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3. POSEBNI DEL ZAKLJUCNEGA RACUNA PRORACUNA OBCINE
MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2008
3.1. Uvod
Po koncu proracunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo tudi vsi
posredni in neposredni uporabniki proracunov pripraviti zakljucne racune.
Zakljucni racun predstavljajo prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in
drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proracuna v proracunskem
letu, za katerega je bil sprejet proracun. V zakljucnem racunu proracuna obcine
so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proracuna, uveljavljene med
izvrševanjem proracuna, ki na podlagi veljavne sistemske zakonodaje na
podrocju javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proracuna.

3.1.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno
podrocje neposrednega uporabnika
Pri izdelavi racunovodskih izkazov in pri izvrševanju proracuna obcine Moravske
Toplice v letu 2008 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
• 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 2008 ter
• Odlok o spremembi odloka o proracunu obcine Moravske Toplice za leto
2008
V posebnem delu zakljucnega racuna so izdatki proracunskih uporabnikov
prikazani na dva nacina in sicer:

________________________________________________________________
1
Posebni del

__________ZAKLJUCNI RACUN PRORACUNA _2008_________________
- 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 2008 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 po dkontov 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 obrazložitve realizacije financnih
nacrtov neposrednih proracunskih uporabnikov katere sestavljajo:
- porocilo o realizaciji financnega nacrta neposrednega proracunskega
uporabnika ter ( obrazložitev posebnega dela zakljucnega racuna
proracuna)
- 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 2007; veljavni plan za leto 2008 z upoštevanimi prerazporeditvami in
sama realizacija financnega nacrta v letu 2008.
Poslovno porocilo neposrednega uporabnika proracuna, ki vkljucuje porocilo o
doseženih ciljih in rezultatih je del obrazložitve zakljucnega racuna proracuna in
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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. Obrazložitev posebnega dela zakljucnega racuna proracunaporocilo o izvedbi programov, dejavnosti in projektov v letu 2008
3.2.1. Prihodki
Skupna razpoložljiva sredstva za neposredne proracunske uporabnike – župana,
obcinski svet, nadzorni odbor, obcino-obcinsko upravo, medobcinske inšpekcijske
službe in redarstvo ter krajevne skupnosti so bila nacrtovana skupaj s sredstvi iz
preteklih let v višini 11.449.331,00 EUR.
Realizacija skupnih prihodkov je bila v letu 2008 dosežena v višini 10.105.932,14
EUR in je dosegla 88,26 % nacrtovanih sredstev. Sredstva so bila pridobljena iz
naslednjih virov:
Tabela št. 1: Pregled in struktura prihodkov v letu 2007 in 2008

PRIHODKI

2007

Struktura

2008

Prihodki za pokrivanje primerne porabe
Prihodki na podlagi javnih razpisov
Namenski in drugi prihodki proracuna

3.714.942,21
322.744,31
2.070.160,49

55,67
4,84
31,02

Preneseni prihodki iz preteklega leta

333.697,76
6.441.544,77
130.174,00

5,00
96,52
1,95

101.807,54

1,53

147.854,21
117.513,21

6.673.526,31

100,00

10.105.932,14

Sredstva krajevnih skupnosti
Preneseni prihodki KS iz preteklih let
SKUPAJ SREDSTVA PRORACUNA

Struktura

3.818.280,88
3.587.883,21
1.860.926,91
573.473,72
9.840.564,72

37,78
35,50
18,41
5,67
97,37
1,46
1,16
100,00
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Primerjava prihodkov 2007/2008
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Prihodki za
pokrivanje
primerne
porabe

Prihodki na Namenski in
podlagi javnih drugi prihodki
razpisov
proracuna

2007

Preneseni
prihodki iz
preteklega
leta

Sredstva
krajevnih
skupnosti

Preneseni
prihodki KS
iz preteklih
let

2008

struktura 2008
1%
Prihodki za pokrivanje primerne
porabe

1%
6%

Prihodki na podlagi javnih razpisov

18%

38%

Namenski in drugi prihodki proracuna
Preneseni prihodki iz preteklega leta
Sredstva krajevnih skupnosti

36%
Preneseni prihodki KS iz preteklih let

struktura 2007
2%
Prihodki za pokrivanje primerne
porabe

2%

Prihodki na podlagi javnih
razpisov

5%

Namenski in drugi prihodki
proracuna

31%
55%
5%

Preneseni prihodki iz preteklega
leta
Sredstva krajevnih skupnosti
Preneseni prihodki KS iz preteklih
let
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Zgornja tabela prikazuje višino realiziranih prihodkov proracuna v letu 2007in
2008 ter doseženo strukturo realiziranih sredstev po virih v celotni višini
sredstev. Podatki iz tabele in grafikona prikazujejo deleže sredstev, s katerimi je
obcina razpolagala v letu 2007 in 2008 po virih. Ugotavlja se, da se je struktura
sredstev v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 zelo spremenila in sicer se je
delež sredstev pridobljenih iz naslova javnih razpisov v letu 2008 povecal iz
4,8% kar na 35,5 %. To pa pomeni, da je bila v letu 2008 obcina uspešna pri
kandidiranju na javne razpise in da je iz navedenega vira prejela kar 3,5 mio
namenskih nepovratnih sredstev. Glede na ugotovljen povecan delež sredstev iz
naslova javnih razpisov pa se je zmanjšal delež predvsem pri drugih virih kot so
primerna poraba ter drugi prihodki proracuna.
Realizacija prihodkov
Na realizacijo nekaterih prihodkov proracuna Obcina nima neposrednega vpliva,
ker so predpisani in predvideni s strani države, oz. gre za prihodke, katerih
realizacija je odvisna od placil posameznih vrst dajatev. To pa so :
A/ Prihodki primerne porabe
- lastni davcni prihodki obcine
- del nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca
- dohodnina – odstopljeni vir obcinam
- transferni prihodki-financna izravnava
Preostale prihodke pa delimo na:
B/ Prihodki na podlagi javnih razpisov in kreditov
C/ Namenski in drugi prihodki proracuna
D/ Prihodki krajevnih skupnosti
Prihodki primerne porabe
Prihodki primerne porabe so prihodki ki jih doloca Zakona o financiranju obcin in
pomenijo sredstva s katerimi naj bi obcina zagotovila izvajanje zakonskih in
ustavnih nalog. Primerna poraba na prebivalca je bila za leto 2008 dolocena z
Zakonom o izvrševanju proracuna Republike Slovenije za leto 2008 in 2009 in jo
je izracunalo Ministrstvo za finance. Skupni prihodki primerne porabe se
zagotavljajo iz:
- lastnih davcnih virov obcine,
- dohodnine kot odstopljenega vira obcini ki se obcini nakazuje
sorazmerno tedensko na podlagi predhodnih izracunov Ministrstva in
- financne izravnave, ki v skladu s sedaj veljavno zakonodajo predstavlja
le manjši delež sredstev.
Financna izravnava se je dodelila in nakazovala Obcini, ki z lastnimi prihodki ni
mogla zagotoviti pokritja svoje primerne porabe . Med take obcine spada tudi
obcina Moravske Toplice, ki je v letu 2008 prejela 78.065,00 EUR financne
izravnave v okviru sredstev primerne porabe. Izracunan delež financne izravnave
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v okviru dovoljenega obsega sredstev primerne porabe predstavlja v letu 2008
2%. Financna izravnava je le manjši del sredstev, ki ga zagotavlja država v
okviru primerne porabe v skladu z Zakonom o financiranju obcin.
Prihodki primerne porabe so bili planirani v okviru zneskov, ki jih je ocenilo
Ministrstvo za finance in jih je sprejela vlada ter ob predpostavki pricakovanih
prihodkov v proracunskem letu.
- lastni davcni viri obcine so davek na dedišcine in darila, davek na dobitke od
iger na sreco, davek na promet nepremicnin in upravne takse, davek od
premoženja, pristojbine za gozdne ceste, nadomestilo za degradacijo in
uzurpacijo. Skupno so navedeni prihodki v okviru primerne porabe realizirani
v višini 118.883,40 EUR, kar pomeni nekoliko manj sredstev kot so bila
planirana (za 3%) Del lastnih davcnih prihodkov se v proracunskem letu 2008
razvršca med izvirne davcne prihodke obcine, ki so namenjeni obcini za
financiranje lastnih potreb izven primerne porabe. Ti prihodki so realizirani v
višini 9.878,14 EUR.
Med lastne davcne vire se je v letu 2008 razvršcalo tudi del nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišca. Skupna višina planiranih prejemkov znaša
135.953 EUR , ki so bila tudi 100% realizirana. Razlika zbranih sredstev iz
naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca pa spada med lastne
vire obcine, ki se ne vštevajo v primerno porabo.
- Vir financiranja obcine v okviru zagotovljene porabe so tudi prihodki iz
naslova dohodnine v skladu z merili, ki jih za financiranje primerne porabe
obcin doloca ta Zakon o financiranju obcin. Vlada z uredbo doloci nacin
nakazovanja prihodkov od dohodnine obcinam. Dohodnina kot odstopljeni vir
obcini je bila v letu 2008 realizirana v višini 3.484.582, EUR kar predstavlja
100% realizacijo navedenega vira. V primerjavi z letom 2007 pa je vir iz
naslova dohodnine porasel za 3%.
- Financna izravnava: financno izravnavo smo planirali v višini 78.065,00 tisoc
EUR , kar predstavlja razliko med zbranimi lastnimi viri iz naslova primerne
porabe in celotno višino primerne porabe obcine. Do konca leta 2008 smo
planirana sredstva tudi prejeli.
Realizacija vseh prihodkov primerne porabe znaša 3.818.280,88 EUR in je tako
dosegla planirano višino teh sredstev .
Kljub 100% realizaciji sredstev primerne porabe že nekaj let ugotavljamo, da
obseg primerne porabe raste pocasneje,kot stroški za zagotavljanje izvirnih
pristojnosti obcine. Primerna poraba zadostuje le še za pokrivanje tekocih
odhodkov obcine, med tem ko za investicije obcine in razvoj v okviru primerne
porabe skoraj da ni vec razpoložljivih sredstev.
Prihodki na podlagi javnih razpisov in kreditov
Iz naslova javnih razpisov so bila v proracunu za leto 2008 sredstva planirana v
višini 3.705.981 EUR. Njihova realizacija je dosegla 3.587.883,21 EUR kar
predstavlja 97% realizacijo planiranih sredstev. Obcina je v letu 2008 prejela
sredstva za naslednje namene:
- za ureditev Osnovne šole Bogojina
130.579,00
- za ureditev DOŠ Prosenjakovci
515.000,00
- za ureditve igrišca pri OŠ Bogojina
13.900,00
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- za ureditev ceste M.Toplice-Fokovci II.faza
- za ureditev ceste Tešanovci-Mlajtinci
- za izvedbo projekta OAZA ZDRAVJA

979.446,57
418.088,77
1.105.091,89

Namenski in drugi prihodki proracuna
- Namenski prihodki predstavljajo prihodke za financiranje dvojezicnih potrebprihodki za dvojezicnost Madžarske narodne samoupravne skupnosti obcine
Moravske Toplice in obcine, ki so dosegli 100% višjo realizacijo planiranih
sredstev v višini 152.940 EUR.
Naslednji namenski prihodki so sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, ki se
odmerjajo z odmernimi odlocbami o katastrskem doho dku in so dosegla za 18%
višjo realizacijo v primerjavi s planiranimi sredstvi v višini 4.726,00 EUR Ta
sredstva se skupaj s sredstvi proracuna namenjajo v skladu s programom
Zavoda za gozdove za vzdrževanje gozdnih cest v obcini.
V okviru stanovanjskih prihodkov se stekajo sredstva iz naslova odplacanih
anuitet za odprodana stanovanja po stanovanjskem zakonu ter sredstva iz
naslova najemnin za stanovanja.
V proracunskem letu 2008 je v okviru obcine deloval organ Medobcinskih
inšpekcijskih služb in redarstva, katerega financira 10 obcin (Cankova, Grad,
Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina in Moravske
Toplice) na osnovi Dogovora o pravicah in obveznostih obcin ustanoviteljic
»Medobcinske inšpekcije in redarstva« , ki doloca delež financiranja posamezne
obcine. Za pokrivanje stroškov navedenega organa so bila v proracun nakazana
sredstva v višini 85.841,83 EUR, kar je za 18 % manj kot smo predvideli s
proracunom. Nepokrita razlika sredstev se bo vkljucila v proracun 2009.
Obcini v skladu s 23. clenom Zakona o financiranju obcin pripadajo namenska
sredstva za sofinanciranje investicij. V letu 2008 so bila ta sredstva realizirana v
višini 271.001,34 EUR in bila namenjena za pokrivanje lastnega deleža pri
izvedbi projektov ki so bili financirani iz naslova strukturnih skladov.
Obcina je v letu 2008 pridobila tudi sredstva za izvajanje javnih del, ter sredstva
za sanacijo škode po neurju , ki je v obcini pustošilo v mesecu avgustu.
- Drugi namenski prihodki so:
- sredstva krajanov za sofinanciranje komunalnih objektov, ki so
realizirana v višini 127.418,96 EUR in so za 29 % nižje realizirana kot so
bila planirana.
-

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
2008 je bilo na osnovi 41 izdanih odlocb s strani obcinske uprave,
realiziranih 93.172,34 EUR prihodkov iz naslova komunalnega prispevka
kar pomeni 93% realizacijo nacrtovanih prihodkov
v primerjavi s
sprejetim veljavnim proracunom.

Tabela št. 2: Pregled komunalnih prispevkov po letih
Namen

2003

2004

2005

2006

Komunalni prispevek 65.494 294.692 143.015 96.849

- v EUR
2007
2008
280.518 93.172
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-

turisticna taksa ; Vrednost turisticne takse za prenocevanje je za
obmocje celotne obcine Moravske Toplice v letu 2008 znašala tako kot v
letu prej 1,01 EUR na dan . Izracun je opravljen na podlagi vrednosti
tocke, ki je dolocena v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma , 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 2008 znaša 363.135,95 EUR in je dosegla za 4 %
višjo realizacijo od planiranih sredstev. Prav tako za 4 % se je povecala
taksa v primerjavi z letom 2007.
Tabela št. 3; Pregled zbranih sredstev turisticne takse po letih
- v EUR
Namen
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Turisticna taksa

212.256 222.943 297.847 304.356 349.954 363.135,95
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Turisticna taksa
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leta

-

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 19% oziroma za13.309 EUR.
Podroben prikaz posameznih drugih prihodkov je razviden iz »Realizacije
prihodkov proracuna za leto 2008«

-

prihodki iz naslova koncesijskih dajatev so se v letu 2008 v primerjavi z
letom 2007 povecali za povecali za 21.000,00 EUR in tako dosegli
realizacijo v 100% višini oziroma v vrednosti 26.151,23 EUR. Višino in
roke placil koncesijske dajatve doloci Ministrstvo za gospodarstvo nosilcu
rudarske pravice z Odlocbo.

-

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 kolikor je odpadna voda ocišcena na
cistilni napravi. Oko ljska dajatev je v skladu z Zakonom o financiranju
obcin ( ZFO-1A) z dne 10.06.2008 vir proracuna obcine, kjer je nastala
obremenitev okolja, zaradi katere je predpisana okoljska dajatev. Z
odlokom o proracunu pa je doloceno, za katere namene se sredstva
okoljskih dajatev lahko porabijo. V letu 2008 s bila zbrana sredstva iz
okoljske dajatve za obremenjevanje vode v skladu s sprejetim
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proracunom
Sebeborcih.

porabljena

za

izgradnjo

sekundarne

kanalizacije

v

-

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 nenevarne ali nevarne odpadke. Zavezanec
za placilo okoljske dajatve je upravljavec odlagališca. Okoljska dajatev
za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bila v letu 2008
namenjena za nadaljevanje izgradnje Centra za ravnanje z odpadki
Puconci. Tako so se zbrana sredstva iz tega naslova v višini 37.196,00
EUR namensko porabila za izgradnjo zbirnega centra CERO Puconci.

-

prihodki od prodaje in menjave stvarnega premoženja- zemljišc. Obcina
je v letu 2008 v skladu s programom prodaje premoženja prodala
zemljišca in drugo premoženje obcine in tako dosegla vrednost prodaje
in menjav zemljišc in premoženja v višini 21.738,61 EUR .

-

nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišca – tudi v letu 2008, 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. V letu 2008 je bilo izdanih 980 odlocb fizicnim osebam in
44 odmernih odlocb pravnim osebam.
Del nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišca se vkljucuje v okvir primerne porabe obcine in sicer
v višini 136.750 EUR. Navedeni znesek doloci država - Ministrstvo za
finance z izracunom višine primerne porabe in sredstev za pokrivanje le
te. Znesek nadomestila zbranega nad dolocenim s strani ministrstva
ostaja obcini kot lastni vir, ki pa je v letu 20087 dosegel 98.338 EUR in
dosegla 67% realizacijo.

-

Donatorski prispevki; Namenska donacijska sredstva je obcina pridobila
za ureditev kulturnega objekta Rotunda v selu.

-

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 2007 so se zbrana sredstva
požarne takse povecala za 9 %.

-

V letu 2008 je krajevna skupnost Martjanci sofinancirala ureditev garaž v
Martjancih v vrednosti 14.605 EUR

-

doplacila pomoci na domu so sredstva, ki se placujejo v skladu s sprejeto
ceno pomoci na domu, katero vsako leto sprejme obcinski svet.
Doplacilo se izracuna na podlagi dohodkov oskrbovanca v skladu z
Uredbo o merilih za dolocanje oprostitev pri placilih socialno varstvenih
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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 in so v
letu 2008 znašali 147.854,42 EUR. Višina prihodkov po posameznih krajevnih
skupnostih je razvidna iz tabele prihodkov proracuna za leto 2008, kakor tudi iz
prilog o realizaciji prihodkov in odhodkov po posameznih krajevnih skupnostih in
po naseljih.
3.2.2. Odhodki
Posebni del proracuna na strani odhodkov sestavljajo posamezne analiticne
postavke proracuna ki so predstavljene v financnih nacrtih neposrednih
proracunskih uporabnikov in sicer:
A – Obcinski svet
C – Župan, podžupan
D – Nadzorni odbor
E – Obcina-obcinska uprava
F – Medobcinske inšpekcijske službe
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
Spodnja tabela prikazuje porabo proracunskih sredstev po proracunskih
uporabnikih in deleže porabe po posameznih porabnikih v letu 2006, 2007 in
2008
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Tabela 4; Pregled porabe proracunskih sredstev po proracunskih uporabnikih
Proracunski
uporabniki
A
C
D

Obcinski svet
Župan, podžupan
Nadzorni odbor
Obcina-obcinska
uprava
Medobcinske
inšpekcijske službe
OBCINA

E
F

KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

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

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

SKUPAJ (obcina in
KS)

Realizacija

struktura

2006

2006

55.748,70
51.757,45
3.549,19
5.044.627,12

1,04
0,97
0,07
94,32

17.082,29

0,32

5.172.764,75

Realizacija

struktura

Realizacija

struktura

2007

2007

2008

2008

43.259,40
76.965,83
1.484,35

0,72
1,29
0,02

42.719,94
82.901,87
2.619,28

0,43
0,83
0,03

5.733.483,21

95,84

9.617.981,14

95,93

12.878,26
96,72 5.868.071,05

0,22
98,09

120.426,75
9.866.648,98

1,20
98,41

0,09
0,27
0,20
0,03
0
0,48
0,09
0
0,09
0,16
0,07
0,24
0,08
0,11
1,91

5.222,18
13.643,81
23.456,91
1.269,87
295,02
38.588,06
8.973,15
5626,79
6.029,39
10.647,06
3.648,64
10.959,89
12.465,45
18.456,28
159.282,50

0,05
0,14
0,23
0,01
0,00
0,38
0,09
0,06
0,06
0,11
0,04
0,11
0,12
0,18
1,59

100 10.025.931,48

100

7.245,42
13.403,62
19.474,45
1.632,96
298,97
32.384,53
7.393,76
183,33
8.122,03
20.805,77
6.376,38
7.085,68
9.135,59
42.059,35
175.501,84

0,14
0,25
0,36
0,03
0,01
0,61
0,14
0
0,15
0,39
0,12
0,13
0,17
0,79
3,28

5.348.366,59

100

5.364,58
16.403,26
11.999,43
1.668,10
255,75
28.617,73
5.228,19
94,05
5.599,79
9.503,47
4.205,17
14.105,98
4.619,22
6.803,61
114.468,33

5.982.539,38

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
porabe je podan v prilogi.

in podrocjih proracunske

Tabela 5; Prikaz porabe proracunskih sredstev po podrocjih proracunske
porabe-brez KS
-v EUR
Podrocje proracunske porabe
01 Politicni sistem
02 Ekonomska in fiskalna administracija
03 Zunanja politika
04 Skupne administrativne službe in spl. Javne
storitve
06 Lokalna samouprava

Realizacija
2006

Delež
2006

Realizacija
2007

Delež
2007

Realizacija
2008

Delež
2008

107.506,15

2,08

120.225,23

2,05

125.621,82

1,27

5.971,80

0,12

4.984,68

0,08

6.059,98

0,06

0
48.961,42
336.680,62

0,00
0,95
6,51

0
111.998,21
373.714,21

0,00
1,91
6,37

0
97.229,14
493.529,77
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07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
08 Notranje zadeve in varnost

109.597,81

2,12

2.299,88

0,04

33.155,75

0,64

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
12 Pridobivanje in distribucija energetskih
surovin

614.714,67

11,88

13 Promet, prometna infrastruktura in komun.

536.481,13

10,37

14 Gospodarstvo

298.102,21

5,76

15 Varovanje okolja in naravne dedišcine

515.528,03

9,97

460.924,10

8,91

88.496,37

1,71

10 Trg dela in delovni pogoji

16 Prostorsko planiranje in stan.kom.dejavnost
17 Zdravstveno varstvo

0

0,00

361.331,17

6,99

1.240.051,05

23,97

20 Socialno varstvo

198.632,81

3,84

22 Servisiranje javnega dolga

183.572,52

3,55

30.757,26

0,59

18 Kultura, šport in nevladne organizacije
19 Izobraževanje

23 Intervencijski programi in obveznosti

ODHODKI SKUPAJ

5.172.764,75 100,00

209.051,57

3,56

96.272,44

0,98

2.908,78

0,05

2.202,88

0,02

43.353,27

0,74

56.207,95

0,57

291.179,42

4,96

174.385,57

1,77

799,54

0,01

0

0,00

699.185,77

11,92

3.602.616,49

36,51

449.710,42

7,66

1.731.596,59

17,55

996.776,35

16,99

280.574,48

2,84

396.573,21

6,76

289.687,66

2,94

97.773,99

1,67

79.118,66

0,80

295.517,65

5,04

434.615,00

4,40

1.326.873,71

22,61

1.959.255,32

19,86

222.819,64

3,80

208.360,63

2,11

209.855,28

3,58

14.770,12

0,25

5.868.071,05 100,00

174.260,80

1,77

55.053,80

0,56

9.866.648,98 100,00

Graf: Pregled realizacije 2006,2007 in 2008 po podrocjih proracunske porabe
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Realizacija 2006

Realizacija 2007

Realizacija 2008

Zgornja tabela nam prikazuje porabo po posameznih podrocjih proracuna in
deleže v letih 2006, 2007 in 2008.
Najvecji strukturni delež v letu 2008 zajema podrocje 13-Promet, prometna
infrastruktura in komunikacije kar 36,51 % celotne proracunske porabe-brez
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porabe krajevnih skupnosti. V letu 2007 je najvecji delež predstavljala poraba
19- Izobraževanje in sicer 22,61%. Kljub zmanjšanju strukturnega deleža
navedene porabe ugotavljamo, da je izobraževanje tisti del proracunske porabe,
ki je vezan na zakonsko dolocene naloge, ki jih mora obcina zagotoviti in pokriti s
proracunskimi sredstvi in da je njihova porast v primerjavi z drugimi podrocji
višja, kar nam nazorno prikazuje tudi zgornji graf. V podrocje izobraževanja
spada varstvo in vzgoja predšolskih otrok ter primarno in sekundarno
izobraževanje. Ta delež se od leta 2003 giblje v deležu od 19 do 23 %. V okviru
tega podrocja predstavljajo stroške predvsem zakonsko predpisano financiranje
vrtcev preko razlike v ekonomski ceni vrtca, katerega obiskujejo otroci, ki imajo
stalno bivališce v obcini ter zakonsko financiranje fiksnih materialnih stroškov v
osnovnih šolah z placilom šolskih prevozov .
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
Financni nacrt Obcinskega sveta za leto 2008 je zagotavljal sredstva za vse
izdatke povezane z delovanjem obcinskega sveta in organi obcine in je bil
planiran s proracunom v višini 54.940 EUR. V letu 2008 so bila sredstva
porabljena v višini 42.719,94 EUR kar je za 23 % manj, kot smo nacrtovali.
Znotraj navedenega podprograma so bili odhodki nacrtovani analiticno po
proracunskih postavkah in analiticnih kontih. 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 opravil v letu 2008 7 rednih sej. Udeležba na sejah je bila 92%
odstotna oziroma je od 15 svetnikov povprecno na sejo manjkal vsaj eden
svetnik. V primerjavi z letom 2007 je bila udeležba na sejah slabša za 4 odstotne
tocke. Poleg obcinskega sveta so v letu 2008 delovali tudi odbori in komisije
obcinskega sveta . Skupno so opravili 24 seje, skupno pa je sejam prisostvovalo
157 vseh clanov, kar predstavlja 90 % udeležbo na sejah.
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Tabela 6; Pregled števila sej po odborih v letu 2008
Število

Število Udeležba

Odbor-komisija

clanov

sej

v%

Odbor za gospodarstvo
Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, kulturo, šport in
turizem

7

5

73

7

4

78

Odbor za zašcito in reševanje

7

4

75

Odbor za kmetijstvo

7

4

78

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

5

2

90

Svet za varstvo javnih dobrin

7

5

74

V skladu s Pravilnikom o placah in drugih prejemkih obcinskih funkcionarjev,
delovnih teles obcinskega sveta ter clanov drugih obcinskih organov v obcini
Moravske Toplice (Uradni list Republike Slovenije 39/2007), 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.
V okviru tega podprograma je zelo težko postavljati dolgorocne cilje, vsekakor
mora biti delo obcinskega sveta v dobrobit vseh obcanov. Kratkorocni cilji, ki se
nanašajo na leto 2008 so glede na doseženo realizacijo in opravljene naloge, je
obcinski svet v letu 2008 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 ter obcinski predpisiodloki,sklepi, pravilniki in drugi akti. V letu 2008 je Obcinski svet sprejel 34
aktov, v letu 2007 32, v letu 2006 23 in v letu 2005 13. Vsi sprejeti dokumenti
so bili objavljeni v uradnem listu Republike Slovenije.
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 z upoštevanjem inflacije. V letu 2008 je bilo za financiranje
politicnih strank porabljenih 8.582,76 EUR.
Tabela 7; Pregled dodeljenih sredstev za financiranje politicnih strank v letu
2008
Politicna stranka
SDS-Slovenska demokratska stranka
LDS-Liberalna demokracija Slovenije
SLS- Slovenska ljudska stranka
SD-Socialni demokrati
N.Si-Nova Slovenija Kršcanska ljudska stranka
SMS-Stranka mladih Slovenije

Znesek
2.300,40
2.112,48
1.655,64
1.010,88
816,48
686,88
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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
S proracunom obcine Moravske Toplice so bila za dejavnost župana in
podžupanov zagotovljena sredstva v višini 86.537 EUR. Sredstva so bila
namenjena za 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
01,01,01,04, Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje
01,01,01,05, Reprezentanca
01,01,01,06, Izdatki za službena potovanja
Odhodki teh proracunskih postavk so v letu 2008 realizirani v višini 59.542,71
EUR in so s tem dosegli 95 % realizacijo glede na višino planiranih sredstev. V
primerjavi z letom 2007 se je poraba sredstev povecala za 7%.
Sredstva v višini 42.580,30 EUR so bila porabljena za stroške dela - za izplacilo
bruto plac županu v skladu z Zakonom o sistemu plac v javnem sektorju in
Odlokom o placah funkcionarjev , ki osnovne place funkcionarjev-župana uvršca
v placni razred pod šifro funkcije A5- placni razredi funkcij v lokalnih skupnostih.
Višina place je dolocena glede na število prebivalcev v obcini in sicer se obcina
Moravske Toplice uvršca v 5. kategorijo s številom prebivalcev od 5001
do
15.000 , ki župana razvršca v 51 placni razred. Obracunane pa so bile tudi vse
zakonsko pripadajoce dajatve iz in na placo.
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….)
V skladu z veljavno zakonodajo so bili obracunani in placani vsi prispevki
delodajalca v višini 6.540,49 EUR oziroma 16,10% od bruto plac. Prav tako je bil
v skladu z Zakonom o davku na izplacane place obracunan in placan davek na
izplacane place . Na osnovi Kolektivne pogodbe, ki je dolocila placilo dodatnega
kolektivnega zavarovanja javnih uslužbencev za pokojninsko zavarovanje je bilo
vplacanih v sklad pri Kapitalski družbi 473,10 EUR.
Za pokrivanje stroškov reprezentance, ki se je porabila za izvedbo protokolarnih
dogodkov so bila zagotovljena sredstva v višini 4.310,00 EUR in porabljena v
višini 4.013,03 EUR. Tudi izdatki za povracila stroškov za službena potovanja so
bili realizirani v okviru planiranih na proracunski postavki v višini 4.152,66 EUR.
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01,01,0 2,01, Nadomestilo podžupanu
Obcina ima dva podžupana, ki sta imenovana s Sklepom o imenovanju
podžupanov. Svojo funkcijo opravljata nepoklicno od 18.12.2006. Nadomestila
podžupanoma so realizirana v višini 23.359,16 EUR in so bila izplacana v skladu z
Odlokom o placah funkcionarjev , ki podžupane prav tako razvršca v placne
razrede. Ker pa funkcijo opravljata nepoklicno jima v skladu z Odlokom pripada
izplacilo za opravljanje funkcije v višini 50 %.
Ugotavlja se, da so zastavljeni cilji v okviru tega podprograma 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 porabo javnih sredstev pri
proracunskih uporabnikih 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.
- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Planirana sredstva za izvedbo nacrtovanih aktivnosti nadzornega odbora v letu
2008 so zadošcala za pokritja nastalih stroškov. Realizacija stroškov nadzornega
odbora je dosežena 68 % v primerjavi s planiranimi sredstvi in znaša 2.619,28
EUR. Od tega so izdatki kot nadomestilo za opravljanje funkcije ( sejnine
)realizirani v višini 2.4963,11 EUR. 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 2008 opravil 4 nadzore ( seje) s pregledi poslovanja
obcine in porabo namenskih sredstev v Krajevnih skupnostih.
Ugotavlja se, da je Nadzorni odbor v letu 2008 opravil nadzor porabe
proracunskih sredstev pri proracunu obcine Moravske Toplice in nadzor porabe
namenskih proracunskih sredstev pri Krajevnih skupnostih.

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, nadzorni odbor in naloge
vezane na podrocje delovanja obcinske uprave ( kadrovske, premoženjsko
pravne zadeve, zašcita in reševanje, kmetijstvo , gospodarstvo, družbene
dejavnosti…)
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Podrocje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 02029001 Urejanje na podrocju fiskalne politike
Na podrocju urejanja ekonomske in fiskalne administracije so bila v letu 2008
sredstva porabljena v okviru planiranih. Stroški provizij in izterjav so bili
realizirani v višini 3.440,70 EUR in so nastali v zvezi s pokrivanjem placil storitev
organizacijam pooblašcenim za placilni promet ( storitve Uprave RS za javna
placila) ter placila bancnih storitev( bancne provizije).

Podrocje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 04039001 Obvešcanje domace in tuje javnosti
V okviru navedenega podprograma so bila planirana sredstva na dveh
proracunskih postavkah 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 je v letu 2008 na novo uredila tudi lastno 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. Prav tako
se na spletni strani obcine objavljajo vsi aktualni dogodki v obcini.
V tem podprogramu sta predvideni in preko katerih je potekala tudi realizacija
dve proracunski postavki:
»01,01,02,03, Uradne objave« ; za objave v Uradnem listu Republike Slovenije
in druge uradne objave so bila v proracunu zagotovljena sredstva v višini 2.800
EUR in so bila v letu 2008 porabljena v višini 2.251,14 EUR. Obcina je poleg
objav v uradnem listu Republike Slovenije svoje dokumente- predvsem razpise
lokalnega pomena objavljala tudi v obcinskem glasilu. Stroški uradnih objav so
se v primerjavi z letom 2007 nominalno zmanjšali za 800 EUR. Stroški
posameznih objav so se v letu 2008 gibali od 16 pa vse do 250 EUR, glede na
obseg dokumenta, ki je bil objavljen.
»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. V letu 2008 je
bila izdelana nova spletna stran Obcine Moravske Toplice, ki omogoca
ucinkovitejšo predstavitev obcine ter informiranje. Izdelana spletna stran
omogoca sprotno dodajanje novih poglavij in vsebin, ki jih obcinska uprava
postopno dodaja glede na za ta namen pripravljene vsebine.
V letu 2009 se bodo dodajale še nove vsebine, prav tako pa bodo pripravljene
objave v madžarskem, angleškem in nemškem jeziku.
Obcina pa je tako kot v preteklih letih tudi v letu 2008 vse svoje akte (
odloke,sklepe, predpise…) objavljala na spletni strani vseh obcin v Sloveniji »Lex
localis« kot informacije javnega znacaja.
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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
S sprejetim proracunom so bila nacrtovana sredstva na proracunski postavki
»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. Obcina je v mesecu septembru praznovala svojo -12
obcinski praznik. Ob tej priložnosti so bile organizirane razlicne prireditve in
slovesnosti kot so : vaške igre obcine Moravske Toplice v Filovcih, kolesarski
maraton, zelenjadarski dan v Ivancih, nogometni dan v Suhem vrhu, Folklorni
vecer v Bogojini ter druge prireditve. Svojemu namenu so bili predani tudi
razlicni objekti , kot prizidek vrtca v Martjancih, obnovljena dvojezicna šola
Prosenjakovci, zavetišce za male živali, lokalna cesta Tešanovci – Mlajtinci in
doživljajsko turisticni center »Oaza zdravja« v Tešanovcih.
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 22.888,91 EUR , kar
je v okviru nacrtovanega in na ravni leta 2007.
Obcina je s tem, ko je obeležila tako velik dogodek in izvedla vse zastavljene
aktivnosti v povezavi z organizacijo in izvedbo 12 obcinskega praznika in s tem
informirala tako obcane obcine in drugo širšo javnost o svojih dosežkih kakor
tudi o 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 2008 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. Od
planiranih 288.570,00 EUR v okviru tega podprograma, je bilo realiziranih
65.739,85 EUR.
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«. Z rebalansom pa je bila uvedena še ena
postavka in sicer : »01,06,03,04, Sanacija objektov po neurju«
Porabljena sredstev na prvih dveh proracunskih postavkah so realizirana v
okviru planiranih , proracunska postavka , ki namenja sredstva za sanacijo
objektov po neurju v mesecu avgustu 2008 pa je dosegla realizacijo v višini 15
% planiranih sredstev. Ker pa gre za namenska sredstva in ker so v letu 2008 že
bili izvedeni postopki narocil in tako sklenjene pogodbe oziroma izdane
narocilnice bo realizacija iz vedenih del evidentirana v proracunu 2009. Obcina je
imela tudi v letu 2008 svoje premoženje zavarovano v skladu z zavarovalnimi
pogoji. V primeru nastale škode je ubila v letu 2008 uveljavljena odškodnina, ki
je evidentirana kot proracunski vir v okviru drugih prihodkov.
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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 so v letu 2008 znašali 4.094 EUR 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 2008 planirana sredstva na eni proracunski
postavki in sicer:
- »049,01,03, Sofinanciranje dejavnosti RRA Mura«. Sredstva so bila planirana v
višini 2.200,00 EUR in realizirana v znesku 2.189,99 EUR.
Tako kot v preteklih letih so se tudi v letu 2008 financirale dejavnosti, ki so se
izvajale preko Regionalne razvojne agencija Mura, ki izvaja naloge povezane z
realizacijo Regionalnega razvojnega programa za Pomurje ter pripravo in
koordinacijo pri izvajanju projektov, v katerih je udeležena vecina pomurskih
obcin.
V letu 2008 so bila preko Neposrednih regionalnih spodbud pridobljena sredstva
za ureditev ceste Mlajtinci – Tešanovci, Moravske Toplice-Selo II.faza,
Prosenjakovci-Središce in sredstva za izvedbo projekta »Oaza zdravja«. Z
izvedbo nekaterih projektov se nadaljuje tudi v letu 2009. Ocenjujemo, da so
bila izpolnjena pricakovanja o delu in pomoci Regionalne agencije Mura in s tem
uresniceni zastavljeni cilji pridobitve cim vec sredstev iz strukturnih skladov za
regionalne razvojne programe pri Evropski uniji.
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti obcin, ožjih delov obcin in zvez obcin
- 06029001 Delovanje ožjih delov obcin
Za funkcionalno dejavnost ter delovanje krajevnih skupnosti, krajevnih in vaških
odborov je bilo v letu 2008 namenjenih 17.140 EUR, kar je bilo tudi porabljeno
oziroma prenakazano na racune posameznih krajevnih skupnosti. Sredstva so se
krajevnim skupnostim oziroma naseljem dodelila že v proracunu obcine in sicer
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glede na število prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti oziroma krajevnem
odboru .
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. Namenska poraba sredstev iz naslova funkcionalne dejavnosti
je prikazana v prilogi – v pregledu realizacije prihodkov in odhodkov posamezne
krajevne skupnosti oziroma naselje.
Tabela št. 8 ; Sredstva za funkcionalno dejavnost krajevnih skupnosti oziroma
krajevnih odborov
Zap.
Krajevna
Št.
skupnost
1.
ANDREJCI
2.
BOGOJINA

Krajevni
odbori

Bogojina
Bukovnica
Ivanci
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FILOVCI
IVANOVCI
KRNCI
MARTJANCI
M.TOPLICE
MOTVARJEVCI
NORŠINCI
PROSENJAKOVCI
Berkovci
Cikecka vas
Ivanjševci
Pordašinci
Prosenjakovci
Središce

11.

RATKOVCI
Kancevci
Loncarovci
Ratkovci

12.
13.

SEBEBORCI
SELO-FOKOVCI
Selo
Fokovci

14.

TEŠANOVCI
Lukacevci
Mlajtinci
Suhi vrh
Tešanovci
V.Gomila

SKUPAJ
608,00
0
1.609,00
124,00
686,00
1.342,00
373,00
159,00
1.439,00
1.988,00
529,00
664,00
0
165,00
265,00
111,00
151,00
483,00

608,00
2.419,00

1.342,00
373,00
159,00
1.439,00
1.988,00
529,00
664,00
1.345,00

170,00
0
510,00
151,00
194,00
165,00
1.445,00 1.445,00
0 1.447,00
834,00
613,00
0 2.873,00
151,00
513,00
297,00
1.075,00
837,00
17.141,00 17.141,00

Z zagotovitvijo namenskih sredstev za delovanje ožjih delov obcine se pokrivajo
najnujnejši stroški, ki nastajajo v posameznih krajevnih skupnostih povezanih z
njihovim delovanjem.
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- 0603 Dejavnost obcinske uprave
- 06039001 Administracija obcinske uprave
Proracunska sredstva za delo obc inske uprave so bila v letu 2008 nacrtovana v
višini 373.100 EUR,
realizirana pa v višini 353.772,03 EUR, kar pomeni
povecanje sredstev v primerjavi z letom 2007 za 3% , v primerjavi z veljavnim
proracunom za leto 2008 pa so navedeni stroški dosegli 95 % realizacijo.
V okviru tega programa so bila planirana sredstva na 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,
01,02,01,05, Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi placami in
01,02,02, Materialni stroški uprave
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 bilo
upoštevano število zaposlenih v obcinski upravi ter uradno povecanje izhodišcne
place v javnem sektorju za leto 2008 . 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 11 zaposlenih, 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 kolicnik ih za dolocitev osnovne
place in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih
organih, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v republiki Sloveniji ki
so se uporabljali do maja 2008. Naprej so se place izplacevale na osnovi Zakona
o javnih uslužbencih in na podlagi kolektivne pogodbe za javni sektor. Pri
izplacilu plac pa se je upoštevala še Uredbo o placah direktorjev v javnem
sektorju.
Tabela št.9; Pregled sistemiziranih in zasedenih delovnih mest po tarifnih
skupinah na dan 31.12.2008
Zap.
št.

1
2
3
4
5
6
7
SKUPAJ

Tarifna
skupina

Število
sistemiziranih

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

delovnih mest
0
0
0
0
5
0
7

Število zasedenih
delovnih mest
na dan
31.12.2008
0
0
0
0
5
0
6

12

11
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Število zaposlenih na dan 31.12.2008 je ostalo isto kot v predhodnem letu s tem,
da je bilo ukinjeno strokovno tehnicno delovno mesto hišnik V, na novo pa je bila
zaposlena uslužbenka na delovnem mestu pravnik VII/1. Sistemizirano delovno
mesto strokovni sodelavec za okolje in prostor VII/1 ni bilo zasedeno.
Poleg funkcionarja in položajnega delovnega mesta so bili zaposleni 4 uradniki in
6 strokovno tehnicni javni uslužbenci.
Tabela št.10;
Podatki o številu vseh zaposlenih po delovnih mestih na dan
31.12.2007 in 31.12.2008
Število zaposlenih
na dan 31.
december 2007

Število zaposlenih
na dan 31.
december 2008

I. FUNKCIONARJI
Župan

1

1

II. POLOŽAJNA DELOVNA MESTA
Tajnik obcine

1

1

III. URADNIŠKA DELOVNA MESTA
Višji svetovalec - tarifni razred VII/1
Svetovalec - tarifni razred VII/1
Višji referent - tarifni razred VI
Referent - tarifni razred V

1
1
1
1

1
2
0
1

IV. STROKOVNO - TEHNICNI JAVNI
USLUŽBENCI
Strokovni sodelavec VII/1
Pravnik VII/1
Financnik V
Financno racunovodski delavec V
Knjigovodja V
Administrator V
Hišnik V

1
0
1
0
2
1
1

1
1
0
1
2
1
0

SKUPAJ

12

12

Place oziroma izdatki 11 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 2008 bile realizirane v višini 203.137,26
EUR in so bile izplacane v okviru sprejetega proracuna. V letu 2008 pa je bila
izplacana tudi odpravnina ob sporazumni prekinitvi dela in tako je na dan 31.12.
2008 zasedenih le 11 delovnih mest.
Prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 29.976,58 EUR,
njihova poraba pa je v okviru nacrtovanih za leto 2008, 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 4,4% odvisno od višine bruto
place.
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Tabela 11; Lestvica davka na izplacane place od 01.01.2008 do 31.12.2008
Ce znaša mesecna bruto placa
zaposlenega
do 688,53 EUR
nad 688,53 EUR do 1.669,17 EUR
nad 1.669,17 EUR do 3.129,69 EUR
nad 3.129,69 EUR

Znaša
stopnja
davka
0 %
1,1 %
2,3 %
4,4 %

V primerjavi z letom 2007 so se na podlagi Zakona o davku na izplacane place
sredstva za davek prepolovila, saj se je davek na izplacane place postopno
zniževal , s 1.1.2009 pa se v celoti ukinja.
Premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev so
bile izplacane v višini, ki jo doloca Zakonu o kolektivnem dodatnem
pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence – ZKDPZJU (Uradni list RS, št.
126/03) in so dosegle 98 % realizacijo planiranih sredstev za ta namen.
Sredstev za odpravo nesorazmerij
so bila v letu 2008 realizirana v višini
8.869,78 EUR. Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij so se zbirala že
nekaj let na podlagi Zakona o sistemu plac v javnem sektorju in Navodilom za
izracun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v placah v javnem
sektorju. Do porabe teh sredstev prihaja z uporabo Zakona o sistemu plac v
javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor. V navedenih predpisih se
doloca nacin odprave ugotovljenih nesorazmerij, ki pa se odpravljajo postopoma
do leta 2010.
»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, 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.
Materialni stroški so bili v letu 2008 planirani v višini 83.590,00 EUR, realizacija
znaša 77.340,99 EUR kar je 92% sprejetega financnega nacrta.
Delež odhodkov za materialne stroške v skupnih odhodkih v okviru dejavnosti
obcinske uprave ostaja v primerjavi z letom 2007 nespremenjen in predstavlja
21 % . V preteklih letih se je ta delež bil nekoliko višji in sicer je v letu 2006 ta
delež predstavljal 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 za Krajevne skupnosti, Obcinsko špo rtno zvezo, Obcinsko
gasilsko zvezo ter zavode, za katere se opravljajo v skladu z odlokom tako
administrativna kakor tudi racunovodska opravila. Sredstva pa so bila porabljena
za naslednje namene ( nekaj najpomembnejših postavk porabe ):
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Tabela št 12; Pregled materialnih stroškov obcinske uprave za leta 2004,
2005,2006 in 2007 in 2008 v nominalnih zneskih
konto NAMEN
4020

4022

4023

4024

4025

4029

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

2007

2008

INDEKS
2008/2007

6.885
6.088
776
5.709

7.937
6.180
797
5.805

6.017
6.752
734
5.654

6.285
5.283
823
5.068

7.049
5.888
735
5.563

112
111
89
110

8.279
4.791
3.138

10.094
5.416
3.105

8.321
7.040
1.331

8.432
6.499
2.164

9.124
4.976
3.014

108
77
139

2.479
4.611
351
960
5.225
12.669

2.621
4.628
513
910
6.514
4.866

2.992
5.412
275
897
6.410
6.451

3.141
4.735
548
1.513
7.284
5.602

4.085
6.820
596
1.832
6.296
4.798

130
144
109
121
86
86

1.811
42
213
981

1.607
138
221
939

1.502
0
154
0

1.771
0
194
0

1.943
39
0

110
0
20
0

447
501

217
522

146
488

241
351

508
437

211
125

2.767
3.213

768
3.109

835
3.050

0
4.156

535
3.725

0
90

2.838
1.627
1.840
864

2.842
918
2.103
0

2.604
847
2.170
1.210

2.955
1.661
2.274
450

5.086
1.517
2.731
41

172
91
120
9

79.102

72.767

71.294

71.430

77.340

108

Iz tabele št. 12 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. Skupna sredstva zagotovljena s
prejetim
proracunom za vlaganje v objekte in opremo so znašala 36.250 EUR, realizacija
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znaša 27.722,33 EUR, kar je 76 % plana . Sredstva za ta namen so bila
zagotovljena na dveh proracunskih postavkah:
01,03,01, Tekoce vzdrževanje opreme in objektov
Tabela št.13; Tekoce vzdrževanje v letu 2005 , 2006, 2007in 2008
2005

2006

2007

2008

1.945
3.075

2.032
5.266

2.984
7.293

6.459
5.122

4025 Tekoce vzdrževanje opreme in objektov
- tekoce vzdrževanje poslovnih in drugih
objektov z zavarovanjem
- Tekoce vzdrževanje opreme
Storitve povezane z vzdrževanjem in

4023 popravilom vozil

- Vzdrževanje in popravila vozil
- Zavarovalne premije za motorna vozila

1.106
572 2.718 2.013
2.374 2.253 2.829 2.020
8.500 10.124 15.824 15.614

Podatki v zgornji tabeli prikazujejo višino porabljenih sredstev za tekoce
vzdrževanje opreme in objektov, ki jih obcinska uprava uporablja za svoje
delovanje. Najvecji delež v vseh teh stroških predstavljajo stroški vzdrževanja
opreme, predvsem racunalniške, ki zaradi hitrega razvoja izgublja svojo
uporabno vrednost in je nujna vzdrževanja , nadgradenj in prilagoditev
programskim in drugim elektronskim zahtevam.
V skladu z Nacrtom nabav in gradenj obcinske uprave, so bile v letu 2008
opravljene nabave najnujnejše pisarniške , racunalniške, komunikacijske in
druge opreme.
Nabavljena in posodobljena je bila programska oprema,
nabavljeni so bili racunalniki . Nabavljena je bila tudi klima naprava in druga
drobna oprema. Vrednost nabavljene opreme znaša 12.108 EUR kar predstavlja
83 planiranih sredstev .
Tabela št. 14; Nakup opreme in investicijska vlaganja
2005
4202

Nakup opreme in investicijska vlaganja
-nakup pisarniškega pohištva
-nakup racunalnikov,programske opreme in
tiskalnikov
- nakup telekomunikacijske in druge opreme

2006

2007

2008

121

343

7.063

0

502
104

133
361

5.206
1.760

7.436
4.672

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.
Glede na zgoraj navedeno ocenjujemo, da so bili kratkorocni cilji delovanja
obcinske uprave v vecini realizirani. Vsem zaposlenim so bile v rokih izplacane
mesecne place, poravnane so bile vse obveznosti za materialne stroške povezane
z delovanjem obcinske uprave in realizirana tekoca vlaganja v poslovni objekt in
opremo potrebno za delovanje obcine in njenih organov. Prav tako je bila
nabavljena najnujnejša oprema za delovanje uprave. V okviru zaposlovanja v
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obcinski upravi obcina v letu 2008 ni v celoti izpolnila zastavljenega cilja, saj
sistemizirano delovno mesto za okolje in prostor ni bilo zasedeno.
Dolgorocni cilji delovanja obcinske uprave so usmerjeni k zagotavljanju
kvalitetnih pogojev dela za zaposlene v obcinski upravi, k ustvarjanju delovne
klime in dobrih odnosov, ki bodo pripomogli k kvalitetnemu delu obcinske uprave
kot servisu vseh obcanov obcine.
Podrocje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Za podrocje obrambe in ukrepov ob izrednih razmerah je bilo zagotovljenih
130.342 EUR, porabljenih pa 96.272,44 EUR, kar pomeni 74%.
Podrocje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih zajema en glavni program in
sicer 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami le ta pa zajema dva
podprograma:
- 07039001 Pripravljenost sistema za zašcito , reševanje in pomoc
Za usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih razmerah je
bilo od zagotovljenih 15.140 EUR porabljenih 4.615 EUR kar je le 30 %
Tako kot v predhodnih letih so se tudi v letu 2008 sredstva za delovanje
podprograma planirala na dveh proracunskih postavkah in sicer:
»02,01,01, dejavnost zašcite in reševanja«,
Od planiranih 5.200 EUR za operativno delovanje enot zašcite in reševanja in
služb civilne zašcite je bilo porabljenih 1.122 EUR, kar je 22 odstotka glede na
sprejeti plan. Sredstva so bila namenjena
za izvedbo usposabljanj in
izobraževanj enot zašcite in reševanja ter drugih operativnih enot povezanih z
reševanjem,za povracilo prevoznih stroškov in druge stroške civilne zašcite ter
stroške izobraževanj.
»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 kar je bilo delno tudi izvedeno. Nabavljena je bilo pohištvo za potrebe
delovanja operativnih gasilskih enot, ki so nosilci nalog zašcite in reševanja ter
zašcitna oprema prve pomoci za clane civilne zašcite v vrednosti 1.003,47 EUR. V
letu 2008 pa se je del sredstev namenil za investicijsko vzdrževanje in obnovo
hidrantov v obcini, ki morajo biti usposobljeni in brezhibno delovati ob
morebitnih nujnih primerih. Vzdrževanje hidrantov obcinam nalaga zakonodaja in
v letu 2008 je obcina za to porabila 2.489 EUR.
Ugotavlja se, da zastavljeni program ni v celoti realizirani, tako pri sredstvih
namenjenih za operativno delovanje enot zašcite in reševanja in štaba civilne
zašcite kakor tudi pri nakupu opreme, kar pa je potrebno zagotoviti v bližnji
prihodnosti. Do manjše realizacije programa prihaja predvsem zaradi sistemskih
in organizacijskih sprememb na celotnem podrocju zašcite in reševanja.
- 07039002 Delovanje sistema za zašcito, reševanje in pomoc
V okviru podprograma 07039002 Delovanje sistema za zašcito, reševanje in
pomoc (tako imenovana protipožarna varnost) je bilo v letu 2008 zagotovljenih
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130.342 EUR. Porabljenih je bilo 96.272,44 EUR, kar je 74 odstotkov glede na
sprejeti oziroma veljavni proracun.
Tako so se v letu 2008 sredstva, ki so bila namenjena za delovanje sistema za
zašcito in reševanje – za protipožarno varnost v obcini porabljala skladno s
sprejetim proracunom in letnim programom Gasilske zveze Moravske Toplice in
vseh gasilskih društev v obcini. Razpoložljiva sredstva so bila namenjena za
zagotavljanje njihovih
osnovnih potreb kot so strokovna izobraževanja,
zavarovanje gasilskih vozil, zavarovanja operativnih clanov, vzdrževanje vozil in
opreme ter druge operativne potrebe gasilskih društev in gasilske zveze
Moravske Toplice.
Sredstva za protipožarno varnost so bila zagotovljena na petih proracunskih
postavkah, 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.
01,05,01, Tekoce obnove in vzdrževanja objektov KS in društev
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 2008 je obcina sofinancirala tekoce stroške kot so elektrika,kurjava in
stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve ter zavarovalne premije v skupni
višini 7.934,19 EUR in sicer v naslednjih naseljih:
- Ivanci
400,52
- Mlajtinci
1.204,71
- Noršinci
1.135,39
- Suhi Vrh
715,44
- Tešanovci
4.082,84
- Vucja Gomila
353,52

Za obnovo in tekoca vzdrževanja, rekonstrukcije in adaptacije objektov KS
in društev-vaško gasilskih domov in za nabavo opreme je bilo v letu 2008
porabljenih 17.843,46 EUR.Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:
- dela na gasilskem domu v Ivanjševcih
249,60
- material za ureditev doma v Krncih
471,00
- nabava opreme za kuhinjo za dom v Krncih
366,32
- investicijsko vzdrževalna dela v domu Mljatinci
1.090,18
- nabava opreme za kuhinjo v dom Mlajtinci
366,32
- dela na dvorani v Bogojini
116,83
- garažna vrata za gas.dom Sebeborci in ureditev 4.309,48
- vrata za dom v Bogojini
3.161,54
- zamenjava vodne crpalke v Središcu
683,05
- nabava in montaža karnis in zaves dom Ivanovci 1.099,40
- stroški tehnicnega prevzema garaž Martjanci
412,52
- dobava in mont.oken v gas.domu Vucja Gomila
5.352,73
- vzdrž. dela v domu Tešanovci
164,49
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03,01,01,02, Sredstva za dejavnost OGZ in društev
Porabe sredstev požarne varnosti je tudi v letu 2008 potekala preko Gasilske
zveze Moravske Toplice, ki je zadolžena za namensko porabo proracunskih
sredstev v skladu s programom. Sredstva za dejavnost Gasilske zveze Moravske
Toplice so bila v letu 2008 realizirana v višini 19.600,00 EUR in tako dosegla le
52,77 odstotno realizacijo glede na sprejeti proracun. Zaradi sistemskih
sprememb na podrocju organiziranja in financiranja javne gasilske službe so bila
sredstva porabljena le na Gasilski zvezi Moravske Toplice in sicer za zavarovanje
avtomobilov vseh gasilskih društev v obcini, za pokrivanje stroškov povezanih z
administrativnim delom, za pokrivanje materialnih stroškov za delovanje, za
izobraževanje clanov, za nakup strokovne literature, nakup priznanj in
odlikovanj, srecanje veteranov, operativno delovanje in vrsto drugih izdatkov. V
letu 2008 pa niso bila realizirana sredstva, ki se namenjajo direktno gasilskim
društvom, saj so bili dogovori glede izvajanja javne gasilske službe in posledicno
financiranje sklenjeni konec leta 2008 oziroma v zacetku leta 2009. Tako bo
financiranje društev potekalo na podlagi meril oziroma kategorizacije društev in
števila operativcev, ki jih mora društvo zagotoviti glede na kategorijo v katero
spada.
Tabela 15; Pregled dodeljenih sredstev po posameznih prostovoljnih gasilskih
društvih za leto 2008
Razdelitev sredstev za potrebe zašcite in reševanja
na podrocju gasilstva v Obcini Moravske Toplice za leto 2008
št.
operat.
clanov

št.
KATEGORIJA
usposobljenih

Financiranje

Tekoca sr.

1 ANDREJCI
2 BERKOVCI
3 BOGOJINA
4 BUKOVNICA
5 CIKECKA VAS
6 FILOVCI
7 FOKOVCI, SELO,
VUCJA GOMILA
8 IVANCI
9 IVANJŠEVCI
10 IVANOVCI
11 KANCEVCI
12 KRNCI
13 LONCAROVCI
14 MARTJANCI
15 MLAJTINCI
16 MORAVCI
17 MORAVSKE
TOPLICE

32
6
32
17
21
20
63 (26,
27, 10)
24
15
10
17
16
17
31
19
18
32

0
6
32
17
21
20
49 (24, 25,0)

I (manjše)
Ia
II (polic)
Ia
Ia
I
II (skupno)

160,00
100,00
280,00
100,00
100,00
200,00
480,00

Sredstva za
delovanje
samostojne
enote
400,00
250,00
700,00
250,00
250,00
500,00
1.200,00

24
0
10
0
8
0
9
19
17
32

I (manjše)
Ia
Ia
Ia
Ia
Ia
I.
Ia
Ia
II (osrednje)

160,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
500,00

400,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
500,00
250,00
250,00
1.250,00
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18 MOTVARJEVCI
19 NORŠINCI
20 PROSENJAKOVCI
21 RATKOVCI
22 SEBEBORCI
23 SREDIŠCE
24 SUHI VRH
25 TEŠANOVCI
Skupaj

21
19
25
19
40
27
14
21

0
2
25
19
37
22
0
21

I (manjše)
I (manjše)
II (polic)
Ia
II.(spec)
Ia
Ia
I

160,00
160,00
280,00
100,00
400,00
100,00
100,00
200,00
4.480,00

400,00
400,00
700,00
250,00
1.000,00
250,00
250,00
600,00
11.300,00

Navedena sredstva bodo realizirana v letu 2009 v skladu s podpisanimi Aneksi k
pogodbi o izvajanju javne gasilke službe.
Kot investicijski transferi so se v letu 2008 namenila sredstva za sofinanciranje
nabave opreme in sicer:
- sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Mlajtinci v višini 1.000,00 EUR
- sofinanciranje montaže in demontaže sirene PGD Mlajtinci v višini 455,32 EUR
- sofinanciranje opreme PGD Sebeborci v višini 1.682,73 EUR ter
- sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Tešanovci v višini 6.500,00 EUR
03,01,01,04, Sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil
V letu 2008 se je iz obcinskega proracuna nadaljevalo sofinanciranje nabava
oziroma nadgradnja gasilskih vozil in sicer:
- pokrivanje obveznosti do PGD Ivanjci za nakup gasilskega vozila v višini
15.000,00 EUR ter
- pokrivanje obveznosti za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Bogojina
v višini 5.000,00 EUR
03,02,01, Sredstva požarnega sklada
03,02,02, Sredstva požarnega sklada iz preteklega leta
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 2008 razporedil razpoložljiva sredstva iz naslo va požarne takse v višini
16.641,93 EUR in s tem dosegel 93 % realizacijo v primerjavi s planom. Ker pa
je namenski vir bil na koncu leta še višji kot je poraba sredstev, se višina
neporabljenih sredstev požarne takse 1.450,07 EUR prenaša kot neporabljeni vir
v proracunsko leto 2009

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
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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 2008 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«, izvedena je bila akcija »Bodi
bolj viden na cesti«, ki je bila izvedena na cestah Obcine Moravske Toplice na
obmocju naselij Sebeborci, Andrejci, Ratkovci, Berkovci, Prosenjakovci,
Pordašinci, Bukovnica, Bogojina, Filovci, Tešanovci in Moravske Toplice (Dolga
ulica-Cuber), 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 2.202,88 EUR
Z aktivnostmi, ki jih je izvedel Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
so bili v obcini kratkorocno zastavljeni cilji v celoti doseženi. Dolgorocno pa bo
glede na ugotovitve ob izvedenih akcijah o nepazljivosti in neosvešcenosti
udeležencev v prometu, potrebno opraviti še vec takih preventivnih kontrol, kot
je uporaba svetlobnih teles, ki so nujne ce pešec hodi po neosvetljenem vozišcu
kakor tudi akcijo pripenjanja z varnostnim pasom in druge.

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 od 20% do 40 % sredstev za place ter regres za letni
dopust. 60% sredstev za place in stroške dela - prevoz na delo in z dela ter
regres za malico je zagotavljal Zavod RS za zaposlovanje, razliko pa izvajalec
del. Izvajanje zaposlitvenih programov preko javnih del se je izvajalo na
upravnih, socialno-varstvenih, izobraževalnih, turisticnih in komunalnih
podrocjih. V programe javnih del, ki so bila sofinancirana iz obcinskega
proracuna , je bilo v letu 2008 vkljucenih 19 brezposelnih oseb kakor v letu
2007.
Za sofinanciranje izvedbe javnih del in zaposlitvenih programov je v letu 2008
obcina iz proracuna prispevala 56.207,95 EUR, kar predstavlja v primerjavi z
letom 2007 30 % povecanje.
Do povecanja prihaja predvsem zaradi
spremenjene zakonodaje, ki je z letom 2008 dolocila vecji delež sofinanciranja
narocnika oziroma izvajalca del in sicer iz 20 na 40%. Število vkljucenih oseb v
javna dela pa se v primerjavi z letom 2007 ni povecalo.
S sofinanciranjem izvedbe zaposlitvenih programov preko javnih del je obcina
dosegla svoj letni zastavljeni cilj, saj je pripomogla k vkljucenosti brezposelnih
oseb v javna dela in s tem posledicno k zmanjševanju brezposelnosti v obcini.
Zmanjševanj brezposelnosti v obcini pa je tudi dolgorocno zastavljen cilja obcine,
ki ga je pa težje dosegati, saj na zaposljivost obcanov vpliva vec dejavnikov.
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Podrocje porabe 11 – KMETIJS TVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 1102 Programi reforme kmetijstva in živilstva
- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Sredstva so bila dodeljena v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih
pomoci na podrocju razvoja kmetijstva in podeželja v Obcini Moravske Toplice
(Ur. list RS, št. 104/07) ter na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje placila
zavarovalnih premij (Uradni list RS, št. 73/2008).
Nepovratna sredstva predstavljajo državno pomoc v skladu z Mnenjem o
skladnosti sheme državne pomoci "Podpore programom razvoja kmetijstva in
podeželja v Obcini Moravske Toplice 2007-2013" št. 441-150/2007/4.
Sofinancirala se je zavarovalna premija za zavarovanje živine ter posevkov in
plodov pred naravnimi nesrecami, skladno z nacionalnim predpisom o
sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za
zavarovalno leto 2008. S strani obcine je znašala višina sofinanciranja
zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov, vkljucno s pripadajocim
davkom od prometa zavarovalnih poslov, 10 % obracunane zavarovalne premije.
Za zavarovanje domacih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni znaša
obcinski sofinancirani delež razliko najvec do 50 odstotkov upravicenih stroškov
obracunane zavarovalne premije s pripadajocim davkom od prometa
zavarovalnih poslov.
V imenu upravicencev so sofinancirani del zavarovalne premije za posevke in
plodove uveljavljale zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje
zavarovalnih poslov v doticni zavarovalni vrsti. Sofinancirani delež zavarovalne
premije za zavarovanje živali je uveljavljal upravicenec na podlagi sklenjene
tripartitne pogodbe. Skupna višina sredstev namenjenih za zavarovanje
posevkov in plodov je znašala 13.093,59 EUR, skupna višina sredstev
namenjenih za zavarovanje živali 1.338,75 EUR, za tekoce odhodke na podrocju
kmetijstva pa še 1.876,61 EUR.
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmocij
V letu 2008 je obcina prvic namenila sredstva za obnovo infrastrukturnih
objektov na podeželju. Sredstva so bila namenjena in porabljena za navoz
gramoza po v skladu s potrebami posameznih naselij na vaške oziroma poljske
poti ter napravo propustov v višini 27.091,77 EUR in s tem dosegla 75 %
realizacijo planirani sredstev v proracunu.
- 11029003 Zemljiške operacije
V letu 2008 se je s ciljem združevanja kmetijskih zemljišc in zagotovitve vecjih
obdelovalnih kosov na obmocju k.o. Ratkovci in Ivanjševci pripravila projektna
dokumentacija za izvedbo komasacije v višini 24.144,49 EUR.
Na komasacijskih obmocjih Vucje Gomile, delno tudi v Berkovcih, Motvarjevcih in
Mlajtincih so se izvajale tudi agromelioracijska dela. Za agromelioracijska dela
ministrstvo ni zagotavljalo sredstev. Obcina je financirala izkop jarkov za
odvajanje vode s kmetijskih zemljišc, planiranje brežin in druga podobna dela,
posamezni lastniki pa so na svoje stroške pocistili posamezna manjša obmocja
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zarašcenih kmetijskih površin. Vrednost agromelioracijskih del je v letu 2008
znašala 91.639,47 EUR.
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Na podlagi Zakona o zašciti živali je obcina dolžna zagotoviti pomoc, oskrbo in
namestitev v zavetišcu zapušcenim živalim.
Za oskrbo zapušcenih živali je obcina v letu 2008 namenila 3.417,13 EUR od tega
za najem boksa v zavetišcu za male živali »Mala hiša« 339,34 EUR.
- 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. Ker pa so pristojbine za
vzdrževanje gozdnih cest premajhne, del sredstev 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 2008 vzdrževale gozdne ceste v skladu
s programom Zavoda za gozdove, OE Murska Sobota po prioritetnem vrstnem
redu in sicer:
- 134400 Cesta v malo Gošco -Gješe ,
- 134403 Cesta Majalovci
- 134404 Cesta Jelenšcek (Krnci-Bokraci-Sebeborci),
- 134408 Cesta Babušove njive-Osišce
- 134409 Cesta Ciganjšcek
- 134410 Cesta Bukovje
- 134418 Cesta Bourice
- 134426 Cesta pri Ciganaj
- 134431 Cesta na Vlasunjek
- 134436 Cesta Cikecko pokopališce-Bukovje
- 134438 Cesta Lapski dol (k.o. Andrejci)
Vzdrževalna dela na gozdnih cestah so vrednostno realizirana v višini 11.793,00
EUR in sicer v zasebnih gozdovih 8.853,00 in državnih gozdovih 2.940,00 EUR.
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 2008 je dosežen
cilj sprotnega vzdrževanja gozdnih cest in poti v obcini.

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, krajevnih 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
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svetlo bnega 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.
A. Vzdrževanje cestnega omrežja
Po odloku o kategorizaciji cest je Javno komunalno podjetje Cista Narava
Tešanovci vzdrževalo cestno omrežje v dolžini 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.
1. Zimska služba
V celoti so opravljali zimsko službo na cestnem omrežju v dolžini 122 km, ostali
del cestnega omrežja zimske službe so vršili kooperanti po posameznih krajevnih
skupnostih v dolžini 93 km. Intervencij zimske službe je bilo 14 , za kar je bilo
porabljenih:
2007
2008
SOLI
133,92 t
94,74 t
POSIPINE
251,01 m3
250,19 m3
Za potrebe krajevnih skupnosti je bila razvožena
posipina v skupni kolicini 83 m3 .

na dogovorjene deponije

2. Ureditev svetlobnega koridorja
Posek dreves in grmicevja v širini 4 m cestnega sveta levo in desno se je izvedel
na cestah:
LC št. 269071 Murska Sobota-Ivanci, JP št. 766051 Vucja Gomila-Suhi vrh, cesta
Pordašinci-Cikecka vas, JP št. 765161 Benedikt-Kancevci, LC št. 265141 KukecIvanovci, JP št. 265111 Sebeborci-Panovci, JP št. 765921 Ivanovci-Magašove
njive, JP št. 765812 Andrejci v vasi, LC št. 265121 Fokovci-Kancevci, JP št.
766481 Ratkovci v vasi, JP št. 766171 Fokovci skozi vas, JP št. 766191 Fokovci
skozi vas, Berkovci-Ratkovci-Loncarovci.
3. Popravilo obstojecih bankin in navoz na makadamske ceste
JP 765611 Sebeborci-Moravske Toplice, JP št. 766013 cesta skozi Vucjo Gomilo,
JP št. 765961 Ivanovci, JP št. 765961 Ivanovci skozi vas, LC št. 265211 PuconciSebeborci, JP št. 765051 Lukacevci skozi vas (cistilna naprava), JP št. 766062
Vucja Gomila, JP št. 766331 Selo -Vucja Gomila, Grede, cesta Ratkovci, JP št.
765881 Ivanovci skozi vas, JP št. 766241 Fokovci, JP št. 765881 Ivanovci, JP št.
766101 Cikecka vas, Fokovci pri šoli, JP št. 765871 Andrejci-Ivanovci, 765771
Bukovnica-Osišce, cesta v Motvarjevcih, JP št. 765771 Krnci-pokopališce, ceste v
Filovcih, JP št. 766561 Središce do pokopališca, cesta v Središcu in Bukovnici, JP
št. 765621 Sebebircu-Rastike-meja obcine, ceste Krnci, JP št. 765812 Andrejci v
vasi, JP št. 765661 Suhi vrh-Zg. Moravci, JP št. 766283 Selo -Berkovci, JP št.
766232 Vucja Gomila, LC št. 265441 Cuber, JP št. 766011 cesta skozi Vucjo
Gomilo, JP št. 766013 cesta skozi Vucjo Gomilo, JP št. 765871 Andrejci-Ivanovci,
JP št. 765101 Ivanci do hiš, JP št. 265231 Prosenjakovci-Cikecka vas, JP št.
765481 Bogojina-vikendi, JP št. 766101 Pordašinci-Cikecka vas, JP št. 765541
Ivanjševci-pokopališce, JP št. 765241 Filovci-Filovski Gaj, JP št. 765631
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Sebeborci-Muzge, JP št. 765791 Krnci-Andrejci, JP št. 765781 Krnci-Ivanovci, JP
št. 766051 Vucja Gomila-Suhi vrh, cesta Središce do Art centra, LC št. 265182
Prosenjakovci-Kancevci, Krnci-pokopališce, Cikecka vas-Pokopališce, JP št.
765431 Dolge njive-Brezje, JP št. 766323 Selo -Vucja Gomila, JP št. 765521
Sebeborci, JP št. 766501 Loncarovci, Ivanci-Šadlov mlin, Loncarovci, Sebeborci
(Barbaric), JP št. 765090 Ivanci-Tešanovci
Za omenjene ceste je bilo porabljenih 2.411,09 m3 gramoza in drobljenca (v
letu 2007 2.043,27 m3).
4. Posnemanje bankin
JP št. 765711 Bukovnica-Osišce.LC št. 010033 Ivanci-Motvarjevci, JP št. 765071
Noršinci-Tešanovci, cesta Krnci, vas Filovci, LC št. 265010 Noršinci-Martjanci,
ceste v Loncarovcih,
JP št. 265041 Filovci, LC št. 265211 Puconci-Sebeborci,
LC št. 265121 Fokovci-Kancevci
5. Popravilo in naprava propustov
Popravljeni in izvedeni so bili propusti razlicnih profilov v skupni dolžini 56 m
v letu 2007 115 m).

(

6. Sanacija asfaltiranih cestišc
Za popravilo asfaltnih cestišc je bilo porabljenih 541.240 kg asfaltne mase (v
letu 2007 98.230 kg).
7. Košnja obcestnih jarkov in bankin
Opravljena je bila košnjo obcestnih jarkov v skupni površini 1,419.648 m2 (v
letu 2007 1,413.189 m2).
8. Cišcenje kanalet
Cišcenje kanalet so bile izvedene na cestah: JP št. 765661 Suhi vrh-Zg.Moravci,
v vasi Selo, LC št. 265151 Selo -Motvarjevci, Cikecka vas, Bogojina-Bukovnica,
Cikecka vas-pokopališce, Bogojina-Bukovnica, Suhi vrh-Vucja Gomila, BerkovciRatkovci-Loncarovci, Dolga ulica, Bogojina-Motvarjevci, Sebeborci v vasi
9. Intervencije
V lanskem letu sta bili opravljeni zaradi vremenskih in drugih vzrokov 2 vecji in
nekaj manjših intervencij na razlicnih cestah.
Vrednost zgoraj omenjenih vzdrževalnih del je bila v letu 2008 poravnana v
vrednosti 362.102,25 EUR in tako dosegla 100 % realizacijo. V primerjavi z
letom 2007 pa so se tovrstni stroški povecali za 27%. Ob analizi porabe sredstev
za vzdrževanje cest skupaj z zimsko službo ugotavljamo, da je obcina v letu
2008 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, ki so v proracunu namenjena za urejanje in tekoce vzdrževanje
obcinskih cest so bila zagotovljena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in
gradnjo obcinskih cest. Prednost pri investicijskem vzdrževanju in gradnji cest v
programu posodobitev cest za leto 2008 so imele ceste oziroma odseki cest, za
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katere so obcani že podpisali pogodbe o sofinanciranju in delno oziroma v celoti
pokrili svoje obveznosti ali je njihova rekonstrukcija bila že zaceta v preteklih
letih. Posodobitve posameznih ceste so vkljucene v nacrt razvojnih programov
obcine za leto 2008 .
Proracunsko leto 2008 je bilo leto, ko je obcina kar 36 % celotne proracunske
porabe namenila za vzdrževanje, rekonstrukcije, izgradnje in posodobitve javnih
poti in lokalnih cest v obcini. Obnove lokalnih cest po programu so bile v letu
2008 realizirane v vrednosti 2.754.459,06 EUR . Prikaz porabe investicijskih
sredstev je razviden v Realizaciji nacrta razvojnih programov za leto 2008.
V letu 2008 je obcina realizirala tudi obveznosti po pogodbah iz preteklih let, ki
so bile vkljucene v proracun za leto 2009.
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
Predvidena sredstva za to podrocje so bila namenjena za stroške povezane s
kategorizacijo cest, banko cestnih podatkov, stroške ureditve prometne
signaliz acije, neprometnih znakov, tekoce vzdrževanje parkirišc, avtobusnih
postajališc in druge stroške.
V letu 2008 je za navedeni namen porabe bilo porabljenih 48.478,33 EUR . V
okviru javne službe so bila opravljena dela, ki so povezana z kategorizacijo cest,
banko cestnih podatkov, nabavljenih in postavljenih je bilo 43 prometnih znakov (v letu
2007 122) in 7 prometnih ogledal (v letu 2007 3).
- 13029004 Cestna razsvetljava
V okviru programa cestne razsvetljave so se na proracunski postavki » 064,01,
Javna razsvetljava« zagotovila sredstva za placilo elektricne energije na javni
razsvetljavi za celotno obmocje Obcine Moravske Toplice. Za pokrivanje teh
stroškov elektricne energije je bilo porabljenih 44.172,66 EUR, kar je 33%
povecanje v primerjavi z letom 2007. Strošek elektricne energije za javno
razsvetljavo se iz leta v leto povecuje, saj v skladu z veljavno zakonodajo obcina
poleg elektricne energije po naseljih pokriva tudi vse stroške povezane z
razsvetljavo cestnih prehodov in krožišc.
V proracunu obcine za leto 2008 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. Po odloku o vzdrževanju javne razsvetljave in
prometne signalizacije v Obcini Moravske Toplice objavljenem v Ur.l. RS št.
19/2007 je bilo vzdrževanje javne razsvetljave izvajano v vseh 28 vaseh Obcine
Moravske Toplice. V lanskem letu so bile s strani vaških predstavnikov 52 krat
prijavljene okvare javne razsvetljave in prometne signalizacije.
Stroški vzdrževalnih del so v skladu s pogodbo o vzdrževanju javne razsvetljave
v letu 2008 znašali 20.083,54 EUR kar je trikratno povecanje v primerjavi z
letom 2007.
Ob vseh nastalih situacijah ugotavljamo, da je obcina v letu 2008 zagotovila
sredstva za pokritje vseh obveznostih v zvezi z nastalimi stroški elektricne
energije za javno razsvetljavo, da pa ugotavlja, da bo potrebno v bodoce v
proracunu zagotoviti vec sredstev za tekoce in sprotno vzdrževanje javne
razsvetljave v obcini, saj le ta zahteva glede na svojo življenjsko dobo vecja
vzdrževalna dela.
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Podrocje porabe 14 – GOSPODARSTVO
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Program zajema vec proracunskih postavk, v letu 2008 pa je vkljucena ena
049,01,02, Sofinanciranje dejavnosti Sinergije, ki je namenjena spodbujanju
razvoja drobnega gospodarstva v Obcini Moravske Toplice.
Sredstva so bila namenjena za subvencioniranje obrestnih mer ter pospeševanje
podjetništva v obliki dolgorocnih kreditov preko razvojnih skladov in banke, s
cimer se želi vzpodbujati izvedbo novih razvojnih programov oziroma vzpodbujati
razširitev že obstojecih. Sredstva so se namenila tudi za zagotavljanje
prostorskih pogojev poslovnih subjektov s podrocja podpore malemu
gospodarstvu.
Vzpodbujalo se je pridobitev novih znanj v podjetništvu z namenom
konkurencnosti, posledicno ustvarjanja novih delovna mesta, samozaposlitev
obcanov ter zmanjševanjem števila brezposelnih oseb v obcini. Sredstva za
navedeni program so bila porabljena v višini 20.043,40 EUR preko razvojne
agencije Sinergija.
Cilj spodbujanja razvoja malega gospodarstva je bil v okviru danih možnosti
dosežen.
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
- 14039001 Promocija obcine
Proracunska postavka zajema sredstva, ki so bila v razlicnih oblikah namenjena
promociji obcine in njene turisticne ponudbe. Vkljucena so sredstva za
promocijske objave v razlicnih medijih, promocija s turizmom povezanih
prireditev in stroški turisticnih prireditev ter izvedba razlicnih promocijskih
aktivnosti.
Promocija se je izvajale v sodelovanju s TIC Moravske Toplice, razlicnimi društvi,
posameznimi turisticnimi ponudniki in drugimi zainteresiranimi.
V sodelovanju s TIC Moravske Toplice se je promocija izvajala tudi na spletnih
straneh Slovenske turisticne organizacije www.slovenia.info, kjer so se objavljali
in dopolnjevali podatki o turisticni ponudbi obcine, vkljucno s prireditvami ter
tematskimi potmi, s cimer se je poskušala povecati obiskanost naših vsebin na
tem portalu, ki je preveden v vec tujih jezikov.
Sredstva za navedeno podprogram so bila zagotovljena v višini 22.450,00 EUR in
dosegla 95% realizacijo oziroma 21.452,69 EUR. Realizirana so bila preko
proracunske postavke 047,01,02, Promocija turisticne dejavnosti.
Cilj promocije obcine in njene turisticne ponudbe je bil v zastavljenih okvirih
dosežen.
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva so se zagotavljala z
namenom ustvarjanja pogojev za doseganje konkurencnosti turisticnega
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gospodarstva s tem, da se izgrajuje infrastruktura, potrebna za razvoj turizma
ter posamezni elementi turisticne ponudbe.
Sredstva so se zagotavljala na vec proracunskih postavkah. Namenila so se za
dejavnost Turisticno-informativnega centra Moravske Toplice kot javnega zavoda
na podrocju turizma, sofinanciranje razlicnih programov in projektov, ki
dopolnjujejo turisticno ponudbo ter dejavnost društev s podrocja turizma.
Društvom, ki izvajajo programe in projekte, povezane s turizmom so bila
sredstva dodeljena v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov društev, ki
delujejo na podrocju turizma in sicer na podlagi javnega razpisa.
Tabela 16; sredstva za sofinanciranje programov turisticnih društev

1.KTD Tešanovci
2.TD Bogojina
3.Pevsko društvo Selo
4.PTZ
5.Turisticno društvo MARTIN, Martjanci
6.KTD "Ceker" Fokovci
7.Turisticno kulturno športno društvo Ivanovci
8.Društvo za kulturo, šport in turizem
"ŽLAKI"Sebeborci
SKUPAJ

Programi
658,06
1.316,13
658,06
731,18
1.352,69
731,18
438,71
913,98

6.799,99

Sredstva so se namenila tudi za urejanje javnih površin v obcini, pomembnih z
vidika turizma, za urejanje infrastrukture, povezane s turizmom v skladu z
Nacrtom razvojnih programov za tekoce leto kot so plocniki ob cesti v
Tešanovcih, z nadaljevanjem opremljanja gospodarske cone Mocvar ter
zagotavljanjem površin za potrebe turizma.
V okviru programa so se zagotavljala tudi sredstva za pokrivanje stroškov
elektricne energije, odvoz smeti iz turisticnega naselja ter tekoce vzdrževanje
komunalnih objektov v Moravskih Toplicah, ki so pomembni za urejenost
turisticnega kraja.
V letu 2008 se je zacel izvajati tudi projekt »OAZA ZDRAVJA«, ki je bil financiran
iz evropskih sredstev in vkljucen v nacrt razvojnih programov obcine, kjer je tudi
podrobneje prikazan.
Cilj programa je bil ustvarjanje pogojev za doseganje konkurencnosti
turisticnega gospodarstva z razvojem turisticne infrastrukture in elementov
turisticne ponudbe. Cilj je bil v okviru zastavljenega dosežen.
Podrocje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠCINE
Proracunsko podrocje 15 Varovanje okolja in naravne dedišcine zajema en glavni
program-ravnanje z odpadki in odpadno vodo.
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- 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 2008 organizirala odvoz kosovnih in
nevarnih odpadkov. Pokrila je tudi stroške odvoza odpadkov od ocišcevalne
akcije ki je bila organizirana po vsej obcini. Ocišcevalno akcijo so v glavnem
organizirali Krajevni odbori ali posamezna društva po naseljih. Skupno se je
akcije udeležilo nekaj cez 600 obcanov, obcina pa je krila stroške malice za
slehernega udeleženca akcije ter stroške odvoza pobranih odpadkov. Stroški
spomladanske ocišcevalne akcije so znašali 5.551,09 EUR in so bili v primerjavi z
letom 2007 višji za 13%. Ugotavlja se, da je ocišcevalna sicer akcija uspela, da
pa je v akciji sodelovalo manjše število obcanov, kot v preteklih letih.
Tabela 17;

Pregled števila udeležencev cistilne akcije po naseljih
NASELJE

1
2
3
4
5
6
7

BOGOJINA
BUKOVNICA
IVANCI
FILOVCI
BERKOVCI
IVANJŠEVCI
PORDAŠINCI

8 MLAJTINCI
9
10
11
12

SUHI VRH
SEBEBORCI
DOŠ PROSENJAKOVCI
RATKOVCI

13
14
15
16
17
18
19
20

IVANOVCI
VUCJA GOMILA
ANDREJCI
KRNCI
LONCAROVCI
SELO
CIKECKA VAS
NORŠINCI
SKUPAJ

organizator
krajevni
odbor
"
"
"
"
"
"
lovska
družina
krajevni
odbor
"
"
PGD
krajevni
odbor
"
"
"
"
"
"
"

število
znesek
udeležencev
2€
20
16
26
160
21
15
15

40
32
52
320
42
30
30

18

36

21
25
30
25

42
50
60
50

32
27
18
33
34
45
34
25

64
54
36
66
68
90
68
50

640

1.280
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Stroški akcije odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov so bili v letu 2008 v
primerjavi z letom 2007 nižji za 9 % in so bili realizirani v višini 22.940,97 EUR.
V okviru akcije ki se je izvajala od 5. maja do 14. maja 2008 je bilo skupno
opravljenih 202 ur dela in zbrano 1.588 m3 kosovnih odpadkov. Odpeljanih je
bilo 14.180 kg izrabljenih gum, 400 kg azbestnih plošc, 8.120 kg odslužene
elektronike ter 110.320 kg odpadkov, ki so bili deponirani. Poleg navedenih
odpadkov je bilo v akciji oddano tudi 3.705 kg nevarnih odpadkov (baterije, olja,
pesticidi, barve laki…..) in 224 kg akomulatorjev.
Po navedenih podatkih lahko zapišemo, da je akcija zbiranja kosovnih odpadkov
uspela in je pokazala, da obcani nevarne odpadke hranijo ter jih na akcijah
oddajo.
Tudi v letu 2008 so se v proracunu na prihodkovni strani zbirala namenska
sredstva iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanja okolja zaradi odlaganja
odpadkov in bila namenjena za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki v
Puconcih. Višina sredstev iz naslova zbrane takse, ki so se namenila za izgradnjo
tega centra je znašala v letu 2008 46.776,00 EUR. V okviru teh sredstev so tudi
namenska sredstva iz leta 2007 v višini 9.580 EUR, ki so bila evidentirana z
zakljucnim racunom proracuna za leto 2007 kot neporabljena namenska
sredstva. Sredstva iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov se morajo v skladu z odlocbo Ministrstva za okolje in prostor
namenjati za izgradnjo zbirno centra v Puconcih.
Poleg sredstev iz naslova takse pa je obcina sofinancirala iz lastnih sredstev
izgradnjo tega centra v višini 43.137,43 EUR, kar je delež , ki odpade na obcino
Moravske Toplice po medobcinski pogodbi. V letu 2008 so bili pokriti tudi stroški
obratovanja zbirnega centra za loceno zbiranje odpadkov za obcane obcine
Moravske Toplice, ki se nahaja ob odlagališcu za nevarne odpadke v Puconcih.
Zbirni centri so namenjeni izkljucno zbiranju locenih frakcij, kot so papir, steklo,
plastika, kovine, elektricna in elektronska oprema, les in kosovni odpadki.
Na osnovi analize zbranih podatkov menimo, da so obcani obcine Moravske
Toplice zbirni center sprejeli, da pa ga še vedno premalo uporabljajo.
V letu 2008 je obcina s sredstvi, ki jih je v proracunu zagotovila za podrocje
ravnanja z odpadki, izpolnila vse zastavljene naloge, saj je organizirala
spomladansko ocišcevalno akcijo ter akcijo odvoza kosovnih in nevarnih
odpadkov, obcanom omogocila s financiranjem odvoza odpadkov v zbirni center
v Puconcih ter nadaljevala s sofinanciranjem izgradnje centra za ravnanje z
odpadki v Puconcih. V letu 2008 je s svojim deležem pristopila tudi k ustanovitvi
javnega podjetja »CERO Puconci«, katerega ustanoviteljice so pomurske obcine.
Vse svoje obveznosti je v letu 2008 tudi tekoce poravnala.
Kakor kratkorocno tako tudi dolgorocno obcina dosega svoj zastavljeni cilj, saj bo
z nadaljnjim financiranjem izgradnje centra za loceno zbiranje odpadkov
obcanom omogocila, da odpadke, ki nastajajo v vsakdanjem življenju ne zavržejo
v okolje ampak jih loceno oddajo v center in s tem dolgorocno gledano
pripomorejo k cistejšemu in manj onesnaženemu okolju v katerem živimo.
- 1529002 Ravnanje z odpadno vodo
Sredstva so v proracunu namenjena za investicijska vlaganja v komunalno
infrastrukturo s podrocja odvajanja odpadnih voda.
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Cilji, ki si jih je obcina zastavila s proracunom so bili zelo visoki in v veliki meri
odvisni od pridobitve sredstev iz evropskih skladov za izgradnjo Dolinske
kanalizacije. Že med letom je bilo znano, da se Dolinska kanalizacija v letu 2008
ne bo gradila, zato je obcina z rebalansom zmanjšala oziroma iz proracuna
izlocila navedeni projekt. Je pa celoti izpolnila tisti del zastavljenih programov, ki
so vezani izkljucno na proracunska sredstva, Tako je v letu 2008 nadaljevala z
izgradnjo sekundarne kanalizacije v Sebeborcih, ki ni predmet Dolinske
kanalizacije. S strani Ministrstva za okolje in prostor je na podlagi odlocbe za
izgradnjo sekundarnega dela kanalizacije v Sebeborcih porabila sredstva iz
naslova okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda.
Na podlagi ugotovljenega lahko zapišemo, da je obcina v letu 2008 izpolnila svoj
s proracunom zastavljeni cilj, ki je bil usklajen s proracunskimi možnostmi.

Podrocje
porabe
16
–
PROSTORSKO
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

V okviru podrocja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost so bila
nacrtovana sredstva za prostorsko nacrtovanje in planiranje, oskrbo z vodo,
vzdrževanje komunalnih objektov ter urejanje in razpolaganje z zemljišci.
V okviru podrocja so štirje programi:
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje
- 16029003 Prostorsko nacrtovanje
V izdelavi je Obcinski prostorski nacrt, ki obsega izhodišca in cilje prostorskega
razvoja obcine in sicer zasnovo prostorskega razvoja obcine, zasnovo
gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, okvirna obmocja naselij,
vkljucno z obmocji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, okvirna
obmocja razpršene poselitve, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito
prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, usmeritve za dolocitev namenske rabe
zemljišc, usmeritve za dolocitev prostorsko izvedbenih pogojev.
V izvedbenem delu bodo opredeljene enote urejanja prostora, obmocja
namenske rabe prostora, dopustna izraba prostora, prostorski izvedbeni pogoji
in podobno.
- 1603 Komunalna dejavnost
Glavni program komunalne dejavnosti zajema vec podprogramov. V okviru
programa so bila s proracunom zagotovljena sredstva za oskrbo z vodo in druge
komunalne dejavnost.
- 16039001 Oskrba z vodo
Kot je bilo zapisano že v samem proracunu je kljucna naloga obcine
zagotavljanje zdrave pitne vode , s tem pa nadaljevanje z izgradnjo vodovodov.
Obcina že nekaj let vlaga v infrastrukturo na podrocju vodo oskrbe in si s tem
prizadeva oskrbeti obcane 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 2008 bili planirani v višini 337.900 EUR
in dosegli le 20 % realizacijo v primerjavi s sprejetim planom . Kljub nedoseženi
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realizaciji pa so se vlaganja v vodovodne sisteme v primerjavi z letom 2007
povecala kar za 100 %. V letu 2008 se je nadaljevalo z izgradnjo vodovoda Selo
–Fokovci. Dela so bila fizicno tudi delno opravljena in zaracunana v letu 2008
vendar glede na zakonske placilne roke placila niso bila izvršena v letu 2008.
Tako se celotna pogodbena obveznost prenaša v proracunsko leto 2009.
Kljub velikim prizadevanjem obcine za ureditev vodovodov , obcini ni uspelo pridobiti
dodatnih sredstev , saj je projekt »Pomurski vodovod«, kamor se vkljucuje tudi obcina
Moravske Toplice. Projekt oskrbe s pitno vodo je ta hip najpomembnejši
pomurski projekt, vendar napreduje izjemno pocasi, še vedno pa ostaja odprto
vprašanje o zagotavljanju deleža države v tem projektu.
Na podrocju vodooskrbe obcina v proracunskem letu ni dosegla sojih zastavljenih
ciljev. Posebej velja omeniti projekt ureditve vodovoda in ceste v Martjancih, ki v
letu 2008 nista bila realizirana. Ureditev ulice v Martjancih (mimo vaškega doma)
in gradnja dela vodovoda v Martjancih, sta povezani s sanacijo obstojece
kanalizacije v navedeni cesti. Sanacijo kanalizacije v letu 2008 ni bilo možno
izvesti, ker je sestavni del Dolinske kanalizacije, za katero pa v letu 2008 s strani
Ministrstva nismo dobili soglasja. Soglasje se pricakuje v prvem polletju
letošnjega leta. Tako bo navedeni investiciji možno realizirati v letošnjem letu.
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti
V letu 2008 so bila s proracunom namenjena sredstva v višini 63.000 EUR za
vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov v naseljih obcine. Sredstva so se
namenjala za javne potrebe posameznih naselij kot so sofinanciranje urejanja
vaških in krajevnih poti ter ureditve drugih objektov po naseljih.
V letu 2008 je obcina dosegla na proracunski postavki »049,03,01, Vzdrževanje
in urejanje komunalnih objektov v KS«
84% realizacijo v primerjavi s
planirano višino sredstev. Sredstva v višini 52.995,36 EUR so se v primerjavi z
letom 2007 povecala za 21% in so bila porabljena za naslednje namene:
- Pokrivanje obveznosti naselja:
- Fokovci v višini 1.685,65 EUR,
- Suhi Vrh v višini 2.223,62 in
- Mlajtinci v višini 2.113,13.
Obveznosti os se pokrivale na osnovi ugotovljenega salda z zakljucnim
racunom Krajevnih skupnosti in proracuna obcine Moravske Toplice za leto
2007.
- Ureditev klima naprave v domu in vežici v Andrejcih
2.605,20
- Ureditev kanalizacije na igrišce v Bogojini
817,81
- Ureditev cestnih robnikov v Bogojini
166,22
- Ureditve okolice stare mrliške vežice v Filovcih
5.946,69
- Zamenjava vrat v Filovcih
2.336,10
- Keramicarska dela na objektu v Filovcih
757,44
- Dela v domu v Ivanjševcih
2.934,68
- Urejanje pokopališca v Ivanovcih
130,02
- Ureditev vodovoda v Mlajtincih
1.747,47
- Vzdrževanje pokopališca v Mlajtincih
459,21
- Financiranje tekocih stroškov
- ( elektrika , komunalne storitve ) za naselje Mlajtinci v višini
419,14
- Priklop vodovoda v Motvarjevcih
934,44
- Sliko pleskarska dela v domu v Noršincih
320,00

________________________________________________________________
42
Posebni del

__________ZAKLJUCNI RACUN PRORACUNA _2008_________________
- Podiranje topol v Prosenjakovcih
- Nabava in postavitev dveh avtobusnih postajališc v Selu
- Nabava in postavitev avtobusnega postajališca Tešanovci
- Nabava in postavitev avtobusnega postajališca v Vucji Gomili
- Zamenjava vrat v domu v Vucji Gomili
ter druga manjša dela.

589,37
7.137,02
4.216,66
4.630,37
3.532,90

Ob zakljucku proracunskega leta ugotavljamo, da obcina iz leta v leto namenja
vec proracunskih sredstev za vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov v
naseljih obcine, saj krajevne skupnosti oziroma krajevni odbori razpolagajo z
zelo majhnimi lastnimi sredstvi, potreb po urejanju objektov v naseljih pa je
vedno vec. S tem ko obcina namenja sredstva vsem naseljem v obcini, poskrbi,
da se uredijo tiste najnujnejše zadeve, ki so za krajana zelo pomembne. S tem
pa pripomore tudi k boljši urejenosti ter sprotnemu urejanju objektov v naseljih.
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Stanovanjska dejavnost je podrocje, katerega vir ni primerna poraba temvec so
vsa sredstva zbrana iz naslova anuitet od odprodanih stanovanj po
stanovanjskem zakonu, ki jih je obcina pridobila z delitveno bilanco prejšnje
obcine, ter najemnin od stanovanj in stanovanjskih objektov. Program
spodbujanja stanovanjske gradnje vsebuje dva podprograma, ki sta planirana in
realizirana tudi v proracunu obcine in to sta:
- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Sredstva so se namensko porabila za tekoce stroške upravljanja in vzdrževanja,
ki jih obcina mora pokriti za stanovanje v Prosenjakovcih. V letu 2008 je bilo
obnovljeno stanovanje v Prosenjakovcih in nabavljena oprema v skupni vrednosti
9.273,99 EUR. Stanovanje je last Ministrstva za obrambo, v najem pa je dano
duhovniku iz sosednje Madžarske.
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem podrocju
Na osnovi stanovanjskega zakona je obcina zavezana del sredstev od odprodaje
stanovanj nakazati Stanovanjskemu in Odškodninskemu skladu Republike
Slovenije. Za ta dva namena so bila porabljena sredstva v višini 2.263,12 EUR.
Tako kot preteklo leto tudi v letu 2008 obcina ni v celoti porabila namenskih
sredstev na stanovanjskem podrocju. Sredstva, ki niso bila porabljena se
prenašajo kot neporabljena namenska sredstva v prihodnje leto. S tem ko obcina
ni porabila celotnih sredstev še ne pomeni, da ni realizirala zastavljenih ciljev.
Obcina ima novo stanovanje v Prosenjakovcih še vedno nenaseljeno. Namenska
sredstva pa bo v prihodnje prav tako namenila za ureditev stanovanjskih zadev.
- 1606 Urejanje in razpolaganje z zemljišci
Sredstva se zagotavljajo v okviru podprograma na eni proracunski postavki
- 16069002 Nakup zemljišc
V proracunu so bila zagotovljena sredstva za nakup zemljišc v vrednosti 110.000
EUR in realizirana v vrednosti 99.389,07 EUR. Obcina zemljišca kupuje v skladu z
Nacrtom pridobivanja in razpolaganja z zemljišci , predvsem gre za nakupe
zemljišc potrebnih za realizacijo projektov oziroma nacrtovanih investicij v
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komunalno infrastrukturo. V letu 2008 pa so bili opravljeni tudi odkupi zemljišc
na komasacijskih obmocjih.
S tem, ko je obcina odkupila dobršen del zemljišc zastavljenih v programu je
izpolnila svoj zastavljeni cilj. Zemljišca, ki pa še niso odkupljena in so bila prav
tako vkljucena v program pridobivanja zemljišc se vkljucujejo v program
naslednjega proracunskega leta.

Podrocje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 1707 Drugi programi na podrocju zdravstva
- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
Najvecji delež proracuna za podrocje zdravstva smo namenili za obvezno
zdravstveno zavarovanje obcanov, kar sodi med zakonske obveznosti obcine (
zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) Tako je obcina v
proracunu za leto 2008 zagotovila sredstva za pokrivanje stroškov obveznega
zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oziroma brez drugih virov
dohodkov. Po navedenem zakonu 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 2008 je bil mesecni prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje poravnan mesecno za povprecno 260 zavarovancev( v mesecu
decembru 2008 257). Mesecni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje je
v letu 2008 znašal 24,42 EUR na zavarovano osebo.
Obcina je v letu 2008 tekoce zagotavljala sredstva za pokrivanje prispevkov
zdravstvenega zavarovanja obcanov. Zdravstveni prispevek je poravnavala na
podlagi obracuna, ki ga pripravi Center za socialno delo do 15. dne v mesecu za
pretekli mesec.
V letu 2008 so bila za placilo zdravstvenega prispevka
porabljena sredstva v višini 74.571,35 EUR, kar je v okviru nacrtovanih,
predstavlja pa 20 % zmanjšanje v primerjavi z letom 2007. Do zmanjšanja
prispevka prihaja predvsem zaradi nekoliko manjšega števila zavarovanih oseb iz
tega naslova, kakor tudi za poracun neupraviceno placanih prispevkov za
pretekla leta za osebe, ki so bodisi imele sklenjeno drugo zavarovanje oziroma
niso bile upravicene do placila prispevka obcine. Poracuni so bili opravljene glede
na dokumente o odjavi iz obveznega zdravstvenega zavarovanja prejetega s
strani centra za socialno delo.
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Graf.: Pregled števila zavarovanih oseb po mesecih v letu 2008
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- 17079002 Mrliško ogledna služba
Na obmocju obcine Moravske Toplice mrliško ogledno službo v vecini primerov
opravlja Zdravstveni dom Murska Sobota. 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. Obcina je dolžna kriti tudi stroške obdukcij in stroške tehnicne
pomoci pri obdukciji ( prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o
nalezljivi bolezni in v skladu z odredbo policije. V letu 2008 je bilo za ta namen
zagotovljenih 6.000,00 EUR , porabljenih pa 75 % planiranih sredstev. V
primerjavi z letom 2007 so se stroški za opravljene storitve zmanjšali za 43%.
Navedeno proracunsko postavko je zelo težko predvideti, saj so se za primerjavo
v letu 2007 glede na leto 2006 ti stroški povecali za 47%. Višina realiziranih
sredstev je odvisna od števila mrliških ogledov ter od števila odrejenih sanitarnih
obdukcij v obcini.
Ker je obcina v rokih pokrila vse svoje obveznosti iz tega programa ja izpolnila
tudi naloge, ki si jih je zastavila s proracunom za leto 2008 in ki jih ji zastavlja
zakonodaja s tega podrocja.
Podrocje porabe 18 – KULTURA,ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Podrocje proracunske porabe Kultura , šport in nevladne organizacije zajema štiri
glavne programe in sicer:
- 1802 Ohranjanje kulturne dedišcine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostocasne aktivnosti
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- 1802 Ohranjanje kulturne dedišcine
Glavni program 1802 zajema naslednji podprogram
- 18029001 Nepremicna kulturna dedišcina
V okviru tega programa so se v proracunu zagotavljala sredstva za investicijsko
vzdrževanje objektov na podrocju kulture ter za nakup zgradb in prostorov. V
letu 2008 so se sredstva zagotovila za demontažo cimprane hiše v Filovcih v
vrednosti 400 EUR ter delno za odkup stare šole v Ivancih v vrednosti 6.410,00
EUR . Del sredstev za odkup tega objekta pa se zagotavlja v prihodnjih letih v
skladu z Nacrtom razvojnih programov obcine.
Za navedene namene je obcina porabila 6.810,00 EUR, in s tem dosegla 98%
realizacijo.
V letu 2008 je obcina
s sofinanciranji oziroma financiranji povezanih z
nepremicne kulturne dedišcine prispevala delež k ohranjanju kulturne dedišcine .
- 1803 Programi v kulturi
- 18039001 Knjižnicarstvo in založništvo
V okviru tega podprograma so bila zagotovljena sredstva za delovanje
Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti, s cimer si je obcina 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 2008 je
obcina knjižnici pokrivala del stroškov plac in drugih prejemkov zaposlenih,
sredstva za prispevke delodajalca ter sredstva za materialne stroške knjižnice v
višini 59.540 EUR, kar predstavlja 5% povecanje v primerjavi z letom 2007 in
100% realizacijo veljavnega plana.
Poleg redne dejavnosti knjižnice je obcina sofinancirala tudi stroške bibliobusa in
nakup knjižnicnega gradiva v skupni višini 4.930 EUR.
S tem, ko je obcina pokrila vse svoje obveznosti za leto 2008 do Pokrajinske in
študijske knjižnice, je 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, kar nam potrjujejo tudi
podatki Pokrajinske in študijske knjižnice o obisku in izposoji knjig in drugega
gradiva v knjižnici. V letu 2008 je v Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska
Sobota vclanjenih 896 obcanov obcine Moravske Toplice, kar je za 17 clanov vec
kot v letu 2007, ter 317 clanov Bibliobusa, (1 clan vec kot v letu 2007) skupaj
torej 1.213 clanov oziroma v primerjavi z letom 20071,5% povecanje clanstva.
Glede na število prebivalcev to predstavlja 19,43 % vclanjenost prebivalstva. V
letu 2008 je bilo s strani obcanov obcine Moravske Toplice opravljenih 11.031 ( v
letu 2007 9.976) obiskov knjižnice ter 2.579 ( v letu 2007 2.786) obiskov
bibliobusa. Skupaj so si obcani izposodili 50.756 ( v letu 2007 50.248) knjižnih
enot.
Na podlagi teh podatkov, ki jih je posredovala knjižnica Murska Sobota
ugotavljamo, da se clanstvo v knjižnici iz naše obcine povecuje, da pa se
povecuje tudi izposoja knjižnih enot, kar pa pomeni, da tudi obcani obcina
Moravske Toplice posegajo po knjižnih enotah in si z branjem povecujejo svojo
širino razgledanosti in znanja.
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- 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
proracuna 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 in
kulturnih projektov v letu 2008, ki je bil objavljen v obcinskem glasilu Lipnica št.
68 19. februarja 2008, 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 zagotovljenih 29.200,00 EUR,
porabljenih pa 25.965,47 EUR, kar je manj, kot so bila planirana sredstva s
proracunom, to pa zaradi nerealiziranih oziroma v manjši meri realiziranih
kulturnih programov.
Tabela št 18; Pregled sofinanciranja programov in projektov na podrocju
ljubiteljske kulturne dejavnosti po posameznih društvih
Zap.
Št.
Društvo-klub
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

KUD Jožef Kociš Bogojina
Društvo za promocijo in napredek Gorickega BRV
KTD Tešanovci
Društvo upokojencev obcine Moravske Toplice
KTD Filovci
ART Center Središce
Pevsko društvo Selo
KTD Ady Endre Prosenjakovci
Kulturno društvo Jozsef Atila Motvarjevci
Kulturno umet.društvo Avgust Gašparic Vucja
Gomila
Kulturno društvo Antal Ferenc Središce
Šipoš Mateja
KTD Filovci
OŠ Fokovci
Vugrinec Jožef
Društvo za kulturo, šport in turizem "Žlaki"

2005
2.560,26
132,14
2.323,73
469,08
0
0
561,58
187,78
0
1.231,33
229,92
0
0
0
0

2006

2007

2.864,56 2.142,39
549,72
100,00
1.317,43 1.288,51
456,23
694,98
0
0
0
0
1.444,60
612,00
307,57
609,01
0
239,04

2008
2.122,42
0,00
1.307,53
1.996,58
0,00
0,00
1.408,45
331,40
0,00

619,8 1.254,41 2.529,89
0
0
0,00
427,04
0
0,00
0
705,47 1.255,50
0
100
0,00
0
500
0,00
248,24

V proracunu so bila sredstva namenjena tudi za sofinanciranje drugih kulturnih
potreb. V letu 2008 je obcina sofinancirala izdajo knjige Panonski portreti, ob
600 letnici Jožefa Košica financirala izdajo brošure Košicevi dnevi, sofinancirala
izdajo knjige Biblija , sofinancirala izdajo knjige Casar Marijane- 36 let za blagor
mater in otrok, sofinancirala izvedbo slikarske kolonije, sofinancirala tiskanje
kataloga Franca Mesarica, sofinancirala izvedbo Košicevega tedna kulture. V letu
2008 pa je obcina pokrivala tudi elektricno energijo za kulturni objekt Rotunde v
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Selu. Od nacrtovanih 16.200 EUR za te namene, je bilo za vse zgoraj navedene
projekte in aktivnosti porabljenih 12.965,46 EUR oziroma 80 % realizacija v
primerjavi s planom.
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
Tudi v letu 2008 so se v proracunu obcine zagotovila 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 6 rednih številka informativnega
lista Lipnica . Za izdajo informativnega lista Lipnica je obcina v letu 2008 porabila
25.377,58 EUR proracunskih sredstev. Z izdajo informativnega lista si obcina
prizadevati obvešcati obcane o aktualnih temah, ki se dogajajo v obcini. V
informativnem listu so bili objavljeni tudi javni razpisi za podrocje športa,
kulture, turizma, kakor tudi pravilniki in odloki, ki jih je sprejel obcinski svet.
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 2008 2.632,49 EUR.
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 po trebe 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.
Sredstva iz tega podprograma so bila v proracunu zagotovljena na vec
proracunskih postavkah, poraba pa je bila naslednja:
Namenska sredstva so bila v letu 2008 porabljena za :
• narodnostne potrebe naselij , društev in zavodov kot financna pomoc –
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam na dvojezicnem podrocju
v višini 17.035,55 EUR in sicer:
Tekoci transferi
- dotacija Antal Ferenc Središce
- financna sredstva za naselje Središce
- KUD Ady Endre Prosenjakovci
- sredstva za nabavo klopi v cerkvi Prosenjakovci
- dotacija MNSS za potrebe naselij in društev
- za dvojezicno osnovno šolo Prosenjakovci
- za ŠD Motvarjevci
- za društvo Magyarszombatfai
•

3.000,00
1.400,00
2.500,00
8.400,00
1.000,00
335,55
200,00

za potrebe delovanja sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti, kot
dotacija v višini 49.590,87 EUR
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V letu 2008 so bila sredstva zagotovljena za pokrivanje plac in stroškov dela
za novo zaposleno delavko na Madžarski narodni samoupravni skupnosti
obcine Moravske Toplice. Zaposlena delavka opravlja dela za potrebe narodne
skupnosti na sedežu v Prosenjakovcih. Za place in stroške dela je bilo
porabljenih 7.430,87 EUR, za delovanje sveta narodne skupnosti pa
42.160,00 EUR
•

sredstva za investicijske potrebe v višini 10.004,11 EUR za:
- nabava stolov v prostore narodne skupnsoti v Prosenjakovcih 502,98
- prikljucnina za elektriko za vežico v Pordašincih
902,81
- nabava in postavitev avtobusnega postajališce v
Prosenjakovcih
4.216,66
- ureditev in vrtanje vrtine za vodo v Središcu
2.487,65
- ureditev instalacije v prostorih narodne skupnosti
v Prosenjakovcih
920,45
- ureditev prostorov v zadružnem domu v Prosenjakovcih
973,56

•

za pokrivanje tekocih stroškov za dvojezicne potrebe v obcini v višini
13.242,23 EUR in sicer za:
- pokrivanje stroškov varovanja Art Centra
2.433,40
- stroški prevajalskih storitev in prevajanja v casopisu Lipnica 3.330,44
- izdatki za pogostitve povezane s prireditvami na narodnostno
mešanem obmocju
808,59
- stroški upravljanja poslovnega prostora MNSS V Prosenjakovcih 640,04
- donatorski prispevek za jubilejno prireditev RTV studia Lendava
z izvedbo koncerta HIDAK/MMR OPEN AIR
1.500,00
- pokrivanje stroškov ogrevanja- nabava kurilnega olja
za prostore Madžarske narodne skupnosti v Prosenjakovcih
731,72
- pokrivanje telefonskih stroškov
398,04
- Objava clankov iz podrocja narodnosti v glasilu Lipnica
3.400,00

•

sredstva za pokrivanje narodnostnih potreb iz preteklih let 34.701,67 EUR za:
- naselje Motvarjevci
5.750,00
- za pokrivanje pogodbenih obveznosti za dokumentacijo za
vodovod Berkovci-Ivanjševci-Središce
28.951,67

•

sredstva za investicije na narodnostno mešanem obmocju so bila namenjena
za delež sofinanciranja pri izgradnji ceste Prosenjakovci-Središce v višini
106.775,00 EUR

Namenska sredstva, ki v letu 2008 niso bila porabljena se prenašajo kot
neporabljena sredstva v proracun leta 2009 in sicer za pokrivanje obveznosti, ki
so bile predvidene s proracunom obcine za leto 2008 in Nacrtom razvojnih
programov 2008.
- 18049004 Podpora drugih posebnih skupin
Sredstva namenjena kot podpora posebnim skupinam so realizirana z 83% in so
bila namenjena za programe posameznih društev na podlagi vlog in dokazil o
izvedbi navedenih programov. Sredstva so bila zagotovljena na vec proracunskih
postavkah.
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Najvecji delež sredstev je prejela Zveza organizacij za tehnicno kulturo, za
katero so bila v proracunu nacrtovana sredstva na samostojni proracunski
postavki. Sredstva so bila porabljena v skladu s programom Regionalnega centra
ZOTKS s sedežem v Murski Soboti, ki je soustvarjalec in pomemben kreator
obšolskih in izven šolskih dejavnosti mladih, kakor tudi vrste drugih aktivnosti
povezanih z nadstandardnim izobraževanjem šolajoce mladine v Pomurju.
Osrednji dogodek regionalnega centra ZOTK je festival Mladi za napredek
Pomurja, ki je postal najvecji praznik ustvarjalnosti in kreativnosti mladih v
Pomurju. V letu 2008 je bilo na osnovni šoli v Bogojini organizirano 16.regijsko
srecanje mladih raziskovalcev Pomurja, katerega se je udeležilo 8 mladih
raziskovalce in 54 njihovih mentorjev. Prva tako so bila organizirana še druga
srecanja, kot so: Srecanje mladih raziskovalcev Slovenije v Murski Soboti,
regijsko in državno srecanje in tekmovanje mladih tehnikov na OŠ III Murska
sobota, ter druga državna in regijska tekmovanja in mladinski tabori. Podrobna
porocilo izvedbe programa je zapisano v biltenu »Mladi za napredek Pomurja«
Preostalim društvom in organizacijam so bila sredstva dodeljena na podlagi
individualnih vlog in njihovih programov in so bila naslednja.
Tabela št.19; Pregled posameznih društev oziroma nepridobitnih organizacij ,
ki so v letu 2008 prejela proracunska sredstva
Društvo oz. organizacija
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Znesek

Vinogradniški kviz Filovci pokali
Pokali za društvo modelarjev Pomurja
Sofinanciranje letovanja otrok-Rdeci križ Slovenije
Financni prispevek za oratorij v Martjancih
Financni prispevek za oratorij v Bogojini
Gostinske storitve za krvodajalce
Vinogradniško sadjarsko društvo Filovci
Društvo za zdravo življenje Nova pot Radenci
Društvo diabetikov Murska Sobota
Veterani vojne za Slovenijo
International Police association Sekcija Slovenija
Društvo gojiteljev pasemskih živali
PAC klub
Plesni klub URŠKA
Metuljcek-otroški pevski zbor-fin.prispevek
SOŽITJE -društvo za pomoc osebam z motnjami
Mešani pevski zbor ŠTEFAN KOVAC Murska Sobota
Združenje šoferjev in avtomehanikov
Moto klub GRONSKA STRELA
ROTARY klub Martjanci -letovanje otrok
Plesni klub DEVŽEJ-cetvorka
Društvo harmonikarjev -srecanje harmonikarjev
Krajevno združenje borcev in udeležencev NOB-gostinske st.
Društvo upokojencev OMT -pokali za šahovski turnir
PAPILOT društvo za vzpodbujanje in razvijanje kvalit.življenja
JEEP klub -vetern M.Sobota
Osteološko društvo -fin.prispevek

35,03
230,55
50,00
100,00
100,00
120,40
200,00
50,00
40,00
200,00
120,00
200,00
100,00
100,00
180,00
100,00
200,00
100,00
200,00
200,00
100,00
500,00
168,00
71,15
100,00
200,00
100,00
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Razvojna zadruga GRANAR -Diši po Prekmurju
150,00
Mladi raziskovalci Bogojine -gostinske storitve
99,50
Hokejski klub M.Toplice-gostinske storitve -evropsko prvenstvo
440,00
Društvo za kulturo,šport in turizem ŽLAKI -fin.prispevek
150,00
Krvodajalci Obcine Moravske Toplice-gostinski stroški
249,00
AMK-starodobnih vozil-GORICKO
100,00
Združenje borcev za vrednote NOB
100,00
BK MEDIA-financni prispevek dobrodelni golf turnir
150,00
Krajevna organizacija za vrednote NOB fin.prispevek
50,00
Zveza za hokej na travi Slovenije-fin.prispevek reklamiranje
200,00
Združe.materialnih oškod.okupatorja druge sv.vojne .fin.prisp.
100,00
Združenje SEVER
50,00
Pihalni orkester Murska Sobota -75.obletnica
1.000,00
International Police association Sekcija Slovenija
100,00
LD Prosenjakovci -financni prispevek
400,00
vinogradniško turisticno društvo GAJ Filovci -fin.prispevek
100,00
ROTAY klub Martjanci-donatorstvo
150,00
Evangel.humanitarna organizacija PODPORNICA-fin.prispevek
200,00
Društvo za razvoj elitne kulture
50,00
Zveza ekoloških gibanj Slovenije -fin.pris pevek
100,00

- 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 2008 se je prav tako na podlagi javnega razpisa sofinanciralo investicijsko
vzdrževanje športnih objektov . Na javnem razpisu si je pridobilo sredstva za
izvajanje programov 18 športnih društev in Obcinska športna zveza. Za
dejavnost društev je bilo tako porabljenih za 42.637,48 EUR in s tem dosežena
94% realizacija v primerjavi s planiranimi sredstvi.
V skladu s programom športa obcine Moravske Toplice za leto 2008 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.20; Pregled sofinanciranja športnih programov po posameznih
društvih v letu 2005, 2006, 2007 in 2008
Zap.
Št.

Društvo-klub

01.
02.

NK Carda
Športno društvo Bogojina

2005

2006

7.093,97 6.843,60
2.921,05 3.755,63

2007

2008

7.511,00 6.750,00
1.500,00
0
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

NK Rotunda Selo
Športno društvo ŠD Motvarjevc i
Hokejski klub Moravske Toplice
Športno društvo Filovci
KMN Moravske Toplice
KMN Noršinci z veterani
KMN Tešanovci z veterani
KMN Vucja Gomila
KMN Suhi Vrh
ŠD Prosenjakovci
KMN Sebeborci z veterani
KMN Ivanci
KMN Mlajtinci
SD Strelec Andrejci
SD Sebeborci
ŠZ Moravske Toplice
Klub ljubiteljev nemških ovcarjev
KMN Sv.L. Motvarjevci
Modelarski klub FTIC
Floorball klub Bogojina

2.712,40
2.086,46
4.172,93
4.172,93
584,21
876,31
876,31
584,21
792,86
584,21
876,31
584,21
584,21
584,21
584,21
7.911,87
208,65
584,21

2.086,46
2.712,40
6.259,39
6.259,39
625,94
918,04
918,04
625,94
834,59
625,94
918,04
625,94
625,94
0
834,59
8.049,57
0
0

2.086,00
0
6.430,00
7.119,00
625,00
925,00
625,00
625,00
0
625,00
925,00
625,00
567,51
850,00
5.451,00
0
0
600

2.104,00
900,00
5.985,00
5.985,00
765,00
65,00
990,00
765,00
1.125,00
765,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
360,00
450,00
8.623,48
0
0
360
270

V letu 2008 se je Športno društvo Filovci, Ženski nogometni klub Pomurje
udeležilo 36. mednarodnega turnirja v Franciji, za kar je zaprosilo za dodatna
sredstva in jih prejelo v višini 3.000,00 EUR.
Na podlagi javnega razpisa si je za investicijsko vzdrževanje pridobilo sredstva
15 društev, ki pa niso v celoti izkoristila odobrenih sredstev, saj niso dostavila
dokazil o izvedenem vzdrževanju. Poraba investicijskih sredstev za vzdrževanje
športnih objektov je 16.750,94 EUR
Tabela št 21; Pregled sofinanciranja vzdrževanja športnih objektov po
društvih v letih 2005 , 2006 , 2007 in 2008
Zap. Št.

Društvo- klub

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

NK Carda
NK Rotunda
Športno društvo Filovci
NK Tešanovci
KMN Noršinci
KMN Suhi Vrh
Športno društvo Motvarjevci
Športno društvo Bogojina
Športno društvo Prosenjakovci
SD Strelec Andrejci
KMN Vucja Gomila
KMN Sebeborci
Hokejski klub Moravske Toplice
KMN Mlajtinci
SD Sebeborci

posameznih

2005

2006

2007

2008

2.086,46
1.460,52
1.251,88
834,59
375,56
375,56
1.162,18
1.669,17
373,39
0
375,56
375,56
542,48
375,56
375,56

3.129,69
1.251,88
2.712,40
834,59
417,29
417,29
0
1.756,80
342,18
0
417,29
625,94
417,29
417,29
416,62

5.000,00
2.907,00
5.000,00
1.000,00
500,00
799,80
0
312,96
500,00

4.425,00
1.871,78
3.900,00
750,00
0,00
450,00
704,16
0,00
450,00
0,00
450,00
450,00
0,00
450,00
450,00

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
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16.
17.
18.

KMN Moravske Toplice
Modelarski klub FTIC
KMN Ivanci

298,46
500
500

0,00
0
450,00

V letu 2008 pa so sredstva za ureditev športnih objektov prejela še:
- Modelarski klub FTIC za postavitev hišice
450,00
- NK Rotunda Selo za ureditev igrišca v Selu
1.000,00
- KMN Sebeborci za izgradnjo sanitarij pri objektu slacilnic
500,00

Podrocje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE
Obcina je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna pokrivati stroške na podrocju
izobraževanja, kamor se razvršca predšolska vzgoja, osnovnošolsko
izobraževanje ter ostale dejavnosti na podrocju vzgoje in izobraževanja. Že v
samem zacetku smo ugotovili, da podrocje izobraževanja zavzema v proracunski
porabi obcine kar 19,86 % in se v letu 2008 razvršca na drugo mesto, za
podrocjem cest ( 36,51%). V vseh preteklih letih se podrocje izobraževanja bilo
na prvem mestu po višini proracunske porabe. V letu 2008 ni prišlo do
zmanjšanja ampak je obcina na drugih podrocjih pridobila evropska sredstva in s
tem se je na podrocju cest povecala poraba. V nominalnem znesku je za to
podrocje porabe bilo v letu 2008 porabljenih kar 1.959.255 EUR oziroma v
primerjavi z letom 2007 kar za 48 % vec. Kljub temu, da višina porabe na tem
podrocju ni dosegla 100 % realizacijo ( 90%) so bili realizirani vsi zastavljeni cilji
in programi , ki se navezujejo na dejavnost predšolske vzgoje in osnovnega
šolstva. Do nekoliko nižje realizacije pa prihaja pri placanih obveznostih za
izgradnjo DOŠ Prosenjakovci, ki se financira iz državnega proracuna. Obveznosti
do izvajalca so bile poravnane v višini prejetih sredstev s strani Ministrstva za
šolstvo in šport, preostali del obveznosti pase prenaša v leto 2009.
- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 19029001 Vrtci
V proracunu so se v letu 2008 v skladu s programom zagotavljala sredstva za
pokrivanje stroškov dejavnosti vrtcev ( placilo razlike med ceno programov in
placili staršev, placilo za manjkajoce število otrok v oddelkih, dodatni program v
vrtcih – sofinanciranje obdaritve otrok ob Dedku Mrazu…), za vzdrževanje vrtcev
ter nakup opreme za potrebe predšolskih otrok. V letu 2008 se je na podrocju
predšolske vzgoje izvedla tudi obnova in ureditev vrtca v Martjancih.
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 2008 so bila namenjena za pokrivanje
razlike med ekonomsko ceno in placili staršev ter za pokrivanje stroškov za
manjkajoce število otrok v oddelkih v skladu z veljavno Metodologijo. Tako je bilo
za programe vzgoje in varstva predšolskih otro k porabljenih 937.826,17 EUR. V
primerjavi z letom 2007 so se sredstva povecala za 46% oziroma za 9 %, ce
izvzamemo izgradnjo in ureditev vrtca v Martjancih. Pokrivanje razlike med ceno
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programom in placili staršev je doloceno v Zakonu o vrtcih in Praviln iku 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 01.01.2008 do 31.12.2008 je obcina dolocila na podlagi lestvice, ki
starše razvršca v placilne razrede od 1 do 8 placilnega razreda, glede na njihov
dohodek v letu 2006, razen staršev, ki so prejemali denarno socialno pomoc in
so po predpisih o socialnem varstvu 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 351,26 EUR. Sprejeta je bila s Sklepom o
dolocitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtci
obcine Moravske Toplice
sprejetem
na obcinskem svetu
z veljavnostjo
01.03.2008.
Tabela 22: Pregled števila otrok in oddelkov v letu 2008 v vrtcih obcine Moravske Toplice
Zap

Število oddelkov

Število otrok

Povprecno

Povprecno

Povprcno

št. Otrok
2008

št.otrok
na oddelek

2,67

38

14

11

1

8

8

14

17

2

15

8

3

33

42

2,67

37

14

2

2

33

34

2

33

16

1

1

9

11

1

10

10

št.

ENOTA VRTCA

Šol.leto
Šol.leto
Šol.leto Šol.leto št.oddelkov
2007/08 2008/09 2007/08 2008/09
2008

01.

Bogojina

2

3

33

43

02.

Filovci

1

1

6

03.

Fokovci

1

1

04.

Martjanci

2

05.

Moravske Toplice

06.

Prosenjakovci

Tabela št 23; Pregled deleža placil razlike v ekonomski ceni s strani obcine in staršev v
Vrtcih obcine Moravske Toplice
Leto
VRTEC

2007
2008

Moravske
Toplice
Moravske
Toplice

Placila
obcine

Placila
staršev

SKUPAJ
placila

Povp.št.
otrok
v vrtcu

Delež
obcine

Delež
staršev

527.541,58

93.444,71

620.986,29

134

85

15

585.422,86

103.426,03

688.848,89

141

85

15

Tabela prikazuje, da je v vrtce obcine Moravske Toplice povprecno mesecno
vkljucenih 141 otrok, ce izvzamemo mesec julij in avgust, ko vrtec obiskuje
povprecno 30 otrok. Delež financiranja po ekonomski ceni, ki ga placajo starši
predstavlja 15 % vseh placil, preostali del 85 % pa pokrivajo obcine, ki imajo
vkljucene otroke iz svojega obmocja v ta zavod. Delež placil je v primerjavi z
letom 2007 ostal nespremenjen, povecalo pa se je povprecno število otrok
vkljucenih v vrtec.
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Vrtci, kot javni zavod, ki izvajajo javno službo vzgoje in varstva predšolskih otrok
se torej financirajo na podlagi sprejete ekonomske cene. Ekonomska cena mora
pokrivati celotne stroške izvajanja programov vrtcev v skladu z zakonodajo. V
skladu s Pravilnikom o placilih staršev se le-ti glede na prejemke družine v
primerjavi s povprecnimi prejemki v državi razvrstijo v placilne razrede (od 0 –
8) in tako pokrivajo del cene preko prispevka staršev. Razlika do polne
ekonomske cene - to je 20% kot subvencijo za slehernega otroka, vkljucenega v
program vrtca, ter razlika od placila staršev do polne cene, se pokriva iz
obcinskega proracuna. V spodnji tabeli je prikazana višina placil staršev glede na
veljavno ekonomsko ceno po posameznem placilnem razredu.
Tabela št. 24; Pregled višine placil na podlagi veljavne ekonomske cene

- 1903

razred

Placilo (% cene
programa)

Višina placila po predlagani
ekonomski ceni 351,26 EUR

1.

10 %

35,13

2.
3.

20 %
30 %

70,25
105,38

4.

40 %

140,50

5.

50 %

175,63

6.
7.

60 %
70 %

210,76
245,88

8.

80

281,01

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 2007. V letu 2008 je bilo za
pokrivanje materialnih stroškov vseh treh šol namenjenih 108.230 EUR kar je
bilo tudi 100% realizirano,v primerjavi z letom 2007 pa so bila sredstva v
povprecju višja za 15%. Do nekoliko višjega povecanja od povprecen rasti v
primerjavi z letom 2007 je prišlo predvsem zaradi dejanskih fiksnih stroškov po
posameznih šolah.
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 in stroške dela je bilo porabljenih 26.094,04 EUR, poraba po
posameznih šolah pa je razvidna iz tabelarnega pregleda – Realizacije odhodkov
proracuna za leto 2008.
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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 2008 in z letnimi pogodbami .
V proracunu za leto 2008 so bila planirana tudi sredstva za ureditev šol oziroma
ureditev potrebnih prostorov za potrebe devetletne osnovne šole , ki so bile
vkljucene v Nacrt razvojnih programov za leto 2008 in sicer se je nabavila se
oprema za Osnovno šolo Bogojina v vrednosti 3.555,43 EUR
V letu 2008 se je iz obcinskega proracuna in v skladu z Nacrtom razvojnih
programov izvedla investicija na Dvojezicni osnovni šoli Prosenjakovci. Dela na
šoli so bila zakljucena v letu 2008, medtem, ko se financiranje prenaša še v letu
2009, saj Ministrstvo za šolstvo in šport, ki je v skladu z zakonodajo 100%
financer izgradnje šol na dvojezicnem podrocju, sredstva zagotavlja tudi v letu
2009.
V letu 2008 se je nadaljevalo z ureditvijo igrišca pri osnovni šoli Bogojina, za kar
so bila pridobljena tudi sredstva iz naslova javnega razpisa.
- 19039002 Glasbeno šolstvo
V letu 2008 je obcina na podlagi medobcinske pogodbe zagotovila v proracunu
del sredstev za potrebe izgradnje Glasbene šole v Murski soboti v višini
47.478,51 EUR.
- 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
V letu 200 so bila sredstva porabljena na podlagi Dogovora o sofinanciranju
dejavnosti Ljudske univerze Murska Sobota v letu 2008. Ljudska univerza je
obcanom obcine Moravske Toplice, ki so se vkljucevali v izobraževalne oblike, ki
jih izvaja Ljudska univerza Murska Sobota in zanje sama doloca višino šolnine
priznala popust pri placilu šolnine v višini 9 % v izobraževalni sezoni 2008/2009.
Za izvajanje programa izobraževanja odraslih je bilo v proracunu namenjenih
3.800,00 EUR, ki so bila tudi realizirana. V šolskem letu 2007/2008 je bilo v
razlicne izobraževalne programe vkljucenih 123 udeležencev iz obcine Moravske
Toplice. V program v okviru Tedna vse življenjsko izobraževanje pa je bilo
vkljucenih kar 480 udeležencev iz naše obcine.
S sredstvi, ki jih je obcina zagotovila za ta namen so doseženi zastavljeni cilji,
saj se v razne oblike izobraževanja vkljucujejo tudi obcani iz naše obcine. Iz
pregleda vkljucenih udeležencev v razlicne oblike izobraževanja je razvidno, da
so zagotovljena sredstva upravicena in tudi namensko porabljena.
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- 1906 Pomoci šolajocimi
- 19069001 Pomoc v osnovnem šolstvu
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 2008 porabila 96.696,62 EUR, kar je za 7% nižje kot so bila predvidena
sredstva s proracunom za leto 2008. Obcina je tudi v letu 2008- za šolsko leto
2008/2009 opravila javni razpis za izbiro prevoznika šolskih otrok za relacije za
vse tri osnovne šole. Na podlagi najugodnejše ponudbe sta bila za prevoz izbrana
Avtobusni Promet Murska Sobota za osnovno šola Bogojina in Dvojezicno
osnovno šolo Prosenjakovci in Alojz Šinko s.p. za Osnovno šolo Fokovci.
- 19069004 Študijske pomoci
V letu 2008 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 2008 je Pomurska izobraževalna Fundacija PIF v sodelovanju z Obcino
Moravske Toplice razpisala štipendije za študijsko leto 2008/2009 za študente s
stalnim bivališcem v obcini Moravske Toplice. Razpis je bil objavljen na spletnih
strani Obcine Moravske Toplice in na spletni strani Pomurske izobraževalne
fundacije.
Na podlagi kriterijev je bilo dodeljenih 17 enkratnih namenskih štipendij
prosilcem, ki so vpisani v dodiplomski študij. Štipendije obcine Moravske Toplice
namenjene izkljucno študentom, ki niso prejemniki nobenih oblik dodatne
financne pomoci oziroma kakršne koli druge oblike štipendije ( npr. kadrovske,
republiške, Zoisove…).
Sredstev porabljena za program študijskih pomoci so bila realizirana le v višini 50
%, kajti štipendije se dodeljujejo za šolsko leto in tako se del obveznosti nanaša
na proracunsko leto 2009
Realizacija proracuna na podrocju izobraževanja kaže, da so bile glavne naloge,
ki smo si jih zastavili s proracunom za leto 2008 uresnicene. 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 v letu 2008 dokoncala zadnjo izmed treh šolDOŠ Prosenjakovci in jo uredila s sredstvi Ministrstva za potrebe izvajanja
programa devetletne osnovne šole.

Podrocje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO

Proracunska sredstva za podrocje socialnega varstva so realizirana v višini
208.360,63 EUR in se gibljejo v okviru nacrtovane porabe.
- 2002 Varstvo otrok in družine
- 20029001 Drugi programi v pomoc družini
V letu 2006 je obcina sprejela Pravilnik o enkratni denarni pomoci za novorojence
v obcini Moravske Toplice, na podlagi katerega se družini oziroma staršem ob
rojstvu otrok dodeli enkratna denarna pomoc. V letu 2008 je bilo izdanih 37
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odlocb,( v letu 2007 32) po katerih je bila staršem izplacana pomoc v višini
6.384,66 EUR
Obcina je v letu 2008 sofinancirala izvajanje programa »Varne hiše«. V višini
1.873,06 EUR in s tem zagotovila pripadajoci delež sofinanciranja ter omogocila
materam z otroki iz obmocja obcine pomoc in varstvo v navedenem zavodu.
Program varne hiše je delno financiran s strani Min istrstva za delo, družino in
socialne zadeve, Fundacije FIHO in pomurskih obcin.
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva
- 20049001 Centri za socialno delo
Centre za socialno delo Murska Sobota je v letu 2008 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. Center za socialno delo Murska Sobota pa
opravlja za obcino tudi storitve povezane z urejanjem povrnitve pogrebnih
stroškov, ki se izvaja na podlagi zakona o izvajanju pogrebniške dejavnosti.
- 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
nacrtovala sredstva za leto 2008 za pokrivanje stroškov dveh družinskih
pomocnikov. Stroški družinskih pomocnikov so v letu 2008 znašali 14.885,64
EUR.
S tem, ko je obcina zagoto vila 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 2008
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 2008 so temeljila na
takrat trenutnem številu oskrbovancev naše obcine v zavodih širom po Sloveniji.
75 % vseh sredstev programa socialnega varstva je bilo porabljenih za
sofinanciranje oskrbnih stroškov v socialnih zavodih, kar znaša 132.076,65 EUR.
Ugotavljamo, da se v izvajanje programa socialnega varstva vkljucuje vse vec
drugih programov, kot so pomoc na domu, družinski pomocnik in druge. 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
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placila oziroma do doplacila oskrbnih stroškov je bilo v letu 2008 upravicenih
povprecno mesecno 24 oskrbovancev in sicer v naslednjih ustanovah:
Tabela št 25; 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
Dom Danice Vugrinec
VDC Murska Sobota
DOM Beltinci
SKUPAJ

2005

2006

2007

2008

15
2
1
3
2
3
3
1

12
2
1
3

11
1
1
3
1
3
3

12
1
1
3
0
2
3

3
3

1
1
30

24

25

1
1
24

V okviru postavke Pomoc družini na domu so se tudi v letu 2008 zagotavljala
sredstva za nego in pomoc na domu. To službo izvajata delavki 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 2008 porabljenih 36.100,16 EUR. Z izvajanjem pomoci na domu se
upravicencem nadomešca in odmika vstop v institucionalno varstvo. Sama
storitev sodi med preventivne programe in je namenjena uporabnikom, ki imajo
zagotovljene bivalne in druge pogoje življenja in se zaradi bolezni, starosti in
invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe
ne zmorejo sami oziroma zanjo nimajo možnosti.
Obcina je v letu 2008 tudi financira pogostitev starejših obcanov, ki so se izvajala
preko krajevnih skupnosti oziroma krajevnih odborov. Višina planiranih sredstev
ni v celoti izkorišcena, saj so nekatera naselja izvajala pogostitve konec leta
2008 in še stroški niso zapadli v placilo.
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
V proracunu se že nekaj leta zagotavljajo sredstva za izplacilo enkratnih pomoci
ogroženim obcanom, ki so namenjene obcanom za premostitev trenutne
materialne stiske. ter sredstva za pokritje pogrebnih stroškov socialno ogroženih.
Kakor v preteklih letih je razdeljevanje zacasnih in enkratnih pomoci iz vajal
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. Vloge za
dodelitev enkratne denarne pomoci se vložijo na CSD. Ki na podlagi predloženih
dokazil odloci o pravici. Najvec krat se enkratne pomoci dodelijo za
nakup kurjave. Oblacil, placilo položnic in podobno. Praviloma lahko enkratno
denarno pomoc obcan dobi le enkrat letno.
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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.
Za navedeni program je bilo v letu 2008 porabljenih 4.748,46 EUR.
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
V letu 2008 so se v proracunu zagotovila sredstva za izvajanje programov
medobcinskih društev, ki pokrivajo podrocje sociale v višini 3.690 EUR in sicer za
Rdeci križ, Društvo gluhih in naglušnih, Društvo slepih in slabovidnih, Društvo
paraplegikov in Združenje multiple skleroze.

Podrocje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 2201

Servisiranje javnega dolga

- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proracunadomace zadolževanje
v letu 2008 so bili stroški povezani z servisiranjem javnega dolga realizirani v
okviru predvidenih v višini 174.260,80 EUR . Od tega je obcina v skladu z
anuitetnim nacrtom odplacala del dolgorocnega kredita v višini 102.564,12 EUR
in stroške financiranje v višini 70.246,68 EUR .
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 46.500 EUR. Višina proracunske rezerve na dan
31.12.2008 tako znaša 35.050,72 EUR in se prenaša v proracunsko leto 2009.
Pregled proracunske rezerve v obdobju od 01.01.2008 do 31.12.2008
I. Stanje rezerve na dan 01.01.2008
II. Oblikovanje rezerve v letu 2008
SKUPAJ

13.236,34
46.500,00
----------------------59.736,36

III. Poraba sredstev rezerve od 01.01. do 31.12.2008
- prevoz pitne vode s cisternami
3.256,23
- sanacija objektov po neurju ( odvoz azbestne kritine)
8.269,62
- odprava posledic neurja na cestah
13.159,77
--------------------------SKUPAJ poraba
24.685,62
OSTANEK sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.2008 35.050,72
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- 2303 Splošna proracunska rezervacija
- 23039001 Splošna proracunska rezervacija
Na osnovi dolocil Zakona o javnih financah ima obcina oblikovano splošno
proracunsko rezervacijo, ki je namenjena za placila tistih obveznosti, ki v
proracunu niso planirane, oziroma so planirane premalo. V letu 2008 so bila
sredstva porabljena za naslednje namene:
- donacije ob izvedbi maturantskih plesov v višini
120,00
- placilo splošno koristnega dela
669,06
- odpisi po inventurnem elaboratu 2007
3.163,95
- donatorski prispevek za komunalne igre
400,00
- ureditev parcele Zarka Filovci
2,251,86
- prispevek ob izdaji CD plošce
100,00
- lonceni bas za Vrtec Martjanci
49,68
- donacija za PGD Tešanovci
250,00
- sof. projekta RRA Mura-Promocija razvojne regije
1.549,25

F – MEDOBCINSKE INŠPEKCIJSKE SLUŽBE
Podrocje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
- 0601 Delovanje na podrocju lokalne samouprave ter koordinacija vladne
in lokalne ravni
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
Kot poseben proracunski uporabnik nastopajo Medobcinske inšpekcijske službe
in redarstvo, ki so zacele delovati v letu 2007 kot skupni organ vec obcin.
Medobcinsko inšpekcijo in redarstvo s sedežem v Tešanovcih 31 so kot organ
skupne obcinske uprave ustanovile Obcina Cankova, Obcina Gornji Petrovci,
Obcina Grad, Obcina Hodoš, Obcina Kuzma, Obcina Moravske Toplice, Obcina
Puconci, Obcina Rogašovci, Obcina Šalovci in Obcina Tišina za skupno opravljanje
nalog obcinskih uprav na podrocju obcinske inšpekcije, obcinskega redarstva in
urejanja prostora. V ta namen so v letu 2007 so obcine podpisnice Dogovora o
pravicah in obveznostih obcin ustanoviteljic »Medobcinske inšpekcije in
redarstva« sprejele Odlok o ustanovitvi organa skupne obcinske uprave »
Medobcinska inšpekcija in redarstvo« .
Delovati je zacel 1.12.2007 in sicer na podrocju obcinske inšpekcije in
obcinskega redarstva.
Organ skupne obcinske uprave »Medobcinska inšpekcija in redarstvo« je v letu
2008 s svojim delovanjem realiziral zastavljene cilje. Opravljeno je bilo
nacrtovano število inšpekcijskih nadzorov in planiranih ogledov. Organ skupne
obcinske uprave je v letu 2008 obravnaval 277 prijav, prav tako pa je obravnaval
244 zadev, ki so v postopku prijave.
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V 64 zadevah sta inšpektorja uvedla prekrškovni postopek, v 177 zadevah pa sta
izrekla opozorilo. Redar je izrekel ustno opozorilo 39 primerih.
V letu 2008 je bilo uspešno zakljucenih 96 odstotkov vseh zadev, v ostalih
zadevah pa je postopek še odprt. Najvec kršitev se je nanašalo na podrocje
komunalnih odpadkov ter na javne in druge površine.
V proracunu obcine so bila sredstva predvidena za pokrivanje plac z vsemi
pripadajocimi stroški dela in drugimi stroški za opravljanje dejavnosti samo kot
del za obcino Moravske Toplice. Tako so bili stroški realizirani v višini 120.426,75
EUR in sicer so bile v letu 2008 izplacane place z vsemi pripadajocimi dajatvami
in stroški dela za tri zaposlene osebe- dva inšpektorja in en redar. Stroški
medobcinskih inšpekcij in redarstva so se razdelili med vse obcine podpisnice
dogovora. Obcinam so bili posredovani zahtevki. Na podlagi dogovorjenega
deleža odpade na obcino Moravske Toplice 26.750,20 EUR
Cilji MIR so opravljanje upravnih, strokovnih in svetovalnih naloge obcinskih
uprav obcin ustanoviteljic na svojem podrocju dela, predvsem izvajanje nadzora
nad izvajanjem obcinskih predpisov oz. predpisov, ki jih pooblašcajo za
inšpekcijski nadzor, sodelovanje z obcinami pri reševanju posamezne
problematike iz njihove pristojnosti ter
opozarjanje obcin na morebitne
neskladnosti, povezane z nadzorom.
Na podrocju redarstva je cilj tudi skrb za javno in prometno varnost na obmocju
obcin ustanoviteljic.
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji deloma doseženi, saj je za ucinkovito delo
potrebno še uskladiti nekatere obcinske predpise v smislu pristojnosti in
sankcioniranja, delo redarja pa bo lahko bolj ucinkovito šele po opravljenem
usposabljanju redarja, ki trenutno poteka.

G/ KRAJEVNE SKUPNOSTI
Na podlagi statuta obcine Moravske Toplice je na obmocju obcine ustanovljenih
14 krajevnih skupnosti, v katerih pa delujejo krajevni odbori. Krajevne skupnosti
kot samostojne pravne osebe se razvršcajo v proracun obcine kot neposredni
proracunski uporabniki. 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 2008.
Izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti se tako vkljucujejo v bilancni del
proracuna obcine. Krajevne skupnosti so v letu 2008 razpolagale s 147.854,21
EUR izvirnih prihodkov ki so bili v celoti porabljeni za namene krajevnih
skupnosti. Pregled prihodkov in porabe po posameznih krajevnih skupnosti
oziroma krajevnih odborov je sestavni del realizacije prihodkov in odhodkov
proracun obcine za leto 2008.
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Kot neposredni proracunski uporabnik pa svoje prihodke in stroške evidentira
Javni sklad obcine Moravske Toplice za gospodarjenje z nepremicninami. V letu
2008 je Sklad pridobival sredstva iz naslova prodaje stavbnih zemljišc v
Martjancih. Sredstva pa so se namenjala za nadaljnjo opremljanje zemljišc v
Martjancih za potrebe stanovanjske gradnje. Pregled prihodkov in stroškov je
priloga k zakljucnemu racunu proracuna obcine Moravske Toplice za leto 2008.

Obrazložitev pripravila:
Obcinska uprava

Župan:
Franc CIPOT
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