstva, s povezovanjem vseh turisti�nih ponudnikov na lokalni 
ravni, predvsem pa tudi na regionalni ravni, ter razvojem �loveških virov se postopoma 
ustvarjajo pogoji za oblikovanje in rast kakovostne turisti�ne ponudbe z višjo stopnjo dodane 
vrednosti. 
 
Prizadevalo se bo spodbujati razvoj turizma na razli�ne na�ine oziroma preko ve� razli�nih 
prora�unskih postavk. Sredstva se namenjajo za dejavnost Turisti�no-informativnega centra 
Moravske Toplice in urejanje objektov na podro�ju turizma. Prav tako se bodo po javnem 
razpisu, objavljenem na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov turisti�nih društev, 
dodeljevala sredstva društvom, ki izvajajo s turizmom povezane programe. 
 
Sofinancirala se bo izvedba prireditev in programov, ki so ob�inskega pomena in primerno 
dopolnjujejo turisti�no ponudbo ob�ine, tudi z zagotavljanjem potrebne opreme. Prav tako se 
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bo vzpodbujalo povezovanje in sodelovanje vseh, ki so na kakršen koli na�in povezani s 
turizmom v ob�ini. 
 
Dolo�ena prora�unska sredstva se namenjajo za ureditev infrastrukture, potrebne za razvoj 
turizma. Posamezne investicije se vklju�ujejo tudi v Na�rt razvojnih programov Ob�ine 
Moravske Toplice za leto 2008, ki je sestavni del Prora�una ob�ine za leto 2008.   
V okviru navedenega programa so tudi prora�unske postavke, na katerih se zagotavljajo 
sredstva za pokrivanje stroškov za naselje Moravske Toplice, kot so elektri�na energija, 
odvoz smeti iz turisti�nega naselja ter teko�e vzdrževanje komunalnih objektov v Moravskih 
Toplicah, ki so pomembni za urejenost turisti�nega kraja. 
 
Ob�ina je že v letu 2007 pristopila k pripravam projekta OAZA ZDRAVJA – 
DOŽIVLJAJSKO TURISTI�NI CENTER s katerim bomo z izgraditvijo javne turisti�ne 
infrastrukture za okolju in zdravju prijazno preživljanje dopusta izkoristiti naravne danosti in 
bogato biodiverziteto okolja za pove�anje ekonomskega potenciala na naravovarstvenem 
obmo�ju.  
Za doseg zastavljenih ciljev smo oblikovali ekonomsko zaklju�eno operacijo z ve� 
vsebinskimi sklopi, ki drug brez drugega ne morejo dose�i zastavljenih ciljev: 

- Upravljanje projekta 
Upravljavec projekta in javne turisti�ne infrastrukture bo Ob�ina Moravske Toplice v 
sodelovanju z ostalimi partnerskimi ob�inami in organizacijami ki bodo zastopane v 
projektnem svetu. 
- Izgradnja Doživljajsko-turisti�nega centra »Oaza zdravja« v Tešanovcih  
Nov objekt za potrebe informiranja in usmerjanja turistov v posebnem obmo�ju varovane 
narave v evropskem omrežju Natura 2000 in Krajinskega parka Gori�ko, ki bo izhodiš�na 
to�ka, kjer bo turist dobil prve informacije o obstoje�i ponudbi, produktih in storitvah ter 
možnih aranžmajih. V centru bo poleg informacijskega prostorov tudi audiovizualni 
center, kjer bodo obiskovalci lahko preko slike in zvokov doživeli prva sre�anja z redkimi 
rastlinami in živalmi, ki rastejo in živijo v pokrajini, se seznanili z naravno in kulturno 
dediš�ino ter odkrivali kulinari�no in etnološko bogastvo tega obmo�ja. 
- Ureditev tematskih, pohodnih in kolesarskih poti  
Ureditev 5 tematskih poti – Geografska u�na pot, Panonska u�na pot, Vulkanija, Slatinska 
pot, Kulinari�na pot, ureditev 5 pohodnih poti in 5 poti za nordijsko hojo, ureditev 
kolesarske poti med Tešanovci in Filovci 
- Ureditev parkiriš�  
v Bogojini, Bukovnici, Berkovcih, Filovcih in na Gradu 
- Razvoj blagovnih znamk in trženjske aktivnosti 
Priprava promocijskega materiala o produktih in storitvah na turisti�nem in zavarovanem 
obmo�ju narave ter o sami naravni in kulturni dediš�ini ter predstavitev naravnih in 
kulturnih znamenitosti s poudarkom na biodiverziteti zavarovanega obmo�ja ciljnim 
skupinam 
- Razvoj produktov in storitev v Krajinskem parku Gori�ko 
Razvoj ponudbe zdrave prehrane oz. ponudbe za rekreativce in turiste, ki prihajajo k nam 
na rehabilitacijo, vzpostavitev komplementarne ponudbe zdraviliš�em in wellness 
centrom. 

 
Razvoj doživljajskega turizma v zavarovanjem obmo�ju KP Gori�ko brez izgradnje javne 
turisti�ne infrastrukture, skupnega razvoja integralnih produktov in storitev ter skupnega 
marketinga ne bo možen, oz. bo v najboljšem primeru še vedno ostal obrobna dejavnost. S 
tem projektom želimo dati priložnost razvoju doživljajskega turizma  in razvoju zavarovanega 
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obmo�ja, da izkoristi naravne danosti in potenciale v okolju in ponudi naravi prijazno 
dopolnilno ponudbo že dobro razviti zdraviliški ponudbi.  
 
Pravne podlage: 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o razvoju malega gospodarstva 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
- ob�inski odloki in pravilniki  

 
 
Podro�je porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE 
Varstvo okolja je širok pojem, zato je potrebno v prvi vrsti opredeliti najpomembnejša 
podro�ja oziroma podro�ja, katerim je posve�eno najve� pozornosti in so opredeljena kot 
obvezne javne gospodarske službe. 

- 1502  Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 
 
- 1529001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 411.580,00 
 
V okviru programa se sredstva predvidevajo na ve� prora�unskih postavkah. Zagotavljajo se 
sredstva za odvoz kosovnih in posebnih odpadkov ter sanacijo divjih odlagališ� v ob�ini. 
Nadaljuje se tudi projekt izgradnje regijskega Zbirno sortirnega centra za odpadke v Puconcih 
- vir teh sredstev ni primerna poraba ampak  namenska sredstva iz okoljske dajatve ter drugi 
viri prora�una, saj je ob�ina  skupaj z drugimi ob�inami pristala na sofinanciranje izgradnje 
navedenega centra z odpadki v Puconcih, ki se v veliki meri financira tudi iz Evropskih virov. 
Projekt izgradnje Zbirno sortirnega centra v Puconcih je sestavni del Na�rta razvojnih 
programov ob�ine za leto 2008.  
V letu 2007 smo na�rtovali izvedbo projekta »Sanacije divjih odlagališ�«, ki se prenaša v leto 
2008 in se bo financiral s sredstvi  s strani EU in države pristopilo . 
 
 
- 1529002 Ravnanje z odpadno vodo 1.069.770,00 
 
Vsebina podprograma: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in �istilnih naprav. 
Tudi v letu 2008 se bodo sredstva še naprej namenjala za urejanje kanalizacijskih sistemov in 
�istilnih naprav v ob�ini .  
Nadaljevalo se bo z izgradnjo kanalizacije v Sebeborcih , za kar se pri�akujejo sredstva iz 
kohezijskega sklada v okviru Dolinske kanalizacije. Prav tako je potrebno v prora�unu 
zagotoviti sredstva za individualne priklope, kjer je ob�ina zavezana izgraditi individualni 
priklop na sekundarno kanalizacijsko omrežje. Zaradi novih gradenj je ob�ina dolžna urediti 
manjše kanalizacijske vode in sicer v naselju Noršinci in Martjancih.  
Sredstva se zagotavljajo tudi za projekte in dokumentacijo povezane z odpadno vodo.  
Vsi projekti so vklju�eni in prikazani v Na�rtu razvojnih programov Ob�ine Moravske 
Toplice za obdobje 2008-2001, ki je sestavni del prora�una ob�ine za leto 2008. 
 
Pravne podlage: 

- Zakon o varstvu okolja 
- Zakon o gospodarskih javnih službah 
- ob�inski odloki in pravilniki  
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Podro�je porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
- 1602  Prostorsko in podeželsko planiranje 
 
- 16029003 Prostorsko na�rtovanje 139.420,00 
 
Glavni poudarek v tem programu porabe se daje na pripravi Ob�inskega prostorskega na�rta 
ter programu opremljanja stavbnih zemljiš� v ob�ini. Ob�ina pa je v letu 2007 skupaj z 
Mestno ob�ino Murska Sobota  pristopila k projektu izvedbe »Katastra GJI«, ki je 
sofinanciran preko regionalnih razvojnih programov. Ob�ina zagotavlja le svoj delež v višini 
7.540 €.  Povišanje sredstev v primerjavi z letom 2007 in tudi z letom 2006 gre prav na ra�un 
izvedbe teh dveh projektov oziroma dokumentov, ki sta zelo zahtevna tako strokovno kot tudi 
finan�no in ju ob�ina mora pripraviti  v skladu z veljavno zakonodajo zakonodajo. 
 
- 1603  Komunalna dejavnost 
 
- 16039001 Oskrba z vodo 887.050,00 
 
Klju�na naloga ob�ine pri zagotavljanju zdrave pitne vode je nadaljevanje z izgradnjo 
vodovodov. Ob�ina že nekaj let vlaga v infrastrukturo na podro�ju vodooskrbe in si s tem 
prizadeva za oskrbo ob�anov z zadostno koli�ino zdrave pitne vode, ki je vir življenja, in je 
zelo pomembna za nadaljnji razvoj ob�ine.  
Za  pokrivanje investicij  v izgradnjo vodovodov si ob�ina prizadeva pridobiti ve�ji del 
sredstev iz naslova javnih razpisov , kajti lastna sredstva prora�una ne zadoš�ajo za pokritje 
tako obsežnih projektov.  
V letu 2008 se pri�akuje, da se bo pri�elo izvajati  s projektom »Vododskrba Pomurja« , v 
okviru katerega se bo pristopilo k izgradnji vodovoda Ivanovci – Andrejci, Berkovci-
Ivanjševci-Središ�e in izgradnja vodovoda v Martjancih. V Letu 2008 se predvideva tudi 
nadaljevanje vodovoda Selo ( 2.faza)-Fokovci ( 3.in 4.faza). Vsi navedeni projekti so odvisni 
predvsem od pridobljenih virov financiranja tako iz evropskih sredstev, kakor tudi iz sredstev 
iz državnega prora�una seveda vse na podlagi javnih razpisov. 
Za izvedbo bodo�ih projektov na podro�ju vodo oskrbe pa je potrebno pristopiti k pripravi 
projektne dokumentacije , zato se v prora�unu namenjajo sredstva za izdelavo dokumentacije 
za vodovod Filovci in druga vodovodna omrežja. 
Prav tako kot za kanalizacijske sisteme se poleg sredstev prora�una namenjajo za vzdrževanje 
vodovodnih sistemov  sredstva pobrana z vodarino, ki jo kot upravljalca sistemov pobirata 
komunalno podjetje �ista narava in Komunala Murska Sobota. Tam, kjer so upravljalci 
vodovodnih sistemov krajevne skupnosti oziroma skupine ob�anov ( razni vodovodni odbori), 
se sredstva za ta namen zagotavljajo direktno iz prispevkov uporabnikov. 

 
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti 100.000,00 
 
Del sredstev prora�una  se namenja  za vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov v 
krajevnih skupnostih oziroma v naseljih ob�ine. Sredstva se namenjajo za javne potrebe 
posameznih naselij kot so  sofinanciranje urejanja vaških in krajevnih poti  ter ureditve drugih  
komunalnih objektov po naseljih. Sredstva za navedeno vzdrževanje se  zagotavljajo na 
podlagi kriterijev , ki so razvidni iz naslednje tabele:  
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NASELJE 
ŠT.PRE

B. 
2,7 EUR 
po preb. 

POV. V 
KM2 

500 
EUR po 

km2 
NUSZ 2006 V 

EUR 
10% 

NUSZ 

vaški-
gasilski 

domovi v 
cca m2 

4 UER za 
m2 

Skupaj 
EUR 

ANDREJCI 225 608 5,06 2530 3.433,32 343 400 1600    5081 
BERKOVCI 61 165 1,61 805 770,48 77 100 400    1447 
BOGOJINA 596 1.609 6,99 3495 26.786,55 2679 800 3200    10983 
BUKOVNICA 46 124 3,85 1925 1.089,15 109 100 400    2558 
�IKE�KA VAS 98 265 4,27 2135 1.359,34 136 300 1200    3736 
FILOVCI 497 1.342 9,1 4550 5.557,85 556 400 1600    8048 
FOKOVCI 227 613 6,03 3015 5.144,35 514 400 1600    5742 
IVANCI 254 686 4,37 2185 38.943,74 3894 200 800    7565 
IVANJŠEVCI 41 111 2,34 1170 484,36 48 200 800    2129 
IVANOVCI 138 373 3,78 1890 3.307,95 331 200 800    3393 
KAN�EVCI 56 151 4,09 2045 1.509,96 151 200 800    3147 
KRNCI 59 159 2,62 1310 869,26 87 300 1200    2756 
LON�AROVCI 72 194 3,4 1700 1.066,22 107 300 1200    3201 
LUKA�EVCI 56 151 1,38 690 1.672,98 167 0 100    1108 
MARTJANCI 533 1.439 3,7 1850 12.910,36 1291 400 1600    6180 
MLAJTINCI 190 513 6,28 3140 4.454,10 445 300 1200    5298 
MORAVSKE 
TOPLICE 754 1.988 8,6 4290 106.879,30 9942 700 2800    19020 
MOTVARJEVCI 196 529 10,18 5090 5.189,25 519 400 1600    7738 
NORŠINCI 246 664 3,16 1580 5.590,94 559 300 1200    4003 
PORDAŠINCI 56 151 2,42 1210 922,81 92 200 800    2253 
PROSENJAKOVCI 179 483 6,66 3330 7.800,69 780 600 2400    6993 
RATKOVCI 61 165 2,77 1385 1.252,12 125 300 1200    2875 
SEBEBORCI 535 1.445 7,82 3910 14.964,85 1496 600    2400    9251 
SELO 309 834 9,23 4615 10.415,98 1042 300 1200    7691 
SREDIŠ�E 63 170 3,8 1900 795,05 80 300    1200    3350 
SUHI VRH 110 297 3,17 1585 3.345,19 335 200 800    3017 
TEŠANOVCI 398 1.075 7,37 3685 16.511,90 1651 600 2400    8811 
VU�JA GOMILA 310 837 9,97 4985 4.432,80 443 400 1600    7865 
SKUPAJ 6.366 17.140 144 72.000 287.460,85 28.000 9.500 38.100 155.240 
                    
 
V zgornji tabeli so prikazana sredstva za potrebe naselij iz ve� prora�unskih postavk in sicer: 
- funkcionalna dejavnost  v višini 17.140 € 
- teko�e obnove in vzdrževanje objektov KS in društev v višini 38.100 € ter 
- vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov v KS v višini 100.000 € 
 
- 1605  Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 
- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje  8.400,00 
 
Stanovanjska dejavnost je podro�je, katere vir ni primerna poraba temve� so vsa sredstva 
zbrana iz naslova anuitet za odprodana stanovanja po stanovanjskem zakonu, ki jih je ob�ina 
pridobila z delitveno bilanco. Sredstva se namensko porabijo za teko�e stroške ter pridobitev 
in ureditev novih stanovanj. 
 
 
 



OB�INA MORAVSKE TOPLICE 

 
PREDLOG PRORA�UNA 2008 

22 

- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro�ju  3.300,00 
 
V skladu z zakonodajo s stanovanjskega podro�ja je ob�ina zavezana del sredstev od 
odprodaje stanovanj nakazati Stanovanjskemu in Odškodninskemu skladu Republike 
Slovenije. 
 
- 1606  Upravljanje in razpolaganje z zemljiš�i 
 
Upravljanje in razpolaganje z zemljiš�i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš�a) 
vklju�uje sredstva za urejanje ob�inskih zemljiš� ter nakupe zemljiš�. 
 
- 16069002 Nakup zemljiš�  100.000,00 
 
V prora�unu Ob�ine Moravske Toplice se v letu 2008 na�rtujejo sredstva za odkupe zemljiš�, 
ki so povezana z izvedbo komasacij na komasacijskih obmo�jih, kakor tudi posamezne 
odkupe zemljiš�, ki bodo potrebna za ureditev komunalne infrastrukture ( ceste, 
vodovarstvena obmo�ja, pre�rpališ�a… .).  
Pravne podlage: 

- Zakon o urejanju prostora 
- Zakon o graditvi objektov 
- Zakon o varstvu okolja 
- Zakon o stavbnih zemljiš�ih 
- Stanovanjski zakon 
- ob�inski odloki in pravilniki  

 
Podro�je porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
- 1707 Drugi programi na podro�ju zdravstva 
 
- 17079001  Nujno zdravstveno varstvo 90.800,00 
 
V prora�unu za leto 2008 ob�ina zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obveznega 
zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oziroma brez drugih virov dohodkov. 
Sredstva so torej namenjena pla�ilu osnovnega zdravstvenega zavarovanja ob�anom, ki tega 
ne  morejo urediti po drugih predpisih. Število ob�anov, ki imajo pravico do pla�ila 
osnovnega zdravstvenega zavarovanja iz ob�inskega prora�una se giblje med 250 do 300 
oseb.  
Zavarovalna premija je znašala v letu 2007 povpre�no 23,07 €   na zavarovanca mese�no.  
  
- 17079002  Mrliško ogledna služba 9.020,00 
 
Sredstva se zagotavljajo za pokrivanje mrliško ogledne službe, ki obsega opravila mrliškega 
oglednika   (ogled, potrditev smrti, prijave smrti na pristojnem uradu … ) za vse umrle , ki so 
imeli v �asu smrti stalno bivališ�e na obmo�ju Ob�ine Moravske Toplice, ter za vse umrle, za 
katere ni možno ugotoviti stalnega bivališ�a, umrli pa so na obmo�ju ob�ine. Krijejo se tudi 
stroški obdukcij in stroški tehni�ne pomo�i pri obdukciji ( prevoz) v primeru suma kaznivega 
dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. 
Višina sredstev za pokrivanje gornjih obveznosti je zelo težko predvidljiva in je odvisno od 
opravljenega števila storitev.  
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Pravne podlage: 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti 
- Zakon o zavodih 

 
Podro�je porabe 18 – KULTURA,ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
- 1802   Ohranjanje kulturne dediš�ine 
 
Ohranjanje kulturne dediš�ine vklju�uje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo 
nepremi�ne in premi�ne kulturne dediš�ine. 
 
- 18029001   Nepremi�na kulturna dediš�ina 28.570,00 
 
V skladu s sklepom ob�inskega sveta se v okviru tega programa  v prora�unu zagotavljajo 
sredstva za nakup stare šole v Ivancih ter  sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov na 
podro�ju kulture – kulturnih spomenikov in kulturne dediš�ine v skladu s programom. Cilj 
zagotavljanja prora�unskih sredstev je ohranjanje nepremi�ne in premi�ne  kulturne dediš�ine.  
 
- 1803   Programi v kulturi 
 
- 18039001   Knjižni�arstvo in založništvo 64.470,00 
 
Ob�ina v prora�unu zagotavlja sredstva za delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice v 
Murski Soboti, s �imer želi omogo�iti dostop do knjižni�nega gradiva in storitve vsem 
ob�anom ob�ine. S sredstvi, ki se zagotavljajo knjižnici se pokriva del stroškov pla� in drugih 
prejemkov zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalca ter sredstva za materialne stroške 
knjižnice. Stroški se pokrivajo na osnovi letne pogodbe, kajti Ob�ina Moravske Toplice 
nastopa do Pokrajinske in študijske knjižnice kot pogodbena partnerica. 
Poleg redne dejavnosti knjižnice ob�ina sofinancira tudi stroške bibliobusa in nakup 
knjižni�nega gradiva. Sredstva za knjižni�arstvo in založništvo se pove�ujejo v primerjavi z 
letom 2007 za skoraj 5%. 
 
- 18039003   Ljubiteljska kultura 28.570,00 
 
V okviru prora�unskih postavk znotraj programa se zagotavljajo sredstva za dolo�ene 
kulturne projekte in prireditve kot so razstave, likovne kolonije, lon�arska delavnica, Koši�ev 
teden kulture ter sredstva za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev. Izvajalci kulturnih 
programov bodo izbrani na osnovi javnega razpisa v skladu s Pogoji in merili za vrednotenje  
programov kulturnih društev in kulturnih projektov ki se financirajo ali sofinancirajo iz 
prora�un ob�ine Moravske Toplice ter v skladu s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju 
programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz prora�una ob�ine Moravske Toplice na 
podlagi javnega razpisa. 
 
- 18039004   Mediji in avdiovizualna kultura 28.720,00 
 
V letu 2008 se zagotavljajo sredstva za izdajo 6 številk informativnega lista Lipnica. V letu 
2007 so posamezne številke Lipnice obsegale v povpre�nem obsegu 20 strani, ker pa je 
�edalje ve� zahtev po objavah raznih prispevkov in aktov se v letu 2008 predvideva nekoliko 
obširnejši obseg posameznih izdaj ob�inskega �asopisa Lipnica. Prav zaradi tega se pove�uje 
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tudi višina planiranih sredstev in sicer v primerjavi z letom 2007 za 24%. Ob�ina pa izvaja 
informiranje svojih ob�anov in širše javnosti tudi preko drugih �asopisov  ter radijskih in TV 
posta, za kar namenja sredstva v višini 2.000 €. 
 
 
- 1804   Podpora posebnim skupinam 
 
- 18049003  Podpora narodnostnim skupnostim 244.910,00 
 
Zagotavljajo se sredstva za dvojezi�ne potrebe in sicer sredstva za delovanje Madžarske 
narodne samoupravne skupnosti ob�ine Moravske Toplice, kakor tudi za dvojezi�ne potrebe 
ob�ine.  
Višina porabe teh sredstev se usklajuje z višino namenskih prihodkov za dvojezi�ne potrebe 
iz državnega prora�una opredeljenih v samem Odloku o prora�unu ob�ine Moravske Toplice 
za leto 2008  in v skladu s programom. Program financiranja se nanaša na potrebe na 
narodnostno mešanem obmo�ju, ki se vežejo tako na delovanje madžarske narodnostne 
skupnosti in narodnostnega sveta MNSS v ob�ini, kot na vsebine, in so pomembne za 
življenje ljudi ob meji na narodnostno mešanem obmo�ju . V letu 2008 se sredstva namenjajo 
za : 
  -  narodnostne potrebe v obliki transferjev   

Sredstva se namenjajo neprofitnim organizacijam, ki delujejo na tem  obmo�ju za njihovo 
delovanje in povezovanje z organizacijami iz sosednje  Madžarske, kakor tudi za 
vzdrževalna dela na objektih in opremi,  ki jo uporabljajo ob�inski narodnostni svet, 
krajevne skupnosti, društva in drugi dejavniki iz tega obmo�ja 
  

-  Delovanje madžarske narodnostne samoupravne skupnosti  za pokrivanje stroškov dela 
(bruto pla�a z vsemi dajatvami , povra�ilom stroškov za malico, prevoz na in z dela, 
regresom za letni dopust in drugimi stroški dela  za  zaposlitev osebe za poln delovni �as), 
za pokrivanje materialnih stroškov, kot so stroški pisarniškega materiala, poštni stroški, 
elektri�na energija, kurjava…  ter za pokrivanje stroškov delovanja narodnostnega sveta.
      
 -  Teko�i odhodki za potrebe narodnosti v ob�ini – pokrivajo se stroški objav v ob�inskem 
glasilu ter s tem povezani stroški prevajanj, stroški izdaj razli�nih publikacij povezanih z 
narodnostjo ter drugi materialni stroški 

 
-  Sredstva za razvojne projekte na podro�ju narodnosti  - za potrebe uresni�evanja 
pravic pripadnikov narodnosti na podro�ju   kulture se predvideva ureditev kulturnega 
doma v Motvarjevcih in  odkup objektov Art Centra v Središ�u, ki bosta služila tudi 
razli�nim   namenom družabnega življenja na tem podro�ju, predvsem pa namenu 
druženja in sodelovanja z društvi in organizacijami iz sosednje Madžarske. Prav tako se 
predvideva ureditev mrliške vežice v Pordašincih in ureditev Poslovne cone v 
Prosenjakovcih ki je izjemnega pomena za hitrejši razvoj tega obmo�ja, saj bi omogo�ila 
potencialnim investitorjem takojšnja vlaganja, ki naj bi zagotovila prepotrebna nova 
delovna mesta. Predvideva se ureditev vodovodnega omrežje, za zagotavljanje vodo 
oskrbe na narodnostno mešanem obmo�ju v  naseljih, ki so zelo oddaljena od 
sekundarnega omrežja. 

     
Ker so to namenska sredstva za narodnostno podro�je, se lahko porabljajo le za namene, ki 
predstavljajo dodatne stroške na podro�ju narodnosti oziroma tako, da se omogo�a hitrejši 
razvoj na tem podro�ju.  
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- 18049004  Podpora drugih posebnih skupin 11.420,00 
 
Sredstva se namenjajo za  programe posameznih društev na podlagi vlog in dokazil o izvedbi 
navedenih programov. 
 
- 1805   Šport in prosto�asne aktivnosti 
 
Šport je del splošne kulture družbe, sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju med 
delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje,spodbuja njegovo ustvarjalnost, skratka bogati 
kakovost življenja slehernega �loveka. 
 
- 18059001  Programi športa                 70.470,00 
 
Dejavnost na podro�ju športa in rekreacije je javno dobro, kakor tudi ekonomska kategorija 
zato je smiselno, da lokalna skupnost skrbi za njegov razvoj in zagotavlja del prora�unskih 
sredstev za njegovo izvajanje. 
Lokalna skupnost uresni�uje javni interes v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev 
za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter na�rtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem 
športnih objektov.  
Tako kot v preteklih letih bodo tudi v letu 2008 sofinancirane dejavnosti izvajalcev športnih 
programov , ki bodo izbrani na osnovi letnega programa športa in javnega razpisa. Izbrani 
programi izvajalcev bodo iz ob�inskega prora�una sofinancirani v skladu s kriteriji, ki bodo 
podrobno opredeljeni v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji na osnovi Pravilnika o 
merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Ob�ini Moravske Toplice.  
V letu 2008 se bo prav tako na podlagi javnega razpisa sofinanciralo investicijsko 
vzdrževanje športnih objektov . 
  
Pravne podlage: 

- Zakon o uresni�evanju javnega interesa za kulturo 
- Zakon o varstvu kulturne dediš�ine 
- Zakon o knjižni�arstvu 
- Zakon o zavodih 
- Zakon o športu 
- Zakon o društvih 
- Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih 

 
Podro�je porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE 
 
- 1902   Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 
- 19029001   Vrtci 927.340,00 
 
V prora�unu se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov dejavnosti vrtcev ( pla�ilo razlike 
med ceno programov in pla�ili staršev, dodatni program v vrtcih – sofinanciranje obdaritve 
otrok ob Dedku Mrazu… ), sredstva za vzdrževanje vrtcev, nakup opreme in morebitna 
investicijska vlaganja in gradnje. 
V ob�ini Moravske Toplice se predšolska vzgoja izvaja v okviru dnevnega programa, ki 
obsega program varstva za prvo in drugo starostno obdobje. Na predlog javnega vrtca 
ekonomsko ceno dolo�i ob�ina, cena pa vsebuje stroške dela, stroške materiala in storitev ter 
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stroške živil za otroke. Cena se dolo�i na na�in, kot to dolo�a Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih ki izvajajo javno službo. Ob�ina je na podlagi zakona 
dolžna kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga 
dolo�i ob�ina z odlo�bo na podlagi materialnega stanja družine in v skladu s pravilnikom o 
pla�ilih staršev za programe v vrtcih. Razlika se pla�uje tudi vzgojno varstvenim zavodom v 
drugih ob�inah za otroke s stalnim bivališ�em v ob�ini Moravske Toplice. 
Število otrok med letom niha, predvsem se spremeni v mesecu septembru-z novim šolskim 
letom, zato je višino prispevka ob�ine težko dolo�iti. 
V ob�ini Moravske Toplice deluje en zavod Vrtci ob�ine Moravske Toplice, ki ima 
povpre�no vklju�enih 128 otrok v 6 enotah oziroma v 9. skupinah. 
Iz prora�una lokalne skupnosti se v skladu z zakonom o vrtcih zagotavljajo sredstva za pla�ilo 
razlike med ceno programa in pla�ilom staršev za vse tiste otroke, ki imajo v lokalni 
skupnosti stalno prebivališ�e in obiskujejo vrtce izven ob�ine Moravske Toplice. V navedene 
vrtce  v drugih ob�inah je v povpre�ju vklju�enih 48 otrok s stalnim bivališ�em v ob�ini 
Moravske Toplice. 
Ob�ina pa v skladu z zakonom pokriva tudi stroške predšolske vzgoje v okviru bolnišni�nih 
oddelkov za �as bivanja otrok iz ob�ine v bolnišnici. 
V ob�ini se ugotavlja, da je pla�ilna sposobnost naših staršev ob�utno slabša v primerjavi z 
gospodarsko razvitejšimi. Povpre�ni delež pla�il staršev za vrtec je znašal v letu 2007 21,9% 
in je ob�utno pod slovenskim povpre�jem . Take razmere dodatno obremenjujejo prora�un 
ob�ine.  
Posebno vprašanje v ob�ini so nekatere enote oziroma oddelki vrtca, ki delujejo z majhnim 
številom otrok – tudi po 6 otrok v oddelku. Zaradi premajhnega števila otrok mora ob�ina 
zagotoviti za te oddelke v skladu z metodologijo dodatna sredstva (ob�ina v  takih primerih 
mora  kriti stroške nezasedenega mesta v višini cene vrtca brez stroškov hrane), kar pa 
pomeni dodatno obremenitev prora�una. Ugotavljamo torej, da se na eni strani pojavlja v 
posameznih enotah vrtca oziroma v oddelkih premalo število otrok, medtem ko so drugi 
prezasedeni in je povpraševanje po prostih mestih ve�je, kot vrtec zmore sprejeti otrok. Prav 
zaradi tega je potrebno za�eti  z aktivnostmi za izgradnjo oziroma dograditev vrtca v 
Moravskih Toplicah in Martjancih.  
 
Na podlagi zakona o vrtcih se v prora�unu zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje 
in za  najnujnejša vzdrževanja objektov in opreme. 
 
- 1903   Primarno in sekundarno izobraževanje 
 
- 19039001   Osnovno šolstvo 1.167.200,00 
 
Ob�ina Moravske Toplice je ustanoviteljica naslednjih javnih zavodov, ki izvajajo javno 
službo na podro�ju osnovnega izobraževanja : 
- Osnovna šola Bogojina 
- Osnovna šola Fokovci in 
- Dvojezi�na osnovna šola Prosenjakovci 
 
Na podlagi zakona se osnovnim šolam iz ob�inskega prora�una zagotavljajo sredstva za 
pokritje fiksnih materialnih stroškov kot je elektri�na energija, kurjava in voda ter za 
pokrivanje teko�ih stroškov ( zavarovalne premije, komunalne storitve, beljenje ter manjša 
popravila) . Kot kriterij za dolo�anje višine sredstev za posamezno šolo je upoštevano število 
oddelkov v šoli, kot izhodiš�e za izra�un potrebnih sredstev pa je predvidena realizacija 
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navedenih stroškov v letu 2007, saj bodo stroški – predvsem kurjava dosegli višjo realizacijo, 
kot je bila prvotno predvidena.  
 
Poleg materialnih stroškov se šolam priznavajo tudi sredstva za pokrivanje dela pla� za 
delavce, ki jih država šolam ne priznava v sistemizaciji ( tehni�ni kader) . 
 
V skladu z zakonom je ob�ina dolžna zagotoviti prevoze u�encem oddaljenim od šole ve� kot 
4 kilometre oziroma prevoze na nevarnih poteh. Za šolske prevoze ob�ina nameni letno v 
prora�unu 230.300,00 € na podlagi opravljenih prevozov prevoznika, ki je bil izbran na 
javnem razpisu za šolsko leto 2007/2008. 
Ob�ina zagotavlja tudi prevoze u�encev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s 
prilagojenim programom v Murski Soboti, za katere je bila izdana odlo�ba o usmeritvi s strani 
zavoda RS za šolstvo, kakor tudi prevoze otrok v šolo izven šolskega okoliša v katerem 
prebivajo v višini, ki bi jo za tega u�enca poravnali v doma�em šolskem okolišu. 
 
V prora�unu se zagotavljajo tudi sredstva za razširjeno dejavnost šol in sicer za programe, kot 
so posebne akcije šol z raziskovalnimi in izobraževalnimi projekti kakor tudi izvedba 
projektnih in razvojnih dejavnosti, financiranje nadstandardnih storitev v šolstvu, ob�inska, 
medob�inska, regijska in državna tekmovanja u�encev, ter za kritje drugih stroškov in 
prioritetnih dejavnosti 
 
Za investicijsko vzdrževanje šol se letno zagotovijo v prora�unu sredstva v višini 50% 
amortizacije za objekte in opremo obra�unane po standardih.  Sredstva se šolam zagotovijo v 
skladu z letnimi pogodbami in sicer v višini 30% za nujna vzdrževalna dela in nabavo opreme 
direktno na ra�un zavoda na podlagi zahtevka z dokazili o porabljenih sredstvih, preostalih 
70% sredstev pa se namenja za direktna izpla�ila iz prora�una za nujne investicije za potrebe 
devetletne osnovne šole. 
 
V prora�unu za leto 2008 se planirajo sredstva za ureditev Dvojezi�ne osnovne šole 
Prosenjakovci, ki se v višini 80% financira iz državnega prora�una. Navedena investicija je 
sestavni del Na�rta razvojnih programov ob�ine v letu 2008. 
 
- 19039002   Glasbeno šolstvo 48.100,00 
 
Ob�ina v skladu s podpisano medob�insko pogodba zagotavlja v prora�unu del sredstev za 
izgradnjo Glasbene šole v Murski Soboti. 
 
- 1905   Drugi izobraževalni programi 
 
- 19059001   Sofinanciranje izobraževanja odraslih 3.800,00 
 
Vklju�ujejo 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 te�ajev in programov  - razne 
raziskovalne naloge, tabori …  
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- 1906   Pomo�i šolajo�im 
 
- 19069004   Študijske pomo�i 11.430,00 
 
Zagotavljajo se sredstva za študijske pomo�i – štipendije študentom na višjih in visokih šolah 
– fakultetah , za sofinanciranje podiplomskih študijev  ter za sofinanciranje raznih 
izobraževalnih programov in te�ajev . Sofinanciranje študijskih programov se bo izvajalo na 
podlagi javnega razpisa, ki je bil za šolsko leto 2008/2009 objavljen na spletnih straneh 
Ob�ine Moravske Toplice in na spletnih straneh Izobraževalne fundacije . Študijske pomo�i 
oziroma štipendije se dodelijo študentom v skladu z izoblikovanimi merili in kriteriji preko 
ustanove- izobraževalne fundacije 
 
Pravne podlage: 

- Zakon o zavodih 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
- Zakon o vrtcih 
- Pravilnik o pla�ilih staršev za programe v vrtcih 
- Zakon o osnovni šoli 
- Zakon o izobraževanju odraslih 
- Zakon o lokalni samoupravi 

 
 
Podro�je porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO 
- 2002  Varstvo otrok in družine 
 
- 20029001   Drugi programi v pomo� družini                                                            7.800,00  
 
V letu 2006 je ob�ina sprejela Pravilnik o enkratni denarni pomo�i za novorojence v ob�ini 
Moravske Toplice, na podlagi katerega se družini oziroma staršem ob rojstvu otrok dodeli 
enkratna denarna pomo�. 
V okviru prora�una pa se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje »Varne hiše«, ki zagotavlja 
ogroženim materam z otroci varen in za�asen dom.  
 
 
 
- 2004   Izvajanje programov socialnega varstva 
 
Izhodiš�e pri dolo�anju ciljev socialnega varstva je zagotavljanje kvalitete življenja 
posameznikov, družin in skupin prebivalstva zlasti na podro�ju življenjskega standarda ter 
prepre�evanje revš�ine in socialne izklju�enosti. Pravice do storitev in dajatev socialnega 
varstva se uveljavljajo pod pogoji, ki jih dolo�a zakon in po na�elih socialne pravi�nosti. 
 
- 20049001   Centri za socialno delo 2.650,00 
 
Center za socialno delo Murska Sobota bo tako kot v preteklih letih tudi v letu 2008 za ob�ino 
opravljal naloge, ki mu jih nalaga zakon o socialnem varstvu, njegovo izvajanje pa financira 
ob�ina iz prora�unskih sredstev. Opravljal  bo naloge povezane z zdravstvenim zavarovanjem 
ob�anov, za katere ob�ina pla�uje obvezno zdravstveno zavarovanje, opravljal in vodil bo 
dela v zvezi s pomo�jo družini na domu, ki je vklju�ena pod program socialnega varstva 
starih, skrbel za mlade v kriznem centru, dodeljeval enkratne socialne pomo�i osebam, ki so 
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pomo�i potrebne, preverjal in ugotavljal socialne razmere ob�anov in izdal poro�ila za 
uveljavljanje drugih pravic ( pla�ilo vrtca… )in drugo. 
 
- 20049002   Socialno varstvo invalidov 15.600,00 
 
V letu 2004 je bil skladno s programom socialno varstvenih storitev z zakonom uveden 
družinski pomo�nik, ki so ga dolžne financirati ob�ine. Gre za težje invalide in ostarele, ki 
imajo, namesto domskega varstva, pravico izbrati za pomo� družinskega pomo�nika. 
Na�rtujemo, da bomo imeli v letu 2008 3 take primere.  
 
Družinski pomo�nik, izbran po postopku, ki ga vodi CSD, je upravi�en do nadomestila v 
višini minimalne pla�e oz. sorazmernega dela pla�ila, �e je zaradi tega zaposlen s krajšim 
delovnim �asom. Sorazmerni del pla�ila se usklajuje z minimalno pla�o. 
 
Število družinskih pomo�nikov v ob�ini je ustaljeno-giblje se med 3 in 4.  V skladu z 
zakonodajo so za financiranje družinskih pomo�nikov dolžni prispevati sredstva tudi 
upravi�enci in zavezanci. Sredstva se nakazujejo direktno v ob�inski prora�un iz ra�una 
Zavoda za pokojninsko zavarovanje.. 
 
- 20049003   Socialno varstvo starih 196.580,00 
 
Med ve�je postavke na podro�ju teko�ih transferov spadajo planirana sredstva za pla�ilo 
oziroma dopla�ilo storitev v zavodu za ( oskrbo domskega varstva ) otrok in starejših, kadar 
je upravi�enec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproš�en pla�ila oskrbe v domovih.  
Višino dopla�ila oskrbovancev in njihovih zavezancev dolo�i Center za socialno delo na 
osnovi Uredbe o merilih za dolo�anje oprostitev pri pla�ilu socialno varstvenih storitev.  
V splošnih domovih (do)pla�ujemo po Zakonu o socialnem varstvu k oskrbnim stroškom 25 
našim ob�anom (podatki 30.11.2007). Število ob�anov, ki jim dopla�ujemo domsko oskrbo, 
se je v zadnjih dveh letih zmanjšalo v povpre�ju za 5 oseb. Oskrbovanci so pretežno 
nameš�eni v Domu starejših Raki�an ( 11 ), preostali pa po drugih domovih po Sloveniji.  

 
Povpre�ni stroški domske oskrbe so znašali leta 2006 cca  390 € oz. 120.000,00 SIT na 
oskrbovanca mese�no, kar kaže na to do so v domovih praviloma nameš�eni oskrbovanci, ki 
poleg osnovne oskrbe potrebujejo tudi številne druge storitve nege. Oskrbovanci prispevajo k 
pla�ilu domske oskrbe lastna sredstva, višino katerih ugotovi Center za socialno delo na 
podlagi izdane odlo�be. V primerih, ko imajo oskrbovanci premoženje, se prora�unska pla�ila 
oskrbnih stroškov zavarujejo z zaznambo v zemljiški knjigi. 

Program pomo�i na domu smo v naši ob�ini za�eli uvajati  že prede leti. V okolju se je dobro 
uveljavil in pogosto nadomeš�a  domsko varstvo ostarelih, zlasti v primerih, ko starejša oseba 
še ni v pretežni meri odvisna od tuje pomo�i. Program pomo�i na domu izvaja CSD Murska 
Sobota z dvema  zaposlenima oskrbovalkami. 

Ob dejstvu, da v domovih za starejše ni prostih mest, je program pomo�i na domu zelo 
pomembna, pa tudi humana oblika  skrbi za starejše prebivalstvo. Po nekajletnem uvajanju 
programa pomo�i na domu ugotavljamo, da smo uspeli zmanjševati izjemen pritisk starejših 
na zavodsko varstvo. 

 
Vsaka oskrbovalka opravi povpre�no okoli 120 efektivnih ur oskrbe mese�no, kar je glede na 
razpršeno poselitev dobro. Na oskrbovanca odpade v naši ob�ini povpre�no cca 3  efektivne 
ure na teden.  
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Prav tako kot v letu 2007 bosta tudi v letu 2008 izvajali službo pomo�i na domu dve izvajalki 
iz ob�ine Moravske Toplice , ki sta zaposleni na Centru za socialno delo v Murski Soboti. 
 
Ob�ina pa vsako leto tudi financira pogostitev starejših ob�anov, ki se izvaja preko krajevnih 
skupnosti oziroma krajevnih odborov.  
 
- 20049004   Socialno varstvo materialno ogroženih 8.800,00 
 
Prora�unska sredstva so namenjena enkratnim denarnih pomo�em ob�anom, ki se znajdejo v 
za�asnih socialnih stiskah (nakupi šolskih potrebš�in, ozimnica  in podobno).  Ob�an je 
upravi�en do enkratne denarne pomo�i v primerih, ko je že izkoristil pravice na podlagi 
Zakona o socialnem varstvu iz državnega prora�una. . Postopke podeljevanja denarnih 
pomo�i vodi Center za socialno delo Murska Sobota. 
V prora�unu se zagotavljajo poleg sredstev  za izpla�ilo enkratnih pomo�i ogroženim 
ob�anom tudi sredstva za pokritje pogrebnih stroškov socialno ogroženih. 
 
- 20049006   Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 3.690,00 
 
Prora�unska postavka vklju�uje sredstva za dejavnost dobrodelnih društev, invalidskih 
organizacij in organizacij za samopomo� . Zagotavljajo se sredstva za izvajanje programov 
medob�inskih društev, ki pokrivajo podro�je sociale. 
 
Pravne podlage: 

- Zakon o socialnem varstvu 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališ� 
- Zakon o lokalni samoupravi 

 
Podro�je porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

- 2201   Servisiranje javnega dolga 
 
- 22019001Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora�una-doma�e zadolževanje
 143.000,00 
V letu 2008 se v prora�unu zagotavljajo sredstva za odpla�ilo anuitet za najeti kredit, ki 
zapadejo v tem koledarskem letu , kakor tudi  sredstva za pla�ilo stroškov financiranja in 
upravljanja z javnim dolgom, ki so planirana na posameznih prora�unskih postavkah. 
 
Pravne podlage: 

- Zakon o javnih financah 
- Zakon o financiranju ob�in 

 
Podro�je porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

- 2302   Posebna prora�unska rezerva in programi pomo�i v primerih nesre� 
 
- 23029001  Rezerva ob�ine 19.048,00 
 
Skladno z 48.�lenom Zakona o javnih financah se v prora�unu ob�ine zagotavljajo sredstva za 
prora�unsko rezervo. Sredstva prora�unske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za 
odpravo posledic naravnih nesre�, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok 
sneg, mo�an veter, to�a, žled, pozeba, suša, množi�ni pojav nalezljive �loveške, živalske ali 
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rastlinske bolezni, druge nesre�e, ki jih povzro�ijo naravne sile in ekološke nesre�e.V 
sredstva prora�unske rezerve se izlo�a del skupno doseženih letnih prejemkov prora�una v 
višini, ki je dolo�ena s prora�unom, vendar najve� do višine 1,5% prejemkov prora�una. O 
uporabi sredstev prora�unske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo dolo�a odlok, s 
katerim se sprejme ob�inski prora�un , odlo�a župan na predlog za finance pristojnega organa 
ob�inske uprave in o uporabi sredstev obveš�a ob�inski svet s pisnimi poro�ili. V drugih 
primerih uporabe sredstev prora�unske rezerve, ki presega višino, dolo�eno z odlokom o 
prora�unu, odlo�a ob�inski svet ob�ine s posebnim odlokom.  
V letu 2008 so predvideni  gradbeni ukrepi za zaš�ito Moravskih Toplic pred poplavami. V ta 
namen so že izdelani projekti, za katere je še potrebno pridobiti upravna dovoljenja. Projekt 
obsega dela na severnem obrobju naselja, iz katerega se je v zadnjih obdobjih tudi stekala 
meteorna voda in poplavljala nekatere predele Moravskih Toplic. Po projektu bi se voda že 
pred naseljem kanalizirala v potok Lipnico in Titanov potok. 

- 2303   Splošna prora�unska rezervacija 
 
- 23039001 Splošna prora�unska rezervacija 19.048,00 
 
Na osnovi dolo�il Zakona o javnih financah ima ob�ina splošno prora�unsko rezervacijo, ki je 
namenjena za pla�ila tistih obveznosti, ki v prora�unu niso planirane, oziroma so planirane 
premalo. Sredstva se bodo na osnovi dolo�il Odloka o prora�unu ob�ine Moravske Toplice za 
leto 2008 v skladu z izkazanimi potrebami neposrednih prora�unskih uporabnikov razporedila 
s sklepom župana. 
 
Pravne podlage: 

- Zakon o javnih financah 
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesre� 

 
F  -  MEDOB�INSKE INŠPEKCIJSKE SLUŽBE 
 
Podro�je porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
- 0601 Delovanje na podro�ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

 
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 111.210,00 
 
V letu 2007 so ob�ine podpisnice Dogovora o pravicah in obveznostih ob�in ustanoviteljic 
»Medob�inske inšpekcije in redarstva«  sprejele Odlok o ustanovitvi organa skupne ob�inske 
uprave » Medob�inska inšpekcija in redarstvo« .  
Prora�unska sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja medob�inskih inšpekcij 
in redarstva in sicer za pokrivanje stroškov dela treh zaposlenih v skladu z kadrovskim 
na�rtom ( 2 inšpektorjev in 1 redar), materialnih stroškov in sredstva za nakup najnujnejše 
opreme za delovanje inšpekcijskih služb ( nakup avtomobilov, manjkajo�ega pisarniškega 
pohištva in drugih osnovnih sredstev). Stroški, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem tega organa 
se financirajo v višini 50 % iz državnega prora�una po preteku leta ter iz sredstev ob�in 
ustanoviteljic v dogovorjenem razmerju. 
 
Pravne podlage: 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o izvrševanju prora�una 
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- Zakon o ra�unovodstvu 
- Zakon o javnih naro�ilih  
- Zakon o ob�inskem redarstvu 
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru in 
- Drugi predpisi in odloki 

 
KS  -  KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
Na podlagi statuta ob�ine Moravske Toplice je na obmo�ju ob�ine ustanovljenih 14 krajevnih 
skupnosti oziroma 28 krajevnih odborov. Vsaka od naštetih krajevnih skupnosti se financira 
preko svojega ra�una in je dolžna pripraviti tudi svoj finan�ni na�rt, ki je sestavni del 
prora�una.  
Sveti krajevnih skupnosti oziroma krajevnih odborov samostojno razpolagajo s sredstvi, ki so 
za njeno delovanje dolo�ena  kot izvirna sredstva krajevnih skupnosti v skladu z Odlokom o 
prora�unu ob�ine za leto 2008. Za izvajanje programa investicij v podro�je krajevne 
infrastrukture in druge objekte  pa  je potrebno v skladu z Odlokom pridobiti predhodno 
soglasje župana, na�rtovana investicija pa mora imeti zaklju�eno finan�no konstrukcijo brez 
dodatnih zadolžitev. 
Za izvajanje finan�nih na�rtov krajevnih skupnosti, kakor tudi izvajanje programov je 
potrebno upoštevati celotno zakonodajo, ki velja za izvrševanje prora�una ob�ine. 
 
Pravne podlage: 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o izvrševanju prora�una 
- Zakon o ra�unovodstvu 
- Zakon o javnih naro�ilih in 
- Drugi predpisi in odloki 

 
 
Pripravila:  

- Slavica Fujs 
- Martina Vink Kranjec 


