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ZAdEVA: DOPOLNJEN PREDLOG ODLOKA O PRORATUNU OB'INE MORAVSKE
TOPLICE ZA,LETO2OI9

1. ZAKONSKAPODLAGA
- 85. dlen Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 52117)
- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14, 21115,25117)
- 29. dler Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07-UPB2, 27108 Odl.US: Up-

2925107-15,U-I-2t/07-18,76108, 100/08 Odl.US: U-I-427106-9,79109,14/10 Odl.US: U-I-
267 I 09-19, 51 1201 0, 84/1 0 Odl.US : U-I- 1 76108- 1 0, 40/ 12-ZU lF, I 4 I 1 5 -ZUU JF O, I 1 I 18 -
ZSPDSLS-1 in 30/18),

- 29. dlen Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 3t. l1l11- uradno prediSdeno

besedilo, l4ll3 - popr., 101/13,55/15- ZFisP in96115- ZIPRS1617, 13/18) - v
nadaljevanju: ZJF

- Uredba o dokumentih razvojnega nadrtovanja in postopkih za pripravo predloga drZavnega
proraduna in proradunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, it. 44107, 54110)

- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinandnih izdatkov (Uradni list RS, 5t. 43100)

- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov obdinskih proradunov (Uradni list RS, 5t.

57105, 88/05 - popr., 138/06 in 108/08)
- Navodilo o pripravi finandnih nadrtov posrednih uporabnikov drZavnega in obdinskih

proradunov (Uradni list RS, 5t. 91/00 in 122100).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Obdinski svet obdine Moravske Toplice je na zadnji seji dne 6.2.2019 sprejel predlagan Odlok o
proradunu skupaj s prilogami in ga posredoval v l5-dnevno javno razpravo, ki je trajala od 7 .2. do
22.2.2019.

3. POVZETEK SODI,LOVANJA Z JAVIIOSTJO
V dasu javne razprave je zainteresirana javnost lahko podala pisne pripombe in predloge. Pisne
predloge in pripombe so podali svet KS Motvarjevci, ki ugotavlja, da v proradunskem obdobju ni
zajet plan dela, ki so ga podali na obdino in zajema nujna dela, potrebna zaradi vamosti vaSdanov
(ru5itev starega va5kega doma, ureditev drevoreda zaradi padanja suhega vejevja...), svet KS
Prosenjakovci, ki je podal pripombo, da je za agromelioracijo Prosenjakovci v proradunu Obdine
Moravske Toplice predvidenih le 5.000,00 EUR, deprav je za dokondanje agromelioracije po
predradunu izvajalca potrebnih 20.000,00 EUR; ter da v nadrt razvojnih programov ni vkljudeno
asfaltiranje cest, ki jih je KS Prosenjakovci uvrstila v predlog investicij za leto 2019 in 2020, ter
svet KS Suhi Vrh, ki predlaga da se v prihodnjih dveh letih v proradun vkljudi ureditev javne

razsvetljave in ureditev statusa Sportnega centra Suhi Vrh.
Pojasnila Zupana o pripombah in predlogih so podana v obrazloZitvi dopolnjenega predloga
proraduna Obdine Moravske Toplice za leto 2019 in 2020.
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4. PREDLOG SKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan dopolnjen Odlok o proraiunu
Obiine Moravske Toplice za leto 2019 skupaj s prilogami.

Pripravila:
Obdinska uprava

Predlagatelj:<o*o'"D
S'o

:-n.^o ^r,cvE'lt
=MoBAVSKE:,f roerrce .r;,o-a>

i\tpan: Alojz GLAVAd/T
Priloea:

- Predlog Odloka o proradunu Obdine Moravske Toplice zaleto 2019 s prilogami

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obtina ne jamei odgkodninsko ali
kako drugaae. Predlagane reiiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Sesta toaka 7. alena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacu javnega znaiaja (Uradni list RS, 5t. 24116).



Predlog - II. obravnava

Na podlagi 29. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94107-UPB2,
76108,7910,51110,40112-ZU|F, l4lls-ZUUJFO, 1ll18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. dlena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS,5t. 11/11-UPB4, 74ll3popr., 101113,55/15-ZFisP in 96115-
ZIPRS16/17 in 13118) in 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 3t.35114,
2lll5),je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na _ seji, dne sprejel

ODLOK O PRORACUNU
OBdINE MORAVSKE TOPLICE ZALETO 2019

1. SPLOSNA DOLOdBA
1. dlen

( vsebina odloka)

S tem odlokom se za Obdino Moravske Toplice za leto 2019 dolodajo proradun, postopki
izw5evanja proraduna ter obseg zadolZevanja in poro5tev obdine in javnega sektorja na ravni obdine
(v nadaljnjem besedilu: proradun).

2. VISINA SPLOSNEGA DELA PRORAdLTNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAiUNA

2. dlen
(sestava proraduna in vi5ina splo5nega dela proraduna)

V splo5nem delu proraduna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni
podkontov.

Splo5ni del proraduna Obdine Moravske Toplice se na ravni podskupin kontov doloda v naslednjih
zneskih:

A. BILANCA PRtrIODKOV IN ODHODKOV v evrih

Skupina/Podskupina kontov Proradun leta2019

r. SKUPAJ PRIHODKI (7 0+7 l+7 2+7 3+7 4)

TEKOdT PRTHODKT (70 + 7 l)
70 DAVEM PRIHODKI

700 Davki na dohodek in dobidek
703 Davki na premoZenje
704 Domadi davki na blago in storitve

7I NEDAVENI PRIHODKI
710 UdeleZba na dobidku in dohodki od premoZenja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavdni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Pihodki od prodaje zemljiSd in nematerialnega premoZenja

9.729.782,00

6.475.683,00
5.456.373,00
4.094.t73,00

587.200,00
775.000,00

1.019.310,00
723.060,00

14.000,00
10.500,00
2.000,00

269.750,00

1.428.249,00
1.428.249,00

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obtina ne jamti odikodninsko ali

kako drugate. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Sesta todka 7. dlena Uredbe o

posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 24116).



73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije od domadih virov

74 TRANSFERM PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinandnih institucij
747 Prejeta sredstva iz dr1avnega proraduna iz sredstev

proraduna EU

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE I.INIJE
787 Prejeta sredstva iz drugih ewopskih institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOEI ODHODKI

400 Plade in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
402 lzdatk,t zablago in storitve
403 Pladila domadih obresti
409 Rezerve

4I TEKOdITRANSFERI
410 Subvencije
4l I Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4 1 2 Transferi neprofitnim organizacijam
413 Drugi tekodi domadi transferi
414 Tekodi transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43 INVESTICIJSKITRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso

proradunski uporabniki
43 2 Investicij ski transferi proradunskim uporabnikom

rrr. pRoRAetxsru PRESEZEK GRTMANKLJAJ) (r.-[.)
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1.825.850,00
t.429.055,00

396.795,00

0
0

70.544.782,00
2.637.259,00

525.100,00
81.665,00

1.956.584,00
710,00

73.200,00

2.836.950,00
315.700,00
963.000,00
253.420,00

1.304.830,00
0

4.943.821,00
4.943.82t,00

t26.752,00

60.500,00
66.252.00

- 815.000,00

0
0

B. RAdUN FINANCNIII TERJATEV IN NALOZB

Skupina/Podskupina kontov Proradun leta2019

TV 75 PREJETA VRAdILA DANIH POSOJIL
IN POVEEANJE KAITALSKIH DELEZEV
750 Prejeta wadila danih posojil

V. 44 DANA POSOJILA IN POVEiANJE KAPITALSKIH DELEZEV
441 Povedanje kapitalskih deleZev

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEZEV GV.-V.)

0
0

10.000,00
10.000,00

- 10.000,00

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obdina ne jamdi odSkodninsko ali
kako drugade. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Sesta todka 7. dlena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 24116).
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C. RA.UN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov Proradun leta2Ol9

vII. 50 ZADOLZEVANJE (500) 901.000,00
500 DomadezadolZevanje 901.000,00

vI[. ss oDpLAirLA DOLGA (550) 76.000,00
550 Odpladila domadega dolga 76.000,00

D(. POVEEANJE (ZMANJSANJE ) SREDSTEV NA RAEUNTH(r.+rv.+v[.-Il.-v.-vu.) 0

X. NETO ZADOLZEVANJE
(VII.-Vm.) + 825.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE
(u.+vII.-vIII.-X.) +815.000,00

STANJE SREDSTEV NA RAEUNtrI DNE 3T. T2.2018 O

9009 Splo5ni sklad za drugo

Posebni del proraduna sestavljajo finandni nadrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: podrodja proradunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov obdinskih proradunov. Podprogram je razdeljen na
proradunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, ki so dolodeni s predpisanim
kontnim nadrtom.

Posebni del proraduna do ravni proradunskih postavk - podkontov in nadrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Obdine Moravske Toplice.

Nadrt razvoj nih pro gramov sestavlj aj o proj ekti.

3. POSTOPKI IZVRSEVANJA PRORAdUNA

3. dlen
( izw5evanje proraduna)

V tekodem letu se izw5uje proradun tekodega leta.

Proradun se izw5uje skladno z dolodbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proradun se izw5uje na ravni proradunske postavke-podkonta.

Veljavni nadrt razvojnih programov tekodega leta mora biti za tekode leto usklajen z veljavnim
proradunom.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoiek, glede katerega obdina ne jamdi od5kodninsko ali

kako drugade. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Sesta todka 7. dlena Uredbe o

posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataja (Uradni list RS, it. 24116).
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4. dlen

Za izvrievanje proraduna je odgovoren Zupan obdine.
Zupan je poobla5den tudi:

- da odloda o porabi nerazporejenih sredstev na proradunskih postavkah zr,otraj glavnega
programa za namene, ki so povezani z isto vsebino in jih prej ni bilo moZno predvideti,

- da odloda o vlogah za sponzoriranje in donacije razlidnih prireditev do viSine 1.500 eurov po
vlogi, znotraj moZnosti, ki jih dovoljuje proradunski namen oziroma tekoda proradunska
rezervaclja,

- da odloda o pridobitvi oziroma odtujitvi premoZenja obdine v skladu s statutom obdine,
- da daje soglasje k sklenitvi pravnega posla za promet z nepremidninami krajevnih skupnosti,

ki presega 1.000 ewov,
- sklepa pravne posle zamerjave kmetijskih in stavbnih zemljiSd v lasti obdine pod pogojem,

da se wednost obdinskega premoLenja ne znihfie,
- sklepa poro5tvene pogodbe v skladu z aktom, ki ga sprejema obdinski svet.

5. dlen

Finandna sluZba obdine je zadoli,ena za'.

- sprotno spranljanje poslovanja in tekode evidentiranje vseh poslovnih dogodkov,
- pripravo analiz, medletnih ter kondnih realizacij proraduna,
- za pripravo odloka o zakljudnem radunu proraduna za preteklo leto, premoZenjsko bilanco

obdine ter porodila za potrebe statistike finandnih radunov v skladu z roki, ki jih predpisujejo
zakoni in podzakonski akti,

- za pomod KS, zavodom in drugim uporabnikom proraduna pri pripravi finandnih nadrtov,
sprotno evidentiranje poslovnih dogodkov in pravodasno pripravo zakljudnih porodil,

- za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh proradunskih porabnikov v skladu s sprejetim
planom in opredeljenimi nameni,

- za izw5evanj e nakazil in izpladil iz proraduna v skladu z veljavno zakonodajo.

6. dlen

Obdinska uprava obdine je zadollena za upravljanje z obdinskim premoZenjem v duhu dobrega
gospodarja ter za spremljanje in nadziranje upravljanja s pranoZenjem KS.
Obdinska tprava, zadoliena za investicije, katerih investitor je obdina oziroma KS, je dolZna

spo5tovati dolodila Zakona o javnih narodilih in le te izvajati v skladu s tem zakonom.

7. dlen
( namenski prihodki in odhodki proraduna)

Namenski prihodki proraduna so poleg prihodkov, dolodenih v prvem stavku prvega odstavka 43.
dlena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki poZame takse, ki se uporabijo za namene, dolodene v Zakonu o varstw pred
poZarom,

2. prihodki turistidne takse, po 21. dleru Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, 5t. 13/18), ki se namenijo za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu,
dolodenih v tem zakonu.

3. prihodki kajevnih skupnosti v obdini - prihodki od obdanov, ki se namenijo za namene,
zakatere se zbirajo,

4. prihodki za narodnostne potrebe, ki se namenijo za pokrivanje narodnostnih potreb,
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodel! glede katerega obdina ne iamai odikodninsko ali
kako drugade, Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (iesta toaka 7. alena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaiaia (Uradni list RS, it. 24116).
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5. sredstva pridobljena za sofinanciranje investicij ali drugih todno dolodenih nalog;
6. sredstva pridobljena na podlagi razpisov za todno dolodene naloge;
7. komunalni prispevek, ki se nameni za tzgradnjo komunalne infiastrukture
8. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporablja za izvajanje

ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v skladu z Zakonom o divjadi in lovstlu.

Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za namen za kalerega so pridobljena. Namenska
sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proradun za tekode leto.

8. dlen
( prerazporej anj e pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe 1e zadnji sprejeti proradun, spremembe proraduna ali
rebalars proraduna za leto izvr5evanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proraduna med posameznimi proradunskimi
postavkami znotraj podprograma, med podprogrami v okviru glavnih programov in med glavnimi
programi v okviru podrodja proradunske porabe odloda Zupan na predlog neposrednega
uporabnika.
Ztpan s porodilom o izwsevanju proraduna med proradunskim letom in konec leta z zakljudnim
radunom poroda obdinskernu svetu o veljavnem proradunu zaleto 2019 in njegovi realizaciji.

9. dlen
(najvedji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proraduna prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekodem letu za projekte, ki so vkljudeni v veljavni nadrt razvojnih
prcgramov, odda javno narodilo za celotno wednost projekta, de so zanj nadrtovane pravice porabe
na proradunskih postavkah v sprejetem proradunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v pladilo v
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 7 5Yo pravic
porabe v sprejetem finandnem nadrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v pladilo v
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekode transfere, ne sme presegati 25Yo pravic porabe v
sprejetem fi nandnan nadrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz pwega in drugega odstavka tega dlena ne veljajo za prevzernanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen de na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko
preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU,
namenskih sredstev finandnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega dlena se nadrtujejo v finandnem nadrtu
neposrednega uporabnika in nadrtu razvojnih programov.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obaina ne iamai odikodninsko ali

kako drugaie. Predlagane reiiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta toaka 7. Clena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaEaja (Uradni list RS, it. 24l16).
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10. dlen
(spremljanje in spreminjanje nadrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega nadrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega nadrta razvojnih programov so uwstitev Fojektov v nadrt razvojnih
programov in druge spremernbe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proraduna uskladiti nadrt razvojnih programov

z veljavnim proradunom. Neusklajenost med veljavnim proradunom in veljavnim nadrtom razvojnih
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prej5njega odstavka, o spremembi vrednosti veljavnih projektov vkljudenih v
nadrt razvojnih programov do 20o/o izhodiSdne wednosti, odloda Zupan. Obdinski svet odloda o
uwstitvi projektov v veljavni nadrt razvojnih programov in o spremembi wednosti projektov nad

20% izhodiSdne wednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa pladil v tekode leto, zakljudek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekode leto, neposredni uporabnik uvrsti v nadrt razvojnih programov v 30 dneh po

uvelj avitvi proraduna.

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proradunskih virov v veljavnem nadrtu razvojnih
programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega nadrta razvojnih programov za

posamezno leto.
11. dlen

(proradunska rezerva)

Proradunska rezerya se v letu 2019 oblikuje v vi5ini 21.000 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa obdinske uprave odloda o uporabi sredstev proradunske

rezerve za posamezne namene iz drugega odstavka 49. dlena ZJF do viSine 20.000 ewov Zupan in o
tem s pisnimi porodili obve5da obdinski svet.
V primeru, ko se sredstva proradunske rezerve namenjajo za odpravo posledic naravnih nesred

Sir5ih dimenzij in namenska sredstva presegajo vi5ino oblikovane rezerve s tem odlokom, odloda o

njihovi porabi Obdinski svet s posebnim odlokom.

12. dlen

Proradun vsebuje kot nerazporejeni del prejemkov splo5no proradunsko rezervacijo v vi5ini 21.000

EUR, in sicer za financiranje posameznih namenov j avne porabe, ki jih ob sprejemanju proraduna ni
bilo mogode predvideti ali zanje ni bilo mogode predvideti zadostnih sredstev. Znesek splo5ne

proradunske rezervacije je doloden v posebnem delu proraduna.

O uporabi sredstev splo5ne proradunske rezervacije odloda s sklepom o prerazporeditvi sredstev

Zupan in o tem obvesda obdinski svet v porodilih o realizaciji proraduna in ob predloZitvi Odloka o
zakljudnern radunu.
Dodeljena sredstva splo5ne proradunske rezervacije se razporedijo v finandni nadrt neposrednega

uporabnika.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obfina ne iamti odskodninsko ali
kako drugaae. Predlagane reEitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta toaka 7. tlena Uredbe o
posredovaniu in ponovni uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni list RS, 5t. 24116).
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANdNEGA
PREMOZENJA OBiINE

1 3. dlen

ie so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. dlena ZJF, lahko Zupan v letu 2019 posameznemu

dolZniku odpi5e dolg v celoti ali delno do vi5ine 500 ewov, vendar odpisani dolg ne sme presegati
skupne vi5ine 5.000,00 ewov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolZnika neposrednega uporabnika ne
presega stro5ka desetih ewov, v poslovnih knjigah razknjiZi in se v kvoto iz prvega odstavka tega

dlena ne v5teva.

5. OBSEG ZADOLZEVANJA IN POROSTEV OBiINE IN JAVNEGA SEKTORJA

14. dlen
(obseg zadolZevanja obdine in izdanih poro5tev obdine)

Zaradi kritja preseZkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, preseZka izdatkov
nad prejemki v radunu finandnih terjatev in naloZb ter odpladila dolgov v radunu financiranja se

obdina za proradun leta 2019 lahko zadolZi do viSine 901.000,00 evrov.

ilupan 1e poobla5den, da odloda o zadasni uporabi tekodih likvidnostnih proradunskih sredstev

zaradi ohranitve njihove wednosti.

Zupan je poobla5den, da lahko v primeru neenakomernega pritekanj a prihodkov proraduna, ko
izwsevanje proraduna ne more uravnovesiti, za zadasno kritje odhodkov najame premostitveno

katkorodno posojilo, ki pa mora biti r.nnjeno do konca proradunskega leta.

Obseg porostev obdine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je Obdina Moravske Toplice, v letu 2019 ne sme presedi skupne vi5ine glavnic
100.000 evrov.

15. dlen
(obseg zadolZevanja in izdanih poroStev posrednih uporabnikov obdinskega proraduna,

in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Obdina ter pravnih oseb, v katerih
ima Obdina neposredno ali posredno prevladujodi vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki obdinskega proraduna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je obdina ter
druge pravne osebe, v katerih ima obdina neposredno ali posredno prevladujod vpliv, se lahko v letu
2019 zadolLijo do skupne vi5ine 250.000 EUR in le ob pogoju, da pridobijo soglasje obdine v
skladu z dolodili Zakona o financiranju obdin.

Posredni uporabniki obdinskega proraduna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je obdina ter
druge pravne osebe, v katerih ima obdina neposredno ali posredno prevladujod lpliv, lahko v letu
2019 izdajo poro5tva do skupne viSine glavnice 50.000 EUR.

I 6. dlen
(Obseg zadolZevanja obdine za upravljanje z dolgom obdinskega proraduna)

Za potrebe upravljanja obdinskega dolga se obdina lahko zadolii do viSine 901 .000,00 EUR.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoeek, glede katerega obeina ne jamai odikodninsko ali
kako drugaie, Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nuino del sprejetega predpisa (sesla todka 7. alena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaaaia (Uradni list RS, 5t. 24116).
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17. dlen

Uporabniki proraduna morajo pri oddaji izvajalskih del in nabavi blaga spo5tovati Zakon o javnih
narodilih s podzakonskimi predpisi inZakon o izvr5evanju proraduna.

Za zadetek izvajar1a vseh investicij v obdini in v KS morajo predhodno biti zagotovljena finandna
sredstva oziroma zaprta finandna konstrukcija, ki je potdena s strani Znpana obdine. Za pogodbe irr
druga narodila proradunskih uporabnikov, ki nimajo tega soglasja, obdina ne prevzema nobenih
obveznosti.

Krajevne skupnosti se ne smej o zadolZevati. Krajevne skupnosti narodajo blago in storitve le ob

sopodpisu narodila s strani finandne sluZbe obdinske uprave, finandna sluZba pa vodi evidenco
narodil KS. Za izvr5evanje finandnega nadrta KS so odgovorni predsedniki svetov KS.

Knjigovodska opravila za KS in administrativno-tehnidna opravila za organe KS opravlja obdinska
uprava, v okviru katere se lahko izvaja tudi knjigovodstvo za zavode in druge osebe javnega prava,
katerih ustanovitelj je obdina.

18. dlen

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoZenjem. Obdina odgovarja
zaobveznosti KS subsidiamo, vendar ima pri tem prednostno pravico pobota s premoZenjem KS.

Obdina ne odgovarj a za obveznosti druStev in zvez na obmodju obdine.

6. PREHODNE IN KONENE DOLOdBE

19. dlen
(zadasno financiranje v letu 2020)

V obdobju zadasnega financiranja Obdine Moravske Toplice v letu 2020, de bo zadasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o doloditvi za(asnega financiranja.

20. dlen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka:
Moravske Toplice, dne

OBEINA MORAVSKE TOPLICE
ZupeN

Alojz Glavad l.r.

Prilose:
- Splo5ni del proraduna
- Posebni del proraduna
- Nadrt razvojnih programov

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obdina ne jamdi odSkodninsko ali

kako diugade. predlagane'reiiwe v'predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (5esta totka 7. dlena Uredbe o

posredovinju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 24116).


