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I. ZAKONSKAPODLAGA

63. dlen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, St. I l/l I - uradno predi5deno besedilo,
14113 -popr., l0l/13,55/15 ZFisP in 96115 - ZIPRS 1617) doloda, da Zupan v mesecu juliju
poroda obdinskemu svetu o izvr5evanju proraduna v prvem polletju tekodega leta.

2. PREDLOGSKLEPA

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice je seznanjen s poroiilom o izvrlevanju
proraiuna Obiine Moravske Toptice v prvem polletju 2016,
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OBCINA MORAVSKE TOPLICE
Kranjieva 3, Moravske Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

POROCILO O IZVRSEVANJU PRORA.TJNA oBiINE MoRAVSKE ToP.ICE
v prvem polletju 2016

Zakon o j avnih financah v svojem 63. dlenu doloda, da Zupan v mesecu juliju poroda
obdinskemu svetu o izvr5evanju proraduna obdine v prvem polletju tekodega leta.

Proradun Obdine Moravske Toplice z Odlokom o proradunu Obdine Moravske Toplice za leto
20l6je bil sprejet na 5. redni seji obdinskega sveta 17.03.2015. Sam odtok je bil objavtjen v
Uradnem listu RS 3t. 2112015 z dne 27.03.2015 in je zadel veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. celotni proradun obdine Moravske Toplice za leto 2016
(vsi sestavni deli odloka - splo5ni del proradun4 posebni del proraduna, nadrt razvojnih
programov Obdine Moravske Toplice 2015-2018 ter vse obrazloZitve) je objavljen na spletni
strani Obdine Moravske Toplice www.moravske-toplice.si . Za leto 2016 je bilo v sprejetem
proradunu nadrtovanih 7.584.437 EUR skupnih prihodkov in 7.546.937 EUR skupnih
odhodkov.

Na 12. redni seji Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, drc 21.04.2016je bil sprejet
tudi zakljudni radun proraduna Obiine Moravske Toplice za leto 2015 z ugotovitvijo preseZka
proradunske bilance prihodkov in odhodkov ter raduna financiranja in raduna finandnih
terjatev in naloZb s prerazporeditvami. Zakljudni radun je bil objavljen v uradnem listu RS st.
31/2016 dne 29.04.2016. Sprejeta je bila tudi razporeditev ugotovljenih preseZnih sredstev
proraduna iz leta 2015 ter vkljuditev le tega v proradun za leto 2016. Ugotovljene so bile tudi
realne terjatve na dan 31.12.2015, ki se vkljudujejo v proradun 2016.

Porodilo o izvr5evanju proraduna Obdine Moravske Toplice v obdobju od 1. 1. 2016 do 30.6.
2016 je sestavljeno v skladu z dolodili 63. dlena Zakona ojavnih financah, ki doloda vsebino
porodila. Porodilo sestavljajo tahele splolnega in posehnega dela proraduna in obrazlozitve:

) bilanca prihodkov in odhodkov,
F radun finandnih terjatev in naloZb,
F radun financiranja,
F realizacija prihodkov proraduna,
F realizacija odhodkov proraduna.

V navedenih izkazih so izJr.azmi prihodki in odhodki Obdine Moravske Toplice ter krajevnih
skupnosti v obdini.

I
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Porodilo o izvrSevanju proraduna v obdobju januar-junij 2016 vsebuje

l. Porodilo o realizaciji vseh prejemkov in izdatkov, preseZku ati primanjkljaju ter
zadolZevanju proraduna Obdine Moravske Toplice za obdobje od 1. januarja do 30.
junija 2016.

Prihodki so v prvem polletju 2016 realizirani v viSini 2.8t7.0004,97 EUR, odhodki pa
v viSini 2.435682,15 EUR. Prihodki so v primerjavi z veljavnim planom dosegli
37,14o/o realizacijo. odhodki pa 32,27yo.

3. Razlago glavnih odstopanj v primerjavi z veljavnim proradunom.

IzvrSevanje proraduna v letu 2016 je tako na prihodkovni, kot odhodkovni strani proraduna

sledilo trendom planiranih sredstev za leto 2016 predvsem na tekodem delu proradunske

porabe, kajti investicijski del proraduna se finandno realizira v vedjem obsegu v drugi polovici
koledarskega leta.

2.1. Realizacija prihodkov proraEuna obiine po ekonomski klasifikaciji v obdobju
januar-junij 2016

Prihodki proraduna, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili v obdobju januar -junij
2016 realizira:oj v vi5ini 2.817 .004,97 EUR, kar predstavlja 37,14oh nalrtovanih celoletnih
prihodkov proraduna leta 2016
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2. Porodilo vsebuje vse podatke o vkljuditvi morebitnih novih obveznosti v proradun,

prenosu namenskih sredstev iz proraduna preteklega leta, prenosu obveznosti iz
preteklih let, prerazporejanju proradunskih sredstev v danem obdobju ter o uporabi
prora6unske rezerve.

Realizacija prihodkov in odhodkov proraduna Obdine Moravske Toplice za obdobje januar -
junij 2016 je tako prikazana v primerjavi s sprejetim in v primerjavi z veljavnim proradunom.
Sprejeti proradun je proradun, ki gaje sprejel obdinski svet, veljavni proradun paje proradun,
ki vsebuje na strani prihodkov vkljuditev ugotovljenega preseZka v bilanci prihodkov in
odhodkov iz leta 2015, na strani odhodkov pa veljavni proradun zajema prerazporeditve
proradunskih sredstev v skladu z Zakonom o javnih financah in veljavnim Odlokom o
proradunu Obdine Moravske Toplice za leto 2016 ter vkljuditev ugotovljenih obveznosti iz
naslova namenskih sredstev kakor tudi pogodbenih obveznosti ugotovljenih z zakljudnim
radunom proraduna Obdine Moravske Toplice iz leta 2015.

2. POROdILO O REALIZACI.II PRIHoDKov IN oDHoDKoV PRORA.UNA.
PRESEZKU ALI PRIMANJKLJAJU TER ZADoLZE,VANJU
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Tabela 5t. I

20t6
Realizirani prihodki po posameznih vrstah prihodkov v obdobju januar - junij

Vrsta prihodka
Sprejeti plan

2016
Vcljavni plan

2016
Realizacija l-

vI 2016
Indcks

4:2
Indeks

4:3
"| ) 4 5 6

Davdni prihodki 4.779.262,00 4.779.267,00 2.155.856,24 45,1 I 45,1 1

Nedavdni prihodki 677.535,00 67'1.535,00 289.26s,35 42,69 42.69

Kapitalski prihodki 698.000.00 698.000,00 33.093,80 4,74 4,14

Transferni prihodki 1.429.640,00 | .429.640,00 33 8.789,5 8 23,70 23,70

SKUPAJ 7.584.437,00 7 .584.437,00 2.817.004,97 3 7,1,1 37,14

2.1.1. Dovini prihodki
NajpomembnejSi vir prihodkov obdine so davdni prihodki, ki jih je obdina v prvi polovici leta
realizirala v viSini 2.155.856,24 EUR, kar predstavlja 77 %o realiziranih prihodkov proraduna
in so v primerjavi s planom dosegli 44,81% realizacijo.
Davdne prihodke sestavljajo vse vrste davkov, kot so: davki na dohodek in dobidek
(dohodnina, davek na dobidek, drugi davki na dohodek), davki na premoZenje (davki na
nepremidnine, premidnine, dedi5dine in darila) in domadi davki na blago in storitve
(nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiSda).

Davki na dohodek in dobiiek
Najvedji delei med davdnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobidek, ki zajemajo
dohodnino v vi5ini 1.796.574,00 EUR.
Za financirarle nalog obdin po ustavi in zakonih pripada obdinam prihodek iz naslova
dohodnine, kot odstopljenega vira drZave, ki se po posameznih obdinah razporedi v razmerju
med odmerjeno dohodnino z.avezancey, ki imajo stalno prebivaliSde v posamezni obdini in
odmedeno dohodnino v drZavi. Dohodninaje obvezna dajatev.

V leto5njem letu pa pomemben vir predstavljajo tudi davki na dediSdine in darila, ki so

realizirani v vi5ini 40.432,47 EUR, kar je za 38.000,00 EUR ved kot smo planirali. Navedeni
davki so odvisni od vrednosti dediSdine in daril injihje teZko oceniti.
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Davki na premoZenje
Davke na premoZenje je obdina v prvem polletju leta 2016 realizirala v vi5ini 73.778,83 EUR.
Med te davke spadajo davki na nepremidnine in premidnine, na dedildine in darila ter na
promet nepremidnin in finandno premoZenje.

Nominaluo so najpolucmbllcjSi plalirimi prihodki v okviru navetlenih prihodkov prihodki od
nadomestila za uporabo stavbnega zemljiSda, ki pa so v prvi polovici leta realizirani [e v vi3ini
6.409,20 EUR, saj bodo odmeme odlodbe za nadomestilo posredovane zavezancetn
predvidoma v mesecu avgustu 2016 (kot v preteklem letu) z rokom pladila september 2016
l.obrok in november 2016 2.obrok.

J
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Domati tlavki na blago in storitve
Domadi davki na blago in storitve so bili v obdobju januar - junij 2016 realizirani v visini
275.088,08 EUR (planirani v letu 2016 v vi5ini 470.600,00 EUR). V primerjavi s planirano
viSino navedcnih davkov so d,osegli 57 ,72%o realizacijo.

Najvedji deleZ med slednjimi davki predstavljajo drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki
so bili v obravnavanem obdobju realizirani v vi5ini 274.038,38 EUR. Najvedja vrednost se

nanaSa na turistidno takso v viSini 219.691,17 EUR, sledi okoljska dajatev za onesnaZevanje
okolja zaradi odvajanja odpadne vode v viSini 51.127,56 EUR. Davki na dobitke od iger na
sredo pa so bili v obravnavanem obdobju realizirani v vi5ini I .049,71 EUR.

2.1.2. Nedavini prihodki
Nedavdni prihodki zajemajo prihodke od udeleZbe v dobidku in dohodke iz premoZenja,

upravne takse in pristojbine, dename kazni, prihodke od prodaje btaga in storitev ter druge
nedavdne prihodke.

Nedavdni prihodki so bili v obdobju januar - junij 2016 realizirani v viSini 289.265,35 EUR,
kar predstavlja 10,27 % realiziranih prihodkov proraduna za leto 2016. V primerjavi planom
pa so dosegli 42.69%o realizacijo.

Udeleiba na dobiiku in dohodki od premotenja
Prihodki od udeleZbe na dobidku in dohodki od premoZenja so biti v obravnaven obdobju
realizirani v viSini 106.598,13 EUR in so dosegli 31,88 % nadrtovanih prihodkov proraduna iz
navedenega vira prihodkov za leto 2016.

Med davki udeleZbe na dobidku in dohodki od premoZenje predstavljajo najvedji deleZ
prihodki od premoZenja. Prihodki od premoZenja so bili v obravnavanem obdob.iu realizirani
v vi5ini 100.081,34 EUR in v prvi vrsti zajemajo prihodke od premoZenja, ki se daje v najem,
in sicer zajemajo najemnino od gospodarske javne infrastrukture, ki je dana v najem javnim
podjedem iista narava, Vodovod Murska Sobota, Vodovod sistem B in CERO Puconci.
Prihodki iz naslova najemnin za gospodarsko infrastrukturo v obravnavanem obdobju zna5ajo

63.235,43 EUR in so realizirani le iz naslova poslovnega najema kanalizacij in distilnih
naprav ter centra za ravnanje z odpadki. Do izpada prihodkov pa v obravnavanem obdobju
prihaja zaradi nerealiziranega poslovnega najema novih vodovodov, ki so s 1.1.2016 pre5li v
najem podjetju Vodovod sistema B, ki se ne pladuje zaradi nesprejetja elaborata o oblikovanju
ceu stotitcv juvnc sluZbc oskrba s pitno vodo v obdinal Bcltinui, Curliova, Gomji Petrovci,
Grad Hodoi, Kuzma Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Roga5ovci, Salovci in
TiSina.

Prihodki od udeleZbe na dobidku in iz naslova prejetih dividend so v obdobju januar - junij
2016 realizirani v viSini 6.501,89 EUR in se nanaiajo na izpladilo bilandnega dobidka podjeda

Saubermacher.

4
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Upravne takse in pristojbine
Upravne takse so bile v obravnavanem obdobju realizirane v viSini 1.030,13 EUR in so
dosegle 38,15% realizacijo v primerjavi s planiranimi sredstvi. Takse se pladujejo za spise in
dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh pri upravnih organih v gotovini in so
prihodek obdinskega proraduna.

Denarne kazni
Kadar investitor nedovoljeno poseZe v prostor. je dolZan pladati nadomestilo za desradaciio in
uzumacijo prostora. ki se razporeja v drZavni in obdinski proradun. Nadomestilo je bilo
realizirano v viSini 593,33 EUR. V obravnavanem obdobju pa so bile realizirane tudi
povprednine oziroma sodne takse na podlagi zakona o prekr5kih v viSini 380,00 EUR ter
kazni za prekr5ke v viSini 100,10 EUR.

Prihodki od prodaje blaga in storitev
V tej podskupini se izkazujejo prihodki uprave, ki jih le ta doseZe s svojo dejavnostjo in so

bili v obravnavanem obdobju realizirani v vi5ini 387,49 EUR.

Drugi nedavini prihodki
Drugi nedavdni prihodki so bili realizirani v vi5ini 180.176,17 EUR in so dosegli 53,812o
rcalizacijo. Med druge nedavdne prihodke se razvr5dajo tudi prihodki iz naslova pladanih
komunalnih prispevkov, ki so v prvem polletju 2016 realizirani v viSini 40.683.41 EUR, karje
za 16%o ve(,, kot smo planirali za leto 2016. Dopladila obdanov za investicije, ki predstavljajo
v realizaciji drugih nedavdnih prihodkov najvedj i deleZ in sicer 56,21% so realizirana v viSini
101.279,98 EUR in so dosegla 78,21%o realizacijo v primerjavi s planiranimi sredstvi. Do tako
visoke realizacije prihaja predvsem zaradi sofinanciranje izgradnje infrastrukture-vodovodi in
kanalizacije.

2.1.3. Kapitalski prihodki
Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvamega premoZenja na
osnovi programa prodaje obdinskega stvamega premozenja. v obravnavanem obdobju leta
20l6jihje obdina realizirala v viSini 33.093,80 EUR. omenjeni prihodki se v celoti nanaiajo
na prihodke od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljiSd ter dosegajo l,l7 %o realiziranih
prihodkov proraduna v prvem polletju 2016.

2.1,4. Tronsferni prihotlki
Transfemi prihodki zajemajo sredstva ptejeta iz drugih javnofinandnih instihrcij. v obdobju
januar - junij 2016 je obdina prejela sredstva iz drLavnega proraduna za izvajanle nalog in
projektov obtine v vi5ini 294.016,48 EUR in sredstva iz obdinskih proradunov za
sofinanciranje izvajanla dejavnosti medobdinske inspekcije in redarstva v visini 44.773,10
EUR. V obravnavanem obdobju je obdina realizirala transfeme prihodke v skupni viSini
338.789,58 EUR. Transfemi prihodki predstavljajo l2,03Yo realiziranih prihodkov proraduna
v obdobju januar -junij 2016.

Sredstva, kijihje obdina prejela iz drtavnega proraduna se nanaiajo na:

5

Porodilo o izvrSevanju proraduna 30.06.2016



Obtina Moruysk Toplne

Finandno izravnavo v vi5ini 172.932.00 EUR
Sredstva za sofinanciranje narodnosti v viSini 74.500,00 EUR
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti medobdinske in5pekcije in redarstva v viiini
13.364,11

Sredstva poZamega sklada v vi5ini 7.507,00 EUR
Sredstva za izvajanje javnih del v viSini 21.373,29 EUR
Sredstva za sofinanciranje projekta >Turistidna platforma< v vi5ini 3.661 ,76 EUR ter
Sredstva za sofinanciranje druZinskega pomodnika v viSini 678,32 EUR.

Realizacija prihodkov je vezana na dejanska vpladila v proradun, desar ni mogode natandno
tcrminsko predvideti in je niZja od 50 Yo celotnih predvidenih prihodkov proraduna za leto
2016 iz tesar pa izhaja, da bo morala biti realizacija prihodkov v drugi polovici lera bistveno
vi5ja, de Zelimo dosedi planirano vi5ino proraduna.

Prihodki za pokrivanje primerne porabe so v prvi polovici leta realizirani v visini 49,94o/o

planiranih in sicer v znesku 1.969.506,00 EUR. Realizirani so na podlagi veljavnega Zakona
o izvrsevanju proradunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIpRSl6lT), ki za leto
2016 doloda vi5ino povprednine 522 EUR. Zakon je bil sprejet v DrZavnem zboru Republike
Slovenije l. decembra 2015 in objavljen 11. decembra 2015 v Uradnem listu Republike
Slovenije Stevilka 9612015. V letu 2016 so bile sprejete spremembe in dopolnitve zlpRs, ki
so dolodile isto vi5ini povprednine. Ker smo proradun za leto 2016 sprejemali pred sprejetjem
zlPRSl617 je temu primemo potrebno pripraviti tudi spremembe proraduna obdine za leto
2016.

Prihodki na podlagi javnih razpisov v prvi polovici leta 2016 niso dosegli realizacije, saj so
razpisi, na osnovi katerih smo nadrtovali projekte Sele v teku oziroma jih 5e ni bilo.

Namenski in drugi prihodki proraduna so v prvi polovici leta realizirani v visini 808.892,52
EUR oziroma so dosegli 32,7 4%o realizacijo. Do tako nizke realizacije prihaja predvsem
zuadi nerealiziranih sredstev za izvajanje investicij iz drlavnega proraduna na podlagi
Zakona o financiranju obdin, ter do nizke realizacije iz naslova prodaje stvarnega premozenja
obdine in iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiSea.

Obdina Moravske Toplice je s proradunom zaleto 2Ot6 nadrtovala tudi zadolZevanje, ki pa ga

v prvi polovici leta ni realizirala, kar pomeni, da se ni zadolZevala, zato v radunu financiranja
ni bilo realizacije na strani zadolLevanja, je pa obdina v skladu z anuitetnim nadrtom
odpladala sorazmemi del v preteklosti najetega kredita.

Realizacija izvimih prihodkov krajevnih skupnosti je zelo razlidna in prikazuje viSino lastnih
sredstev s katerimi razpolaga krajevna skupnost.
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2.2 Realizacija odhodkov proraiuna obiine v obdobju januar - junij 2016

odhodki proraduna obdine, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili v obdobju
januar - junij 2016 realizirani v visini 2.435.682,t5 EUR, kar predstavlja 28,39% nadrto'anih
celotnih odhodkov proraduna za leto 2016.

Vrsta odhodka
Sprejcti plan

2016
Veljavni plan

2016
Realizacija I-

YI20I6
Indeks

4:2
Indeks

4:3
2 J 5 6

Tekodi odhodki 2.403 .927 .00 2.493.7 59,10 827.788.70 34,43 33,t9
Tekodi transferi 2.394.920,00 2.490.869,77 997.265,50 4t,64 40,04

16,19Investicijski odhodki 2.567 .140,00 3.3 70.901 ,l 5 552.362.59 21,52

Investicijski transferi 180.950,00 225.109,91 58.265,36 32,20 25,88

SKUPAJ 7.5.16.937,00 8.580.639,93 2.435.682,15 3227 28J9

rzdatki za plade in drugi izdatki zaposlenim so v obravnavanem obdobju leta 2016 znasali
215.746,24 EUR in so dosegli 51,31% realizacijo. Do visje realizacije od pridakovane prihaja
zarudi izplalila regresa za letni dopust, ki je bil v celoti izpladan v obravnavanem obdobju v
skladu z Zakonom o ukrepih na podrodju plad in drugih stroskov dela za leto 2016 in drugih
ukrepih v.iavnem sektoriu (zuPPJS 16), ki je hil sprejet po spre.iemaniu proraduna za lero
2016 in sicer 18.11.2015 in objavljen v Uradnem listu RS St. 90/2015.
V obravnavanem obdobju lela 2016 je obdina nadrtovala viSino proradunske rezerve za leto
2016 v znesku 20.000 EUR in sploSne proradunske rezervacije v vi5ini 20.000 EUR.
sredstva proradunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene narnene, za katere v
proradunu niso zagotovljena ali za narnene, za katere se med letom izkaie, da sredstva niso
zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proraduna ni bilo mogode nadrtovati.
Tako smo v obravnavanem obdobju sredstva proradunske rezervacije prerazporedili na
projekt DoB078-16-00001 odprto Sirokopasovno omrezje obdine Moravske Toplice< v viiini
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2.2.1. Tekoii odhodki
Med teko6imi odhodki obdina izkazuje ptadila zaradi stroSkov dela, stro5kov materiala in
drugih izdatkov za blago in storitve, ki niso investicijske narave, obresti za domade dolgove
ter sredstva izlodena v rezervo (stalna proradunska rezerva). v obdobju januar - junij 2016 je
obdina realizirala tekode odhodke v visini 827.788,7 EUR ter dosegajo 33,19 % planiranih
odhodkov proraduna za leto 2016 oziroma tekodi odhodki predstavljajo 34o/o vseh realiziranih
odhodkov proraduna v obravnavanem obdobju.
Najvedji delez med tekodimi odhodki predstavljajo izdatki za blago in storitve v visini
552.284,24 EUR. v primerjavi z planiranimi sredstvi so dosegli 27,48%o veljavnega plana.
vedji del med omenjenimi izdatki predstavljajo izdatki za tekode vzdrZevanje v visini
318.646,70 EUR (najvedjo vrednost predstavlja izdatek za tekode vzdrzevanje drugih
objektov v viSini 291.205,82 EUR).
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2. 2.2. Tekoii transferi
Med tekode transfere spadajo pladila, za katera proradunski uporabniki - pladniki v povradilo
ne dobijo material ali storitve, namen njihove porabe pa ni v investiranju. Tekode transfere je
obdina v obdobju januar - junij 2016 realizirala v viiini 997.265,50 EUR ter dosegajo 40.94%
realiziranih odhodkov proraduna v prvem polletju 2016.

Najvedji deleZ med tekodimi transferi predstavljajo drugi tekodi domadi transferi ki so bili v
prvem polletju leta 2016 realizirani v vi5ini 409.598,41 EUR. Glavnino tekodih domadih
transfe{ev predstavljajo nakazila javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih sluZb na
podrodju druZbenih dejavnosti (za plade, materialne stroSke in izvajanje programa).
Izdatki za tekode transfere vjavne zavode so realizirani v vi5ini 367.201,98 EUR in so dosegli
34,16 % realizacijo. Najvedji deleZ med njimi pa predstavljajo sredstva za blago in storitve v
vi5ini 350.635,62 EUR.

Tekodi transferi v sklade socialnega zavarovanja, ki zajemajo prispevke ZZZS za zdravstveno
zavarovanje oseb, ki ga pladuje obdina, so bili realizirani v viSini 36.521 ,43 EUR in so dosegli
53,7 lo/o realizacijo.

Tmnsferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v obravnavanem obdobju realizirani v
vi5ini 382.663,04 EUR in so dosegli 47,10 yo realizacijo. Zajemajo pladila razlike med ceno

programov v vrtcih in pladili star5ev v vi5ini 215.263,73 EUR, regresirano oskbo v domovih
v viSini 69.650,22 EUR ter regresiranje prevozov v Solo v viSini 84.409,69 EUR.

Dodeljena sredstva neprofitnim organizacijam in ustanovam so izkazana kot transfer
neprofitnim organizacijam in so v obdobju januar - junij 2016 zna3ala 159.497,48 EUR in
tako dosegla 75,69%o veljavnega proraduna za leto 2016.

Tekode odhodke in tekode transfe{e lahko Stejemo za fiksne obveznosti proraduna, ki so v
obdobjujanuar -junij 2016 znaiali 1.825.054,20 EUR.

2. 2.3. Inves tic ijs ki odhod ki
Med investicijske odhodke Stejemo pladila za nakup in druge pridobitve opredmetenih in
neopredmetenih sredstev, pladila za nadrte, nove gradnje, investicijsko vzdrLevanje ter obnove
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11.000,00 EUR v skladu s sklepom Obdinskega sveta. Prav tako so sc sredstva sploSne

proradunske rezerye v vi5ini 3.000,00 EUR namenila in prerazporedila za ukrepe na podrodju
kmetijstva in sicer na osnovi sprejetega Letnega programa ukrepov ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeZelja v Obdini Moravske Toplice, ki je bil sprejet na 12. redni seji
Obdinskega sveta dne 21.04.2016 kot pomod za pladilo zavarovalnih premij.
Sredstva proradunske rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih in drugih nesrei, ki
jo povzrodajo naravne sile in ekoloSke nesrede.

Sredstva proradunske rezerve v prvem polletju leta 2016 niso bila porabljena, so pa bila
zagotovljen v visini 10.000,00 EUR.

Subvencije so bile v obravnavanem obdobju realizirane v viSini 18.506,57 EUR in vkljudujejo
subvencije javnim podjetjem.



zgradb in drugih pomembnih naprav. lzdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v
obdobju januar - junij 2016 znaiali 552.362,59 EUR in dosegaio le 16.390/o nairtovanih
investicijskih odhodkov proraduna za leto 2016.
Najvedjo vrednost predstavljajo izdatki za novogradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo v viSini
438.518,95 EUR ter zajemajo projekte, ki so razvidni iz realizacije NRP 30.06.2016.

Za natrte in drugo projektno dokumentacijo je obdina v obravnavanem obdobju 2016 porabila
84.350,67 EUR in dosegla 15,92%o realizacijo veljavnega proraduna.

2. 2.4. Investicijs ki transfe r i
Investicijski transferi se nanaiajo na nepovratna sredstva in so namenjena pladilu
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev.

V obdobju januar - junij 201 6 so investicijski transferi zna5ali 58.265,36 E[JR. Najvedji deleZ
odpade na investicijske transfere neprofitnim organizacijam in sicer 46.291.97 EUR. V prvi
polovici letosnjega leta je bilo v celoti realizirano sofinanciranje nakupa in nadgradnje
gasilskega vozila PGD Filovci v viSini 42.500,00 EUR.
Investicijski transleri dosegajo 2,39%o realizacije proraduna v obravnavanem obdobju 2016.

2.3 Proraiunski preseZek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

V bilanci prihodkov in odhodkov je obdina izkazala v obdobju januar - junij 2016 zgolj
pfadane prihodke in odhodke. Obdina je tako v obravnavanem obdobju leta 2016 tealizirala
prihodke v vi5ini 2.817.004,97 EUR in odhodke v viSini 2.435.682,15 EUR ter tako izkazuje
preseiek prihodkov nad odhodki v vi3ini 381.322,82 EUR.

2.4 lzkaz raiuna finaninih terjatev in naloZb

Y izkazu finandnih terjatev in nalozb za obdobje januar junij 2016 obdina izkazuje prejeta
vradila danih posojil od posameznikov in zascbnikov v vi5ini 80,00 EUR.

2.5 lzkaz raiuna financiranja

V radunu financiranja se izkazujejo tokovi zadolZevanja in odpladila dolgov.
V prvcm pollctju lctoinjcga lcta se obdina ni zadolZevala ne likvidnostno-kratkorodno in ne
dolgorodno.

Na dan 30. 6. 2016 je bilo odpladanih 2a24.662,58 EUR gtavnic dolgorodnega kredita.
rzkaz ratuna financiranja za obdino v prvem polletju leta 2016 tako izkazuje neto
zad,olLevanje v viSini - 24.662,58EIJR.

ob upostevanju preseZka prihodkov nad odhodki za prvo polletje leta 2016 v visini
381.322,82 EUR, neto zadollevanja v viiini -24.662,58 EUR ter prejeta vradila danih posojil
v vi5ini 80,00 EUR, obdina za obdobje januar - junij 2016 izkazuje povedanje sredstev na
radunih v viSini 356.740,24 EUR.

9
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Odprte obveznosti iz leta 2015 so bile v vedini realizirane in poravnane v skladu z veljavnimi
pogodbami in zapadlostjo po posameznih projektih oziroma investicijah.

Realizacija odhodkov proraiuna je prikazana v primerjavi s sprejetim oziroma veljavnim
planom po predpisani institucionalni, programski in ekonomski klasifikaciji.

V nadaljevanju podajamo obrazloZitev proradunske porabe po proradunskih uporabnikih in po
progftlmih proradunske porabe.

A-OBdINSKI SVET

Realizacija izdatkov na navedenem programu dosega 19,93%, karje niZje kot so planirana

sredstva, saj nekatere postavke v navedenem obdobju 5e niso bile realizirane oziroma so

realizirane v manjSem obscgu.

Najvedji porabnik proradunskih sredstev, v okviru katerega je predviden tudi preteZni del
proradunskih sredstev za posamezne programe in njihove podprograme, je Obiina z
oblinsko upravo. Realizacija v viSini 2.284.018,64 EUR (v enakem obdobju leta 2015

2.755.211,92 EUR) predstavlj a 94,16Yo celotne proradunske porabe v porodevalskem obdobju
in.je doseZena v viSini 27,84% planirane porabe. Pridakuje se, da bo vedji del proradunske

porabe realiziran do konca proradunskega leta, kar je vezano na realizacijo prihodkovne strani

proraduna, kakor tudi na izvedbo posameznih projektov bodisi tekodega oziroma
investicijskega zna(,aja. Na samo realizacijo pa vplivajo tudi pladilni roki, saj je del planiranih
projektov 2e frzitno izveden, ni pa 5e finandno, kar je vezano na zakonske pladilne roke

izvalalcem (30. dan od datuma prejema fakture).

V okviru navedenega institucionalnega porabnika proradunskih sredstev je v skladu z
zakonodajo poraba razdeljena na 20 programov in na podprograme, ki so analitidno prikazani
v tabeli >Realizacija proraduna od 01.01.2016 do 30.06.2016<.

Porodilo o izwievanj u proraduna 30.06.2016
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frEreffiffiffi
V okviru tega programa oziroma znotraj proradunskih postavk so bile v navedenem obdobju
izpladane plade Zupanu in izpladana nadomestila podZupanu za nepoklicno opravljanje
funkcije. Realizacija pa zajema tudi preostale stro3ke povezane z opravljanjem funkcije
Zupana in podZupana, kot je reprezentanca ter izdatki za sluZbena potovanja.

Poraba sredstev za delovanje Zupana in podZupana v obravnavanem obdobju januar-j unij
2016 zrnaia 30.283,77 EUR (v enakem obdobju leta 2015 30.190,82 EUR), kar je 44,66%o

planiranih sredstev za te namene.
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Ugotavlja se. da v obravnavanem obdobju prihaja do niZje realizacije od pridakovane. Vzrok
lahko vidimo v izvajanju investicij in projektov, ki so vezana na sredstva iz drZavncga
proraduna oziroma na evropska sredstva. Pri tekodi porabi pa ne beleZimo vedjih odstopanj od
nadrtovane porabe proradunskih sredstev. Najvedji procent porabe sredstev dosegajo podrodja,
ki zajemajo tekodi del proradunske porabe. Med taka podroija spada podrodje zdravstvenega
varstva (Podrod rabe 17 , ki je doseglo 47,79%o planirane proradunske porabe, podrodjee

trga dela in delovni pogoji (Podrodje porabe l0) ki je doseglo 47,70Yo planirane porabe,
podrodje lokalne samouprave (Podrodje porabe 06), ki je dosegto 40,5170 planirane
proradunske porabe, podrodje izobraZevanja odrod c orabe l9 , ki je doseglo 38,47%
planirane proradunske porabe, ter podrodje sociale Podrot rabe 20 , ki pa je dosegloc

45,22oh planirane proradunske porabe. Gibanja proradunske porabe po posameznih programih
je v navedenem obdobju potekalo v skladu z nadrtovanimi.

Vsa ostala podrodja proradunske porabe razen podrodja dru2benih dejavnosti. so dosegla
nizko realizacijo v primerjavi z veljavnim planom. V okviru druzbenih dejavnosti pa gre
predvsem za izdatke tekodega znadaja kot so dotacije in subvencije in se financirajo na osnovi
mesednih dvanajstink porabe oziroma na osnovi faktur za opravljene storitve (oskrbni stroiki
v domovih, vrtcih ...).

Podrodie porabe 070bramba in ukrepi ob izrednih dosodkih je v prvem polletju 2016
realizirano v visini 33,42%o. S posameznimi gasilskimi drustvi in z gasilsko zvezo so bili v
mesecu maju podpisani aneksi k pogodbam o opravljanju javne gasilske stuZbe, ki so osnova
za financiranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih druStev v obdini.

Podrodie oorabe l0 Trs dela in delovni oosoii zajema porabo proradunskih sredstev za
sofinanciranje izvajanja javnih del. Del odobrenih programov javnih del se je zadel s l.l.
2016, del pa tekom lera 2016, zato je vi5ina porabe proradunskih sredstev tudi temu primema.
V letu 2016 je obdina prijavila ved vsebin za iz.rajanle javnih det in tako dobila odobrena
sredstva za eno zaposlitev v okviru obdinske uprave, 6 zaposlitev v okviru programa
ohranjanje kulturne krajine , ki se izvaja na Kocljevini ter na eisti naravi, ter I zaposlitev za
varstvo okolja in ohranjanje narave, ki se prav tako izvaja v prosenjakovcih.

Ker za navedene vsebine niso bila planirana sredstva v okviru proraduna 2016 se bodo le ta
zagotovila z rebalansom proraduna. Z izvedbo in pridobitvijo sredstev za izvedbo navedenih
javnih del je obdina pripomogla k zaposlitvi 7 teZje zaposljivih oseb.

Podrodje porabe I I Kmetijstvo. gozdarstvo in ribistvo je realizirano v visini 19.4g1,32 EUR
oziroma 3,55% planiranih sredstev. v okviru navedenega programa je bilo najved sredstev

Porodilo o izvrSevanju proraduna 30.06.2016
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Podrorije pt-rrube l2 Pridobivanjc in distribucija energetskih surovin-spodbujanje rabe
obnovljivih virov energije, kjer smo planirali energetsko sanacijo stavb v obdini Moravske
Toplice ni realizirano in tudi verjetno v letu 2016 ne bo prislo do realizacije, saj bomo zaradi
spremenjenih uredb in nadinov izvedbe razpisov na MGRT v novi perspektivi (energetsko
pogodbeni5tvo), eventualne energetske sanacije lahko izvajali v konzorciju z ostalimi
obdinami ter v sodelovanju z LEA pomu{e.
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planiranih za izvedbo komasacije Martj anci-NorSinci in za izvedbo projekta >Obnova

vednamenskih objektov in infrastrukture za razvol vasi<. V letu 2016 razpisov na MKGP v
novi perspektivi 5e ni bilo objavljenih, zato se navedeni projekti tudi ne izvajajo. Za
komasacije so razpisi predvideni v naslednjih letih. za razvoj vasi pa razpisi v novi
perspektivi niso predvideni, zato iSdemo druge moZnosti financiranja.

Na podrodju prometa, prometne infrastrukture in komunikacij Podrod e rabe l3 e bilo
porabljenih 397.539,67 EUR in sicer najved za vzdrZevanje lokalnih cest in javnih poti v
viiini 212.371,40 EUR, za obnovo lokalnih cest v viSini 102.819,73 EUR ter za cestno

razsvetljavo 67.266,17 EUR, ki zajema stroSke elektridne energije in vzdrZevanja javne

r.Lz svetlj ave.

Na podrodju gospodarstva (podrodje porabe l4) je realizacija doseZena v vi5ini 7,05%. Do

tako nizke realizacije prihaja zaradi nerealiziranih projektov kot sta >Razvoj socialnega

podjetni5tva >Pannonia Slovanica< in projekta >Z gibanjem do zdravja<<.

Projekt Pannonia Slovanica zajema ureditev pogojev za izvajanje kmetijske in izobraZevalne

dejavnosti na lokaciji Prosenjakovci 67c. Na prvem razpisu dezmejnega sodelovanja SI-HU
nismo bili uspeSni, oddaja na drugi razpis je predvidena v juliju 2016. MoZnost za

financiranje je tudi preko LAS Goridko 2020 - razpis je predviden konec 2016. ISdemo tudi
druge moZnosti financiranja.

Projekt z gibanjem do zdravja pa je bil predmet prijave na razpis dezmejnega sodelovanja SI-

HU in je bil potrjen. Za(,etek izvedbe je predviden s 1.7.2016. Projekt se je v okviru
partnerstva preimenoval v >Green Exercise< - Razvoj turistidnih produktov za povedanje

prepoznavnosti kultume in naravne dedisdine ob slovensko-madZarski meji. Prav tako je bila
spremenjena dinamika in financiranje projekta za naS del projekta, ki je naslednja:

2017

SKUPAJ 8.210,00 129.620,00 13.620,00 6.210,00

ESRR 6.978,50 I r0.177,00 I 1.577,00 5.278,50

OMT 1.231,50 19.443,00 2.043,00 931,50

Vse spremembe in uskladiwe bodo vkljudene v rebalans proraduna Obdine Moravske Toplice

zalelo 2016 in seveda tudi v proradune prihodnjih let, v kolikor se nana5a na ta leta.

Podrodie porabe 15 Varovanie okol aln naravnedediidine je v o bravnavanem obdobju

doseglo v nominalni vrednosti realizacijo v vi5ini 162.601,37 EUR, od skupno planiranih

681.578,15 EUR in tako doscglo 23,86'l'o rcalizacilo. 67.254,70 EUR ozironta 4l,360z'o

sredstev je bilo porabljenih za programe zbiranja in ravnanja z odpadki, 86.895,15 EUR pa za

ravnanje z odpadno vodo. Storitve povezane z izvajanjem zbiranja in ravnanja z odpadki se

izvajajo preko programov odvoza nevamih in kosovnih odpadkov ter preko izvajanja projekta

>Rumena vreda<. Zbiranje nevarnih odpadkov je bilo v obdini Ze izvedeno in tudi realizirano.

Akcija zbiranja kosovnih odpadkov je bila v letosnjem letu v obdini ponovno organizirana in

sicer v mesecu maju 2016. Stro5ki akcije zbiranja kosovnih odpadkov zna5ajo cca 30.000,00

Porodilo o izvrSevanju proraduna 30.06. 2016
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EUR in jih bo potrebno vkljuditi v rebalans proraduna za leto 2016. Zbiranjc kosovnih
odpadkov pa 5e zmeraj poteka tudi po sistemu na klic in poteka skozi celo proratunsko leto.
Pri izvajanju pro gramov z odpadno vodo se nadaljuje izgradnja kanalizacije v Bogojini-VrSid.

Tudi na podrodju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti (Podrotie
porabe 16) kamor se vkljuduje oskrba z vodo je realizacija doseZena v vi5ini 30.55%. V
okviru navedenega programa se nadaljuje oziroma dokonduje izvajanle projekta >Ponrurski
vodovod<, s sekundamimi vodovodnimi kraki za priklop na pomurski vodovod, izgra.iena sta
kraka vodovoda Andrejci in Kandevci.

Podrodje zdravstvenega varstva Podrod e rabe 17 je v prvi polovici leta 2016 doseglo
47,79%o realizacijo oziroma 39.849,44 EUR. V okviru navedenega podrodja se pokrivajo
predvsem tekodi odhodki in sicer zdravstveni prispevek za obdane brez lastnih virov za
preZivljanje, ki je realiziran v viSini 36.521,43 EUR od skupno planiranih 68.000.00 EUR ter
mrli5ko ogledna sluZba. Na vi5ino navedenih stroSkov ni moZno vplivati, saj je njihova
realizacija odvisna od Stevila zavarovancev ter od Stevila mrliSkih ogledov oziroma obdukcij.

V okviru podrodja kulture, Sporta in nevladnih organizacij odrod rabe l8 so se sredstvae

v prvi polovici porabila za izvedbo programov tekodega znataja. Na osnovi javnega razpisa
so bile v mesecu maju podpisane pogodbe o sofinanciranju programov in projektov s

Sportnimi kakor tudi s kultumimi druitvi. Realizacija pa poteka 30. dan po prejemu zahtevka.

Na podrodju izobraievanja (Podrodie porabe l9) , kamor spada varstvo in vzgoja predsotskih
otrok, osnovno Solstvo, glasbeno Solstvo, izobraZevanje odraslih, pomod v osnovnem solstvu
(solski prevozi) in Studijske pomodi, je realizacija dosezena v visini 634.849,56 EUR, kar
predstavlja 26,060/o celotne proradunske porabe v prvem polledu 2016. 403.649,43 EUR je
porabljenih za varstvo in vzgojo predsolskih otrok kar predstavlja 49,16vo realizacijo v
primerjavi z veljavnim planom. osnovno solstvo je doseglo le 17 ,94%o realizacrjo, saj se
investicijsko vzdrZevarle izvaja v poletnih mesecih, ko so v Solah poditnice.

Na podrodju socialnega varstva so sredstva porabljena v visini 142.999,60 EUR oziroma
45,22 % planiranih sredstev za navedeni namen.

v navedenem obdobju 2016 je obdina v skladu s programom odpladala tudi det najetih
kreditov v viEiru 24 -662,-58 EUR.
V skladu z zakonom so bila v proradunsko rezervo obdine izlodena sredstva v visini I 0.000,00
EUR oziroma 50% planiranih.

Realizacija v vi5ini 58.722,80 EUR predstavlja 46,90yo realizacrjo planiranih sredstev za ta
namen. Realizacija je doseZena v okviru planirane in pridakovane porabe.

Porodi lo o izvr5evanju proraduna 30.06.2016
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KS()I_KS27- KRAJEVNE SKUPNOSTI
Poraba lastnih sredstev v krajevnih skupnostih je podrobno prikazana v realizaciii odhodkov
proraduna in skupno zna5a 51.284,00 EUR in je s tem dosegla 40.660/o realizacijo planiranih
sredstev za leto 2016, ki pa ne vkljudujejo preseZnih sredstev po posamezni krajevni
skupnosti v viSini 76.644,81 EUR. Z vkljuditvijo in razporedirvijo preseZka prihodkov nad

odhodki iz leta 2015 predstavlja realizacija v obravnavanem obdobju 25,29%o razpoloLljivih
sredstev kajevnih skupnosti.

Pri pregledu same realizacije proraduna obdine v prvem polletju 2016 je potrebno zapisati
naslednje ugotovitve:

- Poslovanje Obdine Moravske Toplice je potekalo nemoteno, brez likvidnostnih teZav.

- Obdina na dan 30.06.2016 nima zapadlih neporavnanih obveznosti.
- Projekti so se izvajali in se izvajajo v skladu z dinamiko javnih narodil in v skladu z

dolodenimi roki s strani sofinancerjev (driava, EU skladi).
- Tekodi odhodki in tekodi transleri so bili realizirani v skladu z nadrtovanimi oziroma v

skladu s pridakovanji.

- Prerazporeditve proradunskih sredstev so bile opravljene znotraj proradunskih postavk

med ekonomsko klasifikacijo (med posameznimi konti) na podlagi sklepa Zupana o

prerazporeditvah in med proradunskimi postavkami na osnovi sklepov obdinskega
sveta.

- Tekodi odhodki in tekodi transferi so v prvi polovici lela dosegli 36,610/o realizacllo v
primerjavi z veljavnim planom, investicijski odhodki in investicijski transferi pa so

dosegli le 17 ,26%o realizacijo predvidenih sredstev za ta namen.

Porodilo o izw5evanju proraduna za prvo polletje 2016 je pripravljeno v primerjavi s

sprejetim in z veljavnim proradunom za leto 2016 po vseh predpisanih klasifikacijah, kot je

bil sprejet tudi proradun za leto 2016. Realizacija prihodkov in odhodkov kakor tudi

rcalizzcija nadrta razvojnih programov je sestavni del porodila o izvrlevanju proraduna v

obdobjih januar-j unij 2016.

Moravske Toplice, iulii 2016

Pripravila:

Slavica Fujs

Zupan
Alojz GLAVAC, t.r.
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