___________________________________________________________________________
UVOD
Proračun Občine Moravske Toplice za leto 2010 sestavljajo:
I.
II.
III.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
POSEBNI DEL PRORAČUNA
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE 2010-2013

I.
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE
zajema podatke, ki jih predpisuje Zakon o javnih financah in sicer:
- bilanco prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb ter
- račun financiranja.
Tabela vsebuje podatke o realizaciji prihodkov in odhodkov v letu 2008, ocenjeni realizaciji
za leto 2009 ter plan prihodkov in stroškov za leto 2010.
II.
POSEBNI DEL PRORAČUNA
v tem delu so odhodki razdeljeni po neposrednih uporabnikih, po programski klasifikaciji,
proračunskih postavkah in ekonomski klasifikaciji. Proračunske postavke vsebinsko
opredeljujejo zakonske in pogodbene finančne obveznosti za tekoče in investicijske odhodke
ter tekoče in investicijske transfere .
III.
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Skladno s prepisano metodologijo je pripravljen tudi načrt razvojnih programov za obdobje
od leta 2009 do leta 2012, ki odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih
izdatkov občine ter drugih razvojnih projektov za naslednja štiri leta oziroma do zaključka
projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje.
Projekti, ki se v občini sofinancirajo iz državnega proračuna morajo biti vključeni tudi v NRP
državnega proračuna.
Načrt razvojnih programov je v prilogi.
Načrt razvojnih programov za leto 2009 je usklajen s proračunom Občine Moravske Toplice
za leto 2009.
Obvezni sestavni del Proračuna je tudi KADROVSKI NAČRT , ki prikazuje dejansko stanje
zaposlenosti v občini po delovnih mestih in načrtovane spremembe v številu in strukturi
delovnih mest v občinski upravi in skupnem organu »medobčinskih inšpekcijskih služb« ter
predvideno stanje zaposlenih v letu 2010 in 2011.
PRAVNE PODLAGE ZA SESTAVO PRORAČUNA
Priprava proračuna občine Moravske Toplice za leto 2010 temelji na:
- Zakonu o javnih financah (ZJF) Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in
110/02-ZDT-B) ureja vse zadeve s področja državnega in občinskih proračunov ter
posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna. Poleg omenjenega zakona so bili
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sprejeti za sestavo državnega in občinski proračunov ter za proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava še naslednji predpisi, ki so upoštevani pri pripravi proračuna
- Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov
enotnega kontnega načrta (Ur.l. RS št. 86/99),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 54/2002 in 117/02, 58/03, 134/03,34/04,75/04,117/04),
- Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS št.54/02),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Ur.l. RS št 44/2007),
- Odredba o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (UL RS 57/2005),
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS št. 23/99),
- Zakon o financiranju občin (Ur.l RS št. 123/06 in 57/08)
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l.RS št. 32/06)
- Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov za leto 2010 (Ministrstvo za
finance)
Na podlagi vseh teh spreminjajočih se predpisov, je sestavljen proračun občine Moravske
Toplice za leto 2010.
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