II. POSEBNI DEL PRORACUNA-obrazložitev
Struktura posebnega dela proracuna je predpisana, in sicer so odhodki predstavljeni
po institucionalni klasifikaciji (t.j. po proracunskih uporabnikih), ki se s svojimi
financnimi nacrti vkljucujejo v proracun. Proracunski uporabniki pa so:
A – Obcinski svet
C – Župan, podžupan
D – Nadzorni odbor
E – Obcina -obcinska uprava
KS 01 – Krajevna skupnost Andrejci
KS 02 – Krajevna skupnost Bogojina
KS 03 – Krajevna skupnost Filovci
KS 04 – Krajevna skupnost Ivanovci
KS 05 – Krajevna skupnost Krnci
KS 06 – Krajevna skupnost Martjanci
KS 07 – Krajevna skupnost Moravske Toplice
KS 08 – Krajevna skupnost Motvarjevci
KS 09 – Krajevna skupnost Noršinci
KS 10 – Krajevna skupnost Prosenjakovci
KS 11 – Krajevna skupnost Ratkovci
KS 12 - Krajevna skupnost Sebeborci
KS 13 – Krajevna skupnost Selo Fokovci in
KS 14 – Krajevna skupnost Tešanovci
F – Medobcinske inšpekcijske službe
Institucionalni klasifikaciji sledi programska klasifikacija, ki je zavezujoca tako za
državni kot tudi obcinske proracune in namen katere je, da se poenoti oblika
proracunov lokalnih skupnosti in omogoci primerljivost med lokalnimi skupnostmi. V
skladu s programsko klasifikacijo ima vsak posamezni financni nacrt naslednjo
strukturo:
Ø podrocja proracunske porabe (dvomestna šifra),
Ø glavni programi (štirimestna šifra),
Ø podprogrami ( osemmestna šifra)
Vsak podprogram je nato razdeljen na proracunske postavke, vsaka proracunska
postavka pa v skladu s predpisano ekonomsko klasifikacijo na posamezne
ekonomske namene oziroma konte.
Posebni del proracuna torej prikazuje analiticne naloge na odhodkovni strani
proracuna ( odhodki po programski klasifikaciji s proracunskimi postavkami).
Globalna opredelitev odhodkov je bila razclenjena v temeljnih izhodišcih za pripravo
proracuna obcina Moravske Toplice za leto 2009, ki so sestavni del proracuna za
leto 2009.
V gradivu predstavljamo podatke v stolpcih, ki so obvezni, struktura pa je oblikovana
v skladu s programsko klasifikacijo, ki je za leto 2009 podobna oziroma enaka
strukturi proracuna v predhodnih letih.
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V tabelah so prikazani naslednji stolpci:
Ø realizacija 2007
Ø oceno realizacije proracuna 2008, ki prikazuje rebalans proracuna za leto 2008
Ø plan 2009,
Ø indeks predloga plana 2009 glede na realizacijo proracuna v letu 2007,
Ø indeks predloga plana 2009 glede na oceno realizacije proracuna v letu 2008.
Tudi Nacrt razvojnih programov za obdobje 2009-2012 je pripravljen na enak nacin
kot posebni del proracuna na predpisanem obrazcu oziroma po predpisani obliki in
se ne razlikuje od nacrta razvojnih programov leta 2008.
Tabelarni del odhodkov po podrocjih proracunske porabe je podan v prilogi.
V naslednji tabeli pa so prikazani odhodki po podrocjih proracunske porabe za
neposredne uporabnike proracuna po klasifikaciji od A – F ( obcina) brez krajevnih
skupnosti:
Tabela 1
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
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
08 Notranje zadeve in varnost
10 Trg dela in delovni pogoji
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
12 Pridobivanje in distribucija energetskih
surovin
13 Promet, prometna infrastruktura in
komunikacije
14 Gospodarstvo
15 Varovanje okolja in naravne dedišcine
16 Prostorsko planiranje in stan.kom.dejavnost
17 Zdravstveno varstvo
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
19 Izobraževanje
20 Socialno varstvo
22 Servisiranje javnega dolga
23 Intervencijski programi in obveznosti
ODHODKI SKUPAJ
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Vrednost Delež Vrednost Delež
2008
v%
2009
v%
141.477
1,26
152.313
1,18
7.620
0,07
8.727
0,07
0
0,00
0
0,00
322.580
525.477
130.342
3.810
57.180
182.820

2,88
4,69
1,16
0,03
0,51
1,63

66.318
630.778
144.995
3.959
64.642
854.072

0,51
4,87
1,12
0,03
0,50
6,59

0

0,00

0

0,00

3.807.039
1.882.610
282.846
703.285
81.000
466.828
2.165.630
218.200
179.500
55.500

33,95
16,79
2,52
6,27
0,72
4,16
19,31
1,95
1,60
0,49

1.831.996
1.142.799
1.603.965
3.486.905
93.044
673.147
1.763.755
249.519
144.000
40.402

14,14
8,82
12,38
26,91
0,72
5,20
13,61
1,93
1,11
0,31

11.213.744 100,00 12.955.336

100

V nadaljevanju so podane obrazložitve posameznih financnih nacrtov.

A – OBCINSKI SVET
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.

Podrocje porabe 01 – POLITICNI SISTEM
- 0101 Politicni sistem
Pravne podlage:
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o politicnih strankah
- Zakon o volilni kampanji
- Statut obcine Moravske Toplice
- Obcinski odloki in pravilniki
- 01019001 Dejavnost obcinskega sveta

60.602 €

Zakon o lokalni samoupravi v 100.b clenu doloca, da so clani obcinskega sveta
upraviceni do placila za nepoklicno opravljanje funkcije. Izdatek za ta namen je za
leto 2009 nacrtovan v višini 35.000 €, vkljucuje pa tudi sejnine, ki jih bodo prejeli clani
delovnih teles obcinskega sveta ter clani komisij, ki jih imenuje župan. Pri planiranju
odhodkov za dejavnosti obcinskega sveta, je za leto 2009 upoštevan okvirni program
dela obcinskega sveta Obcine Moravske Toplice in za to leto predvideno število sej.
Število sej in potrebna višina sredstev za delovna telesa obcinskega sveta je
ocenjeno na podlagi predvidene realizacije v letu 2008. Sejnine so izracunane v
skladu s Pravilnikom o placah in drugih prejemkih obcinskih funkcionarjev, delovnih
teles obcinskega sveta ter cla nov drugih obcinskih organov v Obcini Moravske
Toplice.
Za delovanje obcinskega sveta se namenjajo poleg sredstev za izplacilo sejnin tudi
sredstva za pokrivanje stroškov reprezentance in pogostitev, materialni stroški
povezani z delovanjem obcinskega sveta ter izdatki za službena potovanja.
Glede na to, da Pravilnik o placah in drugih prejemkih obcinskih funkcionarjev ne
doloca višino nadomestil funkcionarjem v javnih zavodih, javnih gospodarskih
zavodih, javnih podjetjih in skladih ter ob upoštevanju dejstva, da se javni zavodi,
podjetja in skladi v celoti oziroma delno sofinancirajo iz sredstev obcinskega
proracuna, se predlaga, da se poenoteno doloci višina izplacil za navedena
nadomestila in sicer:
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funkciji clanov sveta javnih zavodov oziroma upravnemu odboru javnega
gospodarskega zavoda in nadzornemu svetu javnega podjetja in javnega
sklada, ki so v lasti obcine pripada nadomestilo za prevoz z lastnim prevoznim
sredstvom v višini, ki je dolocena z uredbo od kraja stalnega prebivališca v
obcini do sedeža zavoda oziroma podjetja,
- predsedniku upravnega odbora javnega gospodarskega zavoda in
nadzornega sveta javnega podjetja in javnega sklada, ki so v lasti obcine
pripada letno nadomestilo v višini 250 EUR neto, clanom pa nadomestilo v
višini 100 EUR neto,
- predsedniku sveta javnega zavoda, ki so v lasti obcine pripada letno
nadomestilo v višini 150 EUR neto, clanom pa nadomestilo v višini 50 EUR
neto.
Nadomestila se izplacajo v breme racuna proracunskega uporabnika.
-

V okviru dejavnosti obcinskega sveta pa so planirana tudi sredstva za financiranje
politicnih strank v Obcini Moravske Toplice. Podlaga, za financiranje politicnih strank
iz obcinskega proracuna je 26.clen Zakona o politicnih strankah, po katerem so do
financiranja iz obcinskega proracuna upravicene politicne stranke, ki so kandidirale
na zadnjih volitvah za obcinski svet in so dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za
izvolitev enega clana obcinskega sveta. Stranka je upravicena do višine sredstev,
sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Znesek financiranja
politicnih strank se doloci s sprejemom vsakoletnega proracuna obcine na podlagi
Odloka o nacinu financiranja politicnih strank v Obcini Moravske Toplice.
Cilji delovanja:
Cilji delovanja obcinskega sveta so: obravnava in sprejem statuta obcine, poslovnika
o delu obcinskega sveta oziroma uskladitev z zakonodajo, ki omogocata nemoteno,
organizirano in zakonito delo obcinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih
planov, razvojnih planov obcine, obcinskega proracuna in zakljucnega racuna
proracuna, odlocanje o odtujitvi obcinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje
dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je obcina in drugo.

C – ŽUPAN, PODŽUPAN
Župan je organ obcine, katerega naloge so dolocene v Zakonu o lokalni samoupravi
in Statutu Obcine Moravske Toplice. Župan predstavlja obcino ter skrbi za izvajanje
sklepov obcinskega sveta. Za izvajanje njegovih nalog pa je zadolžena obcinska
uprava.

Podrocje porabe 01 – POLITICNI SISTEM
- 0101 Politicni sistem
Pravne podlage:
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plac v javnem sektorju
- Statut obcine Moravske Toplice
- Obcinski odloki in pravilniki
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- 01019003 dejavnost župana in podžupanov

91.711,00

Vkljucuje place poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje
funkcije, materialne izdatke, vkljucno z izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi.
Predvidena je poraba sredstev za izplacilo bruto plac župana z vsemi pripadajocimi
prispevki in davki v skladu z dolocili Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o
sistemu plac v javnem sektorju, regres za letni dopust, povracila in nadomestila
povezana z delom župana ( prevoz na delo in z dela ter povracilo stroškov prehrane),
pokrivanje zakonskih obveznosti za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje,
stroški reprezentance in drugi izdatki povezani s službenimi potovanji.
Strošek place župana za leto 2009 je nacrtovan skladno z Zakonom o lokalni
samoupravi in 10.clenom Odloka o placah funkcionarjev (UL RS, št, 14/06), ki ga je
Vlada RS na podlagi zahteve 10.clena Zakona o sistemu plac v javnem sektorju
sprejela decembra 2005 za zacetkom izvajanja 1.1.2007.
Izracun place župana, ki funkcijo opravlja poklicno, se ureja s prevedbo oz. uvrstitvijo
v placni razred na podlagi Zakona o sistemu plac v javnem sektorju in že
omenjenega Odloka o placah funkcionarjev. Slednji doloca, da so župani obcin z
5001 do 15000 prebivalci uvršceni v 51. placilni razred (to predstavlja I. bruto oz.
osnovno placo, prikazano na kontu 4000). Županu bo skladno z omenjenim
Odlokom placa do višine 51. placnega razreda narašcala do leta 2010. K placi mu
pripada samo dodatek na delovno dobo (0,3% za vsako zakljuceno leto).
Postavka reprezentance je namenjena kritju stroškov reprezentance župana,
stroškov protokolarnih dogodkov, obiskov delegacij ipd.. Plan se v primerjavi z letom
2008 povecuje za 14%.
Izdatki za službena potovanja so namenjeni povracila stroškov, ki jih ima župan pri
delu in v zvezi z njim (stroški za službena potovanja doma in v tujini - dnevnice,
kilometrina, parkirnina ipd. ) kot doloca podrocna zakonodaja in obcinski akti ter
izdatki za placilo morebitnih nocitev in kotizacij za udeležbo na posvetih in
seminarjih.
Med druge operativne odhodke na proracunski postavki »Nadomestila podžupanom«
je vkljuceno placilo za opravljeno funkcijo podžupanoma. Placa podžupanov je
skladno z novo zakonodajo na podrocju sistema plac v javnem sektorju dolocena v
razponu od 36. do 43. placnega razreda v placni lestvici za funkcionarje in javne
uslužbence v javnem sektorju. Skladno z Odlokom o placah funkcionarjev sta
podžupana obcine Moravske Toplice uvršcena v 36. placilni razred. Ker svojo
funkcijo opravljata nepoklicno, jima pripada skladno z Zakonom o lokalni samoupravi
le 50% place, ki bi jo dobila, ce bi funkcijo opravljala poklicno. Pri nepoklicnih županih
je potrebno upoštevati tudi dolocilo 100.b clena Zakona o lokalni samoupravi, na
podlagi katerega se pri izracunu nadomestila za opravljeno funkcijo dodatek za
delovno dobo ne upošteva.
Cilji delovanja:
Glavni cilj je skrb za razvoj obcine z izboljšanjem in posodobitvijo infrastrukture,
zagotavljanje materialnih pogojev za uresnicevanje sprejetih projektov in programov,
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usklajevanje interesov med proracunskimi uporabniki, promocija obcine, nadzor nad
izvajanjem obcinskih predpisov ter izvajanje sprejetih aktov.

D – NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor je samostojni organ obcine, ki deluje v skladu s poslovnikom.
Globalni cilj nadzornega odbora je z nadzori izboljšati poslovanje proracunskih
uporabnikov s proracunskimi sredstvi in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z
javnimi sredstvi. V skladu z zakonodajo mora biti nadzornemu odboru obcine
omogoceno nemoteno delovanje oziroma mu mora biti zagotovljena pomoc obcinske
uprave.

Podrocje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 0203 Fiskalni nadzor
Pravne podlage:
- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o placilnem prometu
- Zakon o financiranju obcin
- Zakon o izvrševanju proracuna Republike Slovenije
- Statut obcine Moravske Toplice
- Obcinski odloki in pravilniki
- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

4.848,00

Postavka vkljucuje stroške, povezane s povracilom stroškov za delo nadzornega
odbora in sicer : sejnine clanom za udeležbo na sejah NO, placila za izvedbo
nadzorov po programu dela, stroške udeležbe clanov NO na posvetih in seminarjih
ter izvedbo drugih nalog po sklepu županu oz. obcinskega sveta. Višina sejnin za
udeležbo na sejah je dolocena na podlagi Pravilnika o placah in drugih prejemkih
obcinskih funkcionarjev, delovnih teles obcinskega sveta ter clanov drugih obcinskih
organov v Obcini Moravske Toplice. V planu 2009 so sejnine clanov NO izracunane
na podlagi ocene števila sej in opravljenih nadzorov, ki temeljijo na podatkih iz leta
2008. V planu so vkljuceni tudi stroški za udeležbo clanov NO na raznih posvetih,
seminarjih oz. strokovnih predavanjih, ki bodo v letu 2009 organizirana za potrebe
clanov NO ter na drugih seminarjih, ki bodo vsebinsko namenjeni nadgradnji znanj,
potrebnih za izvedbo nadzornih nalog. Iz predpostavk in podatkov iz preteklih let
izhaja, da bo v letu 2009 opravljeni h deset nadzorov v okviru rednih sej na podlagi
programa, ki si ga zastavi odbor oziroma na podlagi predloga obcinskega sveta ali
župana. Za vsak izveden nadzor bo NO pripravil porocilo, s katerim bo seznanil
župana in obcinski svet. Plan za leto 2009 se v primerjavi z letom 2008 povecuje za
27%.
Potrebna sredstva za izvedbo nacrtovanih aktivnosti nadzornega odbora v letu 2008
znašajo 3.810 €. Od tega znaša izdatek kot nadomestilo za opravljanje funkcije
(sejnine) 3.100 €, izdatki za strokovna izobraževanja (dnevnice in drugi stroški) 370 €
in materialni stroški 400 € (pisarniški material, poštnina …).
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Cilji delovanja
Glavni cilj delovanja nadzornega odbora je, da se z nadzori izboljša poslovanje
proracunskih uporabnikov ter zagotovi zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi
sredstvi. Cilj delovanja je nadzorovanje izvrševanja obcinskega proracuna in
proracunskih uporabnikov.

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…) in krajevne
skupnosti.
Cilji delovanja:
- strokovno, ucinkovito in racionalno izvrševanje nalog,
- zakonito in pravocasno uresnicevanje pravic, interesov in obveznosti strank in
drugih udeležencev v postopkih,
- zakonita in upravicena poraba javnih sredstev,
- gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi,
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov
racunovodskih informacij.

Podrocje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 0202 Urejanje na podrocju fiskalne politike
Pravne podlage:
- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o placilnem prometu
- Zakon o financiranju obcin
- Zakon o izvrševanju proracuna Republike Slovenije
- Statut obcine Moravske Toplice
- Obcinski odloki in pravilniki
- 02029001 Urejanje na podrocju fiskalne politike

3.879,00

Postavka zajema placila bancnih storitev in placila storitev organizacijam,
pooblašcenim za placilni promet. Ob prenosu poslovanja na Banko Slovenije je bila
namrec podpisana pogodba o povracilu stroškov za financne transakcije, poleg tega
pa Upravi za javna placila placujemo tudi stroške praznjenja prehodnih racunov na
vplacilne racune obcine. Stroški so ocenjeni na osnovi lanskoletnega plana in
korigirani s stopnjo pricakovane inflacije (le -ta namrec vpliva tudi na cene bancnih
storitev in storitev placilnega prometa).
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Podrocje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE
- 0403 Druge skupne administrativne služba
Pravne podlage:
- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut obcine
- Obcinski odloki in pravilniki
- 04039001 Obvešcanje domace in tuje javnosti

6.989,00

Vsebina podprograma: objava obcinskih predpisov v uradnem glasilu obcine (Uradni
list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava in vzdrževanje spletnih
strani obcine.
Proracunska postavka »Uradne objave« vkljucuje stroške objav sprejetih obcinskih
odlokov, pravilnikov, sklepov ter javnih razpisov v javnih medijih (Uradni list
Republike Slovenije, Uradne objave v raznih casopisih ….) kot to doloca Statut
Obcine To lmin. V ta sklop sodijo tudi stroški drugih objav (obvestil, novic ipd) . Višina
je ocenjena na podlagi dejanske porabe v letu 2007 (korigirano z indeksom
pricakovane inflacije na letni ravni) .
Postavka »Stroški spletne strani obcine in E uprava«vkljucuje sredstva za placila:
- stroškov vzdrževanja in dopolnjevanja »Kataloga informacij javnega znacaja«, ki
ga je obcina dolžna na primeren nacin javno objavljati (uradno glasilo,svetovni
splet) in redno vzdrževati skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega
znacaja,
- stroškov najema strežnika in tekocega vzdrževanja obcinske uradne spletne
strani.

- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

26.200,00

Vsebina podprograma: pokroviteljstva obcine oziroma ožjega dela obcine pri
prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja
obcinskega in državnih praznikov.
Postavka je namenjena pokrivanju stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo
obcinskega praznika v mesecu septembru. V te izdatke so vkljuceni stroški
organiziranja in izvedbe prireditev, srecanj in drugih protokolarnih dogodkov po
programu obcinskega praznika ter stroški pisarniškega materiala, obvešcanja
javnosti, izplacila honorarjev nastopajocim, pogostitev in drugi spremljajoci izdatki,
povezani s slavnostno prireditvijo. Glede na realizacijo v letu 2008 se za leto 2009
planirajo sredstva za 5,6 % višje.

- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z obcinskim premoženjem

33.129,00

Vsebina podprograma: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje
obcine, upravljanje in tekoce vzdrževanje poslovnih prostorov obcine (tudi
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protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti obcine,
investicije v poslovne prostore v lasti obcine.
Planirana sredstva na proracunski postavki »Vzdrževanje premoženja« predstavljajo
pokrivanje stroškov, ki so povezani z razpolaganjem in upravljanjem z obcinskim
premoženjem, to so stroški, ki se navezujejo na tekoce vzdrževanje premoženja.
Sem spadajo tudi zavarovalne premije . V okviru operativni odhodkov povezanih z
urejanjem premoženja - oglasi, najemnine, stroški notarjev , izvršb, odvetnikov in
drugi.

Podrocje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
- 0601 Delovanje na podrocju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

3.200,00

V okviru tega programa so planirana sredstva za financiranje dejavnosti Regionalne
razvojne agencije Mura, ki so namenjena izvajanju nalog opredeljenih v Zakonu o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in zajemajo programiranje, pripravo,
spremljanje, porocanje in nadzor nad izvajanjem regionalnih razvojnih programov,
pripravo Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2007-2013 ter splošne,
informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije.
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti obcin, ožjih delov obcin in zvez obcin
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti obcin, ožjih delov obcin in zvez obcin
vkljucuje sredstva za delovanje ožjih delov obcin in zvez obcin.
- 06029001 Delovanje ožjih delov obcin

25.464,00

V proracunu obcine za leto 2009 se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje krajevnih
skupnosti, krajevnih in vaških odborov .
Sredstva ožjim delom obcine so namenjena za delovanje organov v 28 krajevnih
odborih na obmocju obcine Moravske Toplice. Višina dodeljenih sredstev
posameznemu naselju je razvidna iz spodnje tabele. Sredstva se v primerjavi s
preteklim letom povecujejo za 48%.
Tabela 2

NASELJE
ANDREJCI
BERKOVCI
BOGOJINA
BUKOVNICA
CIKECKA VAS

ŠT.PREB.

225
61
596
46
98
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4 EUR po preb.

900
244
2.384
184
392

FILOVCI
FOKOVCI
IVANCI
IVANJŠEVCI
IVANOVCI
KANCEVCI
KRNCI
LONCAROVCI
LUKACEVCI
MARTJANCI
MLAJTINCI
MORAVSKE TOPLICE
MOTVARJEVCI
NORŠINCI
PORDAŠINCI
PROSENJAKOVCI
RATKOVCI
SEBEBORCI
SELO
SREDIŠCE
SUHI VRH
TEŠANOVCI
VUCJA GOMILA
SKUPAJ

497
227
254
41
138
56
59
72
56
533
190
754
196
246
56
179
61
535
309
63
110
398
310
6.366

1.988
908
1.016
164
552
224
236
288
224
2.132
760
3.016
784
984
224
716
244
2.140
1.236
252
440
1.592
1.240
25.464

V okviru proracunske postavke za funkcionalno dejavnost krajevnih skupnosti
oziroma krajevnih odborov se del sredstev namenja tudi za izplacilo nadomestila za
opravljeno funkcijo. Tako predsednikom krajevnih skupnosti oziroma krajevnih
odborov pripada na letni ravni nadomestilo za opravljeno funkcijo v višini, ki je
dolocena na podlagi števila prebivalcev v posameznem naselju in sicer:
- v naseljih do 100 prebivalcev nadomestilo v višini 100 EUR neto
- v naseljih od 101 do 200 prebivalcev nadomestilo v višini 150 EUR neto
- v naseljih od 201 do 300 prebivalcev nadomestilo v višini 200 EUR neto ter
- v naseljih nad 300 prebivalcev nadomestilo v višini 250 EUR neto.
Letno nadomestilo pripada tudi clanom sveta krajevne skupnosti oziroma krajevnega
odbora v višini 50 EUR neto.

- 0603 Dejavnost obcinske uprave
Vsebina podprograma: place zaposlenih v obcinski upravi, sredstva odpravo
nesorazmerij med osnovnimi placami, materialni stroški in vzdrževanje in nakup
opreme za potrebe obcinske uprave).
- 06039001 Administracija obcinske uprave

450.169,00

V okviru tega programa se planirajo sredstva na šestih proracunskih postavkah in
sicer se zagotavljajo sredstva za bruto place, regres za letni dopust in stroške dela
uprave, prispevke delodajalca, davek na izplacane place, sredstva za dodatno
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kolektivno pokojninsko zavarovanje, materialne stroške za delovanje obcinske
uprave, sredstva za odpravo nesorazmerij plac v javnem sektorju glede na uvedbo
novega sistema obracunavanja plac na podlagi Zakona o sistemu plac v javnem
sektorju.
S 1.8.2008 se za vse javne uslužbence zacel izvajati nov sistem plac v javnem
sektorju. Po novem zakonu se izplacujejo place vsem zaposlenim v javnem sektorju,
prav tako se postopno odpravljajo nesorazmerja med placami v javnem sektorju.
Višina sredstev, potrebnih za place in prispevke delodajalca v letu 2009 je
nacrtovana na podlagi veljavnih predpisov in nacrtovane ene nove zaposlitve, ki je
bila predvidena že v nacrtu delovnih mest za konec leta 2008.
Kot izhodišce pri izracunu potrebnih sredstev za delovanje uprave je bilo upoštevano
število zaposlenih v obcinski upravi v skladu s kadrovskim nacrtom za leto 2009 ter
uradno povecanje izhodišcne place v javnem sektorju za leto 2009. V predlogu
proracuna se v skladu z navedenim predvidevajo sredstva za izplacilo plac in
stroškov dela za 12 zaposlenih.
V skladu z veljavno zakonodajo smo nacrtovali tudi del sredstev za place iz naslova
napredovanja in vrednotenja delovne dobe.
Del place za delovno uspešnost pripada javnemu uslužbencu, ki je pri delu dosegel
nadpovprecne delovne rezultate ali je bil nadpovprecno delovno obremenjen.
Skladno z navodili MF in sklepom Vlade RS smo skupen obseg sredstev za izplacilo
delovne uspešnosti nacrtovali v višini 2% letnih sredstev za place.
Sredstva za regres za letni dopust so planirana ob upoštevanju števila upravicencev .
Potrebna sredstva za povracila in nadomestila, kamor sodijo stroški prevoza na in iz
dela ter stroški regresa za prehrano zaposlenih v obcinski upravi, so nacrtovani
skladno s poprecno letno rastjo cen (izhodišcna osnova je znesek izplacanih
nadomestil in povracil v decembru 2008).
Pri nacrtovanju sredstev za prispevke za socialno varnost so upoštevane obstojece
prispevne stopnje, in sicer :
- prispevek ZPIZ: 8,85 % od mase plac (1.bruto)
- prispevek ZZZS: prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56 % in
prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 % od mase plac (1.bruto)
- prispevek za zaposlovanje: 0,06 % od mase plac (1.bruto)
- prispevek za porodniško varstvo: 0,10 % od mase plac (1.bruto)
Usklajevanje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2009
se nacrtuje z isto rastjo, kot se nacrtujejo place javnih uslužbencev.
Med spremembami davcne zakonodaje je nacrtovana tudi postopna ukinitev davka
na izplacane place. S predvidenimi spremembami zakona so že od leta 2006 dalje
znižane davcne stopnje (vsako leto za dolocen odstotek). Pri planiranju pravic
porabe za davek na izplacane place so upoštevane dolocbe Zakona o davku na
izplacane place, po katerih se je v letu 2008 nadaljevalo postopno zniževanje
davcnih stopenj v primerjavi z veljavnimi predpisi v letu 2007. Na podlagi navedenih
sprememb se s 1. januar 2009 ukinja davek na izplacane place.
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Pri sredstvih za materialne stroške obcinske uprave so planirani izdatki, 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. Kot izhodišce za dolocitev
predloga posameznih stroškov je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina
stroškov po posameznih vrstah v letu 2008.
Med materialnimi stroški so zajeti tudi materialni stroški povezani z opravljanjem
administrativno racunovodskih del za javne zavode, obcinsko gasilsko zvezo,
obcinsko športno zvezo in drugimi , za katere se le ta dela opravljajo v okviru
obcinske uprave.
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
obcinske uprave
40.500,00
V letu 2009 se bodo sredstva zagotavljala za tekoca vzdrževanja na opremi in
objektih, s katerimi razpolaga obcinska uprava, prav tako se bo delno posodobila in
nabavila nova racuna lniška in programska oprema, pisarniška oprema in pohištvo v
skladu z Nacrtom pridobivanja premicnega premoženja obcine .
Izdatki za nakup opreme obsegajo stroške nabave opreme s ciljem modernizacije
obstojece in nadomestitve dotrajane pisarniške, telekomunikacijske, racunalniške in
druge tehnicne opreme, potrebne za delo obcinske uprave. Sredstva bodo
porabljena tudi za nakupe rezervnih delov, potrebnih pri morebitnih popravilih
opreme.
Pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plac v javnem sektorju
- Zakon o izvrševanju proracuna Republike Slovenije
- Statut obcine Moravske Toplice
- Obcinski odloki in pravilniki in
- Drugi predpisi, ki urejajo to podrocje

Podrocje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami
- 07039001 Pripravljenost sistema za zašcito, reševanje in pomoc

16.969,00

Tako kot v predhodnih letih se tudi v letu 2009 sredstva planirajo na dveh
proracunskih postavkah in sicer:
- sredstva za dejavnost zašcite in reševanja, kjer se zagotavljajo za izvedbo
usposabljanj v specialnosti, izobraževanj in vaj enot zašcite in reševanja ter drugih
operativnih enot povezanih z reševanje m, kakor tudi povrnitev stroškov pripadnikom
reševalnih enot, ki se angažirajo v primeru nesrec. V letu 2009 se planira tudi
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izvedba vaj s preizkusom znanja enot civilne zašcite predvsem ekip prve medicinske
pomoci ter pregledi pripravljenosti vseh enot in ekip v Obcini Moravske Toplice.
- planirajo se tudi sredstva za nabavo osebne zašcitne opreme za enote zašcite in
reševanja, kakor tudi sredstva za vzdrževanje hidrantov v obcini, ki so prav tako
pomembni za izvajanje zašcite in reševanja
Glavni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrecami je zmanjšanje števila
naravnih nesrec ter preprecitev oziroma zmanjšanje žrtev v primeru nesrec in drugih
posledic.
Glavne skupine nalog na tem podrocju so preprecevanje nesrec, pripravljenost na
nesrece, zašcita pred nevarnimi snovmi, reševanje in pomoc ob nesrecah ter
sanacija posledic nesrec.
Sile za zašcito in reševanje sestavljajo enote, službe in drugi operativni sestavi
društev in drugih organizacij, pooblašcena podjetja, zavodi ter enote in službe civilne
zašcite.
- 07039002 Delovanje sistema za zašcito,reševanje in pomoc

128.026,00

Sredstva za redno dejavnost požarnega varstva so namenjena za zagotavljanje
rednega delovanja izvajalcev javnih služb na podrocju požarnega varstva. Delitev
sredstev po posameznem izvajalcu javne gospodarske službe se bo dolocila s
pogodbo, s katero posamezni izvajalec prevzema odgovo rnost za izvajanje javne
službe.
V sladu z Aneksom k pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v Obcini Moravske
Toplice se za PGD, ki bodo opravljala dejavnost javne gasilske službe za 2009,
zagotavljajo potrebna sredstva za delovanje in nabavo opreme v skladu s
standardizacijo in tipizacijo, ki velja za posamezni tip kategorizirane gasilske enote.
Skupna sredstva za opravlja nje javne gasilske službe se zagotavljajo za naslednje
namene:
- Tekoca sredstva za opravljanje društvene dejavnosti,
- Tekoca sredstva za delovanje operativne enote,
- Sredstva za skupne namene v okviru OGZ Moravske Toplice,
- Sredstva za nabavo operativne opreme.
Sredstva požarne takse so sredstva pridobljena iz državnega proracuna iz naslova
deleža vplacanih zavarovalnih premij in jih razdeljuje na podlagi vlog Odbor za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in se lahko porabljajo le do višine zbrane
takse za namene, ki so opredeljeni z zakonom – to je nabavo in vzdrževanje gasilske
opreme.
Tako kot v preteklih letih se tudi v proracunu za leto 2009 zagotavljajo sredstva za
nujno vzdrževanje vaško gasilskih domov.
Pravne podlage:
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
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Podrocje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
To podrocje zajema financiranje delovanja obcinskega Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu.
- 0802 Policijska in kriminalisticna dejavnost
- 08029001 Prometna varnost

3.959,00

V postavki so 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. Ta svet skrbi za razvijanje in uveljavljanje
ukrepov za vecjo varnost, za dvig varnostne kulture udeležencev v prometu ter za
razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v
cestnem prometu. Kljucne naloge so izvedba aktivnosti za prometno vzgojo otrok in
mladostnikov. Predvidene so tudi izvedbe akcij, vezanih na posamezne skupine
udeležencev v cestnem prometu, kot tudi izvajanje vzporednih dejavnosti. Letni cilj je
organizacija cim vec aktivnosti preventivnega pomena, ki bodo zagotovile boljšo
obvešcenost in osvešcenost udeležencev cestnega prometa, bolj kulturno obnašanje
in vecje spoštovanje pravil v cestnem prometu ter s tem povezano vecjo varnost
udeležencev v cestnem prometu.
Pravne podlage:
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o lokalni samoupravi

Podrocje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 1003 Aktivna politika zaposlovanja
Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vkljucuje sredstva za
vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb
preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na podrocjih, ki se financirajo iz
obcinskega
proracuna
(socialno-varstvenih,
izobraževalnih,
kulturnih,
naravovarstvenih, komunalnih dejavnosti).
- 10039001 Povecanje zaposljivosti

66.642,00

V okviru podprograma povecanje zaposljivosti se zagotavljajo sredstva za izvajanje
javnih del. Navedeni programi se iz obcinskega proracuna sofinancirajo v višini do
40% sredstev za place s pripadajocimi materialnimi stroški in regresom za letni
dopust, 60% sredstev za place in stroške dela - prevoz na delo in z dela ter regres
za malico zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje. Izvajanje zaposlitvenih programov
preko javnih del se predvideva na socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih,
turisticnih in komunalnih podrocjih. Programi javnih del se nadaljujejo tudi v letu 2009
in se oblikujejo na podlagi interesa dosedanjih izvajalcev po vkljucevanju zaposlenih
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preko javnih del v izvajanje njihove dejavnosti. Izvajajo se tudi drugi programi Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje, ki z razlicnimi oblikami financnih pomoci
vzpodbujajo zaposlovanje brezposelnih oseb.
S spremembo in dopolnitvijo Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (UL RS št. 79/06) se je višina place javnih delavcev spremenila. Javni
delavce je tudi v letu 2009 upravicen do place, izražene v deležu od minimalne place
po stopnjah strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravlja v programu javnega
dela.
Dosedanji deleži pokrivanja place javnih delavcev pa se v primerjavi z letom 2008 ne
spreminjajo, in sicer 60% place (II.bruto) refundira Zavod RS za zaposlovanje na
podlagi predloženih mesecnih obracunov, 40 % pa zagotavlja izvajalec oziroma
narocnik.
Pravne podlage:
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Podrocje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 1102 Programi reforme kmetijstva in živilstva
- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

16.000,00

Program vkljucuje sredstva za financiranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in
živilstvu v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoci na podrocju razvoja
kmetijstva in podeželja v obcini, ki je bil sprejet leta 2007. Pravilnik je usklajen z
državno in evropsko zakonodajo za kmetijske državne pomoci ter v skladu z
zakonodajo tudi priglašen Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
Ministrstvu za finance.
Po pravilniku se lahko sredstva dodelijo za pomoc za placilo zavarovalnih premij,
zagotavljanje tehnicne podpore v kmetijstvu, promocijo in trženje proizvodov in
storitev, izobraževanje in usposabljanje na podrocju dopolnilnih in nekmetijskih
dejavnosti ter predelave in trženja. Sredstva se dodelijo po javnem razpisu.
Del sredstev je namenjeno tekoci porabi na podrocju kmetijstva.
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmocij

345.011,00

Navedeni program vkljucuje sredstva za obnovo vasi, kamor se lahko uvršca ureditev
infrastrukture na podeželju. Sem se uvršcajo sredstva za ureditev vaških cest in
poljskih poti.
Sredstva se lahko namenjajo tudi urejanju vaških središc in objektov skupnega
pomena v vaseh, podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turisticna dejavnost,
domaca obrt…) .
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Za posamezne projekte, ki se bodo izvajali v okviru navedenega programa, se je
obcina prijavila na ustrezne razpise in kandidirala za pridobitev sredstev.
V primeru pridobitve dodatnih sredstev in s tem povezano možnostjo izvedbe
ukrepov v vecjem obsegu, se bo temu ustrezno postavka povecala z rebalansom.
Za potrebe crpanja EU sredstev iz naslova kohezijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) so obcine Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske
Toplice, Rogašovci, Šalovci in Tišina z namenom vzpostavitve ucinkovitega javno
zasebnega partnerstva za pripravo in izvajanje lokalne razvojne strategije ustanovile
»LAS GORICKO« v okviru Pobude LEADER (4. os Evropskega sklada za razvoj
podeželja 2007-2013). LAS bo skrbela tudi za koordinacijo projektov in jih prijavljala
na javne razpise. Za leto 2009 smo za tovrstne aktivnosti lokalne akcijske skupine
predvideli doloceno višino sredstev.

-11029002 Zemljiške operacije

472.280,00

V letu 2009 je predvidena izvedba komasacij v k.o. Ratkovci in k.o. Ivanjševci, za
kateri se bodo delno sredstva zagotavljala na podlagi sredstev iz javnega razpisa
na ARSKTRP.
V postopku priprave na uvedbo komasacij so še komasacijska obmocja v k.o.
Noršinci in Martjanci, prav tako pa so dane pobude za izvedbo komasacij še v
nekaterih drugih naseljih v obcini.
Na obmocjih, kjer se bodo izvajale komasacije se bodo vzporedno izvajala tudi nujno
potrebna agromelioracijska dela, predvsem krcenja zarasti v delu, kjer kmetijska
zemljišca še niso prevec zarašcena ter ureditev jarkov za odvajanje vode s kmetijskih
zemljišc. Za ta dela bomo poskušali pridobiti državna sredstva in se bomo prijavili na
javni razpis ARSKTRP. Agromelioracijska dela bodo delno izvedena še tudi na
obmocjih, kjer so se komasacijska dela že zakljucila.
Cilj agromelioracij je ohranjanje obstojecih kmetijskih zemljišc in preprecevanje
zarašcanja. Namen ukrepa je omogociti strojno obdelavo kmetijskih zemljišc, kar
pomeni hitrejše in lažje spravilo. Na urejenih kmetijskih zemljišcih je zagotovljena tudi
vecja varnost pri delu.
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

5.010,00

Stroški oskrbe zapušcenih psov
Zakon o zašciti živali – UPB1 (Ur.l.RS št. 20/2004) v 27. clenu navaja, da:
- se zapušcenim živalim zagotovi pomoc, oskrba in namestitev v zavetišcu,
- je zagotovitev zavetišca lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna
služba, pri cemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v obcini zagotovljeno
eno mesto v zavetišcu,
- je lahko imetnik zavetišca obcina oz. vsaka fizicna ali pravna oseba, ki izpolnjuje
predpisane pogoje.
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Obcina Moravske Toplice je z zavetišcem za živali d.o.o., Mala hiša 18.06.2008
podpisala pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapušcenih živali, s
katero le – ta zagotavlja izvajanje oskrbe in namestitve zapušcenih živali za podrocje
Obcine Moravske Toplice. Na podlagi uradne evidence MKGP-VURS je v Obcini
Moravske Toplice registriranih 1002 živali (psov). Obcina Moravske Toplice ima na
podlagi števila psov v najemu dva boksa.
Ker je komaj v drugi polovici letošnjega leta zavetišce za živali zacelo obratovati, so
se do delovanja zavetišca sredstva za oskrbo zapušcenih psov namenjala
pooblašcenim organizacijam, ki izvajajo dela povezana z oskrbo in zavetišcem živali.
Obcina Moravske Toplice je skladno z zakonodajo dolžna pokrivati stroške prevoza
in oskrbe v azilu, za živali z njenega obmocja.

- 1104 Gozdarstvo
Glavni program 1104 Gozdarstvo vkljucuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje
gozdne infrastrukture.
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

12.580,00

Iz prehodnih racunov Uprave za javna placila se na vplacilni racun obcine praznijo
sredstva pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih placujejo lastniki gozdov.
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so sestavni del primerne porabe obcine. Ta
sredstva mora obcina skladno z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
porabiti za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih. Za leto 2009 je
prihodek iz tega naslova planiran v višini 7.000,00 € (predstavljajo okrog 55%
planiranih stroškov na tej postavki). Ostalih 45% pa so sredstva, ki jih na podlagi
obracuna izvedenih vzdrževalnih del na gozdnih cestah, obcini sofinancira
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in obcina iz lastnih virov. Za
vzdrževanje gozdnih cest obcina v sodelovanju z Zavodom za gozdove sklepa
pogodbe z izvajalci, izbranimi na podlagi javnega zbiranja ponudb.
Pravne podlage:
- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljišcih
- Zakon o zašciti živali
- Zakon o gozdovih
- Zakon o lokalni samoupravi

Podrocje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
- 1302 Cestni promet in infrastruktura
Zakonodaja doloca statusno dolocenim in kategoriziranim javnim cestam enotna
pravila in strokovne podlage za graditev in vzdrževanje vseh javnih cest. S tem
zagotavlja enake pogoje za kakovosten in varen prevoz vsem uporabnikom cest na
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celotnem cestnem omrežju na državni in lokalni ravni. Doloca tudi obvezno
gospodarsko javno službo za zagotavljanje usposobljenosti teh cest za varen in
neoviran promet ter ureja upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo teh cest in
prometa na njih. S tem in na podlagi dejstva, da se lokalnim skupnostim višina
primerne porabe doloca tudi na podlagi razmerja med dolžino lokalnih cest in javnih
poti na prebivalca v posamezni obcini oziroma sorazmerno na podlagi razvejanosti
cestnega omrežja je obcina dolžna v proracunu zagotavljati zadosten obseg sredstev
za tekoce vzdrževanje in urejanje obcinskih cest.
- 13029001 Upravljanje in tekoce vzdrževanje obcinskih cest

399.569,00

Postavka zajema redno letno vzdrževanje lokalnih cest in redno zimsko vzdrževanje
lokalnih cest ter druge operativne odhodke. Vzdrževanje obcinskih cest se izvaja po
programu vzdrževalca obcinskih cest, Javnega komunalnega podjetja Cista narava
d.o.o.
V okviru rednega vzdrževanja cest se opravljajo naslednja dela:
• pregledi cest,
• cišcenje vozišca in naprav za odvodnjavanje,
• obsekovanje in obrezovanje rastlinja ter košnja ob cesti ,
• krpanje vozišc,
• odstranjevanje nanosov,
• postavljanje nove in vzdrževanje prometne signalizacije ,
• gramoziranje makadamskih vozišc
• popravilo in postavljanje novih odbojnih ograj,
• manjša popravila objektov ceste,
• priprava na zimsko službo,
• zimski pregledi cest,
• pluženje in posipanje lokalnih cest,
• dela ob koncu zimske službe.
Za redno vzdrževanje cest se sklene pogodba obicajno za celo proracunsko leto in
za vse lokalne ceste .

- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obcinskih cest

1.276.424,00

Poleg sredstev namenjenih v proracunu za vzdrževanje obcinskih cest se namenjajo
tudi sredstva za obnovo oziroma posodobitve obcinskih cest, do obstojece asfaltirane
javne ceste. Prioriteta pri izvajanju projektov so projekti, za katere so pridobljena
sredstva iz naslova javnih razpisov – regionalni razvojni projekti .oziroma
posodobitve cest oziroma odsekov cest, za katere so obcani že podpisali pogodbe o
sofinanciranju in delno tudi pokrili svoje obveznosti. Posodobitve posameznih ceste
so vkljucene v nacrt razvojnih programov obcine za leto 2009 .
Dosedanja strategija razvoja lokalnega cestnega omrežja je temeljila na
»odpravljanju« makadamskih vozišc, manj pa na ohranjanju – obnavljanju
obstojecega asfalta. Le to pa predstavlja vsako leto slabšanje stanja v toliki meri, da
dolocenih asfaltnih cestišc zaradi unicenosti ni možno preplastiti, pac pa je potrebna
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sanacija in novo asfaltiranje. Vsekakor pa pozornost zahtevajo tudi dotrajani asfalti
zaradi obrabe, poškodb zaradi povecanega prometa - preobremenjenosti zaradi
povecanega števila vozil kakor tudi njihove teže. V izogib nastankom vecjih stroškov
je potrebno v bodoce pristopiti k povecanju vzdrževalnih del na obstojecih cestišcih z
ohranjanjem obstojecih asfalto v, kar se že opaža pri povecanju sredstev za ta namen
v predlaganem proracunu.
Ker obcina sodeluje na državnih in drugih javnih razpisih, s pomocjo katerih
pridobiva dodatna sredstva za potrebe investicij na cestni infrastrukturi , so potrebna
dovoljenja za gradnjo, ki se pridobijo na podlagi projektov PGD. Ti projekti se
pripravljajo že tudi za prihodnja leta (skladno s prioritetnim vrstnim redom iz
programa investicij na cestah v naslednjih letih). Tako so v okviru navedenega
programa predvidena tudi sredstva za izdelavo potrebne dokumentacije za obnove
obcinskih cest, saj je obcina v skladu z Zakonom o graditvi objektov dolžna za vecje
gradbene posege zagotoviti projektno dokumentacijo, pri izvedbi del pa poskrbeti tudi
za opravljanje gradbenega nadzore nad izvajanjem del.
- 13029003 Urejanje cestnega prometa

60.602,00

Predvidena sredstva za to podrocje se namenjajo za :
- stroške povezane s kategorizacijo cest,
- banko cestnih podatkov,
- stroške ureditve prometne signalizacije,prometnih ter neprometnih znakov
- stroške barvanja crt in vgradnjo smernikov
- tekoce vzdrževanje parkirišc, avtobusnih postajališc in drugi stroški.

- 13029004 Cestna razsvetljava

75.401,00

V okviru navedenega programa se na proracunski postavki Javna razsvetljava
zagotavljajo sredstva za placilo elektricne energije na javni razsvetljavi za celotno
obmocje Obcine Moravske Toplice.
V proracunu obcine za leto 2009 se prav tako namenjajo tudi sredstva za
vzdrževanje javne razsvetljave, ki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne
razsvetljave in vzdrževanju ulicne razsvetljave ter zamenjavi svetilk in popravilu
dotrajane ulicne razsvetljave.
Pravne podlage:
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o vracanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
- Obcinski odloki in pravilniki
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Podrocje porabe 14 – GOSPODARSTVO
Zajema , pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo obcine, razvoj
turizma in gostinstva.
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

26.670,00

Program zajema vec proracunskih postavk, ki so namenjena spodbujanju razvoja
drobnega gospodarstva v Obcini Moravske Toplice. S sredstvi namenjenimi za
subvencioniranje obrestnih mer in sredstvi namenjenimi za pospeševanje
podjetništva v obliki dolgorocnih kreditov preko razvojnih skladov in banke, se želi
vzpodbujati izvedbo novih razvojnih programov oziroma vzpodbujati razširitev že
obstojecih. Vzpodbuja se pridobitev novih znanj v podjetništvu, ki je eden izmed
osnovnih pogojev konkurencnosti. Zaradi izvedbe navedenih programov se
posledicno ustvarjajo tudi nova delovna mesta, tudi s samozaposlitvami, s tem pa se
zmanjšuje število brezposelnih oseb v obcini.
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
- 14039001 Promocija obcine

54.200,00

Proracunska sredstva se namenjajo za pospeševanje razvoja turizma preko izdaje
oziroma sofinanciranja razlicnih tiskanih materialov, potrebnih za informiranje o
turisticni in s turizmom povezani ponudbi obcine, predvsem o turisticni ponudbi
obmocja, kulturnih in drugih znamenitostih, ponudbi domace in umetnostne obrti ter
drugi dodatni turisticni ponudbi, možnostih razlicnih ogledov, poteh za kolesarjenje,
prireditvah…
Promocijska gradiva se bodo pripravljala v sodelovanju s TIC Moravske Toplice,
posameznimi turisticnimi ponudniki in drugimi zainteresiranimi. Del gradiv se bo
izdelalo tudi v okviru projektov, s proracunskimi sredstvi pa se bo vkljucevalo tudi v
promocijska gradiva in publikacije drugih izdajateljev.
Promocija se bo izvajala tudi s predstavitvami na sejmih, na drugih predstavitvah
turisticne ponudbe ter s predstavitvami ponudbe in prireditev medijem, ki so prisotni v
našem okolju.
V sodelovanju s TIC bo turisticna ponudba v vecih jezikih predstavljena tudi na
spletnih straneh Slovenske turisticne organizacije www.slovenia.info. Objavljeni bodo
predvsem podatki o turisticni ponudbi obcine, vkljucno s prireditvami in tematskimi
potmi, urejene bodo tudi povezave na spletne strani posameznih ponudnikov.
Sredstva se bodo namenjala tudi za financiranje razlicnih manjših projektov, ki bodo
prispevali k razpoznavnosti specifike naselij in obcine, saj je leto 2009 leto turizma v
Obcini Moravske Toplice.
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V letu 2009 bo v Obcini Moravske Toplice potekalo svetovno prvenstvo v oranju, ki
se bo odvijalo v zacetku meseca septembra.
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1.066.378,00

Program spodbujanja razvoja turizma in gostinstva se izvaja z namenom ustvarjanja
pogojev za doseganje dolgorocne konkurencnosti turisticnega gospodarstva z
razvojem turisticne infrastrukture in krepitvijo elementov turisticne ponudbe ter s
spodbujanjem rasti turisticne potrošnje. Z zagotavljanjem ustreznih pogojev za
normalno poslovanje turisticnega gospodarstva, povezovanjem turisticnih
ponudnikov na lokalni in regionalni ravni ter razvojem cloveških virov se postopoma
ustvarjajo pogoji za oblikovanje in rast kakovostne turisticne ponudbe z višjo stopnjo
dodane vrednosti.
Prizadevalo se bo spodbujati razvoj turizma na razlicne nacine oziroma preko vec
razlicnih proracunskih postavk. Sredstva se namenjajo za dejavnost Turisticnoinformativnega centra Moravske Toplice in urejanje objektov na podrocju turizma. Po
javnem razpisu se bodo v skladu s sprejetim pravilnikom dodeljevala sredstva
društvom, ki izvajajo s turizmom povezane programe.
Sofinancirala se bo izvedba prireditev in programov, ki so obcinskega pomena in
primerno dopolnjujejo turisticno ponudbo obcine, tudi z zagotavljanjem potrebne
opreme. Vzpodbujalo se bo povezovanje in sodelovanje vseh ponudnikov,
organizacij in drugih, ki so na razlicne nacine povezani s turizmom v obcini.
Dolocena proracunska sredstva se namenjajo za ureditev infrastrukture, potrebne za
razvoj turizma. Posamezne investicije se vkljucujejo tudi v Nacrt razvojnih programov
Obcine Moravske Toplice za leto 2009, ki je sestavni del proracuna obcine za leto
2009.
V okviru navedenega programa so tudi proracunske postavke, na katerih se
zagotavljajo sredstva za pokriva nje stroškov za naselje Moravske Toplice, kot so
elektricna energija, odvoz smeti iz turisticnega naselja ter tekoce vzdrževanje
komunalnih objektov v Moravskih Toplicah, ki so pomembni za urejenost turisticnega
kraja.
V letu 2009 se nadaljuje z izvajanjem projekta »Oaza zdravja«, z dokoncanjem že
zacetih aktivnosti v letu 2008. Tako je v letu 2009 predvidena ureditev kolesarske
poti Bogojina-Filovci in druge infrastrukture.
Obcina pa v letu 2009 nastopa tudi kot vodilni partner pri projektu Mental heatlh - OP
SI-HU
Cilji projekt so:
Ø prispevati k ucinkovitemu preventivnemu zdravstvenemu varstvu na podrocju
duševnega zdravja z vzpostavitvijo sodelovanja med partnerskimi institucijami
na upravicenem obmocju sodelovanja;
Ø povecati sodelovanje med zdravstveno in socialno ustanovo, ZZV Maribor in
Javnim zavodom VárosiGondozási Központ, za zagotavljanje preventive s
psihosocialno rehabilitacijo kot multidisciplinarnim podrocjem, ki se ukvarja z
ohranjanjem duševnega zdravja in vsakodnevnimi stiskami posameznikov;
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Ø širiti osvešcenost o pomenu zdravega nacina življenja in duševnega zdravja
ter o vplivu zdravega nacinaživljenja na duševno zdravje posameznika med
prebivalci na upravicenem obmocju.
Ø povecanje privlacnosti obmocja sodelovanja Pomurja in Železne županije na
Madžarskem
Ø spodbujanje zdravega nacina življenja in zdravega nacina preživljanja
prostega casa
Razvoj skupne turisticne destinacije s posebnimi potrebami
Cilji projekta so:
Ø oblikovanje cezmejnega turisticnega obmocja, ki bo prijazno turistom s
posebnimi potrebami (slepi, slabovidni, gluhi, naglušni, invalidi na vozickih,
ekološko ozavešceni turisti ipd).
Ø Razvoj inovativnih turisticnih produktov za turiste s posebnimi potrebami, Ø prilagoditev infrastrukture in dvig razpoznavnost regije kot turisticne
destinacije za turiste s posebnimi potrebami.
Obcina Moravske Toplice bo koordinirala investicijski del vzpostavitve folkornega
centra za turiste s posebnimi potrebami v Ivancih.
TIC Moravske Toplice kot vodja projekta bo tehnicno in organizacijsko vodil projekt
oz. skrbel bo za :
- redno obvešcanje vseh partnerjev na obeh straneh meje
- glavni del administracije projekta
- obvešcnja pristojnih organov za nadzor projektnih aktivnosti, izdelava vmesnih
porocil
- organizacije konferenc, seminarjev
- sooblikovanje turisticnih produktov za turiste s posebnimi potrebami, s
poudarkom na folklornih turisticnih produktih
- priprava promocijskih materialov za v projektu razvite produkte (katalogi,
zemljevidi, filmcki)
- postavitev projektne spletne strani.
Cilj ukrepov je promocija in prepoznavnost obcine v slovenskem prostoru.
Pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o razvoju malega gospodarstva
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- obcinski odloki in pravilniki

Podrocje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠCINE
Varstvo okolja je širok pojem, zato je potrebno v prvi vrsti opredeliti najpomembnejša
podrocja oziroma podrocja, katerim je posveceno najvec pozornosti in so opredeljena
kot obvezne javne gospodarske službe.
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- 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
- 1529001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

344.465,00

V okviru programa se sredstva predvidevajo na vec proracunskih postavkah.
Zagotavljajo se sredstva za odvoz kosovnih in posebnih odpadkov ter sanacijo divjih
odlagališc v obcini. Nadaljuje se tudi projekt izgradnje regijskega Zbirno sortirnega
centra za odpadke v Puconcih - vir teh sredstev ni primerna poraba ampak
namenska sredstva iz okoljske dajatve ter drugi viri proracuna, saj je obcina skupaj z
drugimi obcinami pristala na sofinanciranje izgradnje navedenega centra z odpadki v
Puconcih, ki se v veliki meri financira tudi iz Evropskih virov. Projekt izgradnje Zbirno
sortirnega centra v Puconcih je sestavni del Nacrta razvojnih programov obcine za
leto 2009.
Že pred letom smo nacrtovali izvedbo projekta »Sanacije divjih odlagališc«, ki se
prenaša v leto 2009 in se bo financiral s sredstvi s strani EU in države . S projektom
»spremeniti crno v zeleno divja odlagališca« želimo v obcini celostno rešiti problem
divjih odlagališc, saj imata Obcina Moravske Toplice in Pomurje kot širša regija lepo
oblikovano kulturno krajino in cisto okolje, kar postajata strateško zelo pomembni
konkurencni prednosti. Ker v obcini ni težke industrije (glavne panoge so turizem,
kmetijstvo in malo podjetništvo) in je njen vecji del zaradi svoje visoke biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti uvršcen v obmocje zavarovane narave –
Krajinski park Goricko in Natura 2000, predstavljajo eno izmed glavnih groženj divja
ali tako imenovana crna odlagališca. S pomocjo projektnih aktivnosti bomo problem
divjih odlagališc v obcini Moravske Toplice rešili celostno ter s tem vplivali na
izboljšanje kakovosti okolja. S pravilnim ravnanjem z odpadki bomo prispevali k
zmanjšanju onesnaženosti clovekovega okolja in tako k uresnicitvi ciljev prvega
prednostnega podrocja obeh financnih mehanizmov.

- 1529002 Ravnanje z odpadno vodo

1.179.500,00

Vsebina podprograma: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in cistilnih
naprav. Tudi v letu 2009 se bodo sredstva še naprej namenjala za urejanje
kanalizacijskih sistemov in cistilnih naprav v obcini .
Nadaljevalo se bo z izgradnjo kanalizacije v Sebeborcih , za kar se pricakujejo
sredstva iz kohezijskega sklada v okviru Dolinske kanalizacije. Prav tako je potrebno
v proracunu zagotoviti sredstva za individualne priklope, kjer je obcina zavezana
izgraditi individualni priklop na sekundarno kanalizacijsko omrežje. V letu 2009 se
predvideva pricetek gradnje kanalizacije »Moravci-vzhod«.
Sredstva se zagotavljajo tudi za projekte in dokumentacijo povezane z odpadno
vodo.
Vsi projekti so vkljuceni in prikazani v Nacrtu razvojnih programov Obcine Moravske
Toplice za obdobje 2009-2012, ki je sestavni del proracuna obcine za leto 2009.
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- 15029003 Izboljšanje stanja okolja

80.000,00

V okviru programa se sredstva namenjajo za izboljšanje stanja okolja. Predvideni so
gradbeni ukrepi za zašcito Moravskih Toplic pred poplavami. V ta namen so že
izdelani projekti, za katere je še potrebno pridobiti upravna dovoljenja. Projekt
obsega dela na severnem obrobju naselja, iz katerega se je v zadnjih obdobjih tudi
stekala meteorna voda in poplavljala nekatere predele Moravskih Toplic. Po projektu
bi se voda že pred naseljem kanalizirala v potok Lipnico in Titanov potok.
Pravne podlage:
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- obcinski odloki in pravilniki

Podrocje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje
- 16029003 Prostorsko nacrtovanje

116.702,00

Glavni poudarek v tem programu porabe se daje na pripravi Obcinskega
prostorskega nacrta ter programu opremljanja stavbnih zemljišc v obcini. Obcina pa
je v letu 2007 skupaj z Mestno obcino Murska Sobota pristopila k projektu izvedbe
»Katastra GJI«, ki je sofinanciran preko regionalnih razvojnih programov. Obcina
zagotavlja le svoj delež v višini 7.540 €.
- 1603 Komunalna dejavnost
- 16039001 Oskrba z vodo

3.000.100,00

Kljucna naloga obcine pri zagotavljanju zdrave pitne vode je nadaljevanje z izgradnjo
vodovodov. Obcina že nekaj let vlaga v infrastrukturo na podrocju vodooskrbe in si s
tem prizadeva za oskrbo obcanov z zadostno kolicino zdrave pitne vode, ki je vir
življenja, in je zelo pomembna za nadaljnji razvoj obcine.
Za pokrivanje investicij v izgradnjo vodovodov si obcina prizadeva pridobiti vecji del
sredstev iz naslova javnih razpisov , kajti lastna sredstva proracuna ne zadošcajo za
pokritje tako obsežnih projektov.
Že v letu 2008 smo pricakovali pricetek izvajanja projekta »Vododskrba Pomurja«,
vendar do realizacije ni prišlo. Glede na razpoložljivo dokumentacijo pricakujemo
pricetek izvajanja navedenega projekta v letu 2009, v okviru katerega se bo pristopilo
k izgradnji vodovoda Berkovci-Ivanjševci-Središce, Ivanovci - Suhi Vrh, Selo - Vucja
gomila in Sebeborci - Andrejci. V letu 2009 pa se predvideva tudi nadaljevanje
vodovoda Selo (2.faza) - Fokovci (3.in 4.faza), vodovoda Martja nci ter primarnih
vodovodov Vuc ja Gomila, Ivanovci, Središce, Ivanjševci in Berkovci. Vsi navedeni
projekti so odvisni predvsem od pridobljenih virov financiranja tako iz evropskih
sredstev, kakor tudi iz sredstev iz državnega proracuna seveda vse na podlagi javnih
razpisov.
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Prav tako kot za kanalizacijske sisteme se poleg sredstev proracuna namenjajo za
vzdrževanje vodovodnih sistemov sredstva pobrana z vodarino, ki jo kot upravljalca
sistemov pobirata komunalno podjetje Cista narava in Komunala Murska Sobota.
Tam, kjer so upravljalci vodovodnih sistemov krajevne skup nosti oziroma skupine
obcanov (razni vodovodni odbori), se sredstva za ta namen zagotavljajo direktno iz
prispevkov uporabnikov.
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

111.103,00

Del sredstev proracuna se namenja za vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov
v krajevnih skupnostih oziroma v naseljih obcine. Sredstva se namenjajo za javne
potrebe posameznih naselij kot so sofinanciranje urejanja vaških in krajevnih poti ter
ureditve drugih komunalnih objektov po naseljih s pokrivanjem nastalih tekocih
stroškov, ki nastajajo po naseljih. Sredstva za navedeno vzdrževanje se zagotavljajo
na podlagi kriterijev , ki so razvidni iz naslednje tabele:
Tabela 3

NASELJE
ANDREJCI
BERKOVCI
BOGOJINA
BUKOVNICA
CIKECKA VAS
FILOVCI
FOKOVCI
IVANCI
IVANJŠEVCI
IVANOVCI
KANCEVCI
KRNCI
LONCAROVCI
LUKACEVCI
MARTJANCI
MLAJTINCI
MORAVSKE TOPLICE
MOTVARJEVCI
NORŠINCI
PORDAŠINCI
PROSENJAKOVCI
RATKOVCI
SEBEBORCI
SELO
SREDIŠCE
SUHI VRH
TEŠANOVCI
VUCJA GOMILA
SKUPAJ

4 EUR
ŠT.PREB. po preb.

225
900
61
244
596
2.384
46
184
98
392
497
1.988
227
908
254
1.016
41
164
138
552
56
224
59
236
72
288
56
224
533
2.132
190
760
754
3.016
196
784
246
984
56
224
179
716
61
244
535
2.140
309
1.236
63
252
110
440
398
1.592
310
1.240
6.366 25.464

566
POV. V EUR po NUSZ 2008 V
KM2
km2
EUR

5,06
2867
3.604,77
360
1,61
912
2.979,00
298
6,99 3.960 27.609,00 2.761
3,85 2.181
1.145,78
115
4,27 2.419
1.429,00
143
9,1 5.155
5.149,56
515
6,03 3.416
5.024,00
502
4,37 2.476 40.858,00 4.086
2,34 1.326
509,00
51
3,78 2.141
3.200,50
320
4,09 2.317
1.587,00
159
2,62 1.484
914,00
91
3,4 1.926
1.121,00
112
1,38
782
1.770,77
177
3,7 2.096 13.752,26
1375
6,28 3.558
4.655,47
466
8,6 4.872 112.424,25 10.496
10,18 5.767
5.491,73
549
3,16 1.790
5.950,09
595
2,42 1.371
667,00
67
6,66 3.773
8.246,00
825
2,77 1.569
1.356,98
136
7,82 4.430 15.866,84 1.587
9,23 5.229 10.914,75 1.091
3,8 2.153
836,00
84
3,17 1.796
3.510,08
351
7,37 4.175 17.459,12 1.746
9,97 5.636
4.662,11
466
144 81.578 302.694,06 29.523
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10%
NUSZ

vaškigasilski
domovi
v cca
m2

4,25
EUR za
m2

Skupaj
EUR

400
1705
5.832
100
425
1.879
800
3405 12.510
100
425
2.905
300
1275
4.229
400
1705
9.363
400
1705
6.532
200
850
8.428
200
850
2.391
200
850
3.864
200
850
3.550
300
1275
3.087
300
1275
3.601
0
0
1.183
400
1700
7.303
300
1275
6.058
700
2975 21.360
400
1705
8.805
300
1276
4.645
200
850
2.512
600
2550
7.864
300
1275
3.224
600
2550 10.707
300
1275
8.832
300
1275
3.763
200
850
3.437
600
2550 10.063
400
1700
9.042
9.500 40.401 176.968

V zgornji tabeli so prikazana sredstva za potrebe naselij iz vec proracunskih postavk
in sicer:
- funkcionalna dejavnost v višini 25.464 €,
- tekoce obnove in vzdrževanje objektov KS in društev v višini 40.401 € ter
- vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov v KS v višini 111.103 €.

- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

6.500,00

Stanovanjska dejavnost je podrocje, katere vir ni primerna poraba temvec so vsa
sredstva zbrana iz naslova anuitet za odprodana stanovanja po stanovanjskem
zakonu, ki jih je obcina pridobila z delitveno bilanco. Sredstva se namensko porabijo
za tekoce stroške ter pridobitev in ureditev novih stanovanj.
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem podrocju

5.500,00

V skladu z zakonodajo s stanovanjskega podrocja je obcina zavezana del sredstev
od odprodaje stanovanj nakazati Stanovanjskemu in Odškodninskemu skladu
Republike Slovenije.
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišci
Upravljanje in razpolaganje z zemljišci (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišca) vkljucuje sredstva za urejanje obcinskih zemljišc ter nakupe zemljišc.
- 16069002 Nakup zemljišc

250.000,00

V proracunu Obcine Moravske Toplice se v letu 2009 nacrtujejo sredstva za odkupe
zemljišc, ki so povezana z izvedbo komasacij na komasacijskih obmocjih, kakor tudi
posamezne odkupe zemljišc, ki bodo potrebna za ureditev komunalne infrastrukture (
ceste, vodovarstvena obmocja, precrpališca….). Odkupi zemljišc se bodo vršili v
skladu z letnim nacrtom in projekti.
Pravne podlage:
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o stavbnih zemljišcih
- Stanovanjski zakon
- obcinski odloki in pravilniki
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Podrocje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 1707 Drugi programi na podrocju zdravstva
- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

84.964,00

V proracunu za leto 2009 obcina zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov
obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oziroma brez drugih
virov dohodkov.
Sredstva so torej namenjena placilu osnovnega zdravstvenega zavarovanja
obcanom, ki tega ne morejo urediti po drugih predpisih. Število obcanov, ki imajo
pravico do placila osnovnega zdravstvenega zavarovanja iz obcinskega proracuna
se giblje med 250 do 300 oseb.
Zavarovalna premija v mesecu novembru 2008 znaša 24,42 € na zavarovanca
mesecno, kar je bila tudi osnova za izracun potrebnih sredstev za ta namen.

- 17079002 Mrliško ogledna služba

8.080,00

Sredstva se zagotavljajo za pokrivanje mrliško ogledne službe, ki obsega opravila
mrliškega oglednika (ogled, potrditev smrti, prijave smrti na pristojnem uradu …) za
vse umrle , ki so imeli v 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 . Krijejo se tudi stroški obdukcij in stroški tehnicne pomoci pri
obdukciji ( prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.
Višina sredstev za pokrivanje gornjih obveznosti je zelo težko predvidljiva in je
odvisno od opravljenega števila storitev.
Pravne podlage:
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zavodih

Podrocje porabe 18 – KULTURA,ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 1802 Ohranjanje kulturne dedišcine
Ohranjanje kulturne dedišcine vkljucuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo
nepremicne in premicne kulturne dedišcine.
- 18029001 Nepremicna kulturna dedišcina
V skladu s sklepom obcinskega sveta se v okviru tega programa
zagotavljajo sredstva za nakup stare šole v Ivancih ter sredstva za
vzdrževanje objektov na podrocju kulture – kulturnih spomenikov
dedišcine v skladu s programom. Cilj zagotavljanja proracunskih
ohranjanje nepremicne in premicne kulturne dedišcine.
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28.801,00
v proracunu
investicijsko
in kulturne
sredstev je

- 18029002 Premicna kulturna dedišcina

1.500,00

V letu 2009 bo obcina zagotavljala del sredstev za nakup stalne zbirke v Galeriji
Murska sobota, kjer je obcina tudi soustanoviteljica navedenega zavoda.

- 1803 Programi v kulturi
- 18039001 Knjižnicarstvo in založništvo

66.622,00

Obcina v proracunu zagotavlja sredstva za delovanje Pokrajinske in študijske
knjižnice v Murski Soboti, s cimer želi omogociti dostop do knjižnicnega gradiva in
storitve vsem obcanom obcine. S sredstvi, ki se zagotavljajo knjižnici se pokriva del
stroškov plac in drugih prejemkov zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalca ter
sredstva za materialne stroške knjižnice. Stroški se pokrivajo na osnovi letne
pogodbe, kajti Obcina Moravske Toplice nastopa do Pokrajinske in študijske
knjižnice kot pogodbena partnerica.
Poleg redne dejavnosti knjižnice obcina sofinancira tudi stroške bibliobusa in nakup
knjižnicnega gradiva. Sredstva za knjižnicarstvo in založništvo se povecujejo v
primerjavi z letom 2008 za skoraj 3,3%.
- 18039003 Ljubiteljska kultura

30.584,00

V okviru proracunskih postavk znotraj programa se zagotavljajo 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 bodo izbrani na osnovi javnega razpisa v
skladu s Pogoji in merili za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih
projektov ki se financirajo ali sofinancirajo iz proracun obcine Moravske Toplice ter v
skladu s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in
kulturnih projektov iz proracuna obcine Moravske Toplice na podlagi javnega razpisa.
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

30.584,00

V letu 2009 se zagotavljajo sredstva za izdajo 6 številk informativnega lista Lipnica. V
letu 2008 so posamezne številke Lipnice obsegale v povprecnem obsegu 20 strani.
Ker smo že v letu 2008 zaradi vedno vecjega števila zahtev po objavah raznih
prispevkov in aktov predvideli nekoliko obširnejši obseg posameznih izdaj
obcinskega casopisa Lipnica, v letu 2009 predvidevam nespremenjeni obseg. Tako
se povecuje višina planiranih sredstev in sicer v primerjavi z letom 2008 za 3%.
Del stroškov prevodov pa se pokriva iz naslova sredstev narodnosti.
Obcina pa izvaja informiranje svojih obcanov in širše javnosti tudi preko drugih
casopisov ter radijskih in TV posta j, za kar namenja sredstva v višini 2.500 €.
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- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim

260.000,00

Zagotavljajo se sredstva za dvojezicne potrebe in sicer sredstva za delovanje
Madžarske narodne samoupravne skupnosti obcine Moravske Toplice, kakor tudi za
dvojezicne potrebe obcine.
Višina porabe teh sredstev se usklajuje z višino namenskih prihodkov za dvojezicne
potrebe iz državnega proracuna opredeljenih v samem Odloku o proracunu obcine
Moravske Toplice za leto 2009 in v skladu s programom. Program financiranja se
nanaša na potrebe na narodnostno mešanem obmocju, ki se vežejo tako na
delovanje madžarske narodnostne skupnosti in narodnostnega sveta MNSS v obcini,
kot na vsebine, in so pomembne za življenje ljudi ob meji na narodnostno mešanem
obmocju. V letu 2009 se sredstva namenjajo za :
- narodnostne potrebe v obliki transferjev
Sredstva se namenjajo neprofitnim organizacijam, ki delujejo na tem obmocju za
njihovo delovanje in povezovanje z organizacijami iz sosednje Madžarske, kakor
tudi za vzdrževalna dela na objektih in opremi, ki
jo
uporabljajo
obcinski
narodnostni svet, krajevne skupnosti, društva in drugi dejavniki iz tega obmocja,
- delovanje madžarske narodnostne samoupravne skupnosti za pokrivanje
stroškov dela (bruto placa z vsemi dajatvami , povracilom stroškov za malico,
prevoz na in z dela, regresom za letni dopust in drugimi stroški dela za zaposlitev
osebe za poln delovni cas), za pokrivanje materialnih stroškov, kot so stroški
pisarniškega materiala, poštni stroški, elektricna energija, kurjava… ter za
pokrivanje stroškov delovanja narodnostnega sveta,
- tekoce odhodke za potrebe narodnosti v obcini – pokrivajo se stroški objav v
obcinskem glasilu ter s tem povezani stroški prevajanj, stroški izdaj razlicnih
publikacij povezanih z narodnostjo ter drugi materialni stroški,
- sredstva za razvojne projekte na podrocju narodnosti - za potrebe uresnicevanja
pravic pripadnikov narodnosti na podrocju kulture
se
predvideva
ureditev
kulturnega (vaško-gasilskega) doma v Motvarjevcih, Prosenjakovcih in Središcu.
Prav tako se predvideva ureditev mrliške vežice v Pordašincih. Predvideva se
ureditev vodovodnega omrežje, za zagotavljanje vodo oskrbe na narodnostno
mešanem obmocju v naseljih, ki so zelo oddaljena od sekundarnega omrežja.
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 in v višini, ki jih prejmemo iz Urada za
narodnosti za ta namen.

- 18049004 Podpora drugih posebnih skupin

11.779,00

Sredstva se namenjajo za programe posameznih društev na podlagi vlog in dokazil
o izvedbi navedenih programov.
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- 1805 Šport in prostocasne aktivnosti
Šport je del splošne kulture družbe, sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju
med delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje,spodbuja njegovo ustvarjalnost,
skratka bogati kakovost življenja slehernega cloveka.

- 18059001 Programi športa

243.543,00

Dejavnost na podrocju športa in rekreacije je javno dobro, kakor tudi ekonomska
kategorija zato je smiselno, da lokalna skupnost skrbi za njegov razvoj in zagotavlja
del proracunskih sredstev za njegovo izvajanje.
Lokalna skupnost uresnicuje javni interes v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem
pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter nacrtovanjem, gradnjo in
vzdrževanjem športnih objektov.
Tako kot v preteklih letih bodo tudi v letu 2009 sofinancirane dejavnosti izva jalcev
športnih programov , ki bodo izbrani na osnovi letnega programa športa in javnega
razpisa. Izbrani programi izvajalcev bodo iz obcinskega proracuna sofinancirani v
skladu s kriteriji, ki bodo podrobno opredeljeni v javnem razpisu in v razpisni
dokumentaciji na osnovi Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov
športa v Obcini Moravske Toplice.
V letu 2009 se bo prav tako na podlagi javnega razpisa sofinanciralo investicijsko
vzdrževanje športnih objektov in sicer v višini 75 % razpoložljivih proracunskih
sredstev za ta namen. 25% sredstev pa bo obcina namenila za lastno udeležbo pri
izvajanju projektov, ki so prijavljeni na razne razpise Ministrstva za šolstvo in šport in
Fundacije za šport z namenom vlaganj v športno infrastrukturo.
V letu 2009 se v proracunu namenja za 222% vec sredstev za podrocje športa, saj
se pricakujejo sredstva iz naslova javnih razpisov za sofinanciranje investicij na
podrocju športa. Vsi predvideni projekti so sestavni del Nacrta razvojnih programov
obcine 2009-2012 s prikazom predvidenih virov financiranja.
Pravne podlage:
- Zakon o uresnicevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dedišcine
- Zakon o knjižnicarstvu
- Zakon o zavodih
- Zakon o športu
- Zakon o društvih
- Zakon o samoupravnih narodnih skup nostih

Podrocje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje je eno izmed najbolj obsežnih podrocij proracunske porabe za
katerega mora zagotoviti obcina materialne in ostale pogoje za delovanje javnih
zavodov, katerih ustanovitelj je.
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Osnovna naloga obcine na podrocju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje
ustreznih pogojev za izvajanje programov na podrocju predšolske vzgoje, osnovnega
izobraževanja, izobraževanja odraslih in drugih oblik izobraževanja.
- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 19029001 Vrtci

949.000,00

V skladu z Zakonom o vrtcih je obcina dolžna za otroško varstvo zagotoviti sredstva
za:
Ø razliko med ceno programov in placilom staršev za otroke iz svoje obcine,
Ø razliko med 80% ceno in polno ceno programa z slehernega otroka iz obcine
vkljucenega v programe vrtca
Ø za pokrivanje tekocega vzdrževanja stavb in opreme
Ø za investicije
tako se v proracunu naše obcine zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov
dejavnosti vrtcev ( placilo razlike med ceno programov in placili staršev, dodatni
program v vrtcih – sofinanciranje obdaritve otrok ob Dedku Mrazu…), sredstva za
vzdrževanje vrtcev, nakup opreme in morebitna investicijska vlaganja in gradnje.
Za zagotavljanje nalog na tem podrocju obcina namenja iz leta v leto vecji delež
sredstev. V obcini Moravske Toplice se predšolska vzgoja izvaja v okviru dnevnega
programa, ki obsega program varstva za prvo in drugo starostno obdobje. Na predlog
javnega vrtca ekonomsko ceno doloci obcina, cena pa vsebuje stroške dela, stroške
materiala in storitev ter stroške živil za otroke. Cena se doloci na nacin, kot to doloca
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih ki izvajajo javno
službo. Obcina je na podlagi zakona dolžna kriti razliko med ekonomsko ceno za
programe v vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga doloci obcina z odlocbo na podlagi
materialnega stanja družine in v skladu s pravilnikom o placilih staršev za programe v
vrtcih. Razlika se placuje tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih obcinah za
otroke s stalnim bivališcem v obcini Moravske Toplice.
Število otrok med letom niha, predvsem se spremeni v mesecu septembru-z novim
šolskim letom, zato je višino prispevka obcine težko dolociti.
V obcini Moravske Toplice deluje en zavod Vrtci obcine Moravske Toplice, ki ima
povprecno vkljucenih 155 otrok v 6 enotah oziroma v 11. skupinah.
Iz proracuna lokalne skupnosti se v skladu z zakonom o vrtcih zagotavljajo sredstva
za placilo razlike med ceno programa in placilom staršev za vse tiste otroke, ki imajo
v lokalni skupnosti stalno prebivališce in obiskujejo vrtce izven obcine Moravske
Toplice. V navedene vrtce v drugih obcinah je v povprecju vkljucenih 48 otrok s
stalnim bivališcem v obcini Moravske Toplice.
Obcina pa v skladu z zakonom pokriva tudi stroške predšolske vzgoje v okviru
bolnišnicnih oddelkov za cas bivanja otrok iz obcine v bolnišnici.
Posebno vprašanje v obcini so nekatere enote oziroma oddelki vrtca, ki delujejo z
majhnim številom otrok – tudi po 6 otrok v oddelku. Zaradi premajhnega števila otrok
mora obcina zagotoviti za te oddelke v skladu z metodologijo dodatna sredstva
(obcina v takih primerih mora kriti stroške nezasedenega mesta v višini cene vrtca
brez stroškov hrane), kar pa pomeni dodatno obremenitev proracuna. Ugotavljamo
torej, da se na eni strani pojavlja v posameznih enotah vrtca oziroma v oddelkih
premalo število otrok, medtem ko so drugi prezasedeni in je povpraševanje po
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prostih mestih vecje, kot vrtec zmore sprejeti otrok. Prav zaradi tega je potrebno
zaceti z aktivnostmi za izgradnjo oziroma dograditev vrtca v Moravskih Toplicah.
Na podlagi zakona o vrtcih se v proracunu zagotavljajo sredstva za investicijsko
vzdrževanje in za najnujnejša vzdrževanja objektov in opreme.
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 19039001 Osnovno šols tvo

541.683,00

Obcina Moravske Toplice je ustanoviteljica naslednjih javnih zavodov, ki izvajajo
javno službo na podrocju osnovnega izobraževanja :
- Osnovna šola Bogojina,
- Osnovna šola Fokovci in
- Dvojezicna osnovna šola Prosenjakovci.
Na podlagi zakona se osnovnim šolam iz obcinskega proracuna zagotavljajo
sredstva za:
Ø placilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole ( ogrevanje,
voda, elektrika, zavarovalne premije. Tekoce vzdrževanje opreme in prostorov
in razne storitve)
Ø prevoze ucencev v osnovne pole, ce so od šole oddaljeni vec kot 4 km in pa
za ucence, ki hodijo v šole po nevarnih poteh
Ø investicijsko vzdrževanje nepremicnin in opreme javnim osnovnim šolam,
Ø sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole kot je razširjena dejavnost
Poleg teh dolocil pa obcina zagotavlja tudi sredstva za place zaposlenih, ki jih
ministrstvo za šolstvo in šport ne priznava v sistemizacije za posamezno šolo. To je
tehnicni kade, ki ga pa šola za izvajanje dejavnosti potrebuje.
Kot kriterij za dolocanje višine sredstev za posamezno šolo je upoštevano število
oddelkov v šoli, kot izhodišce za izracun potrebnih sredstev pa je predvidena
realizacija navedenih stroškov v letu 2008, saj bodo stroški – predvsem kurjava
dosegli višjo realizacijo, kot je bila prvotno predvidena.
V skladu z zakonom je obcina dolžna zagotoviti prevoze ucencem oddaljenim od šole
vec kot 4 kilometre oziroma prevoze na nevarnih poteh. Za šolske prevoze obcina
nameni letno v proracunu 250.488,00 € na podlagi opravljenih prevozov prevoznika,
ki je bil izbran na javnem razpisu za šolsko leto 2008/2009.
Obcina zagotavlja tudi prevoze ucencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s
prilagojenim programom v Murski Soboti, za katere je bila izdana odlocba o usmeritvi
s strani zavoda RS za šolstvo, kakor tudi prevoze otrok v šolo izven šolskega okoliša
v katerem prebivajo v višini, ki bi jo za tega ucenca poravnali v domacem šolskem
okolišu.
V proracunu se zagotavljajo tudi sredstva za razširjeno dejavnost šol in sicer za
programe, kot so posebne akcije šol z raziskovalnimi in izobraževalnimi projekti
kakor tudi izvedba projektnih in razvojnih dejavnosti, financiranje nadstandardnih
storitev v šolstvu, obcinska, medobcinska, regijska in državna tekmovanja ucencev,
ter za kritje drugih stroškov in prioritetnih dejavnosti
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Za investicijsko vzdrževanje šol se letno zagotovijo v proracunu sredstva v skladu z
letnimi pogodbami in sicer za nujna vzdrževalna dela in nabavo opreme direktno na
racun zavoda na podlagi zahtevka z dokazili o porabljenih sredstvih, del sredstev pa
se namenja za direktna izplacila iz proracuna za nujne investicije za potrebe
osnovne šole.
V proracunu za leto 2009 se planirajo sredstva za dokoncno placilo obveznosti za
ureditev Dvojezicne osnovne šole Prosenjakovci, ki se v financira iz državnega
proracuna. Navedena investicija je sestavni del Nacrta razvojnih programov obcine v
letu 2009.

- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 19059001 Sofinanciranje izobraževanja odraslih

3.959,00

Vkljucujejo se sredstva za izobraževanje odraslih, ki pomenijo sofinanciranje
programov izobraževanja odraslih preko Ljudske univerze v Murski Soboti po vnaprej
dogovorjenem letnem programu ter za sofinanciranje raznih izobraževalnih tecajev in
programov - razne raziskovalne naloge, tabori …
- 1906 Pomoci šolajocim
- 19069004 Študijske pomoci

18.625,00

Zagotavljajo se sredstva za študijske pomoci – štipendije študentom na višjih in
visokih šolah – fakultetah, za sofinanciranje podiplomskih študijev ter za
sofinanciranje raznih izobraževalnih programov in tecajev . Sofinanciranje študijskih
programov se bo izvajalo na podlagi javnega razpisa, ki je bil za šolsko leto
2009/2010 objavljen na spletnih straneh Obcine Moravske Toplice in na spletnih
straneh Izobraževalne fundacije. Študijske pomoci oziroma štipendije se dodelijo
študentom v skladu z izoblikovanimi merili in kriteriji preko ustanove- izobraževalne
fundacije
Pravne podlage:
- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Pravilnik o placilih staršev za programe v vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o lokalni samoupravi
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Podrocje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO
- 2002 Varstvo otrok in družine
- 20029001 Drugi programi v pomoc družini

8.969,00

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 okviru proracuna pa se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje »Varne hiše«, ki
zagotavlja ogroženim materam z otroci varen in zacasen dom.

- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva
Izhodišce pri dolocanju ciljev socialnega varstva je zagotavljanje kvalitete življenja
posameznikov, družin in skupin prebivalstva zlasti na podrocju življenjskega
standarda ter preprecevanje revšcine in socialne izkljucenosti. Pravice do storitev in
dajatev socialnega varstva se uveljavljajo pod pogoji, ki jih doloca zakon in po
nacelih socialne pravicnosti.
- 20049001 Centri za socialno delo
2.707,00
Center za socialno delo Murska Sobota bo tako kot v preteklih letih tudi v letu 2008
za obcino opravljal naloge, ki mu jih nalaga zakon o socialnem varstvu, njegovo
izvajanje pa financira obcina iz proracunskih sredstev. Opravljal bo naloge povezane
z deli pomoci družini na domu, ki je vkljucena pod program socialnega varstva starih,
skrbel za mlade v kriznem centru, dodeljeval enkratne socialne pomoci osebam, ki so
pomoci potrebne, preverjal in ugotavljal socialne razmere obcanov in izdal porocila
za uveljavljanje drugih pravic ( placilo vrtca…)in drugo.
- 20049002 Socialno varstvo invalidov

15.999,00

V letu 2004 je bil skladno s programom socialno varstvenih storitev z zakonom
uveden družinski pomocnik, ki so ga dolžne financirati obcine. Gre za težje invalide in
ostarele, ki imajo, namesto domskega varstva, pravico izbrati za pomoc družinskega
pomocnika.
Družinski pomocnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoc, ki jo le ta potrebuje.
Družinski pomocnik je lahko oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo ali se
je z namenom, da bi postala družinski pomocnik, odjavila iz evidence brezposelnih
oseb ali zapustila trg dela. Družinski pomocnik je lahko oseba, ki ima stalno
prebivališce isto kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih clanov invalidne
osebe .Tako kot v letu 2008 se nacrtujeta v letu 2009 2 družinska pomocnika.
Družinski pomocnik, izbran po postopku, ki ga vodi CSD, je upravicen do
nadomestila v višini minimalne place oz. sorazmernega dela placila, ce je zaradi tega
zaposlen s krajšim delovnim casom. Sorazmerni del placila se usklajuje z minimalno
placo.
V skladu z zakonodajo so za financiranje družinskih pomocnikov dolžni prispevati
sredstva tudi upravicenci in zavezanci. Sredstva se nakazujejo direktno v obcinski
proracun iz racuna Zavoda za pokojninsko zavarovanje.
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- 20049003 Socialno varstvo starih

208.875,00

Med vecje postavke na podrocju tekocih transferov spadajo planirana sredstva za
placilo oziroma doplacilo storitev v zavodu za ( oskrbo domskega varstva ) otrok in
starejših, kadar je upravicenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oprošcen
placila oskrbe v domovih. Višino doplacila oskrbovancev in njihovih zavezancev
doloci Center za socialno delo na osnovi Uredbe o merilih za dolocanje oprostitev pri
placilu socialno varstvenih storitev.
V splošnih domovih (do)placujemo po Zakonu o socialnem varstvu k oskrbnim
stroškom 26 našim obcanom (podatki 30.11.2008).
Povprecni stroški domske oskrbe so znašali leta 2007 cca 620 € na oskrbovanca
mesecno, kar kaže na to do so v domovih praviloma namešceni oskrbovanci, ki
poleg osnovne oskrbe potrebujejo tudi številne druge storitve nege. Oskrbovanci
prispevajo k placilu domske oskrbe lastna sredstva, višino katerih ugotovi Center za
socialno delo na podlagi izdane odlocbe. V primerih, ko imajo oskrbovanci
premoženje, se proracunska placila oskrbnih stroškov zavarujejo z zaznambo v
zemljiški knjigi.
Program pomoci na domu smo v naši obcini zaceli uvajati že prede leti. V okolju se
je dobro uveljavil in pogosto nadomešca domsko varstvo ostarelih, zlasti v primerih,
ko starejša oseba še ni v pretežni meri odvisna od tuje pomoci. Program pomoci na
domu izvaja CSD Murska Sobota z dvema zaposlenima oskrbovalkama.
Ob dejstvu, da v domovih za starejše ni prostih mest, je program pomoci na domu
zelo pomembna, pa tudi humana oblika skrbi za starejše prebivalstvo. Po
nekajletnem uvajanju programa pomoci na domu ugotavljamo, da smo uspeli
zmanjševati izjemen pritisk starejših na zavodsko varstvo.
Vsaka oskrbovalka opravi povprecno okoli 120 efektivnih ur oskrbe mesecno, kar je
glede na razpršeno poselitev dobro. Na oskrbovanca odpade v naši obcini povprecno
cca 3 efektivne ure na teden.
Prav tako kot v letu 2008 bosta tudi v letu 2009 izvajali službo pomoci na domu dve
izvajalki iz obcine Moravske Toplice, ki sta zaposleni na Centru za socialno delo v
Murski Soboti.
Obcina pa vsako leto tudi financira pogostitev starejših obcanov, ki se izvaja preko
krajevnih skupnosti oziroma krajevnih odborov.

- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

8.969,00

Proracunska sredstva so namenjena enkratnim denarnih pomocem obcanom, ki se
znajdejo v zacasnih socialnih stiskah (nakupi šolskih potrebšcin, ozimnica in
podobno). Obcan je upravicen do enkratne denarne pomoci v primerih, ko je že
izkoristil pravice na podlagi Zakona o socialnem varstvu iz državnega proracuna.
Postopke podeljevanja denarnih pomoci vodi Center za socialno delo Murska
Sobota.
V proracunu se zagotavljajo poleg sredstev za izplacilo enkratnih pomoci ogroženim
obcanom tudi sredstva za pokritje pogrebnih stroškov socialno ogroženih.
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- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

4.000,00

Proracunska postavka vkljucuje sredstva za dejavnost dobrodelnih društev,
invalidskih organizacij in organizacij za samopomoc . Zagotavljajo se sredstva za
izvajanje programov medobcinskih društev, ki pokrivajo podrocje sociale.
Pravne podlage:
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališc
- Zakon o lokalni samoupravi

Podrocje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 2201 Servisiranje javnega dolga
- 22019001Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proracuna-domace
zadolževanje
144.000,00
V letu 2009 se v proracunu zagotavljajo sredstva za odplacilo anuitet za najeti kredit,
ki zapadejo v tem koledarskem letu, kakor tudi sredstva za placilo stroškov
financiranja in upravljanja z javnim dolgom, ki so planirana na posameznih
proracunskih postavkah.
Pravne podlage:
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju obcin
Podrocje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
- 2302 Posebna proracunska rezerva in programi pomoci v primerih nesrec
- 23029001 Rezerva obcine

19.048,00

Skladno z 48.clenom Zakona o javnih financah se v proracunu obcine zagotavljajo
sredstva za proracunsko rezervo. Sredstva proracunske rezerve se uporabljajo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesrec, kot so potres, poplava,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, mocan veter, toca, žled, pozeba, suša,
množicni pojav nalezljive cloveške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesrece, ki
jih povzrocijo naravne sile in ekološke nesrece. V proracunsko rezervo se izloca del
skupno doseženih letnih prejemkov proracuna v višini, ki je dolocena s proracunom,
vendar najvec do višine 1,5% prejemkov proracuna . O uporabi sredstev proracunske
rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo doloca odlok, s katerim se sprejme
obcinski proracun , odloca župan na predlog za finance pristojnega organa obcinske
uprave in o uporabi sredstev obvešca obcinski svet s pisnimi porocili. V drugih
primerih uporabe sredstev proracunske rezerve, ki presega višino, doloceno z
odlokom o proracunu, odloca obcinski svet obcine s posebnim odlokom.
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- 2303 Splošna proracunska rezervacija
- 23039001 Splošna proracunska rezervacija

19.048,00

Na osnovi dolocil Zakona o javnih financah ima obcina splošno proracunsko
rezervacijo, ki je namenjena za placila tistih obveznosti, ki v proracunu niso
planirane, oziroma so planirane premalo. Sredstva se bodo na osnovi dolocil Odloka
o proracunu obcine Moravske Toplice za leto 2009 v skladu z izkazanimi potrebami
neposrednih proracunskih uporabnikov razporedila s sklepom župana.
Pravne podlage:
- Zakon o javnih financah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesrec

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

152.845,00

Obcina Moravske Toplice je sedežna obcina organa skupne obcinske uprave
Medobcinska inšpekcija in redarstvo v Tešanovcih, ki ga v skladu z dogovorom o
pravicah in dolžnostih obcin ustanoviteljic po vnaprej dogovorjenem deležu
sofinancira vseh 10 obcin ustanoviteljic.
Proracunska sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja medobcinskih
inšpekcij in redarstva. Pokrivajo se stroški dela treh že zaposlenih in ene predvidene
nove zaposlitve v letu 2009 v skladu s kadrovskim nacrtom (2 obcinska inšpektorja, 1
višji nadzornik in 1 obcinski redar), materialni stroški ter sredstva za nakup
najnujnejše opreme za delovanje inšpekcijskih služb. Tekoci stroški delovanja
skupne obcinske uprave se v višini 50 % sofinancirajo iz državnega proracuna in
sicer v naslednjem proracunskem letu.
Pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proracuna
- Zakon o racunovodstvu
- Zakon o javnih narocilih
- Zakon o obcinskem redarstvu
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru in
- Drugi predpisi in odloki
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KS - KRAJEVNE SKUPNOSTI
Na podlagi statuta Obcine Moravske Toplice je na obmocju obcine ustanovljenih 14
krajevnih skupnosti in 18 krajevnih odborov. Vsaka od naštetih krajevnih skupnosti se
financira preko svo jega racuna in je dolžna pripraviti tudi svoj financni nacrt, ki je
sestavni del proracuna.
Sveti krajevnih skupnosti oziroma krajevnih odborov 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. Za izvajanje programa investicij
v podrocje krajevne infrastrukture in druge objekte pa je potrebno v skladu z
Odlokom pridobiti predhodno soglasje župana, nacrtovana investicija pa mora imeti
zakljuceno financno konstrukcijo brez dodatnih zadolžitev.
Za izvajanje financnih nacrtov krajevnih skupnosti, kakor tudi izvajanje programov je
potrebno upoštevati celotno zakonodajo, ki velja za izvrševanje proracuna obcine.
Pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proracuna
- Zakon o racunovodstvu
- Zakon o javnih narocilih in
- Drugi predpisi in odloki

Pripravila Obcinska uprava Obcine Moravske Toplice
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