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3. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA
LETO 2010

3.1. Uvod
Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo tudi vsi posredni in neposredni
uporabniki proračunov pripraviti zaključne račune. Zaključni račun predstavljajo prikaz predvidenih in
realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu,
za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem računu proračuna občine so tako prikazane tudi vse
spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavne
sistemske zakonodaje na področju javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.

3.1.1. Zakonske in
uporabnika

druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega

Pri izdelavi računovodskih izkazov in pri izvrševanju proračuna občine Moravske Toplice v letu 2010 so bili
upoštevani naslednji predpisi:
• Zakon o javnih financah
• Zakon o računovodstvu
• Zakon o financiranju občin
• Zakon o izvrševanju proračuna ( ZIPRO)
• Uredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
• Odredba o merjenju in razčlenjevanj prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ,
• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava
• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava
• Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izrazov ter pojasnili k izkazom za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
• Slovenski računovodski standardi, ki niso v nasprotju z Zakonom o računovodstvu,
• Drugi predpisi, pravila in navodila Ministrstva za finance ter drugi državni predpisi,
• Odlok o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2010 ter
• Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2010
V posebnem delu zaključnega računa so izdatki proračunskih uporabnikov prikazani na dva načina in sicer:
- po področjih proračunske porabe z glavnimi programi, podprogrami in proračunskimi postavkami ter
- po ekonomskih namenih
V skladu z zgoraj navedenim je pripravljeno »Poslovno poročilo občine Moravske Toplice«-brez Krajevnih
skupnosti za leto 2010 po področjih proračunske postavke, programih, podprogramih oziroma po
proračunskih postavkah, ki so najpomembnejše postavke pri pripravi proračuna.
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Najbolj podrobna členitev, ki je prikazana v ekonomski klasifikaciji je na nivoju »podkonta«. Glavni namen
planiranja na nivoju kontov oziroma podkontov je v tem, da se lahko na podlagi tako natančne členitve
izdatkov zelo podrobno določa obseg sredstev, ki je predviden za določeni namen.
Vsakemu finančnemu načrtu proračunskega uporabnika sledi natančna obrazložitev izdatkov po področjih
proračunske porabe z glavnimi programi in podprogrami po proračunskih postavkah, ki so najmanjša enota
v členitvi proračuna, če izvzamemo ekonomsko klasifikacijo, ki je znotraj proračunskih postavk v obliki
štirimestnih kontov. Konti predstavljajo že zelo razčlenjene kategorije izdatkov in v večini primerov že sam
naziv konta zelo natančno opredeljuje, za katere izdatke je namenjen. Zato se v posebnem delu
zaključnega računa proračuna osredotočamo na proračunske postavke , saj sami konti že natančno
določajo, za kateri namen se izdatki uporabljajo.
Skladno z zakonom o javnih financah in Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava zajema obrazložitev posebnega dela zaključnega računa,
obrazložitve realizacije finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov katere sestavljajo:
- poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika (obrazložitev
posebnega dela zaključnega računa proračuna) ter
- poslovno poročilo ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika
proračuna

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika zajema obrazložitev
same realizacije finančnega načrta z obrazložitvijo posameznih vrst izdatkov in odstopanj pri njihovi
realizaciji v primerjavi z izdatki iz sprejetega oziroma veljavnega finančnega načrta- Poročilo o realizaciji
finančnega načrta neposrednega uporabnika tako zajema :
- obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta po proračunskih
postavkah znotraj programov oziroma podprogramov
- obrazložitev odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančni načrtom
- obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev v skladu z Zakonom o javnih financah
- obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
- obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu z ZJF
V poročilu o realizaciji finančnega načrta je prikazana realizacija odhodkov proračuna v primerjavi s
sprejetim planom za leto 2010 in veljavnim planom za leto 2010 ki upošteva prerazporeditve znotraj
proračunskih postavk oziroma prerazporeditve v skladu s sprejetim odlokom o proračunu Občine za leto
2010 in Zakonom o javnih financah.
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika proračuna, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in
rezultatih je del obrazložitve zaključnega računa proračuna in del letnega poročila. Vsebino poslovnega
poročila, ki prikazuje probleme in dosežke v proučevanem obdobju določi uporabnik enotnega kontnega
načrta. Pri tem mora izhajati iz obrazložitve svojega finančnega načrta ( programa dela )
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je sestavljeno iz:
- Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega
proračunskega uporabnika
- Dolgoročnih ciljev neposrednega proračunskega uporabnika
- Letnih ciljev proračunskega uporabnika, ki so zastavljeni v posameznih letnih finančnih načrtih.
Ti letni cilji so zastavljeni v okviru programov oziroma podprogramov proračuna
- Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več let
- Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
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Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi in
Oceno učinkov poslovanja na druga področja

3.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika - Obrazložitev
posebnega dela zaključnega računa proračuna z poročilom o izvedbi programov, dejavnosti
in projektov v letu 2010
3.2.1. Prihodki
Skupna razpoložljiva sredstva za neposredne proračunske uporabnike – župana, občinski svet, nadzorni
odbor, občino-občinsko upravo, medobčinske inšpekcijske službe in redarstvo ter krajevne skupnosti so
bila načrtovana skupaj s sredstvi iz preteklih let v višini 9.938.033,56 EUR.
Realizacija skupnih prihodkov, s sredstvi iz preteklih let, je bila v letu 2010 dosežena v višini 8.308.938,03
EUR in je dosegla 83,60 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila pridobljena iz naslednjih virov:
Tabela št. 5: Pregled in struktura prihodkov v letu 2007, 2008, 2009 in 2010
PRIHODKI
Prihodki za pokrivanje primerne porabe

2007

Delež

2008

Delež

2009

Delež

2010

Delež

3.714.942,21

55,67

3.818.280,88

37,78

4.212.406,43

51,66

4.292.904,58

51,67

322.744,31

4,84

3.587.883,21

35,5

1.768.156,87

21,68

1.310.967,62

15,78

2.070.160,49

31,02

1.860.926,91

18,41

1.995.246,08

24,47

1.847.669,45

22,24

333.697,76

5

573.473,72

5,67

-26.084,26

-0,32

640.497,43

7,71

6.441.544,77

96,52

9.840.564,72

97,37

7.949.725,12

97,49

8.092.039,08

97,39

Sredstva krajevnih skupnosti

130.174,00

1,95

147.854,21

1,46

98.471,22

1,21

122.475,02

1,47

Preneseni prihodki KS iz preteklih let

101.807,54

1,53

117.513,21

1,16

106.084,92

1,3

94.423,93

1,14

SKUPAJ SREDSTVA PRORAČUNA

6.673.526,31

100

10.105.932,14

100

8.154.281,26

100

8.308.938,03

100,00

Prihodki na podlagi javnih razpisov in kreditov
Namenski in drugi prihodki proračuna
Preneseni prihodki iz preteklega leta
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Graf 7: Pregled prihodkov po namenih in letih

Zgornja tabela prikazuje višino realiziranih prihodkov proračuna v letu 2007, 2008, 2009 in 2010 ter
doseženo strukturo realiziranih sredstev po virih. Podatki iz tabele in grafikona prikazujejo deleže sredstev,
s katerimi je občina razpolagala v letu 2007, 2008, 2009 in 2010 po virih. Ugotavlja se, da se je struktura
sredstev v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 zelo spremenila in sicer se je delež sredstev pridobljenih iz
naslova javnih razpisov v letu 2008 povečal iz 4,8% kar na 35,5 %. Kljub zmanjšanju deleža pri sredstvih
pridobljenih iz naslova javnih razpisov v letu 2009 na 21,68% se je ta delež v letu 2010 še zmanjšal in sicer
na 15,78%. Navedeni podatki nam nazorno prikazujejo, da se delež pridobljenih sredstev iz naslova javnih
razpisov od leta 2008 pa do leta 2010 zmanjšuje, vendar pa kljub vsemu še vedno lahko ugotavljamo, da je
bila občina uspešna pri kandidiranju na javne razpise in da je iz navedenega vira prejela kar 1.310.967,62
EUR namenskih sredstev. Če analiziramo pridobljena sredstva v prikazanem štiriletnem obdobju ( 20072010) z zagotovostjo lahko zapišemo, da je občina v tem obdobju prejela velik delež , kar 21,03% vseh
sredstev proračunov v teh letih, kar znaša v nominalnem znesku 6,9 mio EUR. Višino ter deleže vseh
razpoložljivih sredstev po virih v tem štiriletnem obdobju nam natančno prikazujeta spodnja tabela in graf.
Tabela št. 6: Pregled in struktura skupnih prihodkov v obdobju 2007-2010
PRIHODKI
Prihodki za pokrivanje primerne porabe

2007-2010

delež

16.038.534,10

48,25

Prihodki na podlagi javnih razpisov in
kreditov
Namenski in drugi prihodki proračuna

6.989.752,01

21,03

7.774.002,93

23,39

Preneseni prihodki iz preteklega leta

1.521.584,65

4,58

Sredstva krajevnih skupnosti

498.974,45

1,50

Preneseni prihodki KS iz preteklih let

419.829,60

1,26

33.242.677,74

100,00

SKUPAJ SREDSTVA PRORAČUNA
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Graf 8: Grafičen prikaz deležev posameznih prihodkov v obdobju 2007-2010

Realizacija prihodkov
Na realizacijo nekaterih prihodkov proračuna Občina nima neposrednega vpliva, ker so predpisani in
predvideni s strani države, oz. gre za prihodke, katerih realizacija je odvisna od plačil posameznih vrst
dajatev. To pa so :
A/ Prihodki primerne porabe
- del lastnih davčnih prihodkov občine
- dohodnina – odstopljeni vir občinam
- transferni prihodki-finančna izravnava
Preostale prihodke pa delimo na:
B/ Prihodki na podlagi javnih razpisov in kreditov
C/ Namenski in drugi prihodki proračuna
D/ Prihodki krajevnih skupnosti
Prihodki primerne porabe
Prihodki primerne porabe so prihodki ki jih določa Zakona o financiranju občin in pomenijo sredstva s
katerimi naj bi občina zagotovila izvajanje zakonskih in ustavnih nalog. Primerna poraba na prebivalca je
bila za leto 2010 določena z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in 2011 in
jo je izračunalo Ministrstvo za finance. Skupni prihodki primerne porabe se zagotavljajo iz:
- lastnih davčnih virov občine,
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dohodnine kot odstopljenega vira občini ki se občini nakazuje sorazmerno tedensko na podlagi
predhodnih izračunov Ministrstva in
- finančne izravnave, ki v skladu s sedaj veljavno zakonodajo predstavlja le manjši delež
sredstev.
Finančna izravnava se je dodelila in nakazovala Občini, ki z lastnimi prihodki ni mogla zagotoviti pokritja
svoje primerne porabe. V letu 2010 občina Moravske Toplice ni prejemala finančne izravnave.
Prihodki primerne porabe so bili planirani v okviru zneskov, ki jih je ocenilo Ministrstvo za finance in jih je
sprejela vlada ter ob predpostavki pričakovanih prihodkov v proračunskem letu.
- lastni davčni viri občine, ki se vštevajo v primerno porabo predstavlja del davka na promet nepremičnin.
Preostali davki, ki so bili realizirani v letu 2010 pa se vključujejo v okvir izvirnih davčnih prihodkov
proračuna, s katerimi v okviru svojega proračuna občina prosto razpolaga. Skupno so lastni davčni viri
občine v okviru primerne porabe realizirani v višini 19.165,45 EUR, kar predstavlja 53% realizacijo z
istim virom v letu 2009.
Večji del lastnih davčnih prihodkov se v proračunskem letu 2010 razvršča med izvirne davčne prihodke
občine, ki so namenjeni občini za financiranje lastnih potreb izven primerne porabe. Ti prihodki so
realizirani v višini 84.890,64 EUR. Občina je v letu 2010 v proračun pridobila več davčnih prihodkov kot
leta 2009 in sicer za slabih 10%,
-Vir financiranja občine v okviru zagotovljene porabe so tudi prihodki iz naslova dohodnine v skladu z
merili, ki jih za financiranje primerne porabe občin določa ta Zakon o financiranju občin. Vlada z uredbo
določi način nakazovanja prihodkov od dohodnine občinam. Dohodnina kot odstopljeni vir občini je bila
v letu 2010 realizirana v višini 4.273.739,00 EUR kar predstavlja 100% realizacijo planiranih sredstev
iz tega naslova. V primerjavi z letom 2009 pa je vir iz naslova dohodnine porasel za 18%.
Realizacija vseh prihodkov primerne porabe znaša 4.292.904,58 EUR in je tako dosegla planirano višino
teh sredstev .
Kljub 100% realizaciji sredstev primerne porabe že nekaj let ugotavljamo, da obseg primerne porabe raste
počasneje kot stroški za zagotavljanje izvirnih pristojnosti občine. Primerna poraba zadostuje le še za
pokrivanje tekočih odhodkov občine, med tem ko za investicije občine in razvoj v okviru primerne porabe
skoraj da ni več razpoložljivih sredstev.
Prihodki na podlagi javnih razpisov in kreditov
Iz naslova javnih razpisov in kreditov so bila v proračunu za leto 2010 planirana sredstva v višini
1.888.877,13 EUR. V letu 2010 Občina Moravske Toplice ni načrtovala zadolževanja zato je celotna višina
planiranih sredstev iz naslova javnih razpisov. Realizacija sredstev iz naslova javnih razpisov je tako
dosegla 69% planiranih oziroma 1.310.967,62 EUR, kar pa je v primerjavi z letom 2009 povečanje
pridobljenih sredstev za 15%. Občina je v letu 2010 prejela sredstva za naslednje namene:
- za ureditev DOŠ Prosenjakovci- sredstva za poplačilo davka
128.709,00
- za ureditev športne infrastrukture v Martjancih
15.000,00
- za sanacijo odlagališč-projekt »Spremeniti črno v zeleno«
24.213,00
- za izvedbo komasacije Ratkovci in Ivanjševci
137.572,48
- iz strukturnih skladov za RRP-Cesta Sebeborci-Panovci
299.258,13
- iz kohezijskega sklada-Dolinska kanalizacija-Sebeborci
674.764,10
- za izgradnjo športno rekreacijskega centra v Bogojini
30.977,00
- za izvedbo projekta »Menthalth Health«
473,84
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Namenski in drugi prihodki proračuna
- Namenski prihodki predstavljajo prihodke za financiranje dvojezičnih potreb v občini-prihodki za
dvojezično poslovanje Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice in dvojezično
poslovanje občine, ki so dosegli 100% realizacijo planiranih sredstev v višini 152.940 EUR. Tudi v
primerjavi z letom 2009 višina sredstev ostaja nespremenjena.
Naslednji namenski prihodki so sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmerjajo z odmernimi
odločbami o katastrskem dohodku in so dosegla 96% realizacijo v primerjavi s planiranimi sredstvi v višini
4.415,60 EUR. Ta sredstva se skupaj s sredstvi proračuna namenjajo v skladu s programom Zavoda za
gozdove Slovenije OE Murska Sobota, za vzdrževanje gozdnih cest v občini.
V okviru stanovanjskih prihodkov se v proračun stekajo sredstva iz naslova odplačanih anuitet od
odprodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu ter sredstva iz naslova najemnin za stanovanja. Občina
ima na dan 31.12.2010 še terjatve do 13 kupcev stanovanj, v povprečni mesečni višini 470,00 EUR.
V proračunskem letu 2010 je v okviru občine deloval organ Medobčinskih inšpekcijskih služb in redarstva,
katerega financira 10 občin (Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Puconci, Rogašovci, Šalovci,
Tišina in Moravske Toplice) na osnovi Dogovora o pravicah in obveznostih občin ustanoviteljic
»Medobčinske inšpekcije in redarstva« , ki določa delež financiranja posamezne občine. Za pokrivanje
stroškov navedenega organa so bila v proračun nakazana sredstva v višini 88.463,67 EUR, kar je za 13 %
manj kot smo predvideli s proračunom. Nepokrita razlika sredstev se bo vključila v proračun 2011, saj
obstajajo odprte realne terjatve do občin, katerim osnova je zgoraj omenjeno dogovor. V letu 2010 so
občine prejele tudi sofinanciranje s strani državnega proračuna in sicer v višini 50 % tekočih plačanih
stroškov, kar za našo občino obsega 17.737,68 EUR. V letu 2010 je Občina prejela s strani države le
50%odobrenih sredstev, druga polovica pa bo nakazana v letu 2011.
Občini v skladu z 21. členom Zakona o financiranju občin pripadajo namenska sredstva za sofinanciranje
investicij. V letu 2010 so bila ta sredstva realizirana v višini 417.221,76 EUR in bila namenjena za
pokrivanje lastnega deleža pri izvedbi projektov ki so bili financirani iz naslova strukturnih skladov, ter za
sofinanciranje občinskih investicij vključenih v Načrt razvojnih programov občine.
Občina se je v letu 2010 prijavila v program izvajanja javnih del, za kar je prejela s strani Zavoda RS za
zaposlovanje 4.987,43 EUR.
V letu 2010 so bili realizirani tudi prihodki iz naslova projekta »Oaza zdravja« in sicer iz naslova najemnin
za poslovne prostore.
- Drugi namenski prihodki so:
- sredstva krajanov za sofinanciranje komunalnih objektov, ki so realizirana v višini 43.269,41 EUR
in so za 49 % nižje realizirana kot so bila planirana. Do največje razlike med planiranimi in
realiziranimi prihodki iz navedenega naslova prihaja pri sofinanciranju izgradnje kanalizacije v
Moravskih Toplicah. Vzrok za tako nizko realizacijo je podpis pogodb konec leta 2010 in ne v prvi
polovici, kot je bilo predvideno.
-

komunalni prispevek je dajatev občanov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč odmerjen z
Odločbo za plačilo komunalnega prispevka na osnovi vloge stranke pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja. V letu 2010 je bilo na osnovi 42 izdanih odločb s strani občinske uprave, realiziranih
120.404,41 EUR prihodkov iz naslova komunalnega prispevka kar pomeni 24% realizacijo
načrtovanih prihodkov v primerjavi s sprejetim veljavnim proračunom. Tudi v primerjavi z letom
2009 se je višina komunalnega prispevka zmanjšala kar za 28 %
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Tabela št. 7: Pregled komunalnih prispevkov po letih
Namen

2007

2008

2009

2010

Komunalni prispevek 280.518

93.172

166.601

120.404

Graf 9: Komunalni prispevek 2007,2008 in 2009, 2010

Zgornja tabela in graf po letih nam nazorno prikazujeta gibanje vplačil komunalnega prispevka in
sta pokazatelj glede vlaganj in investiranj v naši občini. Ugotavlja se, da je velik investicijski ciklus,
ki je bil v letu 2007 v naslednjih treh letih upadel skoraj za polovico, kar nominalno pomeni cca
150.000 EUR na leto. Posledično pomeni to za občino manjše lastne prihodke in manj vlaganj v
izgradnjo oziroma obnovo infrastrukturnih objektov, za kar je ta vir tudi namenjen.
-

turistična taksa ; Vrednost turistične takse za prenočevanje je za območje celotne občine
Moravske Toplice v letu 2010 znašala tako kot v letu prej 1,01 EUR na dan. Izračun je opravljen
na podlagi vrednosti točke, ki je določena v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma , ter števila
točk, ki jih določa Odlok o turistični taksi v občini Moravske Toplice in znaša za prenočevanje na
dan 11 točk. Dosežena višina turistične takse v letu 2010 znaša 339.487,92 EUR in je dosegla
za 8% nižjo realizacijo od planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2009 pa se je vplačana
taksa zmanjšala za 5%.

-

Tabela št.8; Pregled zbranih sredstev turistične takse po letih
Namen
Turistična taksa

2007

2008

2009

2010

349.954

363.136

356.398

339.488
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Graf 10: Turistična taksa po letih

-

drugi nedavčni prihodki so prihodki od obresti, vračila subvencij in garancij, drugi nedavčni
prihodki, prihodki uprave, prihodki od udeležbe na dobičku in prihodki od najemnin in zakupnin.
Realizacija teh prihodkov je nižja kot so bili načrtovani s proračunom za 15% in je dosegla
46.714,14 EUR. V primerjavi z letom 2009 pa so se le ti prihodki povečali za 23%. Podroben
prikaz posameznih drugih prihodkov je razviden iz »Realizacije prihodkov proračuna za leto
2010«

-

prihodki iz naslova koncesijskih dajatev so se v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 povečali za
4% in tako dosegli realizacijo v vrednosti 13.771,42 EUR. Višino in roke plačil koncesijske
dajatve določi Ministrstvo za gospodarstvo nosilcu rudarske pravice z Odločbo.

-

okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda; Ta dajatev se
plačuje za odvajanje industrijske, komunalne in padavinske odpadne vode. Višina okoljske
dajatve je odvisna od seštevka enot obremenitve, doseženih v koledarskem letu z odvajanjem
komunalne odpadne vode na celotnem območju, na katerem se izvaja javno službo. Seštevek
obremenitev se izračuna po posebni formuli. Višina dajatve je odvisna od porabljene vode,
odstranjenih obremenitev v kolikor je odpadna voda očiščena na čistilni napravi. Okoljska dajatev
je v skladu z Zakonom o financiranju občin ( ZFO-1A) z dne 10.06.2008 vir proračuna občine,
kjer je nastala obremenitev okolja, zaradi katere je predpisana okoljska dajatev. Z odlokom o
proračunu pa je določeno, za katere namene se sredstva okoljskih dajatev lahko porabijo. V letu
2010 s bila zbrana sredstva iz okoljske dajatve za obremenjevanje vode v skladu s sprejetim
proračunom porabljena za izgradnjo sekundarne kanalizacij.

-

okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je republiška taksa
določena v skladu z Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov. Skladno z Uredbo se plačuje okoljska dajatev, zaradi onesnaževanja okolja z
odpadki, odloženimi na odlagališču za nenevarne ali nevarne odpadke. Zavezanec za plačilo
okoljske dajatve je upravljavec odlagališča. Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov je bila v letu 2010 namenjena za nadaljevanje izgradnje Centra za ravnanje
z odpadki Puconci. Tako so se zbrana sredstva iz tega naslova v višini 8.655,14 EUR namensko
porabila za izgradnjo zbirnega centra CERO Puconci. V primerjavi z zbranimi sredstvi v letu
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2009 se je okoljska dajatev zmanjšala za dobrih 80%, saj je občina konec leta morala vrniti že
vplačano dajatev,ki se je plačevala akontativno, saj je bilo ugotovljeno, da je bila previsoka.
Zmanjšanje okoljske dajatve za obremenjevanje okolja za odlaganje odpadkov pomeni manjše
količine odloženih nerecikliranih odpadkov, kar je posledica odprtja in delovanja Centra za
ravnanje z odpadki Puconci, ki skrbi za sortiranje in recikliranje odpadkov.
-

prihodki od prodaje in menjave stvarnega premoženja- zemljišč. Občina je v letu 2010 v skladu s
programom prodaje premoženja opravila javni razpis in prodala oziroma opravila menjave na
zemljiščih. Postopki prodaje kmetijskih zemljišč ki so se začeli konec leta 2009 so se prenesli v
leto 2010, zato so sredstva od prodanih zemljišč po programu realizirana v proračunu za leto
2010.

-

nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – tudi v letu 2010, prav tako kot leto prej je plačilo
iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča potekalo preko odmernih odločb, ki jih je
izdal davčni urad Murska Sobota. V letu 2010 je bilo odmerjeno nadomestilo za leto 2010 v
višini 262.494 EUR. Po podatkih davčne uprave Republike Slovenije se neplačano nadomestilo
po odmernih odločbah v letu 2010 prenese v proračun leta 2011, prav tako kot je bilo to izvršeno
v preteklih letih. Samo izterjavo nadomestila pa po uradni dolžnosti vrši sam Davčni urad. Višina
nadomestila je bila v letu 2010 realizirana v znesku 147.008,62 EUR, kar je le 37% planiranih
sredstev. Do tako nizke realizacije prihaja zaradi obročnega plačila nadomestila po izdanih
odločba s strani DURS Murska Sobota. Valuta drugega obroka je bila konec leta 2010, to pa
pomeni, da se pretežni del teh sredstev zbere v proračunu v letu 2011.

-

Požarna taksa; sredstva požarne takse so namenska sredstva iz naslova zavarovalnih premij in
se stekajo v državni proračun , kjer se vodijo na postavki požarnega sklada. Del sredstev na
državni ravni s sklepom porazdeli odbor občinam za izvrševanje nalog v skladu z Zakonom o
požarnem varstvu, namensko za sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot kakor tudi
za izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom , v razmerju z zbranimi požarnimi
taksami na območju posamezne občine. V primerjavi z letom 2009 so se zbrana sredstva
požarne takse zmanjšala za 4 %.

-

doplačila pomoči na domu so sredstva, ki se plačujejo v skladu s sprejeto ceno pomoči na domu,
katero vsako leto sprejme občinski svet. Doplačilo se izračuna na podlagi dohodkov
oskrbovanca v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih
storitev in ga določi Center za socialno delo z Odločbo. Doplačilo pomoči na domu na podlagi
izdanih odločb zaračunava Center za socialno delo in na podlagi mesečnih poročil prenakaže v
občinski proračun.

-

Sredstva iz naslova odškodnin predstavljajo vplačila v občinski proračun iz naslova uveljavljanja
odškodnin pri zavarovalnicah po posameznih zavarovalnih namenih.

-

Sredstva iz naslova najemnin za gospodarsko infrastrukturo se v proračunu v letu 2010
evidentirajo prvič. Nastala pa so na podlagi spremenjene zakonodaje in računovodskih
standardov, ki opredeljujejo pojem »sredstva v upravljanju«. S 01.01.2010 se je gospodarska
infrastruktura, ki je bila do tedaj dana v upravljanje gospodarskim javnim službam, vrednostno
prenesla nazaj na lokalne skupnosti. Le te pa so to isto infrastrukturo dale javnim podjetjem v
poslovni najem.
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Prihodki krajevnih skupnosti
Ti prihodki so izvirni prihodki posameznih krajevnih skupnosti oziroma posameznih naselij predvsem za
pokrivanje tekočih nastalih stroškov in obveznosti in so v letu 2010 znašali 122.475,02 EUR. Višina
prihodkov po posameznih krajevnih skupnostih je razvidna iz tabele prihodkov proračuna za leto 2010,
kakor tudi iz prilog o realizaciji prihodkov in odhodkov po posameznih krajevnih skupnostih in po naseljih.
3.2.2. Odhodki
Posebni del proračuna na strani odhodkov sestavljajo posamezne analitične postavke proračuna ki so
predstavljene v finančnih načrtih neposrednih proračunskih uporabnikov in sicer:
A – Občinski svet
C – Župan, podžupan
D – Nadzorni odbor
E – Občina-občinska uprava
F – Medobčinske inšpekcijske službe
KS 01 – Krajevna skupnost Andrejci
KS 02 – Krajevna skupnost Bogojina
KS 03 – Krajevna skupnost Filovci
KS 04 – Krajevna skupnost Ivanovci
KS 05 - Krajevna skupnost Krnci
KS 06 – Krajevna skupnost Martjanci
KS 07 – Krajevna skupnost Moravske Toplice
KS 08 – Krajevna skupnost Motvarjevci
KS 09 – Krajevna skupnost Noršinci
KS 10 – Krajevna skupnost Prosenjakovci
KS 11 - Krajevna skupnost Ratkovci
KS 12 – Krajevna skupnost Sebeborci
KS 13 – Krajevna skupnost Selo Fokovci in
KS 14 – Krajevna skupnost Tešanovci
Spodnja tabela prikazuje porabo proračunskih sredstev po proračunskih uporabnikih in deleže porabe po
posameznih porabnikih v letu 2007, 2008, 2009 in 2010
Tabela 9; Pregled porabe proračunskih sredstev po proračunskih uporabnikih

A
C
D

Proračunski

Realizacija

delež

Realizacija

delež

Realizacija

delež

Realizacija

delež

uporabniki

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

Občinski svet
Župan, podžupan
Nadzorni odbor
Občina-občinska
uprava
Medobčinske
inšpekcijske službe
OBČINA

E
F

KS 01
KS 02
KS 03
KS 04
KS 05

KS Andrejci
KS Bogojina
KS Filovci
KS Ivanovci
KS Krnci

43.259,40
76.965,83
1.484,35

0,72
1,29
0,02

42.719,94
82.901,87
2.619,28

0,43
0,83
0,03

36.203,65
52.735,42
2.770,15

0,48
0,70
0,04

87.849,55
54.426,53
2.141,35

1,09
0,68
0,03

5.733.483,21

95,84

9.617.981,14

95,93

7.203.803,93

96,04

7.489.624,19

93,01

12.878,26
5.868.071,05

0,22
98,09

120.426,75
9.866.648,98

1,20
98,41

95.003,73
7.390.516,88

1,27
98,53

92.222,46
7.905.051,06

1,15
98,17

5.364,58
16.403,26
11.999,43
1.668,10
255,75

0,09
0,27
0,20
0,03
0

5.222,18
13.643,81
23.456,91
1.269,87
295,02

0,05
0,14
0,23
0,01
0,00

8.782,35
14.039,98
14.064,27
334,04
393,42

0,12
0,18
0,19
0,00
0,01

14.741,36
16.196,09
16.882,00
147,00
1.419,83

0,18
0,20
0,21
0,00
0,02
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KS 06
KS 07
KS 08
KS 09
KS 10
KS 11
KS 12
KS 13
KS 14

KS Martjanci
KS Moravske Toplice
KS Motvarjevci
KS Noršinci
KS Prosenjakovci
KS Ratkovci
KS Sebeborci
KS Selo Fokovci
KS Tešanovci
KRAJEVNE
SKUPNOSTI
SKUPAJ (občina in
KS)

28.617,73
5.228,19
94,05
5.599,79
9.503,47
4.205,17
14.105,98
4.619,22
6.803,61

0,48
0,09
0
0,09
0,16
0,07
0,24
0,08
0,11

38.588,06
8.973,15
5626,79
6.029,39
10.647,06
3.648,64
10.959,89
12.465,45
18.456,28

0,38
0,09
0,06
0,06
0,11
0,04
0,11
0,12
0,18

34.467,58
2.141,35
62,25
6.109,22
10.418,89
1.459,90
3.591,74
2.948,00
11.319,22

0,46
0,03
0,00
0,08
0,14
0,02
0,05
0,04
0,15

24.569,10
607,01
149,91
10.539,94
17.674,01
992,82
8.272,49
25.705,83
9.441,41

0,31
0,01
0,00
0,13
0,22
0,01
0,10
0,32
0,12

114.468,33

1,91

159.282,50

1,59

110.132,21

1,47

147.338,80

1,83

5.348.366,59

100

5.982.539,38

100

7.500.649,09

100

8.052.689,86

100

Odhodki in izdatki so prikazani v skladu z veljavno zakonodajo po področjih proračunske porabe, glavnih
programih , podprogramih in proračunskih postavkah s štirimestnimi konti ekonomske klasifikacije.
Tabelarni del odhodkov po proračunskih uporabnikih in področjih proračunske porabe je podan v prilogi.
Tabela 10; Prikaz porabe proračunskih sredstev po področjih proračunske porabe-brez KS
-v EUR
Področje proračunske porabe
01 Politični 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 komun.
14 Gospodarstvo
15 Varovanje okolja in naravne
dediščine
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

Realizacija
2007

Delež
2007

Realizacija
2008

Delež
2008

Realizacija
2009

Delež
2009

Realizacija
2010

Delež
2010

120.225,23

2,05

125.621,82

1,27

88.939,07

1,20

141.320,27

1,79

4.984,68
0

0,08
0

6.059,98
0

0,06
0

6.433,81
0

0,09
0,00

5.717,07
0

0,07
0,00

111.998,21
373.714,21

1,91
6,37

97.229,14
493.529,77

0,99
5

247.422,43
499.538,35

3,35
6,76

99.360,08
482.764,45

1,26
6,11

209.051,57
2.908,78
43.353,27

3,56
0,05
0,74

96.272,44
2.202,88
56.207,95

0,98
0,02
0,57

164.770,26
4.987,91
37.111,93

2,23
0,07
0,50

181.359,51
2.244,53
39.560,97

2,29
0,03
0,50

291.179,42

4,96

174.385,57

1,77

403.776,50

5,46

288.936,28

3,66

799,54

0,01

0

0

0

0,00

0

0,00

699.185,77
449.710,42

11,92
7,66

3.602.616,49
1.731.596,59

36,51
17,55

1.978.302,41
519.771,30

26,77
7,03

1.215.787,26
467.608,99

15,38
5,92

996.776,35

16,99

280.574,48

2,84

463.560,34

6,27

1.888.999,80

23,90

396.573,21
97.773,99

6,76
1,67

289.687,66
79.118,66

2,94
0,8

439.050,95
81.695,59

5,94
1,11

393.183,37
70.666,84

4,97
0,89

295.517,65
1.326.873,71
222.819,64
209.855,28

5,04
22,61
3,8
3,58

434.615,00
1.959.255,32
208.360,63
174.260,80

4,4
19,86
2,11
1,77

390.402,76
1.627.193,57
248.499,82
123.499,82

5,28
22,02
3,36
1,67

523.241,74
1.400.989,29
245.234,87
253.460,05

6,62
17,72
3,10
3,21

14.770,12

0,25

55.053,80

0,56

65.560,06

0,89

25.828,71

0,33

5.868.071,05

100

9.866.648,98

100

7.390.516,88

100

7.905.051,06

100
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Zgornja tabela nam prikazuje porabo po posameznih področjih proračuna in deleže v letih 2007, 2008 ,
2009 in 2010.
Največji strukturni delež v letu 2010 predstavlja področje 15- Varovanje okolja in naravne dediščine in sicer
23,90%. V letu 2009 je največ porabe bilo realizirane v okviru področja 13-Promet, prometna infrastruktura
in komunikacije in sicer 26,77 % celotne proračunske porabe-brez porabe krajevnih skupnosti. V letu 2008
je ta delež znašal 36,51%. Drug najbolj zastopano področje proračunske porabe je področje 19Izobraževanje, ki predstavlja 17,72% proračunske porabe. V letu 2010 se je v primerjavi z letom 2009 ta
delež zmanjšal, saj so bile v letu 2009 izvajane na področju izobraževanja investicije, medtem ko jih v letu
2010 ni bilo. Pomembna je ugotovitev, da je kljub manjšemu nihanju te proračunske porabe navzgor
oziroma navzdol to tisti del proračunske porabe, ki je vezan na zakonsko določene naloge, ki jih mora
občina zagotoviti in pokriti s proračunskimi sredstvi in da je njihova porast v primerjavi z drugimi področji
višja. V področje izobraževanja spada varstvo in vzgoja predšolskih otrok ter primarno in sekundarno
izobraževanje. Ta delež se od leta 2007 giblje od 12 do 23 %. V okviru tega področja predstavljajo stroške
predvsem zakonsko predpisano financiranje vrtcev preko razlike v ekonomski ceni vrtca, katerega
obiskujejo otroci, ki imajo stalno bivališče v občini, zakonsko financiranje fiksnih materialnih stroškov v
osnovnih šolah z plačilom šolskih prevozov kakor tudi investicijska vlaganja v objekte vrtcev in osnovnih
šol.

REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
A – OBČINSKI SVET
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine (izvirne in
prenesene), ki ima tudi svoja delovna telesa (komisije in odbore), ki v skladu s statutom občine in v okviru
svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu
svetu mnenja in predloge.
Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM
- 0101 Politični sistem
Pravne podlage:
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o volilni kampanji
- Statut občine Moravske Toplice
- Občinski odloki in pravilniki
- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2010 je zagotavljal sredstva za vse izdatke povezane z
delovanjem občinskega sveta in organi občine in je bil planiran s proračunom v višini 103.402 EUR. V letu
2010 so bila sredstva porabljena v višini 87.849,55 EUR kar je za 15 % manj, kot smo načrtovali. Znotraj
navedenega podprograma so bili odhodki načrtovani analitično po proračunskih postavkah in analitičnih
kontih.

________________________________________________________________
13
Posebni del

__________ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA _2010_________________
Zakon o lokalni samoupravi v 100.b členu določa, da so člani občinskega sveta upravičeni do plačila za
nepoklicno opravljanje funkcije. Izdatek za ta namen je bil za leto 2010 načrtovan v višini 29.500 EUR
vključno s sejninami, namenjenih članom delovnih teles občinskega sveta ter članom komisij, ki jih imenuje
župan. Pri planiranju odhodkov za dejavnosti občinskega sveta, je za leto 2010 bil upoštevan okvirni
program dela občinskega sveta Občine Moravske Toplice in za to leto predvideno število sej. Število sej in
potrebna višina sredstev za delovna telesa občinskega sveta je bila ocenjena na podlagi predvidene
realizacije v letu 2009. Sejnine so bile izračunane in tudi izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov v Občini Moravske Toplice.
Za delovanje občinskega sveta so se poleg sredstev za izplačilo sejnin v finančnem načrtu namenila tudi
sredstva za pokrivanje stroškov reprezentance in pogostitev, materialni stroški povezani z delovanjem
občinskega sveta ter izdatki za službena potovanja.
V letu 2010 je bilo 8 rednih sej občinskega sveta z 96 % udeležbo oziroma je od 15 svetnikov na vseh
osmih sejah manjkalo le 5 svetnikov. V primerjavi z letom 2009 je bila udeležba na sejah boljša za 2
odstotni točki.
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
− Odbor za gospodarstvo,
− Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, kulturo, šport in turizem,
− Odbor za zaščito in reševanje,
− Odbor za kmetijstvo,
− Komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje ter
− Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
Odbori štejejo 5 do 9 članov, komisije pa 3 do 5 članov. Število članov posameznega delovnega telesa
občinskega sveta in delovno področje se določi z aktom občinskega sveta.
Občinski svet prav tako ustanovi občasna delovna telesa s sklepom, s katerim določi naloge delovnega
telesa in število članov.
Tabela 11: Odbori in komisije občinskega sveta

Odbor-komisija
Odbor za gospodarstvo
Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, kulturo, šport in turizem
Odbor za zaščito in reševanje
Odbor za kmetijstvo
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Svet za varstvo javnih dobrin

Število
članov
9
7
7
7
5
7

Število Udeležba
sej
v%
5
73
5
69
2
57
8
67
2
100
5
57

V okviru dejavnosti občinskega sveta pa so bila planirana tudi sredstva za financiranje političnih strank v
Občini Moravske Toplice. Podlaga, za financiranje političnih strank iz občinskega proračuna je 26.člen
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Zakona o političnih strankah, po katerem so do financiranja iz občinskega proračuna upravičene politične
stranke, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet in so dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za
izvolitev enega člana občinskega sveta. Stranka je upravičena do višine sredstev, sorazmerno številu
glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Znesek financiranja političnih strank se določi s sprejemom
vsakoletnega proračuna občine na podlagi Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini
Moravske Toplice.
V letu 2010 je bilo za financiranje političnih strank porabljenih 7.401,98 EUR. V letu 2010 pa so bila v okviru
teh sredstev planirana tudi sredstva za povrnitev stroškov volilne kampanje, ki pa do konca leta niso
realizirana, saj bodo povrnjena po predložitvi finančnega poročila o porabi sredstev za volilno kampanjo za
lokalne volitve.
Tabela 12; Pregled dodeljenih sredstev za financiranje političnih strank v letu 2010
Politična stranka
1. Slovenska demokratska stranka ( SDS)
2. Liberalna demokracija Slovenije ( LDS )
3. Slovenska ljudska stranka ( SLS )
4. Socilani demokrati ( SD )
5. Stranka mladih Slovenije ( SMS )
6. Nova Slovenija kršč.ljudska stranka ( N.Si )
7. Neodvisna stranka Pomurja ( NSP)

Znesek
1.916,82
1.661,88
1.342,78
950,40
631,00
539,28
99,82

V letu 2010, ki je bilo v znamenju lokalnih volitev so bila v proračunu predvidena tudi sredstva za izvedbo le
teh. Ker pa sta bila na lokalnih volitvah za izvolitev župana Občine Moravske Toplice izvedena dva kroga,
so tudi stroški temu primerno višji. Zato je bilo potrebno konec leta po sklepu župana opraviti
prerazporeditev sredstev za premalo zagotovljena sredstva v proračunu iz tekoče proračunske rezervacije.
Poraba sredstev za izvedbo lokalnih volitev je bila v višini 49.413,14 EUR.
S proračunom so bili zastavljeni dolgoročni cilji delovanja občinskega sveta in sicer: obravnava in sprejem
statuta občine, poslovnika o delu občinskega sveta oziroma uskladitev z zakonodajo, ki omogočata
nemoteno, organizirano in zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov,
razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa proračuna, odločanje o odtujitvi
občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih
so/ustanoviteljica je občina in drugo.
V okviru tega podprograma je zelo težko postavljati dolgoročne cilje, vsekakor mora biti delo občinskega
sveta v dobrobit vseh občanov. Kratkoročni cilji, ki se nanašajo na leto 2010 so glede na doseženo
realizacijo in opravljene naloge doseženi, saj je občinski svet v letu 2010 s svojim delovanjem dosegel
zastavljene cilje, saj je bilo opravljeno načrtovano število sej občinskega sveta, na katerih so bile
sprejemane odločitve o aktualnih vprašanjih v občini ter občinski predpisi-odloki, sklepi, pravilniki in drugi
akti. V letu 2010 je Občinski svet sprejel 47 aktov, v letu 2009 20, v letu 2008 34, v letu 2007 32, v letu
2006 23 in v letu 2005 13. Vsi sprejeti dokumenti so bili objavljeni v uradnem listu Republike Slovenije.
Pregled sprejetih dokumentov na Občinskem svetu v letu 2010, ki so bili objavljeni v Uradnem listu
Republike Slovenije v letu 2010 :
• Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Moravske Toplice
• Uradni list Republike Slovenije, št. 107/2010 • 29.12.2010
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• Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Moravske Toplice za leto 2011
• Uradni list Republike Slovenije, št. 107/2010 • 29.12.2010
• Razpis naknadnih ponovnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Filovci, Selo - Fokovci,
Ratkovci in Sebeborci
• Uradni list Republike Slovenije, št. 105/2010 • 24.12.2010
• Sklep o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2011
• Uradni list Republike Slovenije, št. 105/2010 • 24.12.2010
• Sklep o imenovanju podžupanov
• Uradni list Republike Slovenije, št. 100/2010 • 10.12.2010
• Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
• Uradni list Republike Slovenije, št. 97/2010 • 03.12.2010
• Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice
• Uradni list Republike Slovenije, št. 97/2010 • 03.12.2010
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Moravske Toplice
• Uradni list Republike Slovenije, št. 97/2010 • 03.12.2010
• Statutarni sklep
• Uradni list Republike Slovenije, št. 97/2010 • 03.12.2010
• Odlok o prenehanju veljavnosti odlokov o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci
• Uradni list Republike Slovenije, št. 97/2010 • 03.12.2010
• Poročilo o izidu volitev župana Občine Moravske Toplice
• Uradni list Republike Slovenije, št. 92/2010 • 19.11.2010
• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev gramoznice in ureditev kampa v
Ivancih
• Uradni list Republike Slovenije, št. 90/2010 • 12.11.2010
• Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice
• Uradni list Republike Slovenije, št. 85/2010 • 29.10.2010
• Poročilo o izidu volitev za župana Občine Moravske Toplice
• Uradni list Republike Slovenije, št. 85/2010 • 29.10.2010
• Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Moravske Toplice na volitvah dne
10. 10. 2010
• Uradni list Republike Slovenije, št. 85/2010 • 29.10.2010
• Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za gramoznico v Mlajtincih
• Uradni list Republike Slovenije, št. 82/2010 • 18.10.2010
• Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za
del območja Močvar v Moravskih Toplicah
• Uradni list Republike Slovenije, št. 81/2010 • 15.10.2010
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2010
• Uradni list Republike Slovenije, št. 81/2010 • 15.10.2010
• Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice
• Uradni list Republike Slovenije, št. 77/2010 • 04.10.2010
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• Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice
• Uradni list Republike Slovenije, št. 77/2010 • 04.10.2010
• Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
• Uradni list Republike Slovenije, št. 74/2010 • 20.09.2010
• Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi, upravni organ: Občina
Martjanci«
• Uradni list Republike Slovenije, št. 74/2010 • 20.09.2010
• Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
• Uradni list Republike Slovenije, št. 74/2010 • 20.09.2010
• Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka
• Uradni list Republike Slovenije, št. 74/2010 • 20.09.2010
• Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in
prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice
• Uradni list Republike Slovenije, št. 74/2010 • 20.09.2010
• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice
• Uradni list Republike Slovenije, št. 68/2010 • 23.08.2010
• Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v
Občini Moravske Toplice
• Uradni list Republike Slovenije, št. 68/2010 • 23.08.2010
• Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »splošno ljudsko premoženje v upravi OLO Martjanci«
• Uradni list Republike Slovenije, št. 68/2010 • 23.08.2010
• Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
• Uradni list Republike Slovenije, št. 68/2010 • 23.08.2010
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z
odpadki Puconci d.o.o.
• Uradni list Republike Slovenije, št. 67/2010 • 20.08.2010
• Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice
• Uradni list Republike Slovenije, št. 64/2010 • 06.08.2010
• Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice
• Uradni list Republike Slovenije, št. 64/2010 • 06.08.2010
• Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Moravske Toplice
• Uradni list Republike Slovenije, št. 64/2010 • 06.08.2010
• Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2009
• Uradni list Republike Slovenije, št. 40/2010 • 21.05.2010
• Popravek Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Občine Moravske Toplice
• Uradni list Republike Slovenije, št. 26/2010 • 30.03.2010
• Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Občinska
izobraževalna skupnost Murska Sobota«
• Uradni list Republike Slovenije, št. 26/2010 • 30.03.2010
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• Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
• Uradni list Republike Slovenije, št. 26/2010 • 30.03.2010
• Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
• Uradni list Republike Slovenije, št. 25/2010 • 26.03.2010
• Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna šola Ivan
Cankar Bogojina«
• Uradni list Republike Slovenije, št. 25/2010 • 26.03.2010
• Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi OLO Martjanci«
in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
• Uradni list Republike Slovenije, št. 25/2010 • 26.03.2010
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Fokovci
• Uradni list Republike Slovenije, št. 25/2010 • 26.03.2010
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Bogojina
• Uradni list Republike Slovenije, št. 25/2010 • 26.03.2010
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Kétnyelvű Általános Iskola Pártosfalva
• Uradni list Republike Slovenije, št. 25/2010 • 26.03.2010
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Vrtci Občine Moravske Toplice
• Uradni list Republike Slovenije, št. 25/2010 • 26.03.2010
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Moravske Toplice
• Uradni list Republike Slovenije, št. 3/2010 • 15.01.2010
• Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu za leto 2010
• Uradni list Republike Slovenije, št. 3/2010 • 15.01.2010
• Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Moravske Toplice za leto 2010
• Uradni list Republike Slovenije, št. 3/2010 • 15.01.2010

C – ŽUPAN, PODŽUPAN
Župan je organ občine, katerega naloge so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine
Moravske Toplice. Župan predstavlja občino ter skrbi za izvajanje sklepov občinskega sveta. Za izvajanje
njegovih nalog pa je zadolžena občinska uprava. Izvolijo ga državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče
na neposrednih in tajnih volitvah.
Do lokalnih volitev jeseni 2010 je funkcijo župana Občine Moravske Toplice opravljal Franc Cipot, ki je
funkcijo opravljal nepoklicno. Na lokalnih volitvah je bil v drugem krogu za župana izvoljen Alojz Glavač, ki
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od sprejema ugotovitvenega sklepa na konstitutivni seji občinskega sveta 8.11.2010 naprej funkcijo župana
opravlja poklicno.

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM
- 0101 Politični sistem
Pravne podlage:
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Statut občine Moravske Toplice
- Občinski odloki in pravilniki
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov
S proračunom občine Moravske Toplice so bila za dejavnost župana in podžupanov zagotovljena sredstva
v višini 55.074 EUR. Sredstva so bila namenjena za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za
nepoklicno opravljanje funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in stroške odnosov z
javnostmi na proračunskih postavkah kot so:
01,01,01,01, Bruto plača in stroški dela ,
01,01,01,02, Prispevki delodajalca ,
01,01,01,04, Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje
01,01,01,05, Reprezentanca
01,01,01,06, Izdatki za službena potovanja
V prvem sprejetem proračunu za leto 2010 ni bilo predvidenih sredstev za izplačilo bruto plač župana z
vsemi pripadajočimi prispevki in davki v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju, regres za letni dopust, povračila in nadomestila povezana z delom župana ( prevoz
na delo in z dela ter povračilo stroškov prehrane), pokrivanje zakonskih obveznosti za dodatno kolektivno
pokojninsko zavarovanje, saj je župan funkcijo opravljal nepoklicno. Po opravljenih volitvah in nastopu
župana, pa so se v proračunu sredstva prerazporedila za namen izplačila plač za poklicno opravljanje
funkcije. Prav tako so bila predvidena sredstva za pokrivanje stroškov reprezentance in drugih izdatkov
povezanih s službenimi potovanji.
Izplačilo plače župana se je realiziral skladno z Zakonom o lokalni samoupravi in 10.členom Odloka o
plačah funkcionarjev (UL RS, št, 14/06). Izračun plače župana, ki funkcijo opravlja poklicno, se ureja s
prevedbo oz. uvrstitvijo v plačni razred na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in že
omenjenega Odloka o plačah funkcionarjev. Slednji določa, da so župani občin s 5001 do 15000 prebivalci
uvrščeni v 51. plačilni razred.
Ker pa je prejšnji župan funkcijo župana opravljal neprofesionalno mu je v letu 2010 pripadalo nadomestilo
za opravljanje funkcije skladno z Zakonom o lokalni samoupravi v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi
funkcijo opravljala poklicno. Pri nepoklicnih županih je potrebno upoštevati tudi določilo 100.b člena Zakona
o lokalni samoupravi, na podlagi katerega se pri izračunu nadomestila za opravljeno funkcijo dodatek za
delovno dobo ne upošteva.
Tako so bila sredstva s prerazporeditvijo prerazporejena v okviru iste proračunske postavke na drugo
ekonomsko klasifikacijo-za redno izplačilo plač.
Postavka reprezentance je namenjena kritju stroškov reprezentance župana, stroškov protokolarnih
dogodkov, obiskov delegacij ipd in je bila v letu 2010 realizirana v višini 3.312,21 EUR.

________________________________________________________________
19
Posebni del

__________ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA _2010_________________
Izdatki za službena potovanja so namenjeni povračila 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 določa področna
zakonodaja in občinski akti ter izdatki za plačilo morebitnih nočitev in kotizacij za udeležbo na posvetih in
seminarjih. Navedeni izdatki so bili realizirani v višini 5.979,40 EUR.
Med druge operativne odhodke na proračunski postavki »Nadomestila podžupanom« je vključeno plačilo
za opravljeno funkcijo podžupanoma. Občina ima dva podžupana, ki sta imenovana s Sklepom o
imenovanju podžupanov. Svojo funkcijo opravljata nepoklicno in sicer od 18.12.2006 prejšnja podžupana
in od 01.12.2010 novo imenovana podžupana, ki prav tako funkcijo opravljata nepoklicno.
Plača podžupanov je skladno z novo zakonodajo na področju sistema plač v javnem sektorju določena v
razponu od 36. do 43. plačnega razreda v plačni lestvici za funkcionarje in javne uslužbence v javnem
sektorju. Skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev sta podžupana občine Moravske Toplice uvrščena v
36. plačilni razred. Ker svojo funkcijo opravljata nepoklicno, jima pripada skladno z Zakonom o lokalni
samoupravi le 50% plače, ki bi jo dobila, če bi funkcijo opravljala poklicno. Tako so bila sredstva za
nepoklicno opravljanje dveh podžupanov porabljena v višini 20.953,96 EUR oziroma 100% planiranih.
Dolgoročni cilj v okviru tega podprograma je skrb za razvoj občine z izboljšanjem in posodobitvijo
infrastrukture, zagotavljanje materialnih pogojev za uresničevanje sprejetih projektov in programov,
usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki, promocija občine, nadzor nad izvajanjem občinskih
predpisov ter izvajanje sprejetih aktov.
Ugotavlja se, da se dolgoročno zastavljeni cilji v okviru tega podprograma uresničujejo skozi proračunska
leta, saj župan s pomočjo podžupanov skrbi za razvoj Občine s tem da skrbi za posodobitev infrastrukture,
zagotavljanje materialnih pogojev za uresničevanje sprejetih projektov in programov, usklajevanje interesov
med proračunskimi uporabniki, promocijo občine, nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov ter za
izvajanje sprejetih aktov. Uresničevanje teh ciljev pa je razvidno iz same realizacije razvojnih projektov
skozi Načrt razvojnih programov občine, ki se v proračunih občin že nekaj let gibljejo čez 50% celotnega
proračuna Občine.
Prav tako so v celoti realizirani kratkoročni cilji, saj so bila tekoče izvedena vsa izplačila in realizirani vsi
stroški predvideni za ta podprogram.

D – NADZORNI ODBOR
Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Nadzorni odbor je samostojni organ občine, ki deluje v skladu s poslovnikom. Globalni cilj nadzornega
odbora je z nadzori izboljšati porabo javnih sredstev pri proračunskih uporabnikih in zagotoviti zakonito in
gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. V skladu z zakonodajo mora biti nadzornemu odboru občine
omogočeno nemoteno delovanje oziroma mu mora biti zagotovljena pomoč občinske uprave.
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Ima 5 članov, ki jih je imenoval
občinski svet. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih
organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih
skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi
javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih
javnih sredstev.
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- 0203 Fiskalni nadzor
Pravne podlage:
- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Statut občine Moravske Toplice
- Občinski odloki in pravilniki
- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Postavka vključuje stroške, povezane s povračilom stroškov za delo nadzornega odbora in sicer : sejnine
članom za udeležbo na sejah NO, plačila za izvedbo nadzorov po programu dela, stroške udeležbe članov
NO na posvetih in seminarjih ter izvedbo drugih nalog po sklepu županu oz. občinskega sveta. Višina
sejnin za udeležbo na sejah je določena na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Moravske
Toplice. V planu 2010 so bile sejnine članov NO planirane na podlagi ocene števila sej in opravljenih
nadzorov, ki so temeljile na podatkih iz leta 2009. V planu so vključeni tudi stroški za udeležbo članov NO
na raznih posvetih, seminarjih oz. strokovnih predavanjih, ki naj bi bila v letu 2010 organizirana za potrebe
članov NO ter na drugih seminarjih, ki naj bi bili vsebinsko namenjeni nadgradnji znanj, potrebnih za
izvedbo nadzornih nalog. Iz predpostavk in podatkov iz preteklih let je izhajalo, da bo v letu 2010
opravljenih šest nadzorov v okviru rednih sej na podlagi programa, ki si ga zastavi odbor oziroma na
podlagi predloga občinskega sveta ali župana. Za vsak izveden nadzor bo NO pripravil poročilo, s katerim
bo seznanil župana in občinski svet. Realizacija porabe sredstev je bila v letu 2010 2.141,35 EUR in se je
v primerjavi z letom 2009 zmanjšala za 23%.
Cilji delovanja
Glavni cilj delovanja nadzornega odbora je, da se z nadzori izboljša poslovanje proračunskih uporabnikov
ter zagotovi zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Cilj delovanja je nadzorovanje izvrševanja
občinskega proračuna in proračunskih uporabnikov.
Planirana sredstva za izvedbo načrtovanih aktivnosti nadzornega odbora v letu 2010 so zadoščala za
pokritja nastalih stroškov. Realizacija stroškov nadzornega odbora je dosežena le 41 % v primerjavi s
planiranimi sredstvi in znaša 2.141,35EUR. Od tega so izdatki kot nadomestilo za opravljanje funkcije (
sejnine) realizirani v višini 2.041,33 EUR. Sejnine so izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v
Občini Moravske Toplice.
V letu 2010 je bilo sklicanih 5 sej nadzornega odbora in s tem opravljenih pet nadzorov. Povprečna
udeležba na njih je bila 92 %
Ugotavlja se, da je nadzorni odbor v letu 2010 opravil nadzor porabe proračunskih sredstev pri proračunu
Občine Moravske Toplice in nadzor porabe namenskih proračunskih sredstev pri Krajevnih skupnostih.
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E – OBČINA-OBČINSKA UPRAVA
Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Moravske Toplice deluje
občinska uprava kot enovit organ. Njene zadolžitve so opravljanje strokovnih, upravnih, organizacijsko
tehničnih in administrativnih nalog za župana, občinski svet, občinske organe, nadzorni odbor in naloge
vezane na področje delovanja občinske uprave ( kadrovske, premoženjsko pravne zadeve, zaščita in
reševanje, kmetijstvo , gospodarstvo, družbene dejavnosti…) in krajevne skupnosti.

Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike
Pravne podlage:
- Zakon o javnih financah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Statut občine Moravske Toplice
- Občinski odloki in pravilniki
- 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Sredstva so bila namenjena za plačila bančnih storitev in plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za
plačilni promet. Upravi za javna plačila se plačujejo stroški prerazporejanja javnofinančnih prihodkov iz
prehodnih računov na vplačilne račune občine. Stroški so bili ocenjeni na osnovi iz leta 2009 in korigirani s
stopnjo pričakovane inflacije (le-ta namreč vpliva tudi na cene bančnih storitev in storitev plačilnega
prometa).
Na področju urejanja ekonomske in fiskalne administracije so tako bila v letu 2010 sredstva porabljena v
okviru planiranih. Stroški provizij in izterjav so bili realizirani v višini 3.575,72 EUR in so nastali v zvezi s
pokrivanjem plačil storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet (storitve Uprave RS za javna
plačila) ter plačila bančnih storitev (bančne provizije) za gotovinski promet preko ničelnega računa.

Področje 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 občine
- Občinski odloki in pravilniki
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Vsebina podprograma: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike
Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.
Proračunska postavka »Uradne objave« vključuje stroške objav sprejetih občinskih odlokov, pravilnikov,
sklepov ter javnih razpisov v javnih medijih (Uradni list Republike Slovenije, Uradne objave v raznih
časopisih ….) kot to določa Statut Občine. V ta sklop sodijo tudi stroški drugih objav (obvestil, novic ipd) .
V okviru navedenega podprograma so bila namenjena sredstva za obveščanje javnosti o delu občinskega
sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je Občine
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Moravske Toplice. V skladu z določili Statuta občine Moravske Toplice morajo biti sprejete odločitve (
sklepi, odloki in drugi akti ) objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. Za objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in druge uradne objave so bila v proračunu zagotovljena sredstva v višini 4.000 EUR in
so bila v letu 2010 porabljena v višini 3.851,83 EUR, kar predstavlja v primerjavi z letom 2009 46%
povečanje. Občina je poleg objav v uradnem listu Republike Slovenije svoje dokumente- predvsem razpise
lokalnega pomena objavljala tudi v občinskem glasilu.
Postavka »Stroški spletne strani občine in E uprava«vključuje sredstva za plačila:
- stroškov vzdrževanja in dopolnjevanja »Kataloga informacij javnega značaja«, ki ga je občina dolžna
na primeren način javno objavljati (uradno glasilo, svetovni splet) in redno vzdrževati skladno z
Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja,
- stroškov najema strežnika in tekočega vzdrževanja občinske uradne spletne strani.
Občina je v letu 2010 nadaljevala z urejanjem lastne spletne strani, na kateri so že in bodo še dopolnjeni
podatki o sami organizaciji in delu organov občine in občinske uprave, v povezavi z ostalimi zavodi in
drugimi institucijami. Prav tako se na spletni strani občine objavljajo vsi aktualni dogodki v občini.
Izdelana spletna stran omogoča sprotno dodajanje novih poglavij in vsebin, ki jih občinska uprava postopno
dodaja glede na za ta namen pripravljene vsebine.
Občina pa je tako kot v preteklih letih tudi v letu 2010 vse svoje akte ( odloke, sklepe, predpise…) objavljala
na spletni strani vseh občin v Sloveniji »Lex localis« kot informacije javnega značaja.
S tem, ko je občina informirala domačo in tujo javnost o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave,
krajevnih skupnosti in drugih institucij na različne načine in preko različnih inštitucij, je dosegla svoj
zastavljeni cilj.
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Vsebina podprograma: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov,
društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.
S sprejetim proračunom so bila načrtovana sredstva na proračunski postavki »01,06,04, Stroški ob
občinskem prazniku« in namenjena za pokrivanje stroškov, ki so nastali z organizacijo in izvedbo prireditev
ob občinskem prazniku vključno z nagradami in priznanji. Občina je v mesecu septembru praznovala svoj 14 občinski praznik. Ob tej priložnosti so bile organizirane različne prireditve in slovesnosti kot so :
- 15. vaške igre Občine Moravske Toplice v Andrejcih, pri Lütarovem most
- Slavnostna seja občinskega sveta v Hotelu Vivat v Moravskih Toplicah
- 9. golf turnir za pokal občine na igrišču za golf Livada v Moravskih Toplicah
- 3. nogometni dan na nogometnem igrišču v Suhem vrhu
- Osrednja prireditev ob občinskem prazniku ob vaško-gasilskem domu v Sebeborcih
- Otvoritev rekonstruirane lokalne ceste uri ob lovskem domu LD Ivanovci
Ter spremljevalne prireditve in sicer:
- zelenjadarski dan v Ivancih
- Kolesarski maraton Vivat pred Hotelom Vivat v Moravskih Toplicah
- 7. lüpanje kukorce, ob rotundi v Selu in
- Avto moto rally »Vse za varnost prometa« s startom v Murski Soboti in ciljem v Sebeborcih
Za vse zgoraj navedeno so bila porabljena sredstva v višini 19.711,11 EUR , kar je v okviru načrtovanega.
Občina je s tem, ko je obeležila tako velik dogodek in izvedla vse zastavljene aktivnosti v povezavi z
organizacijo in izvedbo 14 občinskega praznika in s tem informirala tako občane občine in drugo širšo
javnost o svojih dosežkih kakor tudi o svojih nadaljnjih načrtih, dosegla svoj letno zastavljeni cilj.
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- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Vsebina podprograma: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in
tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje
poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v
Občina razpolaga z različnim premoženjem, za katero je potrebno izvesti razne aktivnosti. Tako so bila s
proračunom 2010 predvidena in planirana sredstva za pokrivanje stroškov povezanih z razpolaganjem in
upravljanjem z občinskim premoženjem, to so stroški, ki se navezujejo na tekoče vzdrževanje premoženja.
Sem spadajo tudi zavarovalne premije, operativni odhodki povezani z urejanjem premoženja - oglasi,
najemnine, stroški notarjev , izvršb, odvetnikov in drugi. Od planiranih 136.974,87 EUR v okviru tega
podprograma, je bilo realiziranih 75.220,25 EUR.
V okviru tega podprograma so bili stroški planirani na treh proračunskih postavkah in sicer:
- »01,06,03,01, Vzdrževanje premoženja«
- »01,06,03,03, Operativni odhodki povezani z urejanjem premoženja« ter
- »01,06,03,04, Sanacija objektov po neurju«
Porabljena sredstev na prvih dveh proračunskih postavkah so realizirana v okviru planiranih oziroma še
nekoliko nižje, saj se del pogodbenih obveznosti prenaša v leto 2011. Sredstva v okviru prvih dveh
proračunskih postavk so bila porabljena v višini 63.090,50 EUR in s tem dosegla 71% realizacijo. Velik
delež porabljenih sredstev v višini 18.512,26 EUR je bil porabljen za tekoče vzdrževanje premoženja,
12.489,10 za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje občinskega premoženja, 7.554,12 EUR sredstev
je bilo porabljenih za plačila notarskih in odvetniških storitev, 6.768,70 EUR za plačilo drugih storitev in
dokumentacije. Preostala sredstva pa so bila porabljena za stroške, ki so nastajali v povezavi z samim
premoženjem in sicer storitve povezane z objavo prodaje občinskega premoženja, cenitvijo premoženja in
drugi podobni stroški kot so stroški povezani z raznimi parcelacijami, ki so potrebne tudi ob izgradnji
infrastrukturnih objektov, stroški povezani z geodetskimi storitvami, zemljiškoknjižnimi dovoljenji in drugi
tovrstni stroški. Prav tako so se poravnali prispevki za električno energijo in komunalne storitve za objekte,
ki so v lasti občine. Ker pa se za vsako investicijo oziroma poseg v prostor v skladu z zakonom pripravijo
posebne služnostne pogodbe s tem nastajajo dodatni stroški overitve podpisov.
Cilj , gospodarno in smotrno upravljati s premoženjem občine je dosežen, saj je občina racionalno ravnala
pri vseh postopkih, ki so bili potrebni za urejanje občinskega premoženja.
Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
Pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Statut občine Moravske Toplice
- Občinski odloki in pravilniki in
- Drugi predpisi, ki urejajo to področje
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- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
V okviru tega programa so bila v letu 2010 planirana sredstva na eni proračunski postavki in sicer:
- »049,01,03, Sofinanciranje dejavnosti RRA Mura«. Sredstva so bila planirana v višini 2.200,00 EUR in
realizirana v znesku 2.189,99 EUR.
Tako kot v preteklih letih so se tudi v letu 2010 financirale dejavnosti, ki so se izvajale preko Regionalne
razvojne agencija Mura, ki izvaja naloge povezane z realizacijo Regionalnega razvojnega programa za
Pomurje ter pripravo in koordinacijo pri izvajanju projektov, v katerih je udeležena večina pomurskih občin.
Regionalna razvojna agencija Mura koordinira in opravlja naloge, ki zajemajo programiranje, pripravo,
spremljanje, poročanje 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 v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
V letu 2010 so bila preko Neposrednih regionalnih spodbud pridobljena sredstva za ureditev ceste
»Sebeborci-Panovci«.
Ocenjujemo, da so bila izpolnjena pričakovanja o delu in pomoči Regionalne agencije Mura in s tem
uresničeni zastavljeni cilji pridobitve čim več sredstev iz strukturnih skladov za regionalne razvojne
programe pri Evropski uniji, saj je občina Moravske Toplice v celoti izkoristila kvoto razpoložljivih virov..
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Za funkcionalno dejavnost ter delovanje krajevnih skupnosti in vaških odborov je bilo s proračunom za leto
2010 namenjenih 26.988,00 EUR. S soglasjem in sklepom nekaterih naselij je del sredstev v višini 8.182,25
EUR bil prerazporejen na proračunske postavke, ki so namenjene za vzdrževanje objektov po naseljih.
Tako so bila porabljena oziroma prenakazana na račune posameznih krajevnih skupnosti oziroma
posameznih naselij sredstva v višini 18.805,75 EUR. Sredstva so se krajevnim skupnostim oziroma
naseljem dodelila že v proračunu občine in sicer glede na število prebivalcev v posamezni krajevni
skupnosti oziroma krajevnem odboru .
Občina je sredstva izračunala po sprejetih kriterijih in jih ožjim delom lokalne skupnosti nakazala v mesecu
decembru. Ker pa krajevne skupnosti dodeljenih sredstev še niso v celoti porabile se bo njihova
namenskost porabe ugotavljala v prihodnjem letu. Namenska poraba sredstev iz naslova funkcionalne
dejavnosti je prikazana v prilogi – v pregledu realizacije prihodkov in odhodkov posamezne krajevne
skupnosti oziroma naselje.
Tabela št. 13 ; Sredstva za funkcionalno dejavnost krajevnih skupnosti oziroma vaških odborov

NASELJE

ANDREJCI
BERKOVCI
BOGOJINA
BUKOVNICA
ČIKEČKA VAS
FILOVCI
FOKOVCI

ŠT.PREB.

215
54
566
44
93
500
212

4 EUR po
preb.

922
232
2.427
189
399
2.144
909

Sredstva
funkcionale

411,31
232
2.427
189
399
2.001,26
909
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IVANCI
IVANJŠEVCI
IVANOVCI
KANČEVCI
KRNCI
LONČAROVCI
LUKAČEVCI
MARTJANCI
MLAJTINCI
MORAVSKE TOPLICE
MOTVARJEVCI
NORŠINCI
PORDAŠINCI
PROSENJAKOVCI
RATKOVCI
SEBEBORCI
SELO
SREDIŠČE
SUHI VRH
TEŠANOVCI
VUČJA GOMILA
SKUPAJ

257
37
135
63
61
71
59
557
199
767
179
252
50
181
53
535
295
56
112
396
295
6.294

1.102
159
579
270
262
304
253
2.388
853
3.289
768
1.081
214
776
227
2.294
1.265
240
480
1.698
1.265
26.988

0
0
0
0
0
304
0
1.921,51
0
3.289
768
1.081
0
776
227
2.294
856,67
240
480
0
0
18.805,75

Iz zgornje tabele je razvidno, da so nekatera naselja sredstva funkcionalne dejavnosti prerazporedila za
ureditev svojih objektov v naselju in so stroški temu primerno večji na tistih proračunskih postavkah.
V okviru proračunske postavke za funkcionalno dejavnost krajevnih skupnosti oziroma vaških odborov se je
del sredstev namenil tudi za izplačilo nadomestila za opravljeno funkcijo. Tako predsednikom krajevnih
skupnosti oziroma vaških odborov pripada na letni ravni nadomestilo za opravljeno funkcijo v višini, ki je
določena 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 članom sveta krajevne skupnosti oziroma krajevnega odbora v višini 50
EUR neto.
Z zagotovitvijo namenskih sredstev za delovanje ožjih delov občine se pokrivajo najnujnejši stroški, ki
nastajajo v posameznih krajevnih skupnostih, povezani z njihovim delovanjem. S tem se dosega cilj
vzpodbujanja zainteresiranosti posameznih občanov za delovanje v ožjih delih občine .
- 0603 Dejavnost občinske uprave
Vsebina podprograma: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva odpravo nesorazmerij med osnovnimi
plačami, materialni stroški in vzdrževanje in nakup opreme za potrebe občinske uprave).
- 06039001 Administracija občinske uprave
Proračunska sredstva za delo občinske uprave so bila v letu 2010 načrtovana v višini 429.415,00 EUR,
realizirana pa v višini 343.739,80 EUR, kar pomeni da je poraba sredstev za delovanje občinske uprave
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ostala na ravni iz leta 2009 oziroma se je za nekoliko zmanjšala. V primerjavi z veljavnim proračunom za
leto 2010 pa so navedeni stroški dosegli 88 % realizacijo.
V okviru tega programa so bila planirana sredstva na proračunskih postavkah in sicer:
- 01,02,01,01, Bruto plače uprave,
- 01,02,01,02, Prispevki delodajalca,
- 01,02,01,03, Sredstva za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje,
- 01,02,01,05, Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami in
- 01,02,02, Materialni stroški uprave
Že sam naziv proračunskih postavke pove, da se na teh postavkah zagotavljajo sredstva za bruto plače,
regres za letni dopust in stroške dela uprave kakor tudi prispevki in davki delodajalca ter premije za
dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev. Prav tako se zagotavljajo sredstva za odpravo
nesorazmerij plač v javnem sektorju glede na uvedbo novega sistema obračunavanja plač na podlagi
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
S 1.8.2008 se za vse javne uslužbence začel izvajati nov sistem plač v javnem sektorju. Po novem zakonu
se izplačujejo plače vsem zaposlenim v javnem sektorju, prav tako se postopno odpravljajo nesorazmerja
med plačami v javnem sektorju. Višina sredstev, potrebnih za plače in prispevke delodajalca v letu 2010 je
bila načrtovana na podlagi veljavnih predpisov in načrtovane ene nove zaposlitve, ki je bila predvidena že v
kadrovskem načrtu za leto 2010.
Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev za delovanje uprave je bilo upoštevano število zaposlenih v
občinski upravi v skladu s kadrovskim načrtom za leto 2010 ter uradno povečanje izhodiščne plače v
javnem sektorju za leto 2010. V predlogu proračuna so se v skladu z navedenim predvidevala sredstva za
izplačilo plač in stroškov dela za 12 zaposlenih. Ker pa zaradi krizne situacije v državi, ki se posredno
odraža tudi v občinah in zaradi varčevalnih ukrepov, ki jih je sprejela Vlada nismo izvedli dodatne
zaposlitve , so se sredstva za potrebe izplačila bruto plač z rebalansom zmanjšala in dosegla 89 %
realizacijo.
Tako so bila sredstva za plače v občinski upravi porabljena v skladu s sistemizacijo in zasedbo delovnih
mest, Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za
javni sektor. Pri izplačilu plač pa se je upoštevala še Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju.
Tabela št .14; Pregled sistemiziranih in zasedenih delovnih mest po tarifnih skupinah na dan 31.12.2010
Zap.
št.

Tarifna
skupina

1
2
3
4
5
6
7
SKUPAJ

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

Število
sistemiziranih
delovnih mest
0
0
0
0
5
0
6
11

Število zasedenih
delovnih mest
na dan 31.12.2010
0
0
0
0
4
0
6
10

Število zaposlenih na dan 31.12.2010 ( brez župana ) se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšalo za 1
zaposlenega zaradi odpovedi zaposlenega.
Tako so bili poleg položajnega delovnega mesta zaposleni 3 uradniki in 6 strokovno tehničnih javnih
uslužbencev.
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Tabela št. 15; Podatki o številu vseh zaposlenih po delovnih mestih na dan 31.12.2009 in 31.12.2010
Število zaposlenih na
dan 31. december
2009

Število zaposlenih na
dan 31. december
2010

I. FUNKCIONARJI
Župan

0

1

II. POLOŽAJNA DELOVNA MESTA
Tajnik občine

1

1

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

1
2
1

1
2
0

IV. STROKOVNO - TEHNIČNI JAVNI
USLUŽBENCI
Strokovni sodelavec VII/1
Pravnik VII/1
Finančno računovodski delavec V
Knjigovodja V
Administrator V

1
1
1
2
1

1
1
1
2
1

SKUPAJ

11

11

Z 08.11.2010 je župan začel opravljati svojo funkcijo profesionalno, Delovno mesto Referenta pa je po
odhodu delavke ostalo nezasedeno, zato število redno zaposlenih na dan 31.12.2010 v primerjavi z
31.12.2009 ostaja nespremenjeno.
Plače oziroma izdatki 10 zaposlenim, med katere spadajo plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila
in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, in drugi izdatki ( jubilejne nagrade) so v letu 2010 bile
realizirane v višini 223.468,11 EUR in so bile izplačane v okviru sprejetega proračuna.
Prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 31.877,33 EUR, njihova poraba pa je v
okviru načrtovanih za leto 2010, saj se višina prispevnih stopenj za socialno varnost ni spremenila in znaša
16,1 % na bruto plače .
Premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev so bile izplačane v višini, ki jo
določa Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence – ZKDPZJU
(Uradni list RS, št. 126/03) in so dosegle 100 % realizacijo planiranih sredstev za ta namen.
Sredstev za odpravo nesorazmerij se v letu 2010 niso realizirala, saj so se glede na varčevalne ukrepe
zaradi gospodarske krize podpisali aneksi h Kolektivni pogodbi za javni sektor, ki odpravo nesorazmerij
pomikajo v prihodnja leta. Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij so se zbirala že nekaj let na
podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Navodila za izračun višine namenskih sredstev za
odpravo nesorazmerij v plačah v javnem sektorju. Do porabe teh sredstev prihaja z uporabo Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor. V navedenih predpisih se določa
način odprave ugotovljenih nesorazmerij. Na podlagi zakonodaje ostajata še 2/4 za uskladitev plač z
odpravo nesorazmerij.
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»01,02,02, Materialni stroški uprave«.
V okviru sredstev za materialne stroške občinske uprave so bila planirana sredstva za izdatke, kot so
pisarniški in splošni material za izvajanje nalog iz pristojnosti občine, stroški strokovne literature, poštnine,
energija in komunalne storitve, stroški komunikacij, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena
potovanja, tekoča vzdrževanja ter drugi operativni odhodki povezani z delovanjem uprave.
Materialni stroški so bili v letu 2010 planirani v višini 98.160,00 EUR, njihova realizacija pa je dosegla
84.157,89 EUR kar je 86% sprejetega finančnega načrta.
Delež odhodkov za materialne stroške v skupnih odhodkih v okviru dejavnosti občinske uprave se v
primerjavi z letom 2009 povečuje za 2% in predstavlja 23 % . V preteklih letih razen v letih 2007-2009, ko
je ta delež predstavljal 21%, bil še nekoliko višji kot v letu 2010 in sicer je v letu 2006 ta delež predstavljal
23,5,% , v letu 2005 24% in v letu 2004 27,5%.
V okviru materialnih stroškov uprave so zajeti vsi stroški, ki so povezani z delovanjem občinske uprave,
kakor tudi materialni stroški, ki nastajajo v zvezi z opravljanjem del za Krajevne skupnosti, Občinsko
športno zvezo, Občinsko gasilsko zvezo ter zavodov, za katere se opravljajo v skladu z odlokom tako
administrativna kakor tudi računovodska opravila. Sredstva pa so bila porabljena za naslednje namene
(nekaj najpomembnejših postavk porabe):
Tabela št 16; Pregled materialnih stroškov občinske uprave za leta 2007, 2008, 2009 in 2010 v nominalnih
zneskih
konto NAMEN

2007

2008

2009

2010

INDEKS
2010/2009

4020

Pisarniški in splošni material in storitve
- Pisarniški material

6.285

7.049

6.362

6.331

99

- Čistilni material in čiščenje poslovnih prostorov

5.283

5.888

5.852

8.792

150

823

735

750

673

90

5.068

5.563

6.000

6.398

107

8.432

9.124 11.145 10.951

98

6.499

4.976

- Storitve varovanja zgradb in prostorov
- Časopisi, revije , knjige in strokovna literatura
- Računalniške storitve-vzdrževanje programske in
druge računalniške opreme
- Revizorske storitve
- Izdatki za reprezentanco
- Drugi splošni material in storitve
4022

134

744

189

3.014

3.417

2.532

74

- Električna energija

3.141

4.085

4.861

4.051

83

- Stroški ogrevanja

4.735

6.820

6.084

7.710

127

548

596

892

262

29

- Odvoz smeti

1.513

1.832

1.787

2.154

121

- Telefonske storitve

7.284

6.296

7.399

7.843

106

- Poštnina

5.602

4.798

5.835

5.138

88

1.771

1.943

1.317

1.104

83

0

0

53

18

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Prevozni stroški in storitve
- Goriva in maziva za prevozna sredstva
- Vzdrževanje in popravila vozil

0

- Pristojbine za registracijo vozil

194

39

0

0

0

0

241

508

300

- Zavarovalne premije za motorna vozila
4024

8.009

393
2.164

- Voda in komunalne storitve

4023

5.972

Izdatki za službena potovanja
- Dnevnice za službena potovanja v državi, nočitve
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- Stroški prevoza v državi
4025

351

437

257

341

133

0

535

0

0

0

4.156

3.725

5.633

3.769

67

252

360

143

Tekoče vzdrževanje
- Tekoče vzdrževanje objektov in opreme
- Zavarovalne premije za objekte in opremo in drugi
izdatki

4026

Najemnine in zakupnine

4029

Drugi operativni odhodki
- Plačila po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah

2.955

5.086

3.971

3.271

82

- Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

1.661

1.517

2.328

1.008

43

- Članarine v domačih neprofitnih organizacijah

2.274

2.731

2.075

2.147

103

450

41

513

0

71.430 77.340 82.882 84.157

102

- Drugi operativni odhodki
SKUPAJ

Iz tabele št. 16 ugotavljamo, da delovanje občinske uprave poteka racionalno s tem pa so doseženi tudi
načrtovani cilji opravljanja upravnih nalog s čim manjšimi stroški.
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
V letu 2010 so se sredstva zagotavljala za tekoča vzdrževanja na opremi in objektih, s katerimi razpolaga
občinska uprava, prav tako so se zagotovila za delno posodobitev in nabavo nove računalniške in
programske opreme, pisarniške opreme in pohištva.
Izdatki za nakup opreme obsegajo stroške nabave opreme s ciljem modernizacije obstoječe in
nadomestitve dotrajane pisarniške, telekomunikacijske, računalniške in druge tehnične opreme, potrebne
za delo občinske uprave.
Za izvajanje nalog občinske uprave in za njeno delovanje so potrebna določena tehnična sredstva in
oprema. Skupna sredstva zagotovljena s sprejetim proračunom za vlaganje v objekte in opremo so
znašala 38.000,00 EUR in so bila porabljena v vrednosti 25.806,45 EUR, kar je 68 % plana . Sredstva za
ta namen so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah:
01,03,01, Tekoče vzdrževanje opreme in objektov
Tabela št.17; Tekoče vzdrževanje v letu 2007,2008,2009 in 2010
2007
4020
4025

4023

2008

Pisarniški in splošni material in storitve
Tekoče vzdrževanje opreme in objektov
- tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih
zavarovanjem

2009

2010

1.384

1.417

objektov z

2.984

6.459

3.108

1.356

- Tekoče vzdrževanje opreme z zavarovanjem opreme

7.293

5.122

9.181

12.725

Storitve povezane z vzdrževanjem in popravilom vozil
- Vzdrževanje in popravila vozil

2.718

2.013

3.756

1.582

- Zavarovalne premije za motorna vozila

2.829

2.020

1.939

874

15.824

15.614

19.368

17.954
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Podatki v zgornji tabeli prikazujejo višino porabljenih sredstev za tekoče vzdrževanje opreme in objektov, ki
jih občinska uprava uporablja za svoje delovanje. Največji delež v vseh teh stroških predstavljajo stroški
vzdrževanja opreme, predvsem računalniške, ki zaradi hitrega razvoja izgublja svojo uporabno vrednost in
je nujna vzdrževanja, nadgradenj in prilagoditev programskim in drugim elektronskim zahtevam.
V skladu z Načrtom nabav in gradenj občinske uprave, so bile v letu 2010 opravljene nabave najnujnejše
pisarniške, računalniške, komunikacijske in druge opreme. Nabavljena in posodobljena je bila programska
oprema, zamenjana dotrajana telekomunikacijska oprema, nabavljen glasbeni stolp, tekači ter druga
oprema manjše vrednosti, ki se evidentira kot drobni inventar. Vrednost nabavljene opreme znaša
7.852,28 EUR kar predstavlja 79% porabo planiranih sredstev .
Tabela št. 18; Nakup opreme in investicijska vlaganja
2007
4202

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

2008

2009

2010

7.063

0

0

3.366

5.206

7.436

2.078

2.820

1.760

4.672

11.699

1.666

Na podlagi zgoraj navedenega se ugotavlja, da je bila nabavljena najnujnejša oprema in opravljena
najnujnejša vzdrževanja, s tem pa je zastavljeni cilj občine v celoti izpolnjen. Ugotavlja se tudi, da občinska
uprava vestno skrbi za svoje premoženje s katerim razpolaga, saj je iz podatkov vidno, da v zadnjem
proračunskem letu ni izvedla večjih nabav in zamenjav že dotrajane opreme.
Glede na zgoraj navedeno ocenjujemo, da so bili kratkoročni cilji delovanja občinske uprave v večini
realizirani. Vsem zaposlenim so bile v rokih izplačane mesečne plače, poravnane so bile vse obveznosti za
materialne stroške povezane z delovanjem občinske uprave in realizirana tekoča vlaganja v poslovni objekt
in opremo potrebno za delovanje občine in njenih organov. Prav tako je bila nabavljena najnujnejša oprema
za delovanje uprave.
V okviru zaposlovanja v občinski upravi, občina v letu 2010 ni v celoti izpolnila zastavljenega cilja, saj
sistemizirano delovno mesto strokovnega svetovalca za okolje in prostor ni bilo zasedeno.
Dolgoročni cilji delovanja občinske uprave so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev dela za
zaposlene v občinski upravi, k ustvarjanju delovne klime in dobrih odnosov, ki bodo pripomogli k
kvalitetnemu delu občinske uprave kot servisu vseh občanov občine, kajti le sposobna in dobra uprava
lahko veliko pripomore k reševanju problemov občanov.
Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Pravne podlage:
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
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Za področje obrambe in ukrepov ob izrednih razmerah je bilo zagotovljenih 205.290,07 EUR, porabljenih
pa 181.359,51 EUR, kar pomeni 88% realizacijo.
Področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih zajema en glavni program in sicer
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami le ta pa zajema dva podprograma:
- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito , reševanje in pomoč
V letu 2010 so se sredstva planirala na dveh proračunskih postavkah in sicer:
»02,01,01, dejavnost zaščite in reševanja«, in »02,01,02, Nabava opreme«-- kjer so se planirala sredstva
za izvedbo usposabljanj v specialnosti, izobraževanj in vaj enot zaščite in reševanja ter drugih operativnih
enot povezanih z reševanjem, kakor tudi povrnitev stroškov pripadnikom reševalnih enot, ki se angažirajo v
primeru nesreč. Planirala so se tudi sredstva za nabavo osebne zaščitne opreme za enote zaščite in
reševanja, kakor tudi sredstva za vzdrževanje hidrantov v občini, ki so prav tako pomembni za izvajanje
zaščite in reševanja
V letu 2010 so se planirala tudi sredstva za potrebe izvedba vaj s preizkusom znanja enot civilne zaščite
predvsem ekip prve medicinske pomoči ter pregledi pripravljenosti vseh enot in ekip v Občini Moravske
Toplice.
Od planiranih 11.135 EUR za pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč-za operativno
delovanje enot zaščite in reševanja in služb civilne zaščite ter nabavo opreme je bilo porabljenih 5.580,68
EUR, kar je dobrih 50% glede na sprejeti plan. Sredstva so bila namenjena za tekoče stroške povezane z
delovanjem sistema zaščite in reševanja. V letu 2010 so bili opravljeni tudi strokovni pregledi hidrantov v
Občini, ki morajo delovati brezhibno in ob vsakem času, saj so namenjeni za nujne primere-reševanje ob
nesrečah, kakor tudi za preskrbo s pitno vodo v času ko prebivalstvu le te primanjkuje. Za navedena
testiranja so bila porabljena sredstva v višini 3.558,78 EUR.
Glavni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila naravnih nesreč ter
preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev v primeru nesreč in drugih posledic.
Glavne skupine nalog na tem področju so preprečevanje nesreč, pripravljenost na nesreče, zaščita pred
nevarnimi snovmi, reševanje in pomoč ob nesrečah ter sanacija posledic nesreč.
Sile za zaščito in reševanje sestavljajo enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih
organizacij, pooblaščena podjetja, zavodi ter enote in službe civilne zaščite.
Kljub temu, da sam zastavljeni program ni v celoti realiziran, tako pri sredstvih namenjenih za operativno
delovanje enot zaščite in reševanja in štaba civilne zaščite kakor tudi pri nakupu opreme, kar pa je
potrebno zagotoviti v bližnji prihodnosti, je potrebno zapisati, da so člani štabov civilne zaščite, ki svoje
naloge opravljajo volonterko vedno v pripravljenosti za priskočiti na pomoč pri reševanju kakršnekoli
nastale nesreče. Vzrok za nerealizirane programe pa lahko najdemo tudi v samih pripravah na
reorganizacijo sistema, do katere pa v letu 2010 ni prišlo.

- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Sredstva za redno dejavnost požarnega varstva so bila v letu 2010 namenjena za zagotavljanje rednega
delovanja izvajalcev javnih služb na področju požarnega varstva. Delitev sredstev po posameznem
izvajalcu javne gospodarske službe se je določila z aneksom k pogodbi, s katero posamezni izvajalec
prevzema odgovornost za izvajanje javne službe.
Z aneksom k pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v Občini Moravske Toplice so se prostovoljnim
gasilskim društvom, ki so opravljala dejavnost javne gasilske službe v letu 2010, zagotovila potrebna
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sredstva za delovanje in za zamenjavo dotrajane opreme. Skupna sredstva za opravljanje javne gasilske
službe so se zagotavljala za naslednje namene:
- Tekoča sredstva za opravljanje društvene dejavnosti,
- Tekoča sredstva za delovanje operativne enote,
- Sredstva za skupne namene v okviru OGZ Moravske Toplice,
- Sredstva za zamenjavo dotrajane opreme.
V okviru podprograma 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (tako imenovana
protipožarna varnost) je bilo v letu 2010 zagotovljenih 194.155,07 EUR. Porabljenih je bilo 175.778,83
EUR, kar je 91% sprejetega oziroma veljavnega proračuna. V primerjavi z letom 2009 pa so se sredstva
povečala za 19%
Tako so se v letu 2010 sredstva, ki so bila namenjena za delovanje sistema za zaščito in reševanje – za
protipožarno varnost v občini porabljala skladno s sprejetim proračunom. Razpoložljiva sredstva so bila
namenjena za zagotavljanje osnovnih potreb v posameznih prostovoljnih gasilskih društvih, kot so
strokovna izobraževanja, zavarovanje gasilskih vozil, zavarovanja operativnih članov, vzdrževanje vozil in
opreme ter druge operativne potrebe gasilskih društev in gasilske zveze Moravske Toplice.
Sredstva za protipožarno varnost so bila zagotovljena na šestih proračunskih postavkah, ki so neposredno
vezane na delovanje sistema za zaščito in reševanje vključno z ureditvijo in vzdrževanjem objektov KS in
društev-objektov, ki jih za svoje potrebe uporabljajo tudi gasilska društva v občini.
01,05,01, Tekoče obnove in vzdrževanja objektov KS in društev
S sredstvi, ki se namenjajo za vzdrževanje in investicijsko obnovo objektov KS in društev občina prispeva
svoj delež k ohranjanju in tekočemu vzdrževanju nepremičnin, ki so v pretežni lasti posameznih društev,
uporabljajo pa se za širše družbene potrebe.
Z rebalansom proračuna za leto 2010 so bila za tekoče vzdrževanje objektov KS in društev zagotovljena
sredstva v višini 81.100 EUR. Razpoložljiva sredstva so se porabljala na osnovi potreb po posameznih
naseljih po vzdrževanju in pokrivanju tekočih stroškov na objektih kot so vaško gasilski domovi.
V letu 2010 je občina sofinancirala tekoče stroške kot so elektrika,kurjava in stroški ogrevanja, voda in
komunalne storitve ter zavarovalne premije in sicer:
- električna energija v višini 4.406,70 EUR v naslednjih naseljih:
- Ivanci
346,99
- Mlajtinci
711,30
- Suhi Vrh
494,12
- Tešanovci
2.450,03
- Krnci
45,69
- Kančevci
25,30
- Lončarovci
118,36
- Fokovci¸
122,02
- Prosenjakovci
92,89
- poraba kuriv in stroški ogrevanja v višini 3.941,99 EUR v naslednjih naseljih:
- Prosenjakovci
1.916,81
- Mlajtinci
792,78
- Sebeborci
1.232,40
- voda in komunalne storitve v višini 261,65 EUR v naslednjih naseljih:
- Bogojina
70,00
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- Mlajtinci
- Suhi Vrh
- Tešanovci
- Fokovci

56,40
75,22
53,04
6,99

- zavarovalne premije za objekte v višini 285,46 EUR v naslednjih naseljih:
- Noršinci
285,46
Za obnovo in tekoča vzdrževanja, rekonstrukcije in adaptacije objektov KS in društev-vaško gasilskih
domov in za nabavo opreme je bilo v letu 2010 porabljenih 69.579,07 EUR. Sredstva so bila porabljena v
naslednjih naseljih:
- dela na gasilskem domu v Noršinci
833,31
- izdelava fasade in ureditev doma Krnci
6.434,71
- ureditev vako-gas. doma v Središču
1.157,18
- popravilo peči za centralno ter vzdrževanje
Centralnega ogrevanja Mlajtinci
2.745,95
- vzdrževalna dela na domu v Tešanovcih
8.796,31
- ureditev VGD Ivanovci- okna
2.795,33
- vzdrževalna dela na domu v Ratkovcih
1.308,22
- ureditev napušča na gasilskem domu Cuber-Zgornji Moravci
479,20
- elektroinstalacijska dela Berkovci
145,85
- ureditev doma v Sebeborcih
4.179,88
- priključnina dom Ivanci
731,20
- tesarsko krovska dela gasilski dom Andrejci
5.517,79
- gradbena dela na domu v Kančevcih
3.526,96
- adaptacija gasilskega doma Ivanjševci
1.996,67
- ureditev centralnega ogrevanja v vaško-gas. Domu Selo
9.145,66
- popravilo strehe na vaško-gasilskem domu Bogojina
19.784,85
03,01,01,01, Sredstva za pokrivanje obveznosti iz preteklih let
Ob sprejemu zaključnega računa je so bile ugotovljene pogodbene obveznosti, za katere so bila
zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2009. Le te obveznosti so se prenesle in vključile v proračun leta
2010 in v tem proračunskem letu tudi realizirale in sicer v višini 18.039,00 EUR.
Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:
- Ureditev gasilskega doma Noršinci (izdelava keramike)
5.989,03
- Sofinanciranje garažnih vrat v domu Tešanovci
2.049,97
- sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Moravske Toplice
10.000,00

03,01,01,02, Sredstva za dejavnost OGZ in društev
Porabe sredstev požarne varnosti je tudi v letu 2010 potekala na osnovi podpisanih aneksov k pogodbi o
opravljanju javne gasilske službe v Občini Moravske Toplice. Sredstva za delovanje Gasilske zveze Občine
Moravske Toplice in prostovoljnih gasilskih društev so bila v letu 2010 realizirana v višini 62.295,96 EUR in
tako dosegla 83 odstotno realizacijo glede na sprejeti proračun.
V celoti so realizirana sredstva za tekoče transfere, to je za dejavnost samostojnih gasilskih enot in zveze,
medtem ko so investicijski transferi realizirani le do višine dogovorjene z zgoraj navedenimi aneksi. V letu
2010 pa se je s strani občine sofinancirala tudi nabava gasilskega vozila GVM-1 za PGD Vučja Gomila v
višini 10.000,00 EUR.
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Realizacija sredstev v letu 2010 je razvidna iz spodnje tabele.
Tabela 19 : Razdelitev sredstev za potrebe zaščite in reševanja na področju gasilstva v Občini Moravske
Toplice za leto 2010
Financiranje
Kategorija

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Prostovoljno gasilsko društvo
ANDREJCI
BERKOVCI
BOGOJINA
BUKOVNICA
ČIKEČKA VAS
FILOVCI
FOKOVCI, SELO, VUČJA
GOMILA
IVANCI
IVANJŠEVCI
IVANOVCI
KANČEVCI
KRNCI
LONČAROVCI
MARTJANCI
MLAJTINCI
MORAVCI
MORAVSKE TOPLICE
MOTVARJEVCI
NORŠINCI
PROSENJAKOVCI
RATKOVCI
SEBEBORCI
SREDIŠČE
SUHI VRH
TEŠANOVCI
Skupaj

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

Sredstva za Srerdstva
delovanje
za
Tekoča samostojne delovanje
sredstva
enote
OGZ
167
837
391
105
523
244
293
1.465
684
105
523
244
105
523
244
209
1.047
488

Sredstva za
zamenjavo
dotrajane
opreme
424
265
742
265
265
530

Skupaj
EUR
1.819
1.137
3.184
1.137
1.137
2.274

502
167
105
105
105
209
105
209
105
105

2.512
837
523
523
523
1.047
523
1.047
523
523

1.172
391
244
244
244
488
244
488
244
244

1.271
424
265
265
265
530
265
530
265
265

5.459
1.819
1.137
1.137
1.137
2.274
1.137
2.274
1.137
1.137

523
167
167
293
105
419
105
105
209
4.794

2.617
837
837
1.465
523
2.093
523
523
1.047
23.970

1.221
391
391
684
244
977
244
244
488
11.186

1.324
424
424
742
265
1.059
265
265
530
12.131

5.686
1.819
1.819
3.184
1.137
4.549
1.137
1.137
2.274
52.081

03,02,01, Sredstva požarnega sklada
03,02,02, Sredstva požarnega sklada iz preteklega leta
Prostovoljna gasilska društva so del sredstev prejela tudi iz naslova požarne takse - iz požarnega sklada.
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je v letu 2010 razporedil razpoložljiva sredstva iz
naslova požarne takse v višini 16.969 EUR skupaj s neporabljenimi sredstvi iz preteklega leta. Ker pa je
namenski vir bil na koncu leta še višji kot je poraba sredstev, se višina neporabljenih sredstev požarne
takse 1.423 EUR prenaša kot neporabljeni vir v proračunsko leto 2011
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Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Pravne podlage:
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o lokalni samoupravi
- 08029001 Prometna varnost
V postavki so bila načrtovana sredstva za pokritje stroškov aktivnosti vzgoje in preventive v cestnem
prometu, katere organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Moravske Toplice. Ta
svet skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne kulture udeležencev v
prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem
prometu. Ključne 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 bil organizirati čim več aktivnosti preventivnega pomena, ki bodo
zagotovile boljšo obveščenost in osveščenost udeležencev cestnega prometa, bolj kulturno obnašanje in
večje spoštovanje pravil v cestnem prometu ter s tem povezano večjo varnost udeležencev v cestnem
prometu.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v letu 2010 aktivno sodeloval z vsemi osnovnimi šolami
in vrtci. Opravljal je naloge preventivnega pomena in s tem osveščal udeležence v cestnem prometu.
Potekale so prometno varnostne aktivnosti ob prvih šolskih dneh, opravljena so bila tekmovanja
osnovnošolskih otrok na temo »Kaj veš o prometu«, opravljeni so bili pregledi vseh šolskih poti, ki so lahko
tudi zelo nevarne, opravljena je bila analiza prometne varnosti na cestah občine. Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu je sodeloval z ravnatelji in mentorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, kjer so
bile dogovorjene oblike programov dela na šolah. Za vse aktivnosti so bila porabljena sredstva v višini
2.244,53 EUR
Z aktivnostmi, ki jih je izvedel Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so bili v občini kratkoročno
zastavljeni cilji v celoti doseženi. Dolgoročno pa bo glede na ugotovitve ob izvedenih akcijah o nepazljivosti
in neosveščenosti udeležencev v prometu, potrebno opraviti še več takih preventivnih kontrol, kot je
uporaba svetlobnih teles, ki so nujne če pešec hodi po neosvetljenem vozišču kakor tudi akcijo pripenjanja
z varnostnim pasom in druge.

Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Pravne podlage:
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- 1003 Aktivna politika zaposlovanja
Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih
delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na
področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih,
naravovarstvenih, komunalnih dejavnosti).

- 10039001 Povečanje zaposljivosti
V okviru podprograma povečanje zaposljivosti so se zagotavljala sredstva za izvajanje javnih del. Navedeni
programi so se iz občinskega proračuna sofinancirali v višini sredstev za regres za letni dopust. Sredstva
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za plače in stroške dela - prevoz na delo in z dela ter regres za malico je zagotavljal Zavod RS za
zaposlovanje, razliko pa izvajalec del. Občina je zagotavljala tudi del materialnih stroškov, ki so
neposredno povezani z izvajanjem javnih del, kot so stroški zaščitne opreme, prevoza med delom- pri
izvajanju socialnih programov na domu. Izvajanje zaposlitvenih programov preko javnih del se je izvajalo
na socialno-varstvenih, izobraževalnih, turističnih in komunalnih področjih. V programe javnih del, ki so bila
sofinancirana iz občinskega proračuna , je bilo v letu 2010 vključenih 20 brezposelnih oseb (v letu 2009
19)
Za sofinanciranje izvedbe javnih del in zaposlitvenih programov je v letu 2010 občina iz proračuna
prispevala 39.560,97 EUR, kar predstavlja v primerjavi z letom 2009 6 % povečanje.
S sofinanciranjem izvedbe zaposlitvenih programov preko javnih del je občina dosegla svoj letni zastavljeni
cilj, saj je pripomogla k vključenosti brezposelnih oseb v javna dela in s tem posledično k zmanjševanju
brezposelnosti v občini. Zmanjševanj brezposelnosti v občini pa je tudi dolgoročno zastavljen cilja občine, ki
ga je pa težje dosegati, saj na zaposljivost občanov vpliva več dejavnikov.

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Pravne podlage:
- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o gozdovih
- Zakon o lokalni samoupravi

- 1102 Programi reforme kmetijstva in živilstva
- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Sredstva so bila dodeljena v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice (Ur. list RS, št. 104/07) ter na podlagi javnega razpisa za
sofinanciranje plačila zavarovalnih premij (Uradni list RS, št. 47/2010).
Nepovratna sredstva predstavljajo državno pomoč v skladu z Mnenjem o skladnosti sheme državne pomoči
"Podpore programom razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice 2007-2013" št. 441150/2007/4.
Sofinancirala se je zavarovalna premija za zavarovanje živine, skladno z nacionalnim predpisom o
sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za zavarovalno leto 2010. Za
zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni je občinski sofinancirani delež znašal
razliko največ do 50 odstotkov upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije s pripadajočim
davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Sofinancirani delež zavarovalne premije za zavarovanje živali je uveljavljal upravičenec na podlagi
sklenjene tripartitne pogodbe. Skupna višina sredstev namenjenih za zavarovanje živali 4.031,00EUR, za
tekoče odhodke na področju kmetijstva pa še 1.946,62 EUR.
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- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Navedeni program vključuje sredstva za obnovo vasi, kamor se lahko uvršča ureditev infrastrukture na
podeželju. Sem se uvrščajo sredstva za ureditev vaških cest in poljskih poti.
Sredstva se lahko namenjajo tudi urejanju vaških središč in objektov skupnega pomena v vaseh, podpora
razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt…) .
V letu 2010 je občina namenila sredstva za obnovo infrastrukturnih objektov na podeželju. Sredstva so bila
namenjena za navoz gramoza v skladu s potrebami posameznih naselij na vaške oziroma poljske poti. K
realizaciji programa se je pristopilo po pridobljenih podatkih o potrebah po posameznih naseljih v letu 2009,
sama izvedba pa je bila realizirana v letu 2010. V letu 2010 se je na nekategorizirane vaške ceste v občini
Moravske Toplice navozilo 3.470,70 m3 gramoznega materiala in opravilo 123,50 ur del z rovokopačem.
- 11029003 Zemljiške operacije
V letu 2010 se je s ciljem združevanja kmetijskih zemljišč in zagotovitve večjih obdelovalnih kosov na
območju k.o. Ratkovci in Ivanjševci izvajal komasacijski postopek. Zaradi tega so se na obeh komasacijskih
območjih izvajala tudi agromelioracijska dela. Za agromelioracijska dela ministrstvo ni zagotavljalo
sredstev. Občina je financirala izkop jarkov za odvajanje vode s kmetijskih zemljišč, planiranje brežin in
druga podobna dela, posamezni lastniki pa so na svoje stroške počistili posamezna manjša območja
zaraščenih kmetijskih površin. Vrednost agromelioracijskih del je v letu 2010 znašala 35.501,54 EUR.
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Stroški oskrbe zapuščenih psov
Zakon o zaščiti živali – UPB2 (Ur.l.RS št. 43/2007) v 27. členu navaja, da:
- se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču,
- je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer
mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču,
- je lahko imetnik zavetišča občina oz. vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
Občina Moravske Toplice je z zavetiščem za živali d.o.o., Mala hiša, 18.06.2008 podpisala pogodbo o
izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali, s katero le – ta zagotavlja izvajanje oskrbe in
namestitve zapuščenih živali za področje Občine Moravske Toplice. Na podlagi uradne evidence MKGPVURS je v Občini Moravske Toplice registriranih 1002 živali (psov). Občina Moravske Toplice ima na
podlagi števila psov v najemu dva boksa.
Na podlagi Zakona o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču
zapuščenim živalim.
V letu 2010 je iz Občine Moravske Toplice bilo v zavetišče prejetih 88 živali in sicer 21 psov in 67 mačk. Od
tega je bilo oddanih 17 psov in 27 mačk, pogin je bil pri 1 psu in 17 mačkah, evtanazija je bila opravljena
pri 3 psih in 7 mačkah, 17 mačk pa je bilo izpuščenih.
Za oskrbo zapuščenih živali je občina v letu 2010 namenila 16.873,08 EUR, od tega za najem boksa v
zavetišču za male živali »Mala hiša« 4.266,19 EUR.
Občina s tem, ko zagotavlja pomoč pri oskrbi zapuščenih živali uresničuje zakonsko zastavljene naloge in
proračunsko zastavljen cilj.
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- 1104 Gozdarstvo
- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Za vzdrževanje gozdnih cest je obvezna poraba sredstev iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v okviru
primerne porabe. Ker pa so pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest premajhne, del sredstev zagotavlja
občina iz lastnih virov, del sredstev pa se zagotavlja tudi iz državnega proračun v skladu s pogodbo o
vzdrževanju gozdnih cest.
Tako kot v preteklih letih so se tudi v letu 2010 vzdrževale gozdne ceste v skladu s programom Zavoda za
gozdove, OE Murska Sobota po prioritetnem vrstnem redu in sicer:
A/ Zasebni gozdovi
- 134400 Cesta v malo Goščo-Gješe ,
- 134403 Cesta Majalovci
- 134404 Cesta Jelenšček – šolski breg,
- 134406 Cesta Vinišče
- 134412 Cesta Spodnja odd 46
- 134417 Paverska gošča-mimi mrlinščeka
- 134418 Cesta Bourice
- 134423 Cesta v Lešče
- 134425 Cesta za Rotundo
- 134426 Pri ciganaj
- 134428 ODD 102
- 134429 Cesta Dajčov mlin
- 134433 Makoterov breg-Lanjščekov breg
- 134436 Čikečka vas pokopališče-Bukovje
- 134437 Cesta v Celini (odsek 72C)
- 134444 Cesta v Karpate
B/Državni gozd
- 134408 Babušove njive-Osišče
- 134409 Ciganjšček
- 134431 Cesta na Vlasunjek
Vzdrževalna dela na gozdnih cestah so vrednostno realizirana v višini 12.562,99 EUR in sicer v zasebnih
gozdovih 9.502 in državnih gozdovih 3.060,00 EUR.
S tem, ko so bile urejene vse gozdne ceste, ki so bila planirane v programu Zavoda za gozdove za
območje občina Moravske Toplice za leto 2010 je dosežen cilj sprotnega vzdrževanja gozdnih cest in poti v
občini. Ugotavlja pa se, da so vsako leto potrebe po vzdrževanju gozdnih cest vse večje in da bo v
prihodnje potrebno poiskati dodatne vire za ta namen.
Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Pravne podlage:
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Občinski odloki in pravilniki
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- 1302 Cestni promet in infrastruktura
Zakonodaja določa statusno določenim in kategoriziranim javnim cestam enotna pravila in strokovne
podlage za graditev in vzdrževanje vseh javnih cest. S tem zagotavlja enake pogoje za kakovosten in
varen prevoz vsem uporabnikom cest na celotnem cestnem omrežju na državni in lokalni ravni. Določa 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 določa tudi na podlagi razmerja med dolžino
lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini oziroma sorazmerno na podlagi razvejanosti
cestnega omrežja je občina dolžna v proračunu zagotavljati zadosten obseg sredstev za tekoče
vzdrževanje in urejanje občinskih cest.
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
V okviru tega programa so bila planirana sredstva za redno letno vzdrževanje lokalnih cest in redno
zimsko vzdrževanje lokalnih cest ter druge operativne odhodke. Vzdrževanje občinskih cest se je izvajalo
po programu vzdrževalca občinskih cest Javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o.
V okviru rednega vzdrževanja cest so bila predvidena naslednja dela:
• pregledi cest,
• čiščenje vozišča in naprav za odvodnjavanje,
• obsekovanje in obrezovanje rastlinja ter košnja ob cesti ,
• krpanje vozišč,
• odstranjevanje nanosov,
• postavljanje nove in vzdrževanje prometne signalizacije,
• gramoziranje makadamskih vozišč
• popravilo in postavljanje novih odbojnih ograj,
• popravila in obnove objektov ceste,
• priprava na zimsko službo,
• zimski pregledi cest,
• pluženje in posipanje lokalnih cest,
• dela ob koncu zimske službe.
Za redno vzdrževanje cest je bila sklenjena pogodba za proračunsko leto 2010 za vse lokalne ceste in
javne poti.
V letu 2010 so bila opravljena naslednja dela:
A. Vzdrževanje cestnega omrežja
Po odloku o kategorizaciji cest je Javno komunalno podjetje Čista Narava Tešanovci vzdrževalo cestno
omrežje v dolžini 235,90 km, od tega:
- LC med naselji in občinami 98,30 km
- LK mestne in krajevne 9,40 km
- JP v naseljih in med naselji 128,20 km.
1. Zimska služba
V celoti so opravljali zimsko službo na cestnem omrežju v dolžini 122 km, ostali del cestnega omrežja zimske službe
je vršilo 12 kooperantov po posameznih krajevnih skupnostih v dolžini 93 km. Intervencij zimske službe je bilo 26 ,
za kar je bilo porabljenih:
2007
2008
2009
2010
SOLI
133,92 t
94,74 t
233,98 t
398,05 t
POSIPINE
251,01 m3
250,19 m3
407,42 m3
359,58 m3
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2. Ureditev svetlobnega koridorja
Posek dreves in grmičevja v širini 4 m cestnega sveta levo in desno se je izvedel na cestah:
LC 010033 Ivanci-Motvarjevci, JP 765441 Tešanovci-Trebež-Brezje, LC 265181 Prosenjakovci-Kančevci,
JP 765431 Dolge njive-Brezje, 765251 Filovci-Filovski breg-Trnavski breg-Bogojina, 265071 BogojinaVučja Gomila, 265091 Sebeborci-Krnci-Bokrači, Krnci-Ivanovci, 765472 Bogojina-Vršič-Trnavski breg,
765462 Bogojina-vikendi, 265182 Prosenjakovci-Kančevci, 265441 Cuber, 765541 Sebeborci, 766161
Fokovci-Vidov breg, 765471 Bogojina-Vršič-navski breg, 265061 Tešanovci-Selo, 265121 FokovciKančevci, 766561 Središče do pokopališča, 265221 Martjanci-Fokovci, 265131 Vučja Gomila skozi vas,
265171 Fokovci-Ratkovci
3. Popravilo obstoječih bankin in navoz na makadamske ceste
Za omenjene ceste je bilo porabljenih 1.410,65 m3 gramoza in drobljenca (v letu 2009 2.171,76 m3, 2008
2.411,09 m3). Navažele so se sledeče ceste in bankine:
LC št. 265071 Bogojina-Vučja Gomila, LC št. 265111 Sebeborci-Panovci , JP št. 765891 Ivanovci-Kološevi,
JP št. 765051 Lukačevci, Jp št. 765971 Bogojina-Križankove hiše, JP št. 765781 Krnci-Ivanovci, ¸ JP št.
765711 Bukovnica-Osišče, JP št. 765111 Ivanci skozi vas, JP št. 765491 Tešanovci-Šavlov mlin-Bogojina,
JP št. 765451 Bogoijna-Trnavski breg, Jp št. 765471 Motvarjevci do meje občine, JP št. 765921 IvanovciMagašove hiše, cesta v Motvarjevcih, JP št. 766151 Fokovci-Terkov breg-Kančevci, JP št. 765471
Motvarjevci, JP št. 765811 Andrejci, JP št. 765721 Motvarjevci-pokopališče, LC št. 265081 TešanovciGornji Moravci, JP št. 765241 Selo, JP št. 265211 Puconci-Sebeborci, JP št. 765291 Zg.Moravci-Papičov
breg, LK 265441 Cuber, JP št. 765061 Moravske Toplice-Mlajtinci, 766051 Vučja Gomila, LC št. 265181
Prosenjakovci-Kančevci, JP št. 766021 Vučja Gomila-Nemeški breg, JP št. 766151 Fokovci-Terkov bregKančevci, JP št. 765701 Suhi Vrh, JP št. 765341 Martjanci-Moravske Toplice, JP št. 766322 Selo-Vučja
Gomila, JP št. 765452 Bogojina-vikendi, JPšt. 765391 Tešanovci-čistilna naprava, JP št. 766021 Vučja
Gomila-Nemeški breg, JP št. 766284 Selo-Berkovci, JP št. 766101 Pordašinci-Čikečka vas, JP št. 766091
Pordašinci do pokopališča, JP št. 766771 Krnci-pokopališče, JP št. 766541 Ivanjševci-pokopališče, LK št.
265441 Cuber, LC št. 265081 Tešanovci-Gornji Moravci, cesta v Lončarovcih, cesta do Rotunde v Selu,
765441 Tešanovci-trebež-Brezje, cesta Motvarjevci, JP št. 765741 Motvarjevci do meje, 265061
Tešanovci,-Selo, LC št. 265111 Sebeborci-Panovci, JP št. 265141 Kukeč-Ivanovci, LC št. 265151 SeloMotvarjevci, JP št. 765661 Suhi vrh-Zg. Moravci, JP št. 766161 Fokovci-Vidov breg, LC št. 265182
Prosenjakovci-Kančevci
4. Posnemanje bankin
LC št. 265061 Tešanovci-Selo, 766561 Središče do pokopališča, LC št. 265051 MT-Fokovci, LC 265061
Tešanovci-Selo, JP št. 765991 V.Gomila-Bukovnica, cesta v Lončarovcih
5. Popravilo in naprava propustov
Popravljeni in izvedeni so bili propusti različnih profilov v skupni dolžini 148 m (v letu 2009 91m , 2008 56m
in v letu 2007 115m).
6. Sanacija asfaltiranih cestišč
Za popravilo asfaltnih cestišč je bilo porabljenih 209.860 kg asfaltne mase (v letu 2009 198.800 kg).
7. Košnja obcestnih jarkov in bankin
Opravljena je bila košnja obcestnih jarkov v skupni površini 1,446.252 m2 (v letu 2009 1,446.045 m2, v letu
2008 1,419.648 m2 in v letu 2007 1,413.189 m2).
8. Čiščenje kanalet
Čiščenje kanalet in propustov je bilo izvedeno na cestah:
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Dolga ulica, Bukovnica, Motvarjevci, Sebeborci, Suhi vrh, LC 265081 Tešanovci-Gornji Moravci, LC 010033
Ivanci-Motvarjevci, LC 265151 Selo-Motvarjevci, LC št. 766221 Ivanovci-Fokovci, LC 010033 IvanciMotvarjevci, LC 265151 Selo-Motvarjevci, LC št. 765281 Filovci-Bukovnica-Čikečka vas, JP št. 765451
Bogojina-Trnaski breg in 765711 Bukovnica-Osišče, LC št. 265151 Selo -Motvarjevci, 265061 TešanovciSelo, 265191 Berkovci-Križevci, LC št. 010033 Ivanci-Motvarjevci, JP št. 765451 Bogojina-Trnavski breg,
765221 Filovci, LC št. 265091 Sebeborci-Krnci-Bokrači, LC št. 265151 Selo-Motvarjevci, 265061
Tešanovci-Selo, 265191 Berkovci-Križevci, LC št. 010033 Ivanci-Motvarjevci, JP št. 765451 BogojinaTrnavski breg, 765221 Filovci, LC št. 265091 Sebeborci-Krnci-Bokrači, LC 010033 Ivanci-Motvarjevci, LC
št. 265102 Sebeborci-Bokrači, LC št. 265151Selo-Motvarjevci, LC št. 765251 Filovci-Filovski vrej-Trnaski
breg - Bogojina, LC št. 765181 Filovci, LC št. 765462 Bogojina, 765312 Jelovškov breg, 765051
Lukačevci, LC št. 265151 Selo-Motvarjevci, 765831 Andrejci, 765832 Andrejci, LC št. 010033 IvanciMotvarjevci, 265061 Tešanovci-Selo, 265081 Tešanovci-Gornji Moravci, 265121 Fokovci-Kančevci
9. Intervencije
V lanskem letu so zaradi vremenskih in drugih vzrokov bile opravljene 4 večje in več manjših intervencij na
različnih cestah.
Vrednost zgoraj omenjenih vzdrževalnih del je bila v letu 2010 poravnana v vrednosti 413.284,74 EUR in
tako dosegla 100% realizacijo. V primerjavi z letom 2009 pa so se tovrstni stroški povečali za 3%. Ob
analizi porabe sredstev za vzdrževanje cest skupaj z zimsko službo ugotavljamo, da je občina v letu 2010
dobro poskrbela za ureditev cestnega omrežja ter z izboljšanjem in ureditvijo cest pripomogla k varnejšemu
cestnemu prometu. Ker pa je v letu 2010 bilo potrebno opraviti več intervencij ob slabih zimskih razmerah
se ugotavlja, da je za pokritje vseh nepredvidenih nastalih obveznosti povezanih z zimsko službo potrebno
v letu 2011 zagotoviti več sredstev.

- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Poleg sredstev namenjenih v proračunu za vzdrževanje občinskih cest so bila zagotovljena tudi sredstva za
obnovo oziroma posodobitve občinskih cest, do obstoječe asfaltirane javne ceste. Prioriteto pri izvajanju
projektov so imeli projekti, za katere so pridobljena sredstva iz naslova javnih razpisov – regionalni razvojni
projekti, oziroma posodobitve cest in odsekov cest, za katere so občani že podpisali pogodbe o
sofinanciranju in delno tudi pokrili svoje obveznosti. Posodobitve posameznih cest so bile vključene v načrt
razvojnih programov občine za leto 2010.
Dosedanja strategija razvoja lokalnega cestnega omrežja je temeljila na »odpravljanju« makadamskih
vozišč, manj pa na ohranjanju – obnavljanju obstoječega asfalta. Le to pa predstavlja vsako leto slabšanje
stanja v toliki meri, da določenih asfaltnih cestišč zaradi uničenosti ni možno preplastiti, pač pa je potrebna
sanacija in novo asfaltiranje. Vsekakor pa so pozornost zahtevali tudi dotrajani asfalti zaradi obrabe,
poškodb, zaradi povečanega prometa – preobremenjenosti, zaradi povečanega števila vozil kakor tudi
njihove teže. V izogib nastankom večjih stroškov si je občina zadala nalogo, da se v bodoče pristopi k
povečanju vzdrževalnih del na obstoječih cestiščih z ohranjanjem obstoječih asfaltov, kar pa se že opaža
pri povečanju sredstev za urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.
Ker občina sodeluje na državnih in drugih javnih razpisih, s pomočjo 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 sredstva
porabljena tudi za izdelavo potrebne dokumentacije za obnove občinskih cest, saj je občina v skladu z
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Zakonom o graditvi objektov dolžna za večje gradbene posege zagotoviti projektno dokumentacijo, pri
izvedbi del pa poskrbeti tudi za opravljanje gradbenega nadzore nad izvajanjem del.
Tudi v proračunskem letu 2010 je občina za vzdrževanje, rekonstrukcije, izgradnje in posodobitve lokalnih
cest in javni poti v proračunu namenila velik delež in sicer 15,38 %. Kljub zmanjšanju deleža v primerjavi z
letom 2008 je še vedno to velik delež in nominalno predstavlja 564.138,60 EUR. Tako je občina v letu 2010
nadaljevala z izgradnjo cest v Fokovcih, Andrejcih, Središču in drugih. Največ sredstev pa je bilo
namenjenih za rekonstrukcijo ceste Sebeborci-Panovci, ki se je sofinancirala iz naslova regionalnih
sredstev.
Prikaz porabe investicijskih sredstev je razviden v Realizaciji načrta razvojnih programov za leto 2010.

- 13029003 Urejanje cestnega prometa
Predvidena sredstva za to področje so bila namenjena za stroške povezane s kategorizacijo cest, banko
cestnih podatkov, stroške ureditve prometne signalizacije, neprometnih znakov, tekoče vzdrževanje
parkirišč, avtobusnih postajališč in druge stroške.
V letu 2010 je za navedeni namen porabe bilo porabljenih 36.869,27 EUR . V okviru javne službe so bila
opravljena dela, ki so povezana z kategorizacijo cest, banko cestnih podatkov, nabavljenih in postavljenih
je bilo 22 prometnih znakov (v letu 2009 52, v letu 2008 43 in v letu 2007 122) in 6 prometnih ogledal (v
letu 2009 2, v letu 2008 7 in v letu 2007 3).
- 13029004 Cestna razsvetljava
V okviru programa cestne razsvetljave so se na proračunski postavki » 064,01, Javna razsvetljava«
zagotovila sredstva za plačilo električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje Občine Moravske
Toplice. Za pokrivanje teh stroškov električne energije je bilo porabljenih 63.126,72 EUR, kar je 12%
zmanjšanje v primerjavi z letom 2009. Strošek električne energije za javno razsvetljavo se je do sedaj iz
leta v leto povečeval, kar pa ni vplivala samo cena električne energije, temveč tudi ureditev razsvetljave na
cestnih prehodih, saj v skladu z veljavno zakonodajo občina poleg električne energije po naseljih dolžna
pokriti tudi vse stroške povezane z razsvetljavo cestnih prehodov in krožišč. Do zmanjševanja stroškov
električne energije na objektih javne razsvetljave pa predvidevamo, da prihaja predvsem zaradi skrbnega
vzdrževanja in zamenjavo starih svetilk z novimi varčnejšimi.
V proračunu občine za leto 2010 so se prav tako namenjala sredstva za vzdrževanje javne razsvetljave, ki
so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in vzdrževanju ulične razsvetljave ter zamenjavi
svetilk in popravilu dotrajane ulične razsvetljave. Po odloku o vzdrževanju javne razsvetljave in prometne
signalizacije v Občini Moravske Toplice objavljenem v Ur.l. RS št. 19/2007 je bilo vzdrževanje javne
razsvetljave izvajano v 20 vaseh Občine Moravske Toplice, ki imajo razsvetljavo. V lanskem letu so bile s
strani vaških predstavnikov 55 krat prijavljene okvare javne razsvetljave in prometne signalizacije, v letu
2009 62 krat in v letu 2008 pa 52 krat.
Stroški vzdrževalnih del so v skladu s pogodbo o vzdrževanju javne razsvetljave v letu 2010 znašali
22.994,98 EUR.
Ob vseh nastalih situacijah ugotavljamo, da je občina v letu 2010 zagotovila sredstva za pokritje vseh
obveznostih v zvezi z nastalimi stroški električne energije za javno razsvetljavo, da pa ugotavlja, da bo
potrebno v bodoče v proračunu zagotoviti več sredstev za tekoče in sprotno vzdrževanje javne razsvetljave
v občini, saj le ta zahteva glede na svojo življenjsko dobo večja vzdrževalna dela. Delno je bilo povečanje
sredstev za vzdrževanje javne razsvetljave zagotovljeno že v proračunskem letu 2009 in 2010, zato
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ugotavljamo, da občina izpolnjuje svoj tako dolgoročno kot tudi kratkoročno zastavljeni cilj ureditve in
posodobitve javne razsvetljave v občini.
-1304 Letalski promet in infrastruktura
- 13049001 Letalska infrastruktura in oprema navigacijskih služb
Ker se vsako leto pojavlja čedalje več naravnih nesreč in ujm s točo, je Občina pristopila skupaj še s
preostalimi občinami Goričkega in Pomurja k sofinanciranju obrambe pred točo s pomočjo letal. Tako se je
v letu 2010 pristopilo k podpisu pogodbe o združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred točo z letali z
Letalskim centrom Maribor , ki je v stalni pripravljenosti v primeru neviht v poletnih mesecih.
- 1306 Telekomunikacije
- 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijska omrežje
V lokalnih skupnostih ugotavljamo, da obstajajo naselja, kjer ni omogočenega dostopa do širokopasovnih
povezav končnim uporabnikom (občanom, javnim institucijam, gospodarskim in drugim poslovnim
subjektom) oz. je omogočen samo nekaterim (zasedenost kablov), pa še tem z relativno nizko hitrostjo.
Na območju lokalnih skupnosti na Goričkem obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov za dostop do
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Z izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja se bo v
lokalnih skupnostih spodbudil razvoj različnih e-storitev in e-vsebin, povečala se bo učinkovitost javnih
institucij in gospodarstva, omogočil se bo hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano
vrednostjo tudi na podeželju.
Namen projekta je zgraditi odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij na območjih, kjer
širokopasovna omrežja niso prisotna oz. zgrajena in kjer ni tržnega interesa za izgradnjo takega omrežja.
Odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij Goričko se bo zgradilo po modelu javno
zasebnega partnerstva. Namen projekta javno-zasebnega partnerstva je:
• Z izbiro zasebnega partnerja zagotoviti in pospešiti gradnjo omrežja na območjih, kjer za gradnjo,
upravljanje in vzdrževanje omrežja obstaja komercialni interes.
• Z ustreznim načinom financiranja oziroma sofinanciranja zagotoviti izgradnjo omrežja na območjih
Občin Moravske Toplice, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Puconci,
Rogašovci in Šalovci, kjer za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje omrežja ni ekonomskega interesa
ter potencialnim uporabnikom na takšnih območjih omogočiti dostop in s tem storitev omrežja.
Za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje omrežja na tistih delih belih lis, kjer za takšne aktivnosti ni
komercialnega interesa, namerava nosilec operacije, Občina Moravske Toplice, pridobiti sredstva
strukturne politike Evropske unije.
Občine bodo za investicijo uporabila izključno pridobljena sredstva strukturne politike Evropske unije.
Lastnih sredstev tj. sredstev, ki niso sredstva strukturne politike Evropske unije, občine za sofinanciranje
projekta javno-zasebnega partnerstva na območju, kjer ni ekonomskega interesa za izgradnjo, upravljanje
oziroma vzdrževanje omrežja, ne bodo zagotovile. Razliko med sredstvi strukturne politike Evropske unije
ter vrednostjo investicije izgradnje omrežja na območju, kjer ni ekonomskega interesa za omrežje, mora
zagotoviti zasebni partner.
Zasebni partner bo izgradil, upravljal in vzdrževal omrežje na območju vseh sodelujočih občin ter
zainteresiranim operaterjem omogočal dostop do omrežja. Zainteresirani subjekti bodo storitve, ki jih je
mogoče zagotavljati preko omrežja, tržili.
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V letu 2009 je občina pristopila k pripravi projekta za izvedbo »Širokopasovnega omrežja« na območju
občin podpisnic dogovora o pristopu k temu projektu. Tako je v mesecu maju bil sklenjen dogovor med
sodelujočimi občinami o skupni pripravi in izvedbi projekta. Nato je bil izveden razpis za Pomoč pri pripravi
projekta ter sprejet odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih
pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav.
Pridobljeni so bili potrebni upravni in grafični podatki za izdelavo potrebne dokumentacije. Izdelani so bili
Načrt razvoja GOŠO Goričko in DIIP GOŠO Goričko. Septembra je bila pripravljena dokumentacija za
izvedbo razpisa za izbiro zasebnega partnerja (objavljeno 2.9.2009). Zaradi preložitve razpisa MVZT v leto
2010 se je predvidevalo končanje postopka in izbira zasebnega partnerja v letu 2010. Postopki so bili
opravljeni in zasebni partner izbran, vendar so bili sproženi postopki revizije. S tem se vsi postopki izbire
zasebnega partnerja ponovijo in se občina prijavlja na drugi rok razpisa. Začetek izvedbe gradbenih del je
odvisen od uspešnosti skupne prijave Občine Moravske Toplice in zasebnega partnerja na razpis MVZT.

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO
Zajema , pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o razvoju malega gospodarstva
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- občinski odloki in pravilniki
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
- 14039001 Promocija občine
Proračunske postavke zajemajo sredstva, ki so bila v različnih oblikah namenjena promociji občine in
njene turistične ponudbe. Vključena so sredstva za promocijske objave v različnih medijih, promocija s
turizmom povezanih prireditev in stroški turističnih prireditev ter izvedba različnih promocijskih aktivnosti.
Promocija se je izvajala tudi s predstavitvami na sejmih, na drugih predstavitvah turistične ponudbe ter s
predstavitvami ponudbe in prireditev medijem, ki so prisotni v našem okolju.
Promocija se je izvajale v sodelovanju s TIC Moravske Toplice in preko izvajanja projekta »Oaza zdravja«,
z različnimi društvi, posameznimi turističnimi ponudniki in drugimi zainteresiranimi.
V sodelovanju s TIC Moravske Toplice se je promocija izvajala tudi na spletnih straneh Slovenske turistične
organizacije www.slovenia.info, kjer so se objavljali in dopolnjevali podatki o turistični ponudbi občine,
vključno s prireditvami ter tematskimi potmi, s čimer se je poskušala povečati obiskanost naših vsebin na
tem portalu, ki je preveden v več tujih jezikov.
Sredstva za navedeni podprogram so bila zagotovljena v višini 68.400,00 EUR in dosegla 98% realizacijo
oziroma 52.280,53 EUR. Realizirana so bila preko proračunske postavke 047,01,02, Promocija turistične
dejavnosti.
Cilj promocije občine in njene turistične ponudbe je bil v zastavljenih okvirih dosežen.
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- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Program spodbujanje razvoja turizma in gostinstva se izvaja z namenom ustvarjanja pogojev za doseganje
dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva z razvojem turistične infrastrukture in krepitvijo
elementov turistične ponudbe ter s spodbujanjem rasti turistične potrošnje. Z zagotavljanjem ustreznih
pogojev za normalno poslovanje turističnega gospodarstva, povezovanjem turističnih ponudnikov na lokalni
in regionalni ravni ter razvojem človeških virov se postopoma ustvarjajo pogoji za oblikovanje in rast
kakovostne turistične ponudbe z višjo stopnjo dodane vrednosti.
V letu 2010 si je občina prizadevala spodbujati razvoj turizma na različne načine oziroma preko več
različnih proračunskih postavk. Sredstva so se namenjala za dejavnost Turistično-informativnega centra
Moravske Toplice in urejanje objektov na področju turizma. Po javnem razpisu so se v skladu s sprejetim
pravilnikom dodelila sredstva društvom, ki izvajajo s turizmom povezane programe.

Tabela 20; Realizacija sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev

1
2
3
4
5
6
7
8

Vlagatelj
ŽLAKI Sebeborci
Društvo GAJ
KTD Tešanovci
Pevsko društvo Selo
TD Bogojina
CEKER Fokovci
VSD Filovci
MARTIN Martjanci

Znesek
odobrenih
sredstev
1.458 €
749 €
867 €
276 €
1.103 €
1.340 €
1.025 €
1.182 €
8.000,00 €

V skladu s sprejetim proračunom za leto 2010 se je sofinancirala izvedba prireditev in programov, ki so
občinskega pomena in primerno dopolnjujejo turistično ponudbo občine, tudi z zagotavljanjem potrebne
opreme. Vzpodbujalo se je povezovanje in sodelovanje vseh ponudnikov, organizacij in drugih, ki so na
različne načine povezani s turizmom v občini.
Določena proračunska sredstva so se namenila za ureditev infrastrukture, potrebne za razvoj turizma.
Posamezne investicije so vključene tudi v Načrt razvojnih programov Občine Moravske Toplice za leto
2010, ki je sestavni del proračuna občine za leto 2010.
V okviru navedenega programa so tudi proračunske postavke, na katerih so se zagotavljala sredstva za
pokrivanje stroškov za naselje Moravske Toplice, kot so električna energija, odvoz smeti iz turističnega
naselja ter tekoče vzdrževanje komunalnih objektov v Moravskih Toplicah, ki so pomembni za urejenost
turističnega kraja. Ker so Moravske Toplice center turizma v občini in ker se tu giblje največ turistov je
pokrivanje teh stroškov in skrb za lepo urejeno okolico neizbežna.
V letu 2010 se je nadaljevalo z izvajanjem projekta »Oaza zdravja«. Dokončujejo so se že začete
aktivnosti v preteklih letih. Tako so se v letu 2010 uredili prostori v mansardi objekta, pristopilo se je k
oblikovanju celostne grafične podobe Pomurje-Oaza zdravja in k izdelavi zloženka »Oaza zdravja«.
Izvajanje projekta »OAZA ZDRAVJA«, se je nadaljevalo v smislu razvijanja blagovne znamke in trženje
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aktivnosti ter razvoj produktov in storitev s čimer se želi omogočiti hitrejši razvoj turizma ter drugih
pomembnih panog v naši občini kot so kmetijstvo,
Z izvedbo projekta »Oaza zdravja-doživljajsko turistični center« je Občina dosegla svoj zastavljeni cilj s tem
da je :
- Izgradila Doživljajsko-turistični center »Oaza zdravja« v Tešanovcih
Nov objekt bo za potrebe informiranja in usmerjanja turistov v posebnem območju varovane
narave v evropskem omrežju Natura 2000 in Krajinskega parka Goričko izhodiščna točka, kjer bo
turist dobil prve informacije o obstoječi ponudbi, produktih in storitvah ter možnih aranžmajih.
-

-

Uredila tematske, pohodne in kolesarske poti. Trasirane in označene so bile poti za nordijsko hojo
(5), rekreativne poti (5) in tematske poti (4). Vse poti so bile tudi predstavljene v zloženki in sicer v
slovenskem, angleškem in nemškem jeziku.
Urejena so bila parkirišča v Bogojini, Bukovnici, Berkovcih, Filovcih in na Gradu
Izvedene so bile aktivnosti z razvojem blagovnih znamk in trženjske aktivnosti Za vzpostavitev
blagovne znamke za lokalne turistične produkte na zavarovanem območju narave so bila izvedena
številna srečanja, motivacijske delavnice in usposabljanja s ciljem informiranja, izobraževanja in
povezovanja lokalnih ponudnikov v zavarovanem območju narave. Obstoječe ponudnike se
je povezalo v celoto s predstavitvijo območja v edinstvenem promocijskem filmu z naslovom
Prekmurje - Oaza zdravja, ki predstavlja celotno pokrajino in njene produkte, ter zloženko Raj za
pohodnike, kjer so združeni predstavniki lokalne obrti, kulinarike, kmetijstva in turizma v povezavi
in navezavi na poti nordijske hoje, rekreativne poti in tematske poti v Krajinskem parku Goričko ter
Moravskih Toplicah z okolico.

Razvoj doživljajskega turizma v zavarovanjem območju KP Goričko brez izgradnje javne turistične
infrastrukture, skupnega razvoja integralnih produktov in storitev ter skupnega marketinga ne bo možen,
oz. bo v najboljšem primeru še vedno ostal obrobna dejavnost. S tem projektom se daje priložnost razvoju
doživljajskega turizma in razvoju zavarovanega območja, da izkoristi naravne danosti in potenciale v okolju
in ponudi naravi prijazno dopolnilno ponudbo že dobro razviti zdraviliški ponudbi.

Občina pa nastopa tudi kot vodilni partner pri projektu Mental heatlh - OP SI-HU
Cilji projekt so:
 prispevati k učinkovitemu preventivnemu zdravstvenemu varstvu na področju duševnega zdravja z
vzpostavitvijo sodelovanja med partnerskimi institucijami na upravičenem območju sodelovanja;
 povečati sodelovanje med zdravstveno in socialno ustanovo, ZZV Maribor in Javnim zavodom
Városi Gondozási Központ, za zagotavljanje preventive s psihosocialno rehabilitacijo kot
multidisciplinarnim področjem, ki se ukvarja z ohranjanjem duševnega zdravja in vsakodnevnimi
stiskami posameznikov;
 širiti osveščenost o pomenu zdravega načina življenja in duševnega zdravja ter o vplivu zdravega
načina življenja na duševno zdravje posameznika med prebivalci na upravičenem območju.
 povečanje privlačnosti območja sodelovanja Pomurja in Železne županije na Madžarskem
 spodbujanje zdravega načina življenja in zdravega načina preživljanja prostega časa
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Razvoj skupne turistične destinacije s posebnimi potrebami
Cilji projekta so:
 oblikovanje čezmejnega turističnega območja, ki bo prijazno turistom s posebnimi potrebami
(slepi, slabovidni, gluhi, naglušni, invalidi na vozičkih, ekološko ozaveščeni turisti ipd).
 Razvoj inovativnih turističnih produktov za turiste s posebnimi potrebami,  prilagoditev infrastrukture in dvig razpoznavnost regije kot turistične destinacije za turiste s
posebnimi potrebami.
Cilj ukrepov je promocija in prepoznavnost občine v slovenskem prostoru.
V letu 2010 so bile izvedene naslednje aktivnosti: izveden Kick-off dogodek, izvedena analiza potreb
populacije, pripravljeno delovno gradivo, izvedena strokovna izobraževanja, opravljena ureditev prostorov
in nakup opreme, vzpostavljena spletna stran projekta, izdelane promocijske zloženke, itd. Aktivnosti se
bodo nadaljevale v letu 2011 in 2012.
Zastavljen cilj v celotnem programu »1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva« je bil
ustvarjanje pogojev za doseganje konkurenčnosti turističnega gospodarstva z razvojem turistične
infrastrukture in elementov turistične ponudbe. Cilj je bil v okviru zastavljenega tudi dosežen.

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Varstvo okolja je širok pojem, zato se v prvi vrsti opredeljujejo najpomembnejša področja, katerim je
posvečeno največ pozornosti in so opredeljena kot obvezne javne gospodarske službe.
Pravne podlage:
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- občinski odloki in pravilniki
Proračunsko področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema en glavni program-zmanjševanje
onesnaženja, kontrola in nadzor oziroma ravnanje z odpadki in odpadno vodo.
- 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
Varovanje naravnega in čistega okolja je ena izmed pomembnih nalog lokalne skupnosti. V okvir tega
programa spadajo nujna sredstva za urejanje in varstvo okolja kot področje ekologije z zbiranjem in
ravnanjem z odpadki-kosovnimi ali nevarnimi ter ravnanjem z odpadno vodo.
- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
V okviru programa so sredstva zagotovljena na več proračunskih postavkah in sicer se sredstva
zagotavljajo za odvoz kosovnih in posebnih odpadkov ter sanacijo divjih odlagališč v občini.
Občina je v spomladanskih mesecih v letu 2010 organizirala odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov. Pokrila
je tudi stroške odvoza odpadkov od očiščevalne akcije ki je bila organizirana po vsej občini. Očiščevalno
akcijo so v glavnem organizirali Krajevni odbori ali posamezna društva po naseljih. Skupno se je akcije
udeležilo 821 občanov (v letu 2009 765), občina pa je krila stroške malice za slehernega udeleženca akcije
ter stroške odvoza pobranih odpadkov. Stroški spomladanske očiščevalne akcije so znašali 4.324,05 EUR
kar je nekoliko manj kot v letu 2009. Ugotavlja se, da je očiščevalna akcija uspela, saj je v akciji sodelovalo
kar 56 občanov več kot v preteklem letu.
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Tabela 21; Pregled števila udeležencev čistilne akcije po naseljih
NASELJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ANDREJCI
BERKOVCI
BOGOJINA
BUKOVNICA
ČIKEČKA VAS
FILOVCI
IVANCI
IVANJŠEVCI
IVANOVCI
KANČEVCI
KRNCI
LONČAROVCI
MARTJANCI
MLAJTINCI
MORAVSKE TOPLICE
MOTVARJEVCI
LONČAROVCI
PORDAŠINCI
PROSENJAKOVCI
RATKOVCI
SEBEBORCI
SELO
SREDIŠČE
SUHI VRH
FOKOVCI
SKUPAJ

organizator
naselje
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
KTD Ceker

število
udeležencev
12
21
47
11
33
157
29
10
27
15
51
25
23
20
28
16
31
13
86
22
44
46
20
13
21

znesek
2€
24 €
42
94
22
66
314
58
20
54
30
102
50
46
40
56
32
62
26
172
44
88
92
40
26
42

821

1642

V letu 2010 je občina še dodatno poskrbela za čisto okolje, saj je skozi celo leto organizirala dodatne
odvoze odpadkov iz ekoloških otokov. Tako ima sleherni občan možnost, da odpadke loči in jih odlaga na
zbirnih mestih-ekoloških otokih.
Že pred leti smo načrtovali izvedbo projekta »Sanacije divjih odlagališč«, ki se je izvajala tudi v letu 2010 in
se financira s sredstvi s strani EU in države. S projektom »spremeniti črno v zeleno divja odlagališča« se
želi v občini celostno rešiti problem divjih odlagališč, saj imata Občina Moravske Toplice in Pomurje kot
širša regija lepo oblikovano kulturno krajino in čisto okolje, kar postajata strateško zelo pomembni
konkurenčni prednosti. Ker v občini ni težke industrije (glavne panoge so turizem, kmetijstvo in malo
podjetništvo) in je njen večji del zaradi svoje visoke biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti uvrščen v
območje zavarovane narave – Krajinski park Goričko in Natura 2000, predstavljajo eno izmed glavnih
groženj divja ali tako imenovana črna odlagališča. S pomočjo projektnih aktivnosti se bo problem divjih
odlagališč v občini Moravske Toplice rešil celostno. S tem se bo vplivalo na izboljšanje kakovosti okolja. S
pravilnim ravnanjem z odpadki se bo prispevalo k zmanjšanju onesnaženosti človekovega okolja in tako k
uresničitvi ciljev prvega prednostnega področja obeh finančnih mehanizmov.
V okviru navedenega projekta je bila izvedena akcija odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov . Stroški
odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov ter odvoza odpadkov iz akcije »Očistimo Slovenijo« so bili v letu
2010 realizirani v višini 53.871,54 EUR. V okviru akcije ki se je izvajala od 3. maja do 12. maja 2010 je bilo
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skupno opravljenih 224 ur dela, kar je 40 ur manj kot v letu 2009 in zbrano 131.080 kg kosovnih odpadkov.
Poleg navedenih odpadkov je bilo v akciji oddano tudi 7.247 kg nevarnih odpadkov (baterije, olja, pesticidi,
barve laki…..). Od tega je bilo na uničenje odpeljanih 6.876 kg, 371 kg pa je bilo akumulatorjev, baterij in
zdravil in so bili predani pooblaščenemu podjetju.
Po navedenih podatkih lahko zapišemo, da je akcija zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov uspela in je
pokazala, da občani nevarne odpadke hranijo ter jih na akcijah oddajo.
V okviru projekta v letu 2010 so bile izvedene delavnice in razstave, čistilne akcije, akciji zbiranja kosovnih
in nevarnih odpadkov, sanacija divjih odlagališč. Aktivnosti bodo zaključene v letu 2011.
Tudi v letu 2010 so se v proračunu na prihodkovni strani zbirala namenska sredstva iz naslova okoljske
dajatve za obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov in bila namenjena za izgradnjo Centra za
ravnanje z odpadki v Puconcih. Višina sredstev iz naslova zbrane takse, ki so se namenila za izgradnjo
tega centra je znašala v letu 2010 8.110,14 EUR. Sredstva iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov se morajo v skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor namenjati
za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki v Puconcih.
Poleg sredstev iz naslova takse pa je občina sofinancirala iz lastnih sredstev izgradnjo tega centra v višini
33.634,18 EUR, kar je delež , ki odpade na občino Moravske Toplice po medobčinski pogodbi. V letu 2010
so bili pokriti tudi stroški obratovanja zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov za občane občine
Moravske Toplice, ki se nahaja ob odlagališču za nevarne odpadke v Puconcih. Zbirni centri so namenjeni
izključno zbiranju ločenih frakcij, kot so papir, steklo, plastika, kovine, električna in elektronska oprema, les
in kosovni odpadki.
Na osnovi analize zbranih podatkov menimo, da so občani občine Moravske Toplice zbirni center sprejeli,
da pa ga še vedno premalo uporabljajo.
V letu 2010 je občina s sredstvi, ki jih je v proračunu zagotovila za področje ravnanja z odpadki, izpolnila
vse zastavljene naloge, saj je organizirala spomladansko očiščevalno akcijo, pristopila k izvedbi projekta
»Spremeniti črno v zeleno«, v okviru katerega je izvedla akcijo odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov,
občanom omogočila brezplačen odvoz odpadkov v zbirni center v Puconcih ter nadaljevala s
sofinanciranjem izgradnje centra za ravnanje z odpadki v Puconcih. Vse svoje obveznosti je v letu 2010
tudi tekoče poravnala.
Kakor kratkoročno tako tudi dolgoročno občina dosega svoj zastavljeni cilj, saj bo z nadaljnjim
financiranjem izgradnje centra za ločeno zbiranje odpadkov občanom omogočila, da odpadke, ki nastajajo
v vsakdanjem življenju ne zavržejo v okolje ampak jih ločeno oddajo v center in s tem dolgoročno gledano
pripomorejo k čistejšemu in manj onesnaženemu okolju v katerem živimo.
- 1529002 Ravnanje z odpadno vodo
Vsebina podprograma: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Tudi v letu 2010
so se sredstva še naprej namenjala za urejanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v občini .
Nadaljevalo se je z izgradnjo sekundarne kanalizacije v Sebeborcih, ter pristopilo k izgradnji Dolinske
kanalizacije, za katero so pridobljena sredstva iz kohezijskega sklada. Prav tako so se v proračunu
zagotovila sredstva za izgradnjo kanalizacije v moravskih Toplicah ter za individualne priklope, kjer je
občina zavezana izgraditi individualni priklop na sekundarno kanalizacijsko omrežje.
Vsi planirani in tudi izvedeni projekti so vključeni in prikazani v realizaciji Načrta razvojnih programov
Občine Moravske Toplice za leto 2010, ki je sestavni del zaključnega računa proračuna občine za leto
2010.
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V letu 2010 so se v proračunu zagotovila tudi sredstva za vzdrževanje čistilnih naprav in kanalizacij, saj so
le te premoženje občine, ki je tudi zavarovano za primer poškodb. Ker je bilo določene poškodbe možno
uveljavljati na zavarovalnici in smo za njihovo popravilo prejeli na strani prihodkov tudi povračilo škode, so
bila vzdrževalna dela v letu 2010 realizirana v višini 18.784,84 EUR. V letu 2010 pa so se v proračunu
zagotovila tudi sredstva za subvencije cen javnim podjetjem, ki od 01.01.2010 več s premoženjem občine
ne upravljajo, temveč ga imajo poslovnem najemu in za njega plačujejo najemnino, ki pa mora biti sestavni
del cene do uporabnikov.
Sredstva so se zagotavljala tudi za projekte in dokumentacijo povezane z odpadno vodo.
Cilji, ki si jih je občina zastavila s proračunom so bili zelo visoki in v veliki meri odvisni od pridobitve
sredstev iz evropskih skladov za izgradnjo Dolinske kanalizacije. Že ob pripravi proračuna za leto 2009 je
bila vprašljiva izvedba tega projekta, zato je občina planirala le začetno fazo izvajanja-stroške povezane z
razpisi, dokumentacijo in podobno, kar je potrdila tudi z rebalansom. Konec leta 2009 je bil izbran izvajalec
in podpisana pogodba o izvajanju del na Dolinski kanalizaciji. Tako se je projekt izvajal v letu 2010 in se še
nadaljuje v leto 2011. S tem pa se v celoti izpolnjuje tudi velik zastavljeni cilj občine-izgradnja Dolinske
kanalizacije-kanalizacije Sebeborci.
Občina pa je v celoti izpolnila tudi tisti del zastavljenih programov, ki so vezani izključno na proračunska
sredstva, Tako je v letu 2010 nadaljevala z izgradnjo sekundarne kanalizacije v Sebeborcih, ki ni predmet
Dolinske kanalizacije. Pričela pa je tudi z izgradnjo kanalizacije v Moravskih Toplicah-vzhod, s katero pa
nadaljuje tudi v letu 2011. Na podlagi ugotovljenega lahko zapišemo, da je občina v letu 2010 izpolnila svoj
s proračunom zastavljeni cilj, ki je bil usklajen s proračunskimi možnostmi in v veliki meri odvisen od
evropskih sredstev.
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja
V okviru programa so se sredstva namenjala za izboljšanje stanja okolja. Predvideni in delno so bili
izvedeni gradbeni ukrepi za zaščito Moravskih Toplic pred poplavami. V ta namen so prvotno bili že
izdelani projekti, za katere pa je bilo še potrebno pridobiti upravna dovoljenja.
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost so bila načrtovana sredstva za
prostorsko načrtovanje in planiranje, oskrbo z vodo, vzdrževanje komunalnih objektov ter urejanje in
razpolaganje z zemljišči.
Pravne podlage:
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o stavbnih zemljiščih
- Stanovanjski zakon
- občinski odloki in pravilniki
V okviru področja so štirje programi:
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje
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- 16029003 Prostorsko načrtovanje
Glavni poudarek v tem programu porabe se daje na pripravi Občinskega prostorskega načrta ter programu
opremljanja stavbnih zemljišč v občini.
V izdelavi je Občinski prostorski načrt, ki obsega izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine in sicer
zasnovo prostorskega razvoja občine, zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena,
okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, okvirna
območja razpršene poselitve, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v
krajini, usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč, usmeritve za določitev prostorsko izvedbenih
pogojev.
V izvedbenem delu bodo opredeljene enote urejanja prostora, območja namenske rabe prostora, dopustna
izraba prostora, prostorski izvedbeni pogoji in podobno. Občinski prostorski načrt je že izdelan in v zaključni
fazi javne obravnave.
Stroški priprave občinskega prostorskega načrta so v letu 2010 znašali 75.609,37 EUR, kar je 34% manj
kot smo načrtovali. Do manjše finančne realizacije prihaja zaradi nedokončanih del na projektih, ki smo jih
načrtovali v letu 2010.
- 1603 Komunalna dejavnost
Glavni program komunalne dejavnosti zajema več podprogramov. V okviru programa so bila s proračunom
zagotovljena sredstva za oskrbo z vodo in druge komunalne dejavnost.
- 16039001 Oskrba z vodo
Kot je bilo zapisano že v samem proračunu je ključna naloga občine zagotavljanje zdrave pitne vode , s
tem pa nadaljevanje z izgradnjo vodovodov. Občina že nekaj let vlaga v infrastrukturo na področju vodo
oskrbe in si s tem prizadeva oskrbeti občane z zadostno količino zdrave pitne vode, ki je vir življenja, saj je
oskrba občanov z zdravo pitno vodo zelo pomembna za nadaljnji razvoj občine.
Odhodki povezani z oskrbo z vodo v letu 2010 bili planirani v višini 66.500,00 EUR in dosegli 83 %
realizacijo v primerjavi s sprejetim planom . V primerjavi z letom 2009 pa so se vlaganja v vodovodne vire
in sisteme zmanjšala kar za 70 %. V letu 2010 občina ni nadaljevala z izgradnjo vodovodnih sistemov, kajti
projekti, ki jih je potrebno izvesti so sestavni del »Pomurskega vodovod«
Že pred nekaj leti (v letu 2008) smo pričakovali pričetek izvajanja projekta »Vodooskrba Pomurja«, vendar
do realizacije vse do danes ni prišlo. Glede na razpoložljivo dokumentacijo ob pripravi proračuna smo
pričakovali pričetek izvajanja navedenega projekta v letu 2010, v okviru katerega bi se pristopilo k
izgradnji vodovoda Berkovci-Ivanjševci-Središče, Ivanovci - Suhi Vrh, Selo - Vučja gomila in Sebeborci Andrejci. Ob pripravi rebalansa je občina že zagotovo vedela, da se ta projekt še ne bo začel izvajati, zato
ga je iz proračuna za leto 2010 tudi izključila.
Izvedba projekta »Vodooskrba Pomurja« je eden izmed največjih zastavljenih ciljev Občine Moravske
Toplice, vendar je odvisen od situacij, ki nastajajo v državi, saj se bo projekt financiral tako iz evropskih,
državnih kakor tudi iz občinskih sredstev. Ob zagotovitvi s strani državnih organov in ob zagotovilih o
pričetku izgradnje vodovoda bo Občina zagotovila svoj finančni delež v proračunu, kar je storila že do sedaj
v proračunih za leto 2008, 2009 in tudi v proračunu za leto 2010.
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti
Del sredstev proračuna se je namenilo za vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov v krajevnih
skupnostih oziroma v naseljih občine. Sredstva so se namenila za javne potrebe posameznih naselij kot so
sofinanciranje urejanja vaških in krajevnih poti ter ureditve drugih komunalnih objektov po naseljih s
pokrivanjem nastalih tekočih stroškov, ki nastajajo po naseljih. Sredstva za navedeno vzdrževanje so se
zagotovila na podlagi kriterijev , ki so razvidni iz naslednje tabele:
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Tabela 22: Sredstva namenjena za vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov po naseljih

NASELJE
ANDREJCI
BERKOVCI
BOGOJINA
BUKOVNICA
ČIKEČKA VAS
FILOVCI
FOKOVCI
IVANCI
IVANJŠEVCI
IVANOVCI
KANČEVCI
KRNCI
LONČAROVCI
LUKAČEVCI
MARTJANCI
MLAJTINCI
MORAVSKE
TOPLICE
MOTVARJEVCI
NORŠINCI
PORDAŠINCI
PROSENJAKOVCI
RATKOVCI
SEBEBORCI
SELO
SREDIŠČE
SUHI VRH
TEŠANOVCI
VUČJA GOMILA
SKUPAJ

ŠT.PREB.
215
54
566
44
93
500
212
257
37
135
63
61
71
59
557
199

POV.
637
V
EUR po
KM2
km2
5,06
3.222
1,61
1.026
6,99
4.453
3,85
2.453
4,27
2.720
9,10
5.797
6,03
3.841
4,37
2.784
2,34
1.491
3,78
2.407
4,09
2.604
2,62
1.669
3,40
2.166
1,38
879
3,70
2.357
6,28
4.000

767 8,60
179 10,18
252 3,16
50 2,42
181 6,66
53 2,77
535 7,82
295 9,23
56 3,80
112 3,17
396 7,37
295 9,97
6.294
144

5.477
6.485
2.013
1.542
4.242
1.765
4.981
5.879
2.421
2.019
4.694
6.351
91.736

NUSZ
2009 V
10%
EUR
NUSZ
3.390
339
731
73
23.063 2.306
736
74
1.365
137
13.328 1.333
4.009
401
22.847 2.285
348
35
2.829
283
1.531
153
794
79
1.087
109
1.815
182
12.193 1.219
4.188
419

Skupaj
EUR
3.561
1.099
6.759
2.526
2.857
7.130
4.242
5.068
1.525
2.690
2.757
1.748
2.275
1.061
3.576
4.419

108.312 10.831
4.050
405
5.581
558
548
55
5.618
562
1.365
137
14.293 1.429
8.720
872
644
64
3.151
315
9.813
981
4.316
432
260.665 26.067

16.308
6.890
2.571
1.596
4.804
1.901
6.411
6.751
2.485
2.334
5.675
6.783
117.803

V letu 2010 so bila tako s proračunom namenjena sredstva v višini 117.803,00 EUR za vzdrževanje in
urejanje komunalnih objektov v naseljih občine. Sredstva so se namenjala za javne potrebe posameznih
naselij kot so sofinanciranje urejanja vaških in krajevnih poti ter ureditve drugih objektov po naseljih. Ker
pa naselja sredstva razporejajo tudi za objekte kot so vaško gasilski domov so bile na podlagi predloga o
porabi sredstev posameznih naselij in na podlagi sklepa župana opravljene prerazporeditve, o katerih smo
že poročali pri proračunski postavki 01,05,01, Tekoče obnove in vzdrževanja objektov KS in društev.
V letu 2010 je občina dosegla na proračunski postavki »049,03,01, Vzdrževanje in urejanje komunalnih
objektov v KS« 92% realizacijo v primerjavi s planirano višino sredstev. Sredstva v višini 106.047,95 EUR
so se v primerjavi z letom 2009 povečala za 64% in so bila porabljena po naseljih za tekoče obveznosti
(storitve, električna energija, voda in komunalne storitve, vodna povračila…), tekoče vzdrževanje objektov,
za zavarovanje premoženja, za nakup raznih osnovnih sredstev ter za rekontrukcije in adaptacije v
naslednjih višinah:
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- Andrejci
525,80
- Bukovnica
224,49
- Motvarjevci
4.374,36
- Berkovci
139,04
- Ivanjševci
233,97
- Pordašinci
168,38
- Prosenjakovci
5.452,10
- Središče
3.928,29
- Lončarovci
112,18
- Kančevci
158,65
- Vučja Gomila
10.495,44
- Bogojina
1.962,05
- Filovci
9.259,49
- Fokovci
5.502,01
- Ivanovci
2.087,21
- Kranci
133,30
- Martjanci
513,38
- Mlajtinci-Lukačevci
13.757,74
- Moravske Toplice
589,46
- Noršinci
2.012,32
- Ratkovci
104,77
- Sebeborci
407,26
- Selo
167,78
- Suhi vrh
103,41
- Tešanovci
32.863,39
- Ivanci
10.634,00
- Čikečka vas
137,68
Ob zaključku proračunskega leta ugotavljamo, da občina iz leta v leto namenja več proračunskih sredstev
za vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov v naseljih občine, saj krajevne skupnosti oziroma krajevni
odbori razpolagajo z zelo majhnimi lastnimi sredstvi, potreb po urejanju objektov v naseljih pa je vedno več.
S tem ko občina namenja sredstva vsem naseljem v občini, poskrbi, da se uredijo tiste najnujnejše zadeve,
ki so za krajana zelo pomembne. S tem pa pripomore tudi k boljši urejenosti ter sprotnemu urejanju
objektov v naseljih.
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Stanovanjska dejavnost je področje, katerega vir ni primerna poraba temveč so vsa sredstva zbrana iz
naslova anuitet od odprodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu, ki jih je občina pridobila z delitveno
bilanco prejšnje občine, ter najemnin od stanovanj in stanovanjskih objektov. Program spodbujanja
stanovanjske gradnje vsebuje dva podprograma, ki sta planirana in realizirana tudi v proračunu občine in to
sta:
- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Sredstva so se namensko porabila za tekoče stroške upravljanja in vzdrževanja, ki jih občina mora pokriti
za stanovanje v Prosenjakovcih v vrednosti 1.387,08 EUR.
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
Na osnovi stanovanjskega zakona je občina zavezana del sredstev od odprodaje stanovanj nakazati
Stanovanjskemu in Odškodninskemu skladu Republike Slovenije. Za ta dva namena so bila porabljena
sredstva v višini 1.992,54 EUR.
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Tako kot preteklo leto tudi v letu 2010 občina ni v celoti porabila namenskih sredstev na stanovanjskem
področju. Sredstva, ki niso bila porabljena se prenašajo kot neporabljena namenska sredstva v prihodnje
leto. S tem ko občina ni porabila celotnih sredstev še ne pomeni, da ni realizirala zastavljenih ciljev. Občina
ima novo stanovanje v Prosenjakovcih še vedno nenaseljeno. Namenska sredstva pa bo v prihodnje prav
tako namenila za ureditev stanovanjskih zadev.
- 1606 Urejanje in razpolaganje z zemljišči
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje
sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Sredstva se zagotavljajo v okviru podprograma na eni proračunski postavki
- 16069002 Nakup zemljišč
V proračunu so bila zagotovljena sredstva za nakup zemljišč v vrednosti 200.000 EUR in realizirana v
vrednosti 117.285,32 EUR. Občina zemljišča kupuje v skladu z Načrtom pridobivanja in razpolaganja z
zemljišči , predvsem gre za nakupe zemljišč potrebnih za realizacijo projektov oziroma načrtovanih
investicij v komunalno infrastrukturo. Do nižje realizacije v primerjavi s planirano višini sredstev prihaja
predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov parcelacij in odmer zemljišč, ki jih občina pridobiva ob izgradnji
infrastrukture. Del obveznosti se tako vključuje v proračun za leto 2011.
S tem, ko je občina odkupila dobršen del zemljišč zastavljenih v programu je izpolnila svoj zastavljeni cilj.
Zemljišča, ki pa še niso odkupljena in so bila prav tako vključena v program pridobivanja zemljišč se
vključujejo v program naslednjega proračunskega leta.

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO
Pravne podlage:
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zavodih
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva
- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
Največji delež proračuna za področje zdravstva smo namenili za obvezno zdravstveno zavarovanje
občanov, kar sodi med zakonske obveznosti občine ( zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju) Tako je občina v proračunu za leto 2010 zagotovila sredstva za pokrivanje stroškov
obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oziroma brez drugih virov dohodkov. Po
navedenem zakonu je občina dolžna zagotavljati plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje
tistim državljanom Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na njenem območju, ki ne morejo biti
zavarovani iz drugega naslova in nimajo lastnih prejemkov, s katerimi bi si te prispevke lahko plačevali
sami. V letu 2010 je bil mesečni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje poravnan mesečno za
povprečno 194 zavarovancev (v mesecu decembru 2010 196, v mesecu decembru 2009 198, v mesecu
decembru 2008 pa 257). Mesečni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje je v letu 2009 znašal
28,48 EUR na zavarovano osebo, v letu 2010 pa 28,96 EUR
Občina je v letu 2010 tekoče zagotavljala sredstva za pokrivanje prispevkov zdravstvenega zavarovanja
občanov. Zdravstveni prispevek je poravnavala na podlagi obračuna, ki ga pripravi Center za socialno delo
do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. V letu 2010 so bila za plačilo zdravstvenega prispevka porabljena
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sredstva v višini 66.416,22 EUR, kar je v okviru načrtovanih, predstavlja pa 14% zmanjšanje v primerjavi z
letom 2009. Do zmanjšanja prihaja zaradi spremenjene zakonodaje in zaradi večjega nadzora nad
upravičenostjo do plačila zdravstvenega prispevka.
Število in gibanje zavarovanih oseb v letu 2008, 2009 in v letu 2010 nam prikazujeta naslednja tabela in
graf:
Tabela 23.: Pregled števila zavarovanih oseb po mesecih v letu 2008, 2009 in 2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
SKUPAJ

štev.zav.oseb štev.zav.oseb štev.zav.oseb
2008
2009
2010
285
258
200
275
253
193
274
248
195
272
245
189
261
238
191
253
234
195
254
229
203
249
228
196
238
181
187
255
195
187
252
192
193
257
198
196
3.125
2.699
2.699

Graf 11.: Pregled števila zavarovanih oseb po mesecih v letu 2008, 2009 in 2010
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- 17079002 Mrliško ogledna služba
Na območju občine Moravske Toplice mrliško ogledno službo v večini primerov opravlja Zdravstveni dom
Murska Sobota. Sredstva so se zagotavljala za pokrivanje mrliško ogledne službe, ki obsega opravila
mrliškega oglednika ( ogled, potrditev smrti, prijave smrti na pristojnem uradu …) za vse umrle , ki so imeli
v času smrti stalno bivališče na območju Občine Moravske Toplice, ter za vse umrle, za katere ni možno
ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na območju občine. Občina je dolžna kriti tudi stroške obdukcij in
stroške tehnične pomoči pri obdukciji ( prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi
bolezni in v skladu z odredbo policije. V letu 2010 je bilo za ta namen zagotovljenih 4.426,00 EUR, ki so
bila skoraj v celoti tudi porabljena - 96 %. V primerjavi z letom 2009 so se stroški za opravljene navedenih
storitev zmanjšali za 8%. Navedeno proračunsko postavko je zelo težko predvideti, saj je višina realiziranih
sredstev odvisna od števila mrliških ogledov ter od števila odrejenih sanitarnih obdukcij v občini.
Ker je občina v rokih pokrila vse svoje obveznosti iz tega programa in je izpolnila tudi naloge, ki si jih je
zastavila s proračunom za leto 2010 in ki jih ji zastavlja zakonodaja s tega področja, je realizirala v celoti
zastavljen proračunski cilj.
Področje porabe 18 – KULTURA,ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje proračunske porabe Kultura , šport in nevladne organizacije zajema štiri glavne programe in sicer:
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti
Pravne podlage:
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o zavodih
- Zakon o športu
- Zakon o društvih
- Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
Program ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in
premične kulturne dediščine.
Glavni program 1802 zajema naslednji podprogram
- 18029001 Nepremična kulturna dediščina
V skladu s sklepom občinskega sveta so se v okviru tega programa v proračunu zagotavljala sredstva za
nakup stare šole v Ivancih ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture –
kulturnih spomenikov in kulturne dediščine v skladu s programom.
Cilj zagotavljanja proračunskih sredstev je ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine
V letu 2010 so se zagotovila sredstva delno za odkup stare šole v Ivancih v vrednosti 7.600,00 EUR . Ker
pa je glavni cilj pri zagotavljanju proračunskih sredstev ohranjanje nepremične in premične kulturne
dediščine je občina financirala sanacijo temeljev v Rotundi v Selu v višini 4.991,11 EUR, ter sofinancirala
renovacijo kapele v Andrejcih v višini 1.530,00 EUR. S tem je realizirala zastavljene cilje in pripomogla k
ohranjanju kulturne dediščine v občini.

________________________________________________________________
57
Posebni del

__________ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA _2010_________________
V letu 2010 je občina zagotavljala del sredstev za nakup stalne zbirke v Galeriji Murska Sobota v višini
760,00 EUR, kjer je občina tudi soustanoviteljica navedenega zavoda in zagotovila sredstva za nakup
muzealij v višini 1.950,00 EUR .
- 1803 Programi v kulturi
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
V okviru tega podprograma so bila zagotovljena sredstva za delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice v
Murski Soboti, s čimer si je občina zadala cilj omogočiti dostop do knjižničnega gradiva in storitve vsem
občanom občine.
S sredstvi, ki so bila zagotovljena in tudi porabljena v proračunu za leto 2010 je občina knjižnici pokrivala
del stroškov plač in drugih prejemkov zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalca ter sredstva za
materialne stroške knjižnice v višini 63.139,00 EUR, kar predstavlja 2,7% povečanje v primerjavi z letom
2009 in 100% realizacijo veljavnega plana.
Poleg redne dejavnosti knjižnice je občina sofinancirala tudi stroške bibliobusa in nakup knjižničnega
gradiva v skupni višini 7.500 EUR.
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je knjižnica, ki deluje na območju 12 občin, sedežna
občina je Mestna občina Murska Sobota.
Dolgo let že sodeluje z zamejskimi Slovenci v Porabju, kot tudi z narodnostno skupnostjo Madžarov na
območju Prekmurja. Knjižnica izvaja posebne naloge osrednje območne knjižnice v Pomurju.
V letu 2010 je v Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota včlanjenih 896 občanov občine Moravske
Toplice. Bibliobus obiskuje 269 občanov, skupaj torej 1.165 občanov. V letu 2010 so občani občine
Moravske Toplice skupno obiskali knjižnico in bibliobus 13.597 krat, ter si izposodili 42.121 knjižno enoto.
Po obisku in izposoji knjig je Občina Moravske Toplice izmed 12 občin na 3 mestu za mestno občino
Murska Sobota in občino Beltinci. To pa pomeni, da občani Občine Moravske Toplice radi obiskujejo
knjižnico.
S tem, ko je občina pokrila vse svoje obveznosti za leto 2010 do Pokrajinske in študijske knjižnice, je v
celoti izpolnila zastavljeni cilj, saj je preko sofinanciranja dejavnosti knjižnice omogočila občanom dostop do
knjižničnega gradiva bodisi preko »bibliobusa«, ki po urniku redno prihaja v naselja po občini Moravske
Toplice oziroma preko matične knjižnice v Murski Soboti, kar nam potrjujejo tudi podatki Pokrajinske in
študijske knjižnice o obisku in izposoji knjig in drugega gradiva v knjižnici.
- 18039003 Ljubiteljska kultura
V okviru proračunskih postavk znotraj programa so se zagotavljala sredstva za določene kulturne projekte
in prireditve kot so, likovne kolonije, Košičev teden kulture ter sredstva za sofinanciranje dejavnosti
kulturnih društev. Izvajalci kulturnih programov so bili izbrani na osnovi javnega razpisa v skladu s Pogoji in
merili za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov ki se financirajo ali sofinancirajo iz
proračuna občine Moravske Toplice ter v skladu s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju programov
kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna občine Moravske Toplice.
Občina je izvedla javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev in kulturnih projektov v letu
2010, ki je bil objavljen v občinskem glasilu Lipnica št. 80 25. februarja 2010, ter izvedla preostale
zastavljene aktivnosti s proračunom, kot je sofinanciranje izvedbe Košičevega tedna kulture, likovnih kolonij
in sofinanciranje drugih potreb na področju kulture.
Za program ljubiteljske kulture je bilo v proračunu zagotovljenih 62.030,00 EUR, porabljenih pa 58.606,51
EUR, kar je manj, kot so bila planirana sredstva s proračunom, to pa zaradi nerealiziranih oziroma v manjši
meri realiziranih kulturnih programov.
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Tabela št 24; Pregled sofinanciranja programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
po posameznih društvih
Zap.
Št.
Društvo-klub
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

KUD Jožef Kočiš Bogojina
Društvo za promocijo in napredek Goričkega BRV
KTD Tešanovci
Društvo upokojencev občine Moravske Toplice
Pevsko društvo Selo
KTD Ady Endre Prosenjakovci
Kulturno umet.društvo Avgust Gašparič Vučja Gomila
KTD Filovci
Društvo za kulturo, šport in turizem "Žlaki"
Društvo Selenca Ivanci
KTD Ceker
OŠ Fokovci

2007
2.142,39
100,00
1.288,51
694,98
612,00
609,01
1.254,41
705,47

2008

2009

2.122,42
0,00
1.307,53
1.996,58
1.408,45
331,40
2.529,89
1.255,50
248,24

3.092,66
0,00
1.230,91
1.462,22
1.368,92
696,19
1.108,32
893,70
683,42
988,16
675,51

2010
0,00
0,00
1.304,00
2.477,00
2.179,00
1.529,00
1.215,00
1.626,00
1.019,00
150,00
430,00
300,00

V letu 2010 je bilo naselje Selo organizator 14. Srečanja vasi Selo-Sela-Sele. Stroške organizacije je delno
v višini 7.281 EUR financirala tudi Občina Moravske Toplice, saj se je srečanja udeležilo več kot 2.000 ljudi
iz kar 31 slovenskih krajev in enega iz Italije. To je bilo že 3 srečanje vasi Selo-Sela-Sele v Selu na
Goričkem. Prvo je bilo 1997, nato 2003 in v letu 2010.
V proračunu so bila sredstva namenjena tudi za sofinanciranje drugih kulturnih potreb. V letu 2010 je
občina pokrila stroške ob izdaji knjige »Občina Moravske Toplice-Bogastvo naših vasi«, financirala tisk
knjižice »Tešanovci-kronika vasi«, pokrila stroške izvedbe proslave ob kulturnem prazniku, sofinancirala
izvedbo projekta »Popularizacija Plečnikove cerkve«, sofinancirala izvedbo javnega kulturnega programa
Seviqc Brežice 2010, ki se je izvajal v cerkvi v Martjancih in Bogojini, pokrila stroške električne energije v
objektu »Rotunde« v Selu, sofinancirala izvedbo likovne kolonije, Košičev teden kulture in drugo.
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
Tudi v letu 2010 so se v proračunu občine zagotovila sredstva za izdajo informativnega lista Lipnica ter
sredstva za informiranje občanov preko drugih časopisov ter radijskih in TV postaj.
V okviru načrtovanih sredstev je bilo izdanih 7 rednih številka in ena predvolilna številka informativnega
lista Lipnica. Za izdajo informativnega lista Lipnica je občina v letu 2010 porabila 44.362,46 EUR
proračunskih sredstev. Z izdajo informativnega lista si občina prizadevati obveščati občane o aktualnih
temah, ki se dogajajo v občini. V informativnem listu so bili objavljeni tudi javni razpisi za področje športa,
kulture, turizma, kakor tudi pravilniki in odloki, ki jih je sprejel občinski svet.
Informiranje občanov je poleg domačega informativnega lista in spletne strani občine potekalo tudi preko
drugih medijev. Višina porabljenih sredstev za tovrstna oglaševanja je bila v letu 2010 2.511,02 EUR.
Z realizacijo navedenih aktivnosti je občina dosegla zastavljen cilj obveščanja javnosti o novostih,
dogajanjih in aktualnih temah v občini.
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim
V proračunu so se zagotavljala sredstva za dvojezične potrebe in sicer sredstva za delovanje Madžarske
narodne samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice, kakor tudi za dvojezične potrebe občine. Višina
porabe teh sredstev je usklajena z višino namenskih prihodkov za dvojezične potrebe iz državnega
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proračuna po programu. Ker so to namenska sredstva za narodnostno področje, se lahko porabljajo le za
namene, ki predstavljajo dodatne stroške na področju narodnosti oziroma tako, da se omogoča hitrejši
razvoj na tem področju. V letu 2010 so se sredstva namenjala na več proračunskih postavkah, poraba pa
je bila naslednja:
- narodnostne potrebe v obliki transferjev
Sredstva so se namenjala neprofitnim organizacijam, ki delujejo na tem območju za njihovo delovanje in
povezovanje z organizacijami iz sosednje Madžarske, kakor tudi za vzdrževalna dela na objektih in
opremi, ki jo uporabljajo občinski narodnostni svet, krajevne skupnosti, društva in drugi dejavniki iz tega
območja. Sredstev v višini 20.033,18 EUR je bila porabljena za naslednje namene:
- dotacija za delovanje KUD Ady Endre Prosenjakovci
3.000,00
- sredstva za delovanje Športnega društva Prosenjakovci
1.300,00
- dotacija za delovanje pevskega zbora v KUD Ady Endre Prosenjakovci
2.000,00
- dotacija za delovanje sekcije vinogradnikov v KUD Ady E.Prosenjakovci 1.000,00
- sofinanciranje nabave opreme za naselje Središče
1.502,31
- sofinanciranje nabave opreme za KTD Ady Endre Prosenjakovci
2.135,25
- Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Prosenjakovci
12.733,18
- Ureditev in nabava opreme za klubsko sobo v vaško gasilskem domu
Čikečka Vas
2.100,00
- Delovanje madžarske narodnostne samoupravne skupnosti sredstva so bila porabljena za pokrivanje
stroškov dela (bruto plača z vsemi dajatvami, povračilom stroškov za malico, prevoz na in z dela, regresom
za letni dopust in drugimi stroški dela za zaposlitev osebe za poln delovni čas) za čas zaposlitve delavke,
ki je med letom nastopila porodniški dopust. Za izplačilo stroškov dela je bilo porabljenih 7.426,86 EUR. Za
pokrivanje materialnih stroškov, kot so stroški pisarniškega materiala, poštni stroški, električna energija,
kurjava, za financiranje programov društev, ter za pokrivanje stroškov delovanja narodnostnega sveta je
kot dotacijo Madžarska narodna samoupravna skupnost prejela sredstva v višini 51.700,00 EUR
- Tekoči odhodki za potrebe narodnosti v občini – pokrivajo se stroški objav v občinskem glasilu ter s tem
povezani stroški prevajanj, stroški izdaj različnih publikacij povezanih z narodnostjo ter drugi materialni
stroški. Sredstva so bila porabljena v višini 11.728,22 EUR in sicer za:
- stroški prevajalskih storitev, prevajanja in oglaševalskih storitev
1.392,83
- izdatki za pogostitve povezane s prireditvami na narodnostno
mešanem območju
484,75
- stroški upravljanja poslovnega prostora MNSS V Prosenjakovcih
1.507,41
- pokrivanje telefonskih stroškov pisarne MNSS v Prosenjakovcih
1.133,39
- zavarovanje objekta
127,80
- prevoz pevskega zbora in druge dotacije
446,47
- Sredstva za razvojne projekte na področju narodnosti - za potrebe uresničevanja pravic pripadnikov
narodnosti se je v letu 2010 pristopilo k izgradnji mrliške vežice v Pordašincih, ki se nadaljuje v letu 2011.
Sofinancirala se je ureditev nadstreška pri lovskem domu v Prosenjakovcih. Predvidevala se je tudi
ureditev vodovodnega omrežje, za zagotavljanje vodo oskrbe na narodnostno mešanem območju v
naseljih, ki so zelo oddaljena od sekundarnega omrežja.
Za navedene potrebe so bila sredstva porabljena v višini 14.649,94 EUR.
Ker so to namenska sredstva za narodnostno področje, se lahko porabljajo le za namene, ki predstavljajo
dodatne stroške na področju narodnosti oziroma tako, da se omogoča hitrejši razvoj na tem področju in v
višini, ki jih prejmemo iz Urada za narodnosti za ta namen. Ker pa se v letu 2010 sredstva niso v celoti
porabila, je pa podpisana pogodba za izvedbo začetih del v Pordašincih, se z zaključnim računom za leto
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2010 prenašajo kot namenska neporabljena sredstva v proračun Občine za leto 2011 delno za pokrivanje
pogodbenih obveznosti ter za druge tekoče potrebe na področju narodnosti.
- 18049004 Podpora drugih posebnih skupin
Sredstva namenjena kot podpora posebnim skupinam so realizirana v višini 100% in so bila namenjena za
programe posameznih društev na podlagi vlog in dokazil o izvedbi navedenih programov. Sredstva so bila
zagotovljena na več proračunskih postavkah.
Največji delež sredstev je prejela Zveza organizacij za tehnično kulturo, za katero so bila v proračunu
načrtovana sredstva na samostojni proračunski postavki. Sredstva so bila porabljena v skladu s
programom Regionalnega centra ZOTKS s sedežem v Murski Soboti, ki je soustvarjalec in pomemben
kreator obšolskih in izven šolskih dejavnosti mladih, kakor tudi vrste drugih aktivnosti povezanih z
nadstandardnim izobraževanjem šolajoče mladine v Pomurju. V letu 2010 je bilo organizirano regijsko
srečanje mladih raziskovalcev Pomurja, ki je potekalo na Dvojezični srednji šoli v Lendavi in sicer 19. aprila
2010. Na srečanju so mladi raziskovalci osnovnih in srednjih šol Pomurja predstavili 41 nalog ( 7
srednješolskih in 34 osnovnošolskih) na desetih področjih. Na srečanju je priznanje prejela tudi osnovna
šola iz naše občine in sicer OŠ Bogojina za nalogo »Kaj piše v zvezdah –koliko horoskopi vplivajo na ljudi
in njihove odločitve«
Prva tako so bila organizirana še druga srečanja, kot so: Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije v Murski
Soboti, regijsko in državno srečanje in tekmovanje mladih tehnikov na OŠ III Murska Sobota, ter druga
državna in regijska tekmovanja in mladinski tabori. Podrobna poročila izvedbe programov so zapisana v
Zborniku in Biltenu Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije.
V skladu s programom so sredstva prejela
- Pevsko društvo Selo za sofinanciranje izvedbo prireditve »Košnja trave« in »Lüpanje kukorce«
1.200,00 EUR in
- Sofinanciranje izvajanje programa za brezdomce društva Mozaik 1.000,00 EUR
- Pokali za »vinogradniški kviz« Filovci 30,94 EUR
- Financiranje stroškov pogostitve krvodajalcev v višini 131,90 EUR
Preostalim društvom in organizacijam so bila sredstva dodeljena na podlagi individualnih vlog in njihovih
programov in so bila naslednja.
Tabela št. 25; Pregled posameznih društev oziroma nepridobitnih organizacij , ki so v letu 2010 prejela
proračunska sredstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Društvo ali ustanova
Rekreacijsko športno društvo START
Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Društvo za ozdravitev od raka
Ustanova Chopinov zlati prstan
Ekonomska šola Murska Sobota
PGD Krnci
PGD Sebeborci
Zveza združenih borcev
MURA CUP 2010
Pevsko društvo Prekmurskih lovcev
OOZ Murska Sobota
Plesni klub Devžej
Rorary klub Martjanci

namen
Donacija za prireditev
Sredstva za dobrodelni gala baletni večer
fin.prispevek -predavanje
donacija
Šolski sklad
Turnir kartanja v šnopsu
donacija za državno tekmovanje
Donacija za srečanje
Pokali za prireditev
donacija
Donacija
Donacija
Dobrodelna sredstva

znesek
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50,00
200,00
50,00
25,00
50,00
100,00
354,62
183,40
191,68
50,00
100,00
100,00
100,00
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Zveza veteranov vojne za Slovenijo
Mladinski klub Goričko
EHO Podpornica
Moto klub veterani
Območna obrtna zbornica Murska Sobota
Društvo gojiteljev pasemskih živali
Društvo vinogradnikov Goričko
KMN Sebeborci
Evangeličanska cerkvena občina Bodonci
KUD Moščanci
PGD Tešanovci
Društvo ljubiteljev starodobne tehnike Oldtajmer
Zveza za hokej na travi Slovenije
Prekmursko osteološko društvo
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
KUD Beltinci
PGD Mlajtinci-Lukačevci
Društvo upokojencev Občine Moravske Toplice

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Rokoborsko društvo Murska Sobota
SOŽITJE-društvo za pomoč osebam z motnjami
Vinogradniško sadjarsko društvo Filovci
Združenje borcev za vrednote NOB
Srednja zdravstvena šola Rakičan
Planinsko društvo Matica
Moto klub veterani
KTD Ceker
Rotary klub Martjanci

41.
42.
43.
4445.
46.
47.
48.
49.

SONČNICA-zavod za promocijo….Vaneča
Čebelarsko društvo Moravske Toplice
JEEP klub Murska Sobota
Združenje Slovenskih poklicnih gasilcev
Internacional Police…..
Kinološko društvo Murska Sobota
TKŠD Ivanovci
PAC Klub
LD Prosenjakovci

50.
51.

Avto moto klub starodobnih vozil Goričko
KMN Suhi vrh

Sredstva za delovanje društva
Sredstva za delovanje
Sredstva za humanitarno delovanje
Finančni prispevek
8. državno prvenstvo obrtnikov
Finančni prispevek
Finančni prispevek
Sredstva za nabavo traktorske kosilnice
Prispevek
Donacija za nabavo čevljev in oblek
Donacija ob razvitju praporja
Donacija
Donacija
Donacija
donacija
Donacija ob 80. Letnici delovanja
Sredstva za ureditev nadstreška
Donacija ob izvedbi prireditve-pikado
Donacija za udeležbo na prvenstvu v
Sarajevu
Donacija za delovanje društva
Donacija ob 10.obletnici
Donacija
Donacija ob obletnici
Donacija ob obletnici
Sredstva za relly veteranov
Donacija
Donacija-dobrodelna prireditev
Sofinanciranje projekta podoba in slika
Vrečič Ludvika
Sofinanciranje strokovne ekskurzije
Srečanje starodobnih vojaških vozil
Donacija
Donacija-varno s kolesom
Razstava nemških ovčarjev
Donacija-Ivanocije pohod
Sredstva za prireditev-glasbeni maj
Donacija-streljanje na glinaste golobe
IV.mednarodni oldtajmer vikend Goričko
2010
Sofinanciranje ureditve igrišča

150,00
100,00
200,00
40,00
70,00
150,00
50,00
1.500,00
100,00
80,00
500,00
50,00
300,00
100,00
120,00
150,00
100,00
100,00

________________________________________________________________
62
Posebni del

150,00
150,00
200,00
70,00
50,00
300,00
160,00
212,12
225,00
500,00
500,00
100,00
100,00
75,00
75,00
100,00
100,00
200,00
70,00
700,00

__________ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA _2010_________________
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti
- 18059001 Programi športa
Sofinancirane so bile dejavnosti izvajalcev športnih programov , ki so bili izbrani na osnovi letnega
programa športa in javnega razpisa. Izbrani programi izvajalcev so bili iz občinskega proračuna
sofinancirani v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Moravske
Toplice. V letu 2010 se je prav tako na podlagi javnega razpisa sofinanciralo investicijsko vzdrževanje
športnih objektov . Na javnem razpisu si je pridobilo sredstva za izvajanje programov 20 organizacij, ki so
izpolnjevale pogoje razpisa in se ukvarjajo s športno dejavnostjo. Za dejavnost društev je bilo tako
porabljenih 46.658,49 EUR in s tem dosežena 97% realizacija v primerjavi s planiranimi sredstvi.
V skladu s programom športa občine Moravske Toplice za leto 2010 so Občinska športna zveza ter športna
društva in klubi izvajali naloge nacionalnega in letnega programa športa. S tem so uresničili glavni cilj, saj
so športno aktivnim prebivalcem, otrokom in mladini omogočili v večji meri vse vrste športnih aktivnosti,
tako rekreativnega, množičnega, kakovostnega in tudi vrhunskega športa.
Tabela št.26; Pregled sofinanciranja športnih programov po posameznih društvih v letu 2007, 2008, 2009
in 2010
Zap. Št. Društvo-klub

2007

2008

2009

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

7.511,00
1.500,00
2.086,00
0
6.430,00
7.119,00
625,00
925,00
625,00
625,00
0
625,00
925,00

6.750,00
0
2.104,00
900,00
5.985,00
5.985,00
765,00
65,00
990,00
765,00
1.125,00
765,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
360,00
450,00
8.623,48
0
0
360
270

6.144,00
2.148,00
2.205,00
1.120,00
9.718,00
4.768,00
,00
920,00
,00
636,00
520,00
520,00
1.153,00
1.380,00
1.213,00
460,00
715,00
7.851,69
257,00
927,00
920,00
2.659,72
350,00

NK Čarda
Športno društvo Bogojina
NK Rotunda Selo
Športno društvo ŠD Motvarjevci
Hokejski klub Moravske Toplice
Športno društvo Filovci
KMN Moravske Toplice
KMN Noršinci
KMN Tešanovci
KMN Vučja Gomila
KMN Suhi Vrh
ŠD Prosenjakovci
KMN Sebeborci
KMN Ivanci
KMN Mlajtinci
SD Strelec Andrejci
SD Sebeborci
ŠZ Moravske Toplice
Osnovna šola Bogojina
Osnovna šola Fokovci
Modelarski klub FTIČ
Floorball klub Bogojina
Vrtci občine Moravske Toplice

625,00
567,51
850,00
5.451,00
0
0
600

2010
6.001,00
3.394,00
3.140,00
1.207,00
9.807,00
1.754,10
0
962,00
726,00
481,00
0
562,00
0
1.607,00
1.524,00
1.463,00
2.259,00
7.826,00
554,00
572,00
2.903,00
481,00
73,00

Na podlagi javnega razpisa si je za investicijsko vzdrževanje pridobilo sredstva 20 društev, ki pa niso v
celoti izkoristila odobrenih sredstev, saj niso dostavila dokazil o izvedenem vzdrževanju. Poraba
investicijskih sredstev za vzdrževanje športnih objektov je 15.139,54 EUR
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Tabela št 27: Pregled sofinanciranja vzdrževanja športnih objektov po posameznih društvih v letih 2007,
2008, 2009 in 2010
Zap. Št.

Društvo-klub

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

NK Čarda
NK Rotunda
Športno društvo Filovci
NK Tešanovci
KMN Noršinci
KMN Suhi Vrh
Športno društvo Motvarjevci
Športno društvo Bogojina
Športno društvo Prosenjakovci
KMN Vučja Gomila
KMN Sebeborci
Hokejski klub Moravske Toplice
KMN Mlajtinci
SD Sebeborci
KMN Moravske Toplice
Modelarski klub FTIČ
KMN Ivanci
Floorball klub Bogojina

2007
5.000,00
2.907,00
5.000,00
1.000,00
500,00
799,80
0
312,96
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
298,46
500
500

2008

2009

2010

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

3.200,00
1.600,00
1.600,00
0
600,00
600,00
1.000,00
1.000,00
547,95
600,00
600,00
600,00
600,00
300,00
0
600,00
600,00
600,00

4.352,00
2.176,00
816,00
816,00
179,54
0
1.360,00
1.360,00
816,00
816,00
0
816,00
0
816,00
816,00

Na področju športa je občina pridobila sredstva na javnem razpisu in tako investirala v ureditev športne
infrastrukture v Martjancih in ureditev ŠRC Bogojina. Oba projekta sta vključena v Načrt razvojnih
programov za leto 2010 in sta tam podrobno obrazložena.
Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje je eno izmed najbolj obsežnih področij proračunske porabe za katerega mora zagotoviti
občina materialne in ostale pogoje za delovanje javnih zavodov, katerih ustanovitelj je.
Osnovna naloga občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za
izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja, izobraževanja odraslih in
drugih oblik izobraževanja.
Občina je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna pokrivati stroške na področju izobraževanja, kamor se
razvršča predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje ter ostale dejavnosti na področju vzgoje in
izobraževanja. Že v samem začetku smo ugotovili, da področje izobraževanja zavzema v proračunski
porabi občine kar 17,72 %. V vseh preteklih letih je bilo področje izobraževanja na prvem mestu po višini
proračunske porabe. V nominalnem znesku je za to področje porabe bilo v letu 2010 porabljenih kar
1.400.989,29 EUR kar je sicer v primerjavi z letom 2009 za 14 % manj, saj v letu 2010 ni bilo izvedenih
večjih investicij. Višina porabe na tem področju ni dosegla 100 % realizacijo ( 91%), so pa načrtovani
projekti v izvedbi in se njihova finančna obveznost prenaša v proračunsko leto 2011. Na področju
izobraževanja so bili tako realizirani vsi zastavljeni cilji in programi, ki se navezujejo na dejavnost
predšolske vzgoje in osnovnega šolstva.
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Pravne podlage:
- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o lokalni samoupravi
- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 19029001 Vrtci
V skladu z Zakonom o vrtcih je občina dolžna za otroško varstvo zagotoviti sredstva za:
 razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine,
 razliko med 80% ceno in polno ceno programa z slehernega otroka iz občine vključenega v
programe vrtca
 za pokrivanje tekočega vzdrževanja stavb in opreme
 za investicije
V proračunu naše občine se zagotavljala sredstva za pokrivanje stroškov dejavnosti vrtcev
(plačilo
razlike med ceno programov in plačili 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 področju občina namenja iz leta v leto večji delež sredstev. V občini
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 določi občina, cena pa
vsebuje stroške dela, stroške materiala in storitev ter stroške živil za otroke. Cena se je določila na način,
kot to določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih ki izvajajo javno službo. Občina
je na podlagi zakona dolžna kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev,
ki ga določi občina z odločbo na podlagi materialnega stanja družine in v skladu s pravilnikom o plačilih
staršev za programe v vrtcih. Razlika se plačuje tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah za
otroke s stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice.
Število otrok med letom niha, predvsem se spremeni v mesecu septembru-z novim šolskim letom, zato je
višino prispevka občine težko določiti.
V občini Moravske Toplice deluje en zavod Vrtci občine Moravske Toplice, ki ima povprečno vključenih 176
otrok v 6 enotah oziroma v 12. skupinah.
Iz proračuna lokalne skupnosti so se v skladu z zakonom o vrtcih zagotavljala sredstva za plačilo razlike
med ceno programa in plačilom staršev tudi za vse tiste otroke, ki imajo v lokalni skupnosti stalno
prebivališče in obiskujejo vrtce izven občine Moravske Toplice. V navedene vrtce v drugih občinah je v
povprečju vključenih 41 otrok s stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice.
Občina pa v skladu z zakonom pokriva tudi stroške predšolske vzgoje v okviru bolnišničnih oddelkov za čas
bivanja otrok iz občine v bolnišnici.
Posebno vprašanje v občini so nekatere enote oziroma oddelki vrtca, ki delujejo z majhnim številom otrok –
tudi po 8 otrok v oddelku. Zaradi premajhnega števila otrok mora občina zagotoviti za te oddelke v skladu z
metodologijo dodatna sredstva (občina v takih primerih mora kriti stroške nezasedenega mesta v višini
cene vrtca brez stroškov hrane), kar pa pomeni dodatno obremenitev proračuna. Ugotavljamo torej, da se
na eni strani pojavlja v posameznih enotah vrtca oziroma v oddelkih premalo število otrok, medtem ko so
drugi prezasedeni in je povpraševanje po prostih mestih večje, kot so možnosti vrtca.
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Sredstva, ki so bila porabljena v letu 2010 so bila namenjena za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno in
plačili staršev ter za pokrivanje stroškov za manjkajoče število otrok v oddelkih v skladu z veljavno
Metodologijo. Tako je bilo za programe vzgoje in varstva predšolskih otrok porabljenih 934.354,85 EUR. V
primerjavi z letom 2009 so se sredstva povečala za 9% oziroma če izvzamemo višino sredstev, ki so bila v
letih namenjena za investicijska vlaganja, so se sredstva za dejavnost v letu 2010 v primerjavi z letom 2009
povečala za 11%.
Plačila staršev so bila določena v upravnem postopku na osnovi zgoraj omenjenega Pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih, ki opredeljuje pristojnost občin o določanju plačil staršev za programe v vrtcih
za otroke, katerih starši imajo na njihovem območju stalno prebivališče. Plačila staršev za obdobje od
01.01.2010 do 31.12.2010 je občina določila na podlagi lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede od 1
do 8 plačilnega razreda, glede na njihov dohodek v letu 2009 razen staršev, ki so prejemali denarno
socialno pomoč in so po predpisih o socialnem varstvu plačila vrtca oproščeni. V posameznem razredu so
plačali straši določen odstotek cene programa, ki ga je otrok obiskoval. V javnem zavodu Vrtci občine
Moravske Toplice je ekonomska cena za program vrtca določena v višini 370,39 EUR. Sprejeta je bila s
Sklepom o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtci občine
Moravske Toplice sprejetem na občinskem svetu z veljavnostjo 01.11.2009.
Tabela 28: Pregled števila otrok in oddelkov v letu 2010 v vrtcih občine Moravske Toplice
Število
Zap
oddelkov
Število otrok
št.
ENOTA VRTCA
Šol.leto Šol.leto Šol.leto Šol.leto
2009/10 2010/11 2009/10 2010/11
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Bogojina
Filovci
Fokovci
Martjanci
Moravske Toplice
Prosenjakovci

3
1
2
3
3
1

3
1
2
3
3
1

47
10
23
50
36
13

38
13
30
52
44
11

Tabela št 29; Pregled plačil razlike v ekonomski ceni s strani občine in staršev v Vrtcih občine Moravske
Toplice
Leto
VRTEC

2007
2008
2009
2010

Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice
Moravske
Toplice

Plačila
občine

Plačila
staršev

SKUPAJ
plačila

Povp.št. Delež Delež
otrok občine staršev
v vrtcu

527.541,58

93.444,71

620.986,29

134

85

15

585.422,86

103.426,03

688.848,89

141

85

15

706.148,90

117.057,93

823.206,83

163

85

15

795.441,00

144.229,54

939.670,54

182

85

15
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Tabela prikazuje, da je v vrtce občine Moravske Toplice povprečno mesečno vključenih 163 otrok, če
izvzamemo mesec julij in avgust, ko vrtec obiskuje povprečno 85 otrok. Delež financiranja po ekonomski
ceni, ki ga plačajo starši predstavlja 15 % vseh plačil, preostali del 85 % pa pokrivajo občine, ki imajo
vključene otroke iz svojega območja v ta zavod. Delež plačil je v primerjavi z letom 2009 ostal
nespremenjen, povečalo pa se je povprečno število otrok vključenih v vrtec. Poleg občine in plačila staršev
pa razliko v ceni za drugega vključenega otroka v vrtec plačuje Ministrstvo za šolstvo in šport, tako da je
delež, ki ga plačajo starši nižji od 15 %.
Vrtci, kot javni zavod, ki izvajajo javno službo vzgoje in varstva predšolskih otrok se torej financirajo na
podlagi sprejete ekonomske cene. Ekonomska cena mora pokrivati celotne stroške izvajanja programov
vrtcev v skladu z zakonodajo. V skladu s Pravilnikom o plačilih staršev se le-ti glede na prejemke družine v
primerjavi s povprečnimi prejemki v državi razvrstijo v plačilne razrede (od 0 – 8) in tako pokrivajo del cene
preko prispevka staršev. Razlika do polne ekonomske cene - to je 20% kot subvencijo za slehernega
otroka, vključenega v program vrtca, ter razlika od plačila staršev do polne cene, se pokriva iz občinskega
proračuna. V spodnji tabeli je prikazana višina plačil staršev glede na veljavno ekonomsko ceno po
posameznem plačilnem razredu.
Tabela št. 30; Pregled višine plačil na podlagi veljavne ekonomske cene
razred

Plačilo (% cene
programa)

Višina plačila po ceni
370,39 EUR

1.

10 %

37,04

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80

74,08
111,12
148,16
185,20
222,23
259,27
296,31

Na podlagi zakona o vrtcih so se v proračunu zagotavljala tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in za
najnujnejša vzdrževanja objektov in opreme, ki so bila realizirana v višini 19.889,06 EUR.
V letu 2010 je občina pristopila tudi k pridobitvi dokumentacije za izgradnjo novega vrtca v Moravskih
Toplicah, ter pridobila ustrezna zemljišča.

- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 19039001 Osnovno šolstvo
Občina Moravske Toplice je ustanoviteljica naslednjih javnih zavodov, ki izvajajo javno službo na področju
osnovnega izobraževanja :
- Osnovna šola Bogojina
- Osnovna šola Fokovci in
- Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci
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Na podlagi zakona se osnovnim šolam iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva za:
 plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole ( ogrevanje, voda, elektrika,
zavarovalne premije. Tekoče vzdrževanje opreme in prostorov in razne storitve)
 Prevoze učencev v osnovne pole, če so od šole oddaljeni več kot 4 km in pa za učence, ki hodijo v
šole po nevarnih poteh
 Investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim šolam,
 Sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole kot je razširjena dejavnost
Poleg teh določil pa občina zagotavlja tudi sredstva za plače zaposlenih, ki jih ministrstvo za šolstvo in
šport ne priznava v sistemizacije za posamezno šolo. To je tehnični kade, ki ga pa šola za izvajanje
dejavnosti potrebuje.
Kot kriterij za določanje višine sredstev za posamezno šolo je bilo upoštevano število oddelkov v šoli, kot
izhodišče za izračun potrebnih sredstev pa predvidena realizacija navedenih stroškov v letu 2009.
V letu 2010 je bilo za pokrivanje materialnih stroškov vseh treh šol namenjenih 135.192,00 EUR kar je bilo
tudi 100% realizirano, v primerjavi z letom 2009 pa so bila sredstva v povprečju višja za 15%.
Za plače in stroške dela je bilo porabljenih 25.529,00 EUR, poraba po posameznih šolah pa je razvidna iz
tabelarnega pregleda – Zaključni račun Občine Moravske Toplice za leto 2010.
V proračunu so se zagotovila tudi sredstva za razširjeno dejavnost šol in sicer za programe, kot so
posebne akcije šol z raziskovalnimi in izobraževalnimi projekti kakor tudi izvedba projektnih in razvojnih
dejavnosti, financiranje občinskih, medobčinskih, regijskih in državnih tekmovanj učencev, ter za kritje
drugih stroškov in prioritetnih dejavnosti.
Za investicijsko vzdrževanje šol so se zagotovila v proračunu sredstva v višini opredeljeni s proračunom za
leto 2010 in z letnimi pogodbami .
V proračunu za leto 2010 so bila planirana tudi sredstva za ureditev šol , ki so bile vključene v Načrt
razvojnih programov za leto 2010. Tako se je pristopilo k ureditvi strehe na telovadnici Osnovne šole
Fokovci, ki pa se finančno realizira v letu 2011.
- 1905 Drugi izobraževalni programi
Ob zakonsko določenih nalogah in obveznostih pa občina Moravske Toplice na osnovi sprejetih odločitev
so-financira tudi druge programe in sicer : program izvajanja izobraževanja odraslih ter študijske in druge
izobraževalne programe .
- 19059001 Sofinanciranje izobraževanja odraslih
V letu 2010 so bila sredstva porabljena na podlagi Dogovora o sofinanciranju dejavnosti Ljudske univerze
Murska Sobota v letu 2010. Ljudska univerza Murska Sobota (v nadaljevanju LU MS) je organizirana kot
javni zavod za izobraževanje odraslih. LU MS deluje na območju Upravne enote Murska Sobota, čeprav se
v večino programov vključujejo udeleženci iz celotne pomurske regije. Medsebojne pravice, obveznosti in
odgovornosti pa urejajo te občine s posebnim dogovorom. Posebni dogovor o sodelovanju in sofinanciranju
je sklenjen z občinami Moravske Toplice, Beltinci in Gornji Petrovci, ustanoviteljske pravice in obveznosti
pa izvršuje Mestni svet Mestne občine Murska Sobota.
LU MS je ustanovljena za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu. Ustanovljena je z
namenom, da se občanom zagotovi možnost pridobivanja, nadgrajevanja in obnavljanja znanja.
Občina Moravske Toplice je v skladu z Dogovorom o sofinanciranju dejavnosti Ljudske univerze Murska
Sobota za leto 2010 zagotovila sredstva v skupnem znesku 4.284,00 EUR, kar je za 8,2 % več kot v letu
2009.
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LU MS je občanom, ki so bili vključeni v izobraževalne oblike, ki jih je izvajala Ljudska univerza Murska
Sobota v letu 2010 in je zanje sama določala višino šolnine, priznala popust pri plačilu šolnine za
udeležence iz občine Moravske Toplice v višini 9 %. Sredstva sofinanciranja so torej pomenila pokrivanje
materialnih stroškov, ki jih je imela LU MS za izvajanje planirane dejavnosti.
V šolskem letu 2009/2010 je bilo v različne izobraževalne programe vključenih 647 udeležencev iz občine
Moravske Toplice
Udeleženci so bili vključeni v naslednje izobraževalne oblike:
 V tečaje tujih jezikov za odrasle je bilo vključenih 24 udeležencev, od tega 1 v tečaj nemškega
jezika, 2 v tečaj italijanskega jezika, 18 v tečaj angleškega jezika, 2 v tečaj španskega jezika, 1 v
tečaj madžarskega jezika.
 V tečaje tujih jezikov za učence je bilo vključenih 23 udeleženec in sicer 6 v tečaj nemškega jezika
in 17 v tečaj angleškega jezika.
 V tečaj Upravljalec težke gradbene mehanizacije 3 udeleženci.
 V tečaj Upravljalca dvižnih naprav 1 udeleženec.
 V tečaj za voznika viličarja 8 udeležencev.
 V program Priprave na maturo je bil vključen 1 udeleženec.
 V svetovanje v projektu Center vseživljenjskega učenja je bilo vključenih 40 udeležencev. Samo
izobraževanje na točkah vseživljenjskega učenja pa izvaja partner RA Sinergija.
 V delavnice Aktivne politike zaposlovanja – Klub za iskanje zaposlitve je so bili vključeni 4
udeleženci.
 V program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak so bili vključeni 3 udeleženci.
 V program PUM je bil vključen 1 udeleženec.
 V tečaj Računalinška pismenost za odrasle je bilo vključenih 7 udeležencev.
 Pridobitev ECDL spričevala 3 udeleženci.
 Osnovna šola za odrasle 1 udeleženec.
 V srednješolske programe sta bila skupaj vključena 2 udeleženca in sicer v program: ekonomski
tehnik
 Študijski program na daljavo smo izvajali skupaj z izobraževalno organizacijo Doba Maribor in v
tako obliko študija je bilo vključenih 9 študentov.
 V splošno izobraževalne programe sta bila vključena 2 udeleženca.
 V programe za tretje življenjsko obdobje je bilo vključenih 9 udeležencev.
 V programe v okviru Tedna vseživljenjskega izobraževanja je bilo vključenih 480 udeležencev.
 V program središča za samostojno učenje je bilo vključenih 15 udeležencev in v program borze
znanja 1 udeleženec.
 10 udeležencem je bila nudena učna pomoč za lažje razumevanje snovi pri izobraževanju za
pridobitev izobrazbe.
Eden od pomembnih dejavnikov, da občina Moravske Toplice sofinancira dejavnost LUMS je v tem, da
LUMS izpolnjuje pogoj, na podlagi katerega se potem lahko prijavlja na razpise MŠŠ in Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve. V takem primeru so potem določeni programi za udeležence brezplačni, kajti
dvotretjinsko so sofinancirani s strani MŠŠ, preostala tretjina pa se sofinancira iz dotacije občine.
Nudenje popusta, možnost brezplačne vključitve v izobraževanja in možnosti obročnega načina
odplačevanja so bile konkretne oblike možnosti za vključitve udeležencev iz občine Moravske Toplice, v
različne oblike izobraževanja. Cene nekaterih izobraževalnih oblik so poenoteni, zaradi možnosti
vključevanja v izobraževanje pod enakimi pogoji. Zelo veliko pa se dela na področju svetovanja
udeležencem. Svetovalna dejavnost je posebna dejavnost, ki jo razvijajo na LU MS v okviru projekta
Centra vseživljenjskega učenja. Izšla je iz potreb mnogih občanov po informacijah o možnostih pridobivanja
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znanja na najrazličnejših področjih učenja in izobraževanja. Vključeni so v nacionalno skupino za razvoj
informativno-svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih v lokalnih okoljih pri Andragoškem centru
Slovenije. V letu 2010 so bili vključeni v projekt Centra vseživljenjskega učenja za Pomurje, ki je
sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Vključeni so tudi v različne programe izobraževanja
za ranljive skupine.
Iz pregleda vključenih udeležencev v različne oblike izobraževanja je razvidno, da so namenjena sredstva
upravičena in namensko uporabljena.
- 1906 Pomoči šolajočimi
- 19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu
V skladu z zakonom je občina zagotovila prevoze učencem oziroma prevoze na nevarnih poteh, kakor tudi
prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom v Murski Soboti. Za
šolske prevoze je občina v letu 2010 porabila 212.051,44 EUR, kar je za 15% manj kot so bila predvidena
sredstva s proračunom za leto 2010 in ostaja v primerjavi z letom 2009 na isti višini. Občina je tudi v letu
2010- za šolsko leto 2010/2011 opravila javni razpis za izbiro prevoznika šolskih otrok za relacije za vse tri
osnovne šole. Na podlagi najugodnejše ponudbe sta bila za prevoz izbrana Avtobusni Promet Murska
Sobota za osnovno šola Bogojina in Dvojezično osnovno šolo Prosenjakovci in Alojz Šinko s.p. za Osnovno
šolo Fokovci.
Občina v skladu z zakonodajo zagotavlja tudi prevoze učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s
prilagojenim programom v Murski Soboti, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi s strani zavoda RS
za šolstvo, kakor tudi prevoze otrok v šolo izven šolskega okoliša v katerem prebivajo v višini stroškov, ki bi
za tega učenca nastali v domačem šolskem okolišu.

- 19069004 Študijske pomoči
V letu 2010 je občina sofinancirala izobraževalne in študijske programe. Sofinanciranje izobraževalnih
programov je potekalo preko Fundacije »Znanje za razvoj«, ki na podlagi javnega razpisa dodeljuje
denarne pomoči študentom iz pomurske regije.
V letu 2010 je Pomurska izobraževalna Fundacija PIF v sodelovanju z Občino Moravske Toplice razpisala
štipendije za študijsko leto 2010/2010 za študente s stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice. Razpis
je bil objavljen na spletnih strani Občine Moravske Toplice in na spletni strani Pomurske izobraževalne
fundacije.
Na podlagi kriterijev je bilo dodeljenih 21 enkratnih namenskih štipendij prosilcem, ki so vpisani v
dodiplomski študij ( v šolskem letu 2009/2010 24 in v šolskem letu 2008/2009 17). Štipendije občine
Moravske Toplice namenjene izključno študentom, ki niso prejemniki nobenih oblik dodatne finančne
pomoči oziroma kakršne koli druge oblike štipendije ( npr. kadrovske, republiške, Zoisove…).
Sredstev porabljena za program študijskih pomoči so bila realizirana le v višini 100 % sej se del štipendij
pokriva iz šolskega leta 2009/2010.
Realizacija proračuna na področju izobraževanja kaže, da so bile glavne naloge, ki smo si jih zastavili s
proračunom za leto 2010 uresničene. Občina že leta analitično spremlja stroške posrednih proračunskih
uporabnikov, kar dejansko omogoča ustrezno letno planiranje in sprotno spremljanje porabe.
Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO
Pravne podlage:
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Zakon o lokalni samoupravi
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Proračunska sredstva za področje socialnega varstva so realizirana v višini 245.234,87 EUR in se gibljejo v
okviru načrtovane porabe. V primerjavi z letom 2009 se je poraba navedenega programa za malenkost
zmanjšala- za 6 %, kar pomeni zmanjšanje socialnih transferov in pomoči, predvsem enkratnih, ki so se v
letu 2009 zaradi velikega števila delavcev tovarne Mura, ki so izgubili zaposlitev zelo povečale..
- 2002 Varstvo otrok in družine
- 20029001 Drugi programi v pomoč družini
V letu 2006 je občina sprejela Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Moravske
Toplice, na podlagi katerega se družini oziroma staršem ob rojstvu otrok dodeli enkratna denarna pomoč. V
letu 2010 je bilo izdanih 38 odločb,(v letu 2009 34, v letu 2008 37 in v letu 2007 32) po katerih je bila
staršem izplačana pomoč v višini 5.925,64 EUR
Občina je v letu 2010 sofinancirala izvajanje programa »Varne hiše«. V višini 2.266,41 EUR in s tem
zagotovila pripadajoči delež sofinanciranja ter omogočila materam z otroki iz območja občine pomoč in
varstvo v navedenem zavodu. Program varne hiše je delno financiran s strani Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, Fundacije FIHO in pomurskih občin.
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva
Izhodišče pri določanju ciljev socialnega varstva je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, družin in
skupin prebivalstva zlasti na področju življenjskega standarda ter preprečevanje revščine in socialne
izključenosti. Pravice do storitev in dajatev socialnega varstva se uveljavljajo pod pogoji, ki jih določa zakon
in po načelih socialne pravičnosti.
- 20049001 Centri za socialno delo
Centre za socialno delo Murska Sobota je v letu 2010 za občino opravljal naloge, ki mu jih nalaga zakon o
socialnem varstvu, njegovo izvajanje pa financira občina iz proračunskih sredstev. Opravljal je naloge
povezane z zdravstvenim zavarovanjem občanov, za katere občina plačuje obvezno zdravstveno
zavarovanje, opravljal in vodil je dela v zvezi s pomočjo družini na domu, ki je vključena pod program
socialnega varstva starih, skrbel za mlade v kriznem centru, dodeljeval enkratne socialne pomoči pomoči
potrebnim, preverjal in ugotavljal socialne razmere občanov in izdal poročila za uveljavljanje drugih pravic (
plačilo vrtca…)in drugo. Center za socialno delo Murska Sobota pa opravlja za občino tudi storitve
povezane z urejanjem povrnitve pogrebnih stroškov, ki se izvaja na podlagi zakona o izvajanju pogrebniške
dejavnosti.
- 20049002 Socialno varstvo invalidov
V letu 2004 je bil skladno s programom socialno varstvenih storitev z zakonom uveden družinski pomočnik,
ki so ga dolžne financirati občine. Gre za težje invalide in ostarele, ki imajo, namesto domskega varstva,
pravico izbrati za pomoč družinskega pomočnika.
Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le ta potrebuje. Družinski pomočnik je
lahko oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo ali se je z namenom, da bi postala družinski
pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko oseba,
ki ima stalno prebivališče isto kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov invalidne osebe.
Tako kot v letu 2009 smo tudi v letu 2008 načrtovali stroške za 1 družinskega pomočnika.
Družinski pomočnik, izbran po postopku, ki ga vodi CSD, je upravičen do nadomestila v višini minimalne
plače oz. sorazmernega dela plačila, če je zaradi tega zaposlen s krajšim delovnim časom. Sorazmerni del
plačila se usklajuje z minimalno plačo.
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V skladu z zakonodajo so za financiranje družinskih pomočnikov dolžni prispevati sredstva tudi upravičenci
in zavezanci. Sredstva se nakazujejo direktno v občinski proračun iz računa Zavoda za pokojninsko
zavarovanje.
V letu 2010 je občina imela zaposlenega enega družinskega pomočnika, za katerega je zagotovila oziroma
porabila sredstva v višini 7.924,37 EUR.
S tem, ko je občina zagotovila financiranje družinskemu pomočniku je pripomogla k reševanju socialnih
problemov občanov, ki potrebujejo tovrstno pomoč. S tem pa je dosegla tudi svoj dolgoročno kakor tudi
vsakoletno zastavljeni cilj »pomagati pomoči potrebnim«
- 20049003 Socialno varstvo starih
Med večje postavke na področju tekočih transferov spadajo planirana sredstva za plačilo oziroma
doplačilo storitev v zavodu za ( oskrbo domskega varstva ) otrok in starejših, kadar je upravičenec oziroma
drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih. Višino doplačila oskrbovancev in
njihovih zavezancev določi Center za socialno delo na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri
plačilu socialno varstvenih storitev.
V splošnih domovih (do)plačujemo po Zakonu o socialnem varstvu k oskrbnim stroškom 25 našim
občanom (podatki 31.12.2010).
Načrtovana sredstva za leto 2010 so temeljila na takrat trenutnem številu oskrbovancev naše občine v
zavodih širom po Sloveniji.
68 % vseh sredstev programa socialnega varstva je bilo porabljenih za sofinanciranje oskrbnih stroškov v
socialnih zavodih, kar znaša 167.540,24 EUR. Ugotavljamo, da se v izvajanje programa socialnega varstva
vključuje vse več drugih programov, kot so pomoč na domu, družinski pomočnik in druge. V skladu z
določili Zakona o socialnem varstvu je občina dolžna (so)financirati stroške storitev v zavodih za odrasle,
kadar je upravičenec delno ali v celoti oproščen plačila. Financiranje te pravice je celoti vezano na
prijavljeno stalno bivališče. Do plačila oziroma do doplačila oskrbnih stroškov je bilo v letu 2010 upravičenih
povprečno mesečno 25 oskrbovancev in sicer v naslednjih ustanovah:
Tabela št 31; Pregled povprečnega mesečnega števila oskrbovancev po posameznih domovih oziroma
zavodih
ZAVOD- DOM
Dom starejših občanov Rakičan
Dom starejših občanov Lendava
Dom starejših občanov Ljutomer
Dom Lukavci
Zavod Idila
ZDŽB Hrastovec-Trate
Zavod dr. Borštnarja Dornava
Dom Danice Vugrinec
VDC Murska Sobota
DOM Beltinci
Družina Beznec Puconci
Dom za starejše Radenci
SKUPAJ

2007

2008

2009

2010

11
1
1
3
1
3
3
1
1

12
1
1
3
0
2
3

11
1
1
3
0
2
3

12
1
1
2
0
2
3

1
1

1

1

1

1
2
25

25

24

23

________________________________________________________________
72
Posebni del

__________ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA _2010_________________
V okviru postavke Pomoč družini na domu so se tudi v letu 2010 zagotavljala sredstva za nego in pomoč
na domu. To službo izvajata delavki iz občine Moravske Toplice preko Centra za socialno delo. Za
pokrivanje stroškov dela in pripadajočih materialnih stroškov na podlagi določene cene pomoči na domu je
bilo v letu 2010 porabljenih 45.457,71 EUR. Z izvajanjem pomoči na domu se upravičencem nadomešča in
odmika vstop v institucionalno varstvo. Sama storitev sodi med preventivne programe in je namenjena
uporabnikom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje življenja in se zaradi bolezni, starosti in
invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe ne zmorejo sami oziroma
zanjo nimajo možnosti.
Z izvajanjem storitev pomoči na domu se uresničujejo cilji programa in sicer:
- Dosega se večja kakovost življenja starih ljudi in invalidov v njihovem bivalnem okolju
- Razvija in širi se mreža pomoči za stare in invalidne ljudi, ki ne zmorejo same ali ob pomoči svoje
družine skrbeti za svojo vsakdanjo oskrbo in nego
- Celosten pristop pri obravnavi starih in invalidnih ljudi
- Ustvarjajo se pogoji, da bi stari in invalidni ljudje čim dalj časa živeli doma, ostali aktivni in
integrirani v svojem domačem okolju
Tabela 32: Pregled vključenih uporabnikov pomoči na domu v občini po mesecih v letu 2009 in v letu 2010

januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
povp/mesec

2009
12
11
11
12
12
12
12
11
14
16
14
15
12,67

2010
16
15
15
20
20
19
20
19
21
21
20
19
18,83

Ugotavlja se, da je socialnovarstvena storitev Pomoč družini na domu v našem geografskem prostoru
izjemno pomembna in potrebna storitev, saj je v nekaterih okoljih to edina organizirana storitev, ki je na
voljo starim ljudem.
Občina je v letu 2010 tudi financira pogostitev starejših občanov, ki so se izvajala preko krajevnih skupnosti
oziroma krajevnih odborov. Višina planiranih sredstev ni v celoti izkoriščena, saj so nekatera naselja
izvajala pogostitve konec leta 2010 in še stroški niso zapadli v plačilo.
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
Proračunska sredstva so namenjena enkratnim denarnih pomočem občanom, ki se znajdejo v začasnih
socialnih stiskah (nakupi šolskih potrebščin, ozimnica in podobno). Občan je upravičen do enkratne
denarne pomoči v primerih, ko je že izkoristil pravice na podlagi Zakona o socialnem varstvu iz državnega
proračuna. Postopke podeljevanja denarnih pomoči vodi Center za socialno delo Murska Sobota.
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Tako se v proračunu se že nekaj leta zagotavljajo sredstva za izplačilo enkratnih pomoči ogroženim
občanom, ki so namenjene občanom za premostitev trenutne materialne stiske, ter sredstva za pokritje
pogrebnih stroškov socialno ogroženih.
Kakor v preteklih letih je dodeljevanje začasnih in enkratnih pomoči izvajal Center za socialno delo Murska
Sobota ob soglasju občine. Enkratne denarne pomoči so namenjene posameznikom ali družinam , ki se
zaradi določenih vzrokov, praviloma nastalih brez njihove krivde, v določenem obdobju znajdejo v situaciji,
ko potrebujejo pomoč za kritje nujnih življenjskih stroškov. Vloge za dodelitev enkratne denarne pomoči se
vložijo na CSD. Ki na podlagi predloženih dokazil odloči o pravici. Največ krat se enkratne pomoči dodelijo
za nakup kurjave,oblačil, plačilo položnic in podobno. Praviloma lahko enkratno denarno pomoč občan dobi
le enkrat letno.
V letu 2010 se je skupna višina enkratnih denarnih pomoči v primerjavi z leto 2009 zmanjšala 75%, saj je
leto 2009 tudi naše občane zaznamovalo z odpuščanjem zaposlenih predvsem v podjetju Mura Murska
Sobota.
Iz občinskega proračuna se poravnavajo tudi pogrebni stroški socialno ogroženih oseb. Zakonodaja določa
obveznost lokalne skupnosti pri zagotavljanju pogrebov neidentificiranih oseb, za umrle prejemnike
socialnih pomoči ter osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev, ki bi lahko plačali nastale stroške.
Strošek doplačila, ki je določen zadostuje za osnovni najcenejši pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do
pokojnika.
Za navedeni program je bilo v letu 2010 porabljenih 930,85EUR.
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
V letu 2010 so se v proračunu zagotovila sredstva za izvajanje programov medobčinskih društev, ki
pokrivajo področje sociale v višini 3.804,20 EUR in sicer za Rdeči križ-Območna enota, Društvo slepih in
slabovidnih, Društvo paraplegikov, Medobčinsko društvo invalidov in Združenje multiple skleroze.

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 2201 Servisiranje javnega dolga
- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanj
V letu 2010 so bili stroški povezani z servisiranjem javnega dolga realizirani v okviru predvidenih v višini
253.460,05 EUR . Od tega je občina v skladu z anuitetnim načrtom odplačala del dolgoročnega kredita v
višini 228.764,12 EUR in stroške financiranja v višini 24.695,93 EUR .
Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah so se v proračunu občine zagotavljala sredstva za
proračunsko rezervo. Sredstva proračunske rezerve se lahko uporabljajo za financiranje izdatkov za
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan
veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V proračunsko rezervo se izloča del skupno
doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5%
prejemkov proračuna. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo
določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun , odloča župan na predlog za finance pristojnega
organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih
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uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča
občinski svet občine s posebnim odlokom.
- 23029001 Rezerva občine
V skladu z zakonom in odlokom je občina opravila izločitev sredstev v proračunsko rezervo v višini
21.419,00 EUR. Višina proračunske rezerve na dan 31.12.2010 tako znaša 22.777,73 EUR in se prenaša v
proračunsko leto 2011.
Pregled proračunske rezerve v obdobju od 01.01.2010 do 31.12.2010
I. Stanje rezerve na dan 01.01.2010
II. Oblikovanje rezerve v letu 2010

3.008,73
21.419,00
-----------------------

SKUPAJ
III. Poraba sredstev rezerve od 01.01. do 31.12.2010
- prevoz pitne vode s cisternami
SKUPAJ poraba

24.427,73
1.650,00
-------------------1.650,00

OSTANEK sredstev rezervnega sklada na dan 31.12.2010 je 22.777,73 EUR
- 2303 Splošna proračunska rezervacija
- 23039001 Splošna proračunska rezervacija
Na osnovi določil Zakona o javnih financah ima občina oblikovano splošno proračunsko rezervacijo, ki je
namenjena za plačila tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane, oziroma so planirane premalo.
Sredstva so se na osnovi določil Odloka o proračunu občine Moravske Toplice za leto 2010 in v skladu z
izkazanimi potrebami neposrednih proračunskih uporabnikov razporedila s sklepom župana oziroma
porabila za naslednje namene:
- donacije ob izvedbi maturantskih plesov v višini
140,00
- nakup računalniške opreme za Gasilsko zvezo Moravske Toplice
543,47
- donatorski prispevki ob prireditvah in obletnicah
(komunalne igre, tekstiliada…..)
1.338,60
-izvajanje splošno koristnega dela
1.504,39
- donacija za nakup magnetne resonance
750,00
- nakup vode za nosečnice in doječe matere
133,25
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F – MEDOBČINSKE INŠPEKCIJSKE SLUŽBE
Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
Pravne podlage:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru in
- Drugi predpisi in odloki
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
Občina Moravske Toplice je sedežna občina organa skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija in
redarstvo v Tešanovcih, ki ga v skladu z dogovorom o pravicah in dolžnostih občin ustanoviteljic po
vnaprej dogovorjenem deležu sofinancira vseh 10 občin ustanoviteljic.
Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo s sedežem v Tešanovcih 31 so kot organ skupne občinske uprave
ustanovile Občina Cankova, Občina Gornji Petrovci, Občina Grad, Občina Hodoš, Občina Kuzma, Občina
Moravske Toplice, Občina Puconci, Občina Rogašovci, Občina Šalovci in Občina Tišina za skupno
opravljanje nalog občinskih uprav na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva in urejanja
prostora. V ta namen so v letu 2007 so občine podpisnice Dogovora o pravicah in obveznostih občin
ustanoviteljic »Medobčinske inšpekcije in redarstva« sprejele Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave » Medobčinska inšpekcija in redarstvo« .
Delovati je začel 1.12.2007 in sicer na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
Organ skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« je v letu 2010 obravnaval 965
zadev. Pri tem so upoštevane tudi prijave, ki so trenutno v reševanju in jih do konca koledarskega leta
2010 ni bilo možno zaključiti, so pa že uvedeni postopki za rešitev zadev. Gre predvsem za zadeve, ki se
nanašajo na več kršiteljev (kanalizacija, kontejnerji, odvajanje meteorne vode..). Upoštevane so tudi
prijave, ki jih zaradi neustreznega ali manjkajočega odloka ni bilo mogoče reševati in čakajo na sprejetje
oz. na popravek ustreznega odloka.
Medobčinska inšpektorja sta v letu 2010 obravnavala 675 zadev, od tega je bilo 101 samostojno
ugotovljenih. Inšpektorja sta začela postopek v 122 zadevah (uvedba postopka o prekršku) v 23 zadevah
sta izdala odločbe, v katerih sta izrekla denarne kazni, skupaj v višini 10.500,00 EUR, od tega so podane
štiri zahteve za sodno varstvo. V 174 zadevah sta odredila rok za odpravo pomanjkljivosti, v 350 zadevah
sta izrekla opozorilo, oziroma je bila zadeva rešena s samim razgovorom, 6 zadev pa je bilo odstopljeno v
reševanje drugim organom.
Medobčinski redar je v letu 2010 obravnaval 290 zadev, od tega je zabeležil 272 samostojno ugotovljenih
kršitev predvsem iz ZVCP. Obravnaval je 18 prijav, od tega je v 3 zadevah izrekel opozorilo, v eni zadevi je
izdal plačilni nalog v znesku 250,00 EUR, 14 zadev pa je še v reševanju.
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Zadeve po občinah:
1 - Cankova
2 - Gornji Petrovci
3 - Grad
4 - Hodoš
5 - Kuzma
6 - Moravske Toplice
7 - Puconci
8 - Rogašovci
9 - Šalovci
10 - Tišina

35
49
28
38
68
189
277
78
103
100

(2009 - 31)
(2009 - 44)
(2009 - 22)
(2009 - 39)
(2009 - 50)
(2009 - 172)
(2009 - 120)
(2009 - 23)
(2009 - 24)
(2009 - 82)

Graf 12; Zadeve po občinah

Zadeve po občinah v odstotkih:
1. Cankova
2. Gornji Petrovci
3. Grad
4. Hodoš
5. Kuzma
6. Moravske Toplice
7. Puconci
8. Rogašovci
9. Šalovci
10. Tišina

3,6 %
5,1 %
2,9 %
3,9 %
7,0 %
19,6 %
28,7 %
8,1 %
10.7 %
10,4 %
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Graf 13; Zadeve po občinah v %

1. PRIJAVE GLEDE NA VRSTE STRANK - VSE OBČINE:
- INŠPEKCIJA
Tabela 33: Prijavitelji glede na status prijavitelja:
PRIKAZ STRANK
2009
Anonimno
17
Fizična oseba
62
Lastna dejavnost
77
Pravna oseba
35
Občina
128
Odstop v reševanje
4
SKUPAJ
323

2010
39
69
101
1
464
1
675

- REDAR
Tabela 34: Prijavitelji glede na status prijavitelja:
PRIKAZ STRANK
2009
Anonimno
1
Fizična oseba
2
Lastna dejavnost
275
Pravna oseba
0
Občina
6
Odstop v reševanje
0
SKUPAJ
284

2010
6
4
272
0
8
0
290

2. KRŠITVE PO PODROČJIH - VSE OBČINE SKUPAJ:
Spodnji tabeli prikazujeta opredeljena področja, zoper katere so bile podane prijave oziroma zadeve, ki jih
je medobčinska inšpekcija (1 - tabela) in redarstvo (2 - tabela) obravnavala v letu 2010. Prav tako je iz tabel
razvidno kako so zaključene zadeve oz. ali je zadeva rešena ali pa je še v reševanju.
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Tabela št.35: Kršitve po področjih za vse občine
2010 - INŠPEKCIJA
PODROČJE VIDEZA NASELIJ (JAVNE IN DRUGE POV.)
PODROČJE KOMUNALNIH ODPADKOV
PODROČJE ZAPUŠČENIH VOZIL
PODROČJE CEST
PODROČJE ODVAJANJA ODPADNIH VODA
PODROČJE TURISTIČNE TAKSE
OSTALA PODROČJA
KO NI ŠLO ZA UPRAVNO STVAR
ZADEVE ODSTOPLJENE INŠ. SLUŽBAM ALI OSTALIM ORG.
SKUPAJ
2010 - REDAR
PODROČJE VIDEZA NASELIJ (JAVNE IN DRUGE POV.)
PODROČJE KOMUNALNIH ODPADKOV
PODROČJE ZAPUŠČENIH VOZIL
PODROČJE CEST
PODROČJE ODVAJANJA ODPADNIH VODA
PODROČJE TURISTIČNE TAKSE
OSTALA PODROČJA
KO NI ŠLO ZA UPRAVNO STVAR
ZADEVE ODSTOPLJENE INŠ. SLUŽBAM ALI OSTALIM ORG.
PO ZVCP 52. člen
PO ZVCP 113. člen
PO ZVCP 116. člen
PO JRM
SKUPAJ

ŠTEVILO REŠENO - UKREP
151
2 x odl,123 x op,26 x p
330 18xodl(7xukz),176xp,136xop
0
52
1 x odl,5 x p,46 x op
112
2 x ukz,60 x p,50 x op
8
1 x ukz,6 x op,1 x p
11
2 x odl,8 x op,1 x p
5
6
675
ŠTEVILO REŠENO - UKREP
40
6 x p,34 x op
53
3 x p,1 x pln.,49 x op
0
61
2 x p, 59 x op
5
1 x p,4 x op
0
3
1 x op,2 x p
0
0
6
6 x op
91
91 x op
25
25 x op
6
6 x op
290

3. KRŠITVE PO PODROČJIH - VSAKA OBČINA POSEBEJ:
Spodnje tabele prikazujejo opredeljena področja, zoper katere so bile podane prijave oziroma zadeve, ki jih
je medobčinska inšpekcija (1 - tabela) in redarstvo (2 - tabela) obravnavala v letu 2010, v posamezni
občini. Prav tako je iz tabel razviden zaključek zadeve oz. ali je zadeva rešena ali pa je še v reševanju.
Tabela št.36: Kršitve po področjih za Občino Moravske Toplice
2010 - INŠPEKCIJA
PODROČJE VIDEZA NASELIJ (JAVNE IN DRUGE POV.)
PODROČJE KOMUNALNIH ODPADKOV
PODROČJE ZAPUŠČENIH VOZIL
PODROČJE CEST
PODROČJE ODVAJANJA ODPADNIH VODA
PODROČJE TURISTIČNE TAKSE
OSTALA PODROČJA
KO NI ŠLO ZA UPRAVNO STVAR
ZADEVE ODSTOPLJENE INŠ. SLUŽBAM ALI OSTALIM ORG.
SKUPAJ

ŠTEVILO REŠENO - UKREP
53 2 x odl,3 x p,48 x op
40 3 x odl,18 x p,19 x op
0
13
2 x p,11 x op
11
11 x op,
8
1 x ukz,6 x op,1 x p
0
1
3
129
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2010 - REDAR
ŠTEVILO REŠENO - UKREP
PODROČJE VIDEZA NASELIJ (JAVNE IN DRUGE POV.)
12
12 x op
PODROČJE KOMUNALNIH ODPADKOV
3
3 x op
PODROČJE ZAPUŠČENIH VOZIL
0
PODROČJE CEST
7
7 x op
PODROČJE ODVAJANJA ODPADNIH VODA
0
PODROČJE TURISTIČNE TAKSE
0
OSTALA PODROČJA
0
KO NI ŠLO ZA UPRAVNO STVAR
0
ZADEVE ODSTOPLJENE INŠ. SLUŽBAM ALI OSTALIM ORG.
0
PO ZVCP 52. člen
6
6 x op
PO ZVCP 113. člen
21
21 x op
PO ZVCP 116. člen
11
11 x op
PO JRM
0
SKUPAJ
60
LEGENDA:
x - krat
pn - plačilni nalog
op - opozorilo oz. rok za odpravo pomanjkljivosti
odl - odločba
zvs - zahteva za sodno varstvo
p - še v postopku (nerešeno)
od - odstop zadeve
ukz - uklonilni zapor
V proračunu občine so bila sredstva predvidena za pokrivanje plač z vsemi pripadajočimi stroški dela in
materialni stroški za opravljanje dejavnosti za celoten medobčinski organ, saj se stroški pokrivajo s sredstvi
občin sopodpisnic dogovora in so evidentirani na strani prihodkov proračuna. Tako so bili stroški realizirani
v višini 92.222,46 EUR in sicer so bile v letu 2010 izplačane plače z vsemi pripadajočimi dajatvami in
stroški dela za tri zaposlene osebe- dva inšpektorja in en redar. Stroški medobčinskih inšpekcij in redarstva
so se razdelili med vse občine podpisnice dogovora.
Cilji MIR so opravljanje upravnih, strokovnih in svetovalnih naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na
svojem področju dela, predvsem izvajanje nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov oz. predpisov, ki jih
pooblaščajo za inšpekcijski nadzor, sodelovanje z občinami pri reševanju posamezne problematike iz
njihove pristojnosti ter opozarjanje občin na morebitne neskladnosti, povezane z nadzorom.
Na področju redarstva je cilj tudi skrb za javno in prometno varnost na območju občin ustanoviteljic.
Delo Medobčinske inšpekcijske službe in redarstva v letu 2010 ocenjujemo kot uspešno, saj smo uspeli
zaključiti in rešiti 90% vseh prejetih zadev. V primerjavi z letom 2009 sta inšpektorja obravnavala za 50%
zadev več, kar je predvsem posledica skupinskih prijav po občinah (kontejnerji, kanalizacija…). Število
zadev, ki jih je obravnaval redar pa je ostalo v enakem obsegu kot leta 2009. Tudi v letu 2010 smo uspeli
večino zadev zaključiti brez izdaje odločb, saj so kršitelji upoštevali opozorilo in zadevo uredili, kar prav
tako ocenjujemo kot pozitivno
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, saj je za učinkovito delo potrebno še uskladiti nekatere
občinske predpise v smislu pristojnosti in sankcioniranja.
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G/ KRAJEVNE SKUPNOSTI
Na podlagi statuta občine Moravske Toplice je na območju občine ustanovljenih 14 krajevnih skupnosti.
Krajevne skupnosti kot samostojne pravne osebe se razvrščajo v proračun občine kot neposredni
proračunski uporabniki. Financirajo se preko svojega računa in pripravljajo svoj finančni načrt, ki je
sestavni del proračuna kakor tudi zaključnega računa proračuna. Krajevne skupnosti samostojno
razpolagajo s sredstvi, ki so za njeno delovanje določena kot izvirna sredstva krajevnih skupnosti v skladu
z Odlokom o proračunu občine za leto 2010.
Izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti se tako vključujejo v bilančni del proračuna občine. Krajevne
skupnosti so v letu 2010 razpolagale s 122.475,02 EUR izvirnih prihodkov ki so bili v celoti porabljeni za
namene krajevnih skupnosti. Pregled prihodkov in porabe po posameznih krajevnih skupnosti oziroma
krajevnih odborov je sestavni del realizacije prihodkov in odhodkov proračun občine za leto 2010.

Obrazložitev pripravila:
Občinska uprava
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