OBRAZLOZITEV PREDLOGA REBALANSA PRORA.UNA
OB.INE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2016
I. UYOD
Proraiun Obdine Morat,ske Toplice z Odlokorn o proradunu Obdine Moravske Toplice za leto
20l6je bil sprejet na 5. redni seji obdinskega sveta 17.03.2015. Sam odlok je bil objavlj en v
Uradnem listu RS St. 2112015 z dne 2'7.03.2015 in je zadel veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS. Celotni proradun Obdine Moravske Toplice za leto 2016 (vsi sestavni deli
odloka splo5ni del proraduna, 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 7.546.93'7 EUR skupnih odhodkov.

-

Na 12. redni seji Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, dne 21.04.2016 je bil sprejet
tudi zakljudni radun proraduna obdine Moravske Toplice za leto 2ol5 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.
3112016 dne 29.04.2016. Sprejeta je bila tudi razporeditev ugotovljenih preseZnih sredstev
proraduna iz lela 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.

juliju leto5njega

leta je Zupan porodal Obdinskemu svetu Obdine Moravske Toplice
o izvrSevanju proraduna v prvem polletju 2016. Porodilo je prikazalo prime{avo realizacije s
sprejetim oziroma veljavnim proradunom. Sprejeti proradun je proradun, ki ga je sprejel
obdinski svet v mesecu marcu 2015, veljavni proradun pa vsebuje morebitne prerazporeditve
med proradunskimi postavkami kakor tudi vkljuduje prerazporeditve preseZnih sredstev iz
preteklega leta po zakljudnem radunu.

V

mesecu

Odlok o spremembi Odloka o proradunu Obdine Moravske Toplice za leto 2016 oziroma
rebalans proraduna obdine predlagamo v razpravo in sprejem Obdinskemu svetu Obdine
Moravske Toplice.
Predlagane so spremembe tako na strani prihodkov, kot tudi odhodkov. Ocenjuje se realnost

v proradunskem letu 2016 in sicer davdne, nedavdne kakor tudi
moZnosti pridobitve kapitalskih in transfemih prihodkov, saj je od sprejema proraduna pa do
sedaj na prihodke rplivalo kar nekaj dejstev.
NajpomembnejSa sprememba na strani prihodkov je zmanj5anje le teh iz naslova javnih
razpisov. V leto5njem letu ni bilo javnih razpisov za izvedbo raznih projektov, ki smo jih
predvideli s proradunom za lelo 2016, kot so projekti podeZelja, energetske sanacije stavb,
sanacija Dvojezidne osnovne Sole Prosenjakovci in drugi.
Zaradi zmanjlanje sredstev iz naslova javnih razpisov se posledidno zmanjiuje tudi planirano
zadollevanje obdine, saj mora obdina pri vseh sofinanciranih projektih zagotoviti svoj lastni
deleZ v razlidnih vi5inah, najmanj pa v vi5ini davka na dodano vrednost, ki je v vedini
sofi nanciranih projektov neupraviden stroSek.
prihodkov proraduna

Ugotavljamo pa tudi, da letnega plana prodaje ne bomo uresnidili oziroma ne bomo dosegli
take realizacije, kot smo jo prvotno nadrtovali.

Prav tako na novo vrednotimo potrebna sredstva za pokrivanje z zakonom dolodenih
obveznosti obdine, kakor tudi za nadaljevanj e ie zadelth prednostnih investicij v na5i obdini,
I

Vse vedje spremembe na proradunskih postavkah so opisane v nadaljevanju. V predlogu
rebalansa pa so upostevane le najnujnej5e spremembe, ki so potrebne zaradi zakonsko
dolodenih obveznosti kakor tudi zaradi uskladitve z realno pridakovanimi viri.

II. SPLOSNI DEL
A, BII,ANCA I'ITIHODKOV IN ODH()I)KOV

A/1. PRIHODKI
Prihodki skupaj s sredstvi iz preteklih let so v predlogu rebalansa proraduna za leto 2016
planirani v skupni vi5ini 6.237.541,56 EUR karje 82,24 %o planiranih v sprejetem proradunu.
Posamezne wste prihodkov,
vkljudujejo naslednje viSine:

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIEEK

7()O

-

po ekonomski klasifikaciji na nivoju 4 mestnih kontov,

7000 Dohodnina

-

z rebalansom se doloia viSina dohodnine v znesku 3.593.167'00

EUR
Dohodnina je t.i. r>glavarina<, katero je izradunalo Ministrstvo za finance v mesecu
decembru leta 2015 in jo posredovalo obdinam za pripravo obdinskih proradunov' V letu
2015 je Draavni zbor sprejel Zakon o izvrSevanju proradunov Republike Slovenije za leti
2016 tn 2017 (ZIPRS 1617). Z ZIPRS 1617 je bila dolodena viSina povprednine za leto
2016 v vi5ini 522,00 EUR po prebivalcu, karje enako porpredni po\prednini zaleto 2015.
Zakon o izwsevanju proradunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 med drugim
doloda tudi visino sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infiastrukturo in
investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev
obdine, ki so uvr5dene v nadrte razvojnih programov obdinskih proradunov in sicer 5 7o
0Z sredstev zagotavljata v obliki transfera iz
skupne primeme porabe obdin, pri demer se 2
drZavnega proraduna, 3 % sredstev pa v obliki odobritve dodatnega zadolZevanja obdin v
proradunu drZave.

Glede na zgoraj zapisano smo v rebalansu proraduna upo5tevali spremenjeni izradun
primeme porabe obdin, dohodnine, finandne izravnave ter sredstev za sofinanciranje
investicij po Zakonu o financiranju obdin za leto 2016.
703 DAVKI NA PREMOZENJE

-

7030 Davki na nepremiinine v vi5ini 257.000,00 EUR
Med davke na nepremidnine spada nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiSda, ki se
ocenjuje na podlagi realiziranih podatkov v letoSnjem letu ter na podlagi podatkov iz leta
2015 in odmemih odlodb. Ugotavljamo, da bo v letu 2016 delno opravljen zamik pladil iz
enega v drugo koledarsko oziroma proradunsko leto, saj je doloden rok za pladilo drugega
obroka NUSZ v mesecu decembru 2016.

-

7032 Davki na dediSiina in darila v viSini 45.864,56 EUR
Z rebalansom se davek na dedi5dine in darila v primerjavi s planom poveduje iz 1.620,00
EUR na 45.864,56 EUR, saj se glede na realizacijo v enajstih mesecih letoSnjega leta
priiakuje, da bo planirana viSina za leto 2016 bistveno viSja, kot smo nadrtovali.
Navedeno dajatev je zelo teZko predvideti , saj davek obdavduje premoZenje, ki ga frzidna
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oseba prejme od fizidne ali pravne osebe kot dedi5dino

ali darilo in se ne steje za dohodek
ureja dohodnino. Predmet obdavditve je tudi premoZenje, ki ga pravna
oseba prejme od pravne ali fizidne osebe kot darilo ali dedisdino, ki se ne steje za dohodek
po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.

po zakonu,

ki

Za premoZenje se Stejejo nepremidnine, premidnine (tudi vrednostni papirji in denar),
premo2enjske in druge stvame pravice.

-

7033 Davki na promet nepremitnin in na finanino premoienje v vi5ini 54.030,00
EUR se z rebalansom poveduje za 8 %. Navedeni davki so odvisni predvsem od prometa
z nepremidninami.

Pri prodaji nepremidnine gre za odpladni prenos lastninske pravice na nepremidnini in v
primeru, da pri prodaji ni bil obradunan ali pladan davek na dodano vrednost, se davek
odmeri po dolodbah Zakona o davku na promet nepremi dnh. Za prenos nepremidnin se
Steje tudi zarnenjava ene nepremidnine za drugo. Pri zamenjavi nepremidnine je davdni
zayezanec vsak udeleZenec v zamenjavi za wednost nepremidnine, ki jo odtuji.
704

DOMAdI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

7044 Davki na posebne storitve 3.000,00 EUR so davki povezani z dobidkom od iger na
sredo. v primerjavi z nadrtovanimi prihodki iz tega vira se vilina teh davkov zmanjsuje za
50 % in je odvisna od prejetih dobidkov od iger na sredo.
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev v viSini 542.500,00 EUR.
Drugi davki se z rebalansom povedujejo za 15,28 % v primerjavi z veljavnim planom za leto
2016. Y okvir navedenih davkov se kot najpomembnej5i razvr5dajo :
- okoljska dajatev za onesnaZevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- turistidna taksa ter
- pristojbine za vzdrLevanle gozdnih cest.

okoljska dajalev za onesnazevanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bila za leto
2016 v proradunu planirana v vi5ini 85.000 EUR in se z rebalansom poveduje na 97.000,00
EUR. Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaZevanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda se okoljska dajatev pladuje za onesnaZevanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda. V njej so dolodene lrste onesnaZ evanja, za katere se pladuje okoljska
dajatev, osnove za obradun okoljske dajatve, njena vi5ina in nadin obradunavanja, obveznosti
zavezancey in pladnikov za posamezno vrsto okoljske dajatve in prejemniki okoljske
dajatve.
Okoljska dajatev se pladuj e za dve wsti odpadnih vod:
- industrijsko odpadno vodo,
- komunalno odpadno vodo.

Turistidna taksa, ki je najvedji vir v okviru navedenih dajatev v vi5ini 440.000,00 EUR se v
primerjavi s planiranimi sredstvi poveduj e za 15,28 %. Glede na dosedanjo realizacijo in
realizacijo v letu 2015 se ocenjuje, da bo navedena taksa do konca leta vpladana vsaj v
predvideni viSini.

J

710 uDELEZBA NA

r)oBIiKU IN DoHoDoKI oD PnEMoZnNla

-

7100 UdeleZba na dobiiku javnih podjetij in javnih finaninih in5titucij se planira
v viSini do sedaj realiziranega dobidka iz leta 2015 javnega podjetja Saubemacher &
Komunala Murska Sobota v vi5ini 13.130,00 EUR.

7102 Prihodki od obresti se z rebalansorn zrnanj5ujejo na minimum, saj so trenutne
obrestne mere za likvidnostna sredstva zelo nizke oziroma so lahko tudi negativne.
Tako do zmanjSevanja viSine obresti prihaja predvsem zaradi nizkih obresti s strani
bank.

-

7103 Prihodki od premoZenja se z rebalansom planirajo v vi5ini 345.855,00 EUR.
To so prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od najemnin za stanovanje,
prihodki od najemnin in zakupnin za zemljrsi,a, prihodki iz naslova poslovnega najema
gospodarske infiastrukture, ki jo obdina daje v najem gospodarskim javnim sluzbam,
koncesijske dajatve iz naslova podeljenih koncesij ter prihodki iz naslova nadomestila za
sluZnost.

711

TAKSE IN PRJSTOJBINE

- Tlll

Upravne takse in pristojbine; Prihodki od pladil upravnih taks in pristojbin se z
rebalansom dolodajo na visino 8.000,00 EUR, karje ved kot smo planirali s proradunom, je
pa v okviru zbranih sredstev izleta2015.

712 DENARNE

KAZNI

denarne kazni se planirajo v vi5ini 3.000,00 EUR. Sem se
razvrSda nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo ter globe in porprednine za prekr5ke,
katerih realizacij a pa je nizka predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov, ki so vodeni s
7120 Globe

in druge

strani Medobdinske inSpekcije in redarstva.

7I3 PRIHODKI OD PRODAJI, BLA(;A IN STORITEV

-

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev se z rebalansom dolodijo
1.000,00 EUR in so ocenjeni glede na dosedanjo realizacijo.

714

v viiini

DRUGI NEDAVdNI PRIHODKI

?141 Drugi nedavini prihodki se z rebalansom zmanj5ujejo na 329.400,00 EUR, kar
predstavlja 98,38% planiranih sredstev. Do zmanjievanja prihaja v okviru namenskih
sredstev iz naslova od5kodnin, ki se zmanjiujejo iz 25.000,00 EUR na 10.000,00 EUR.
Vi5ina sredstev odikodnin je ocenjena na podlagi dosedanje realizaclje v letu 2016 in se
zmanj5uje predvsem zaradi manj zahtevkov iz naslova nastalih Skod do zavarovalnic.
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722 PIUHODKI OD PRODAJE ZEMLJIS' IN

NEMATERIALNEGA

PREMOZENJA
Predvidena sredstva v proradunu za leto 2016 iz naslova prodaje kmetijskih in stavbnih
zemlji5d se zmanj Sujejo za 618.000,00 EUR, saj obdini v letu 2016 ni uspelo prodati
premoZenja v takem obsegu, kot smo ga nadrtovali s programom razpolaganja
premoZenja.

710 TRANSFERNI PRIHODKI

-

7400 Prejeta sredstva iz drZavnega proraiuna se planirajo v viSini 1.782.047,,00
EUR in se z rebalansom zmanj5ujejo za 13,21 %. V tem proradunskem letu niso
pridobljena sredstva in posledidno ne bo priSlo do izvedbe projekta kot je ureditev
Dvojezidne osnovne Sole Prosenjakovci, komasacije, agromelioracije, projektov podeZelja
in tudi 5e za nekaterih manj5ih projektov.
Pregled posameznih projektov pa je razviden iz priloZene tabele >REBALANS prihodkov
proraduna obdine zaleto 2016<<.

-

7401 Prejeta sredsfva iz proraiunov lokalnih skupnosti, se povedujejo na 144.800,00
EUR in so namenjena za pokrivanje stro5kov medobdinskih sluZb in redarstva, kakor tudi
prenosu sredstev na kraj evne skupnosti za pokrivanje nastalih stroikov.

-

7412 Prejeta sredstva u driavnega proraiuna iz sredstev proraEuna EU iz
strukturnih skladov so planirana le viSini 10.638,00 EUR in so namenjena za pokrivanje
stro5kov izvajanja projekta >Green Excercise<< oziroma projekta, za katerega se je ob
sprejetju proraduna predvideval naslov >Z gibanjem do zdravja<. Za ostale projekte, ki smo
jih predvideli s proradunom v letu 2016 ni bilo objavljenih razpisov in ne bo financiranja.

A/ 2 STRUKTURA PRIHODKOV

davdni prihodki

Veljavni
plan
2016

%
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2
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indeks

4

5 (3/r )

2016
3

4.119.262

63,01

4.495.562

72,07

94 06

nedavdni prihodki

6't'7.535

8,93

700.435

I I 23

103,3 8

kapitalski prihodki
prejete donacije

698.000

9,20

80.000

1,28

11,46

0

0 00

0

0,00

transfemi prihodki

1.429.640

18,85

961.545

I S d?

67,26

skupaj

7.584.437

100,00 6.237.542

100,00

82,24

Ugotovitve:
- Davdni prihodki predstavljajo v predlogu rebalansa proraduna za 2016 vedji deleZ v
skupnih prihodkih kot v sprejetem proradunu, kar pomeni, de izvzamemo dohodnino, ki je
vir primeme porabe, se deleZ izvirnih prihodkov proraduna obdine v primerjavi s
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sprejetim proradunom poveduje

na radun zmanjSevanja

nedavdnih

in

transfemih

prihodkov.

-

v predlogu rebalansa 11,23 o v vseh prihodkih in se v
sprejetim proradunom povedujejo na radun povedanja vira iz naslova

Nedavdr.ri prihodki predstavljajo

primerjavi

s

komunalnega prispevka in prihodkov s strani obdanov iz naslova sofinanciranja investicij.

-

Kapitalski prihodki predstavljajo v predlogu rebalansa za leto 2016 1,28 % vseh
prihodkov. Kapitalski prihodki nastajajo v postopkih prodaje premoZenja na osnovi
programa razpolaganja s stvarnim premoZenjem in se z rebalansom bistveno zmanj5ujejo.
saj obdini ni uspelo prodati vsega premoZenja zastavljenega v navedenem programu.

-

o/o vseh
Transfemi prihodki v predlogu rebalansa za leto 2016 predstavljajo 15,42
prihodkov, kar je manj kot smo nadrtovali v planu proraduna. Razlog za zmanj5evanje
navedenih prihodkov je samo v ne realizaciji projektov, ki so bili planirani kot projekti, ki
se sofinancirajo s strani drZavnega proraduna oziroma ewopskih sredstev.

Skupni prihodki se v bilanci prihodkov in odhodkov v predlaganem rebalansu tako
zmanjsujejo na 6.237 .541,56 EUR. V teh prihodkih pa so po klasifikaciji vkljudeni tudi
prihodki vseh krajevnih skupnosti, ki so po posameznih krajevnih skupnostih razvidni v tabeli
)REBALANS prihodkov proraduna Obdine Moravske Toplice 2016<.

A/3 STRUKTURAODHODKOV
predlogu rebalansa proraduna za leto 2016 planirani v skupni visini
7.300.969,30 EUR, kar je za 14,91 % manj od planiranih v sprejetem proradunu.

odhodki so

v

Veljavni
plan

%

2016

Rebalans

%

indeks

4

s (3/1)

201 6
2

I

3

tekoii odhodki

2.493.759

29,06 2.554.876

34,99

102,45

tekodi transferi
investicijski odhodki

2.490.870

29,03 2.500.072

34,24

100,37

3.370.901

39,28 2.036.208

2'7,89

60,41

investicijski transferi

225.110

209.814

2,87

93,21

r00,00 7.-i00.969

100,00

85 09

skupaj

2,62

8.580.640

Ugotovitve:
- Tekodi odhodki predstavljajo v predlogu rebalansa proraduna za leto 2076 v skupnih
odhodkih 34,99 %,kar je za 5,93 % ved kot v sprejetem planu, v absolutnem znesku pa so
se povedali za 61.117 EUR oziroma so za2"/o vi5ji v primerjavi s planiranimi'

-

Tudi deleZ tekodih transferov se v predlogu rebalansa proraduna za lelo 2016 v skupnih
odhodkih poveduje iz 29,03 oh na 34,24 %. Visina tekodih transferov v predlogu rebalansa
znala 2. 500.07 2,00 EU R.
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Investicijski odhodki predstavljajo v predlogu rebalansa proraduna za leto 2016 kljub
zmanjSanju skoraj 40 %o delei 27,89 % oz. 2.036.208 EUR. Zmanj5anje investicijskih
odhodkov je povezano z zmanj5anjem transfernih prihodkov, ki so bili planirani za
ureditev Dvojezidne osnovne Sole Prosenjakovci ter za sofinanciranje drugih investicijskih
projektov.
Investicijski transferi v predlogu rebalansa proraduna za leto 2016 predstavljajo 2,87 % in
se v primerjavi s planiranimi povedujejo.
Gibanja odhodkov rebalansa proraduna obdine Moravske Toplice v primerjavi z veljavnim
proradunom nam prikazuje tudi naslednji graf
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10,00
5,00

0,00
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odhodki

transferi

investicijski investicijski

odhodki

transferi

Podrobna obrazloZitev sprememb na odhodkovni strani predlaganega rebalansa proraduna
obdine za leto 2016 je podana v obrazloZitvi posebnega dela proraduna.

B. RA.UN FINANTNIH TERJATEV IN NALOZB

v

radunu finandnih te{atev in nalozb planiramo prihodke iz naslova odprodaje stanovanj po
v podjetjih, kjer je obdina prodala

stanovanjskem zakonu ter iz naslova prodaje kapitalskih delezev
delnice, ki jih je pridobila iz naslova dedovanja.

C. RAdUN FINANCIRANJA
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
obdina je s sprejemom proraduna nadrtovala dolgorodno zadolzevanje v visini 62.500,00
EUR. Ker pa bo realizacija planiranih projektov v proradunskem letu realizirana niZje, kot je
bila planirana, se v proradunskem letu ne predvideva dodatnega zadolZevanja obdine.
5501 Odplaiila kreditov poslovnim bankam
Planiramo odpladila dela glavnice v skladu z anuitetnim nadrtom za Le najeti kredit pri
Regionalnem razvojnem skladu v skupni vrednosti 50.000,00 EUR.
7

D. STANJE SRtrDSTEV NA RA.dUNIH NA DAN 3T.12. PRETEKLEGA LETA
Upostevamo dejanski saldo sredstev na radunu proraduna na dan 31.12.2O15, ki je znalal
1.110.347,74 EUR. Stanje sredstev na radunih na dan 31.12. preteklega leta, ki je bilo
ugotovljeno po zakljudnem radunu proraduna Obdine Moravske Toplice za leto 2015 se
namenja za pokrivanje prirnanjkljaja v bilanci prihodkov in odhodkov proraduna obdine 2016,
v katero so vkljudene tudi vse prenesene obveznosti in terjatve iz leta 2O15, ugotovljene z
zakljudnim radunom proraduna obdine za leto 2015.
Z upoStevanjem navedenega dejanskega stanja se rebalans proraduna izenaduje, tako da so
proradunski odhodki enaki proradunskim prihodkom.

III. POSEBNI DEL
S predlaganim rebalansom so pravice porabe na nekaterih proradunskih postavkah znotraj
nandnih nadrtov spremenjene.
V nadaljevanju je prikazana tabela posebnega dela prora6una >Rebalans proraduna 2016(, ki
vsebuje naslednje stolpce:
- Sprejeti plan 2016
- Veljavni plan 2016
- Realizacija od 1.1. do novembra 2016
- Rebalans 2016
- Indeks predlog rebalansa/veljavni plan tekodega leta
fi

Kot je bilo Ze omenjeno v uvodu, predlagani rebalans ne posega bistveno v prerazporeditve
pravic porabe med proradunskimi postavkami znotraj proradunskih uporabnikov, oziroma
med uporabniki proraduna. Z rebalansom predlagane spremembe se nanasajo izkljudno na
po.u.irn" proradunske postavke, predvsem na podrodju investicij. Pri ostalih proradunskih
postavkah pa ge zgolj za uskladitve z dejanskim oziroma s pridakovanim stanjem.
A. ObEinski svet
S predlaganim rebalansom se viSina planiranih pravic porabe pri navedenern proradunskem
upbrabniku - )eblitsk'rn_syghrs ne spreminja in ostaja v planirani vi5ini, saj se realizacija
skupaj z oceno porabe do konca proradunskega leta giblje v nadrtovanih okvirih.
C. Zupan, podiupan
ViSina sretlstev ni proradunskih postavkah znotraj proradunskega uporabnika prav tako ostaja
o/o kar v nominalnem znesku pomeni 739 EUR.
nespremenjena oziroma se zmanj Suje za 1,1
Gre za .rskladitev posameznih stroSkov po ekonomski klasifikaciji glede na dosedanjo
realizacijo .
D. Nadzorni odbor
sredstva namenjena za delovanje Nadzomega odbora obdine z rebalansom ostajajo prav tako
v isti visini koi so bila planirana, saj je nadzorni odbor opravil nekaj nadzorov, ki so v
zakljudni fazi in zakalere se izpladilo pridakuje do konca leta 2016'
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E. Obiina-obiinska uprava
S predlaganim rebalansom se spreminja - znlluje pravica porabe
proradunskem uporabniku, ki vkljuduj e celotno porabo obdine in sicer:
- ekonomsko in fiskalno administracijo
- skupne adrninistrativne sluZbe in sploSnejavne storitve
- lokalno samoupravo
- obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih
- notranje zadeve
- trg dela in delovne pogoje
- kmetij stvo, gozdarstvo
- promet, prometno infiastrukturo in komunikacije
- gospodarstvo
- varovanje okolja in naravne dediSdine
- prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
- zdravstveno varstvo
- kulturo, Sport in nevladne organizacije
- izobraZevanj e
- socialno varstvo
- servisiranje javnega dolga ter
- intervencijske programe in obveznosti

pri

navedenem

na 6.847 .276,30 EUR oziroma za 16,53 %.
ko no ms ka in fis kalna administracua
Stro5ki se zmanjSujejo na osnovi zaradunanih provizij
tarifami bank oziroma Banke Slovenije.
0 2-E

v

skladu

z vsakokat veljavnimi

-Skuone a dministrativne sluib e in sploine iavne storitve
okviru navedenega podrodja proradunske porabe se s predlogom rebalansa visina sredstev
poveduje za 1,67 %o. Do povedanja prihaja predvsem zaradi predvidene vedje porabe na
proradunski postavi )stroski spletne strani obdine in E uprava< ter >Stroski ob obdinskem
prazniku<. Prav tako pa se predvideva vedja poraba v okviru programa razpolaganja in
upravljanja z obdinskim premoZenjem.
Do sprememb prihaj a znotraj podprogramov in proradunskih postavk, saj se pri nekaterih
vi5ina sredstev glede na dosedanjo realizacijo in pridakovanji do konca proradunskega leta
zmanjSuje, pri nekaterih pa poveduje.
Tako prihaja do povi5anja sredstev za namene stroskov objave vseh aktov in dokumentov v
okviru kataloga informacij javnega znadala, ki je objavljen na spletni strani )Lex localis<,
medtem ko se v letu 2016 zmanjsujejo stro5ki uradnih objav v uradnem listu, saj v letu 2016
nismo imeli za objavo tako obseZnih dokumentov kot v preteklem letu.
vi5ina sredstev za pokrivanje stroskov ob obdinskem prazniku se poveduje v nominalnem
znesku za 470 EUR oziroma za 4 o/o v primerjavi s sprejetim in veljavnim planom. Do
odstopanj prihaja znotraj proradunske postavke med posameznimi ekonomskimi nameni.
Z rebalansom proraduna za leto 2016 se namenja za razpolaganje in upravljanje z obdinskim
premoZenjem, kamor spada tudi vzdrZevanje celotnega obdinskega premoZenja, nekoliko ved
sredstev kot je bilo prvotno nadrtovano in sicer 2.610 EUR. Gre predvsem za pokrivanje
tekodih stroskov povezanih z urejanjem povriin v lasti obdine kot so odstranjevanle zarasti,
ureditev posameznih objektov in njihove okolice ter drugi stroski povezani z premoZinjem.
04
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06-Loktlna somouDrdva
Vi5ina sredstev v okviru navedenega podrodja se v globalu ne spreminja - nekoliko se
o/o. Znotraj
zmanjSuje v primerjavi z veljavnim planom - za 3.9876 EUR oziroma za 0,83
podrodja prihaja do uskladitev glede na dejansko realizacijo in pridakovanji porabe do konca
leta.

V okviru programa >Sofinanciranje

dejavnosti RRA se sredstva namenjajo za financiranje
nalog
v Pomurski regiji v programskem obdobju 2014-2020'
splo5nih
razvojnih
opravljanja
kijih na podlagi sklepa sveta Pomurske razvojne regije in na podlagi sklepa Razvojnega sveta
pomurske regije opravlja Razvojna agencija Sinergija - v preteklosti RRA Mura.
Vi5ina sredstev, potrebnih za izvajanje splo5nih razvojnih nalog, v javnem interesu, se dolodi
s strani MGRT in potrdi na Svetu Pomurske razvojne regije. Splo5ne razvolne naloge se
financirajo iz proradunov obdin in drlavnega proraduna, v predvidenem razmeqv 40 yo
zagotavljajo obdine, 60 yo pa zagotovi draava.

V okviru podprograma )06039001 Administracija obdinske uprave< so bila v okviru postavke
bruto plade in stro5ki dela uprave planirana sredstva za izpladllo stroSkov dela dvanajstim
zaposlenim, ki so bila tudi realizirana. vsa izpladila zaposlenim so bila opravljena v skladu s
sprejeto zakonodajo na podrodju plad za javne usluZbence in v skladu z veljavno kolektivno
pogodbo za javni sektor.
rebalansom pa se zrnanjlujejo oziroma usklajujejo stro5ki za vzdrievanje oprerne in
objektov, kakor tudi stroski za nabavo opreme za potrebe obdine in obdinske uprave, kjer
predstavlja najvedji strosek nabava sluZbene ga vozila, ki je nujno potrebna, saj je staro vozilo
dotrajano.

Z

07-obramba in ukrepi ob iz rednih tlosodkih
S predlaganim rebalansom sredstva v okviru navedenega podrodja ostajajo nesprem enj ena v
planirani viSini.
za izvajanle delovanja sistema za zaSdito, re5evanje in pomod so bili z izvajalci gasilske javne
sluZbe, to je z Gasilsko zvezo in gasilskimi druStvi podpisani aneksi k pogodbam o
opravlj anju javne gasilske sluZbe v Obdini Moravske Toplice, s katerimi se je dolodil nadin in
vi5ina financiranja. Obveznosti iz navedenih dokumentov so za dejavnost druStev ter za kritje
strolkov zavarovanja gasilskih vozil in operativcev dru5tva v vedjem delu realizirane, sredstva
za vzdrievanje in zamenjavo dotrajane gasilske zasditne in resevalne opreme pa se bodo
druitw dodelila na podlagi podane vloge po javnem poziru in obravnavi posebne strokovne
komisije glede na sprejeta merila do konca proradunskega leta 2016'

I0-Trs dela in delo vnl Doso

rebalansom proraduna se viSina sredstev za podrodje trga de la in s tem posledidno za
aktivno politiko zaposlovanja v primerjavi z veljavnim in sprejetim proradunom poveduje za
49,84 %. Z rebalansom gre predvsem za uskladitev potrebnih sredstev glede na dejansko
javnih del, saj ob
stanje in predvideno realizacijo do konca leta 2016 za izvajanje programov
.pr"j"-unlu p.oraduna 5e ni bilo znano, koliko in komu bodo odobrenajavna dela'
ugotavlja-se, da so potrebe po zaposlitvah preko javnih del izjemno velike, ter da se-iz leta v
je tudi obdina
let=o v navedene p.og.u.. vkljuduje vedno ved brezposelnih oseb. Tako se
prijavila v ved progrimov za izvajanje javnih del in dobila odobritev za zaposlitev ene osebe
l"tu 2016 na obdinski upravi ter 8 oseb, ki opravljajo dela na podrodju
)a' obdobje
""i"gu
kultume kajine, varstva okolja ter razvoja podeiella na Javnem podjetju iista Narava in na

Z

l0

in zaposlovanje invalidnih oseb Kocljevina v Prosenjakovcih.
Udeleienci pomagajo pri izvajanju kmetijske dejavnosti, za kar se je obdina zavezala MGRTju s podpisom pogodbe o brezpladnem prenosu premoZenja biv5ega prehodnega doma
Prosenjakovci.
Zayodr za usposabuanje

l- Kmetiistvo. so zlarstvo in ribiitvo
Sredstva se s predlaganim rebalansom zmanjSujejo za cca 405 tisod EUR. Do zmanjSanja
prihaja predvsem zaradi planiranih sredstev za izyedbo programov podeZelja ter komasacij in
agromelioracij, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, ki bi jih pridobili na osnovi javnih
rrupisov. Ker pa v letu 2016 navedenih razpisov ni bilo objavljenih, se le te postavke
zmanj Sujejo oziroma jih v letu 2016 ne nadrtuj emo ved.
I

sprejet in objavljen Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeZelja v obdini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016-2020
(objavljen v Uradnem listu RS, 19/16).
Na osnovi pravilnika in mnenja o skladnosti sheme de minimis pomodi, >De minimis pomodi
za ohranjanje oz. povedevanje rodovitnosti tal v obdini Moravske Toplice za programsko
obdobje 2010-2020< 5t. priglasitve: K-Moo4-58831G 4-201G, izdanega s strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prekano in Odloka o proradunu obdine Moravske Toplice za leto
2016, je Obdina Moravske Toplice za dodelitev nepowatnih sredstev kot drZavne pomodi za
podporo ohranjanju oziroma povedevanju rodovitnosti tar, v obdinskem glasilu Lipnica, St.
145, dne 30.06.2016 objavila javni razpis za podporo okanjanju oziroma povedevanju
rodovitnosti tal v obdini Moravske Toplice v letu 2016. Do priprave rebalansa proraduna so
bila s prispelimi vlogami sredstva tudi v celoti porabljena.

V letu 2016 je bil

Tako kot v letu 2015 prihaja do povedanja pri programu Gozdarstvo - Yzdrilevule gozdnih
cest, kjer mora obdina v skladu z zakonodajo poleg prejetih sredstev s strani drZave in
pristojbin za vzdrtevanje gozdnih cest nameniti tudi koncesijsko dajatev, ki jo prejme od
Sklada kmetijskih zemlji5d in gozdov za posekan in prodan les, ki je v lasti Republike
slovenije in z njimi gospodari Sklad. Ker paje bil proradun sprejet v zadetku leta 2015 in tega
5e ni bilo moZno nadrtovati se za navedeno vi5ini koncesijskih dajatev povedujejo tudi
sredstva za vzdrZevanje gozdnih cest.

l2 - Pridobivanie in distribuciio en erselskih surovin
letu 2016 je obdina v proradunu planirala izvedbo proj ekta >Energetska sanaci ia stavb v
obdini Moravske Toplice<, ki bi se financiral iz ewopskih sredstev. v letu 2016 so se

V

proudile moZnosti prijave na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in
rabi obdin (oznaka JoB 2016). Skupaj z LEA Pomurje je bilo ocenjeno, da obdina nima v
lasti stavb katerih energetska sanacija bi ustrezala pogojem razpisa. To bi bilo mogode le
preko konzorcija ved obdin, ki pa zaradi pomanjkanja interesa ni bil vzpostavljen.

- Promet, oromelna in lru ktura in ko mun ikaci ie
S proradunom je bilo na tem podrodju planirano 1.341.852,00 EUR oziroma v veljavnem
proradunu 1.554.918,06 EUR sredstev. S predlaganim rebalansom planiramo zniLanle
sredstev za ta namen porabe na 1.391 .793,96 EUR oziroma za l0,l % manj.
Planirana izvedba posameznih projektov na podrodju cestne infrastrukture in njihova
odstopanja od veljavnega proraduna z realizacijo izvedenih oziroma pladanih del pa je
razvidna v rebalansu Nadrta razvojnih programov 2016.
13
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Obnova lokalnih cest se je opravljala v skladu s sprejetim Nadrtom razvojnih programov. Do
odstopanj pa prihaja predvsem pri nekaterih nad(ovanih projektih in sicer:

-

Cesta

Kmci

Predvidena izdelava pro.iektne dokumentacije za ureditev ceste JP765771 proti pokopali5du v
Kmcih ni bila izdelana zaradi neurejenih lastni5kih razmeij.
Plodnik z JR in sanaciio dela ceste Boeoiina
Pri gradnji plodnikov in JR je bilo potrebno izvesti dodatna rodna gradbena dela zaradi gosto
poloZene in med seboj prepletajode elektro instalacije JR, telefonije in cevi za vgraditev
optidnih vlaken.
- Plodnik z JR Sebeborci
V izdelavi je tehnidna dokumentacija za enostranske plodnike v Sebeborcih samo ob drZavnt
cesti. Predviden a izdelava dokumentacije za enostranske plodnike ob lokalni cesti LC265211
Sebeborcih ni bila narodena, ker se njena dejanska gradnja v bliZji prihodnosti ne
predvideva.
Plodnik z JR Ivanci
predvidena izdelava tehnidne dokumentacije za enostranske plodnike v Ivancih ni bila
narodena, ker se je v vmesnem dasu ugotovilo, da bo zaradi ponavljajodih se defektov na
vaskem vodovodu prej (ali obenem) potrebno izdelati projektno dokumentacijo za zamenjavo
dotraj anega vodovodnega omreZj a.
- Ureditev ceste v Selu
Predvidena ureditev javne poti v Selu (JP766281) ni bila izvedena, ker poteka preve{anje
katastrskih mej v naravi in temu primemo je potrebno urediti lastni5ka razmerla in sluZnosti

v

-

za odvodnjo meteome vode.

-

Javna razsvetl ava Mora vske Toolice - TeSanov ci (kolesarska steza )

Predvidene aktivnosti v zvezi s tehnidno dokumentacijo za javno razsvetljavo Moravske
Toplice - Tesanovci (kolesarska steza) niso bile izvedene, ker 5e poteka urejanje lastniskih
razmerij na tem odseku kolesarske steze.
- Prenova iavne razsvetl a ve v Obdini Moravske Toolice
PreteZni del planirane prenove javne razsvetljave je vkljuden v projekt izgradnje plodnikov v
Bogojini, nekaj svetil pa je bilo zamenjano v sklopu vzdrZevatja javne razsvetljave.
- Odprto Siroko pasovno omrez ie obdin e Moravske Toplice
V Letu 2016 je bil izdelan Nadrt razvoja O SO obdine Moravske Toplice, ki predstavlja
strokovno - metodolosko podlago, da se obdina skupaj s sosednjimi poveZe v projektni
slovenski projekt izgradnje odprtega
se lahko neposredno vkljudi
konzorcij,
(projekt
ki bo v celoti financiran iz zasebnih
RuNe),
Sirokopasovnega omrezja na podezelju
Ewopski sklad za strateske investicije) ali pa po potrebi kandidira za
sredstev (EFSI
pridobitev sofinanciranja iz javnih nepowatnih sredstev (struktumih skladov).

v

ki

-

11-Gosoodarstvo

v p"d.dr

g".p"darstva se vkljuduje program >Spodbujanje in razvoj malega gospodarstva<<
tei >promocija Slovenije, razvoj t]uizma in gostinstva<. Sredstva za navedene proglame se
zmanjsujejo za 42,4 %o. Visina sredstev se usklajuje s predvideno tealizacljo do konca leta
2016.
Najvedji rpliv na zmanjSanje sredstev v primerjavi z veljavnim proradunom imajo projekti;
l>ureditev eospodarske cone Boeoiina< kjer se ni pristopilo k nakupom zemljisd iz razloga,
t", s*ri .p*.,"t owi*ti prostorski nadrt, predmet katerega je med drugim tudi sprememba
zemljiSd izsedanjih kmetijskih zemljiSd v obmodje gospodarske cone Bogojina'
>Iiarvoj socialneea p;dietnistv; ,)PAI.INONIA SLOVANICA<, za katerega so bila
pr"drid"ni-*"drtrui ,riSini 100.000,00 EUR. Z reba'lansom se v okviru tega projekta
zagotavljajo samo sredstva za zagon oziroma najnujnej5o opremo, ki je potrebna za zatetek
izvajanja projekta, ter za potrebno projektno dokumentacijo'

-

-
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se je zakljudil postopek brezpladnega prenosa biviega prehodnega doma v
Prosenjakovcih. objekt je bil odi5den, na lokaciji se izvaja kmetijska in izobraZevalna
dejavnost, vzpostavljenje tudi zaposlitveni cerfiet za telko zaposljive osebe.
- Projekt >,2-gibqSic!Lde_zdra{a< se v rebalansu preirnenuje v proj ekt >Green Exercise<Razvoj turistidnih produktov za povedanje kultume in naravne dedisdine ob slovenskornadZarski rteji. Za leto 2016 je za izvajanje prcjekta bilo predvidenih 150.000,00 EUR.
Projekt je bil v zadetku junija potrjen v okviru razpisa dezmejnega sodelovanja Slovenija
MadZarska. Izvedba se je zai,ela 1.8.2016, zakljudek je predviden 31.'1 .2019. projekt zajema
razvoj turistidnih produktov za povedanje prepoznavnosti kultume in naravne dedisdine ob
slovensko-madZarski meji, tako se predvideva v letu 2016 le realizacija stroskov v visini
8.210,00 EUR.
- Zmanjluje se tudi viSina sredstev na podrodju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva na
podrodju investicij predvsem zaradi projekta >Javna razsvetliava Brezi <
Moravskih
Toplicah, za kalero je bila ureditev javne razsvetljave izvedena v manjsem in zadovoljivem
obsegu v sklopu vzdrZevanje jar,ne razsvetljave.
Ureditev kolesarskesa omr a in Dovezav med obdinami
Projekt je bil s strani obdine predlagan za vkljuditev v Regionalni razvojni program pomurje
2020. Ker je financiranje programa v tej finandni perspektivi nejasno in vprasljivo se izvedba
zamakne v leti 2019 tn 2020.

V letu 2016

v

15- Varovanie okolia in naravne dediiiine
S predlaganim rebalansom se na tem podrodju zntinjejo sredstva za 14,05 yo oziroma za
95.788,15 EUR. Do najvedjega znii.evanja prihaja v okviru programa Ravnanje z odpadno
vodo in sicer do odstopanj prihaja pri naslednjih projektih:
Kanalizaciia Bo eoiina-VrSid
Ka:aalizacija Bogojina - vrsid je zgrajena v manjsem obsegu od nadrtovane, ker za en krak
zaradi nepridobitve potrebne sluZnosti, gradbenega dovoljenja ni bilo moZno pridobiti. So pa
bile tudi cene najugodnejsega ponudnika zelo nizke in so modno odstopale od povprednih
trZnih cen.

-

Kanalizaciia Moravske Tooli ce - Cuber
Projektna dokumentacija za kanalizacijo cuber ni bila narodena, ker se je v rmesnem dasu
pokazalo, da bo zaradi konfiguracije terena in stevila potencialnih uporabnikov, zadevo
potrebno dodatno preuditi.
- V okviru navedenega programa pa se povedujej o sredstva za sofinanciran ie izeradnie malih
disti lnih naprav iz 15 .000,00 EUR na 25.000,00 EUR in sicer se zaradi vedjega itevila prejetih
vlog ( 15) za sofinanc iranje nakupa in vgradnje malih distilnih naprav povedujejo zagotovljena
proradunska sredstva na predlagano vi5jo wednost. Z navedeno vi5ino sredstev bo v letu 2016
v celoti zagotovljeno sofinanciranje.
Kanalizaciia Berkovci - Proseniakovci - P orda5inci - M
evcr
Za obravnavano kanalizacijo je bila pred leti i,e tzdelana projektna dokumentacija, ki jo je bilo
potrebno prilagodi tr spremenjenim razmeram na terenu, ki so bile posledica komasac ije, delno
zaradi spremenj en e trase, ki je posledica projektiranja ceste in plodnika skozi nase lje, delno pa
tudi zaradi ie zastarate tehnologije drpaliid. Tako je bi lo potrebno v sklopu spremembe
tehnidne dokumentacije izdelati tudi nove geodetske nadrt
- Protiooolavna z aidita
Za izuajanje protipoplavne zasdite naselja Moravske Toplice pred navalom vode iz vzhodnega
dela Sirokih njiv, nismo uspeli urediti Lstniskih
za gradnjo, zato v tem delu zasdite
ni bilo moZno izvesti.
Natanden pregled je viden iz tabele posebnega dela proraduna in Rebalansa Nadrta
razvojnih
programov obdine 2016.

,u" iii
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okviru programa ))15029001 Zbirarye in ravnanje z odpadki< se visina sredstev poveduje
kar za l'15,23 o/o, kar v nominalnem znesku pomeni za 95.500,00 EUR. Do najvedjega
povedanja prihaja pri proradunski postavki )051,02,05,01, DeleZ obdine pri sofinanciranju
izgradnje ZSC Puconci. Do povedanja prihaja zaradi obveznosti, ki ob pripravi proraduna ie
niso bile znane in so bile dogovorjene s sklepom Zupanov obdin, ki so vkljudene v cERo
Puconci. Tako se del sredstev iz naslova najemnine, ki jo pladuje javno podjetje CERO
puconci v visini 50 o/o zdrul:uje v proradunskem skladu obdine Puconci. Ta sredstva so
namenjena za vzdri.evanje in nabavo nove opreme za potrebe de'lovanja centra. Za naso
obdino v letu 2016 to znaSa 34.000,00 EUR.
Prav tako se poveduje visina sredstev za odvoz kosovnih, nevamih in drugih odpadkov. V letu
2016 je Obdina Moravske Toplice ponovno organizirala akcijo odvoza kosovnih odpadkov, ki
pa v proradunu za leto 2016 ni bil nadrtovan, saj se v obdini izvaja odvoz kosovnih odpadkov
ia klic. Za akcijo odvoza kosovnih odpadkov je bilo potrebno v proradunu zagotoviti
dodatnih 30.000,00 EUR.
Prav tako se v letu 2016 povedujejo sredstva za pladilo stroskov odvoza rumene wede, saj je
bilo v proradunu predviden odvoz za prvo polovico leta, kajti po sprejemu novih cen se le ta
strosek vkljuduje v ceno storitve. Ker pa do sprejema novih cen 5e ni prislo, ostajajo stroski
odvoza rumene wede proradunsko breme.

l6-Proslors ko olaniranie in stanovan iska komunaln a deiavnost
Navedeno podrodje zajema dva progmma in sicer: prostorsko in podeZelsko planiranje in
komunalna dejavnost, kamor se razvrSda oskrba s pitno vodo.
rebalansom se s pridakovano realizacijo do konca leta usklajujejo strolki priprave
prostorskih planov obdine. Obdinski prostorski nadrt je v pregledu in usklajevanju pri
soglasodajalcih, zato je njegovo dokondanje odvisno od njihovih mnenj in morebitnih
dotlatnih zahtev. lzdelava oPPN za zadrievalnlk Sebeborci je bil predviden v obliki
sofinanciranja projekta, katerega nosilec bi bila sosednja obdina, ki ga tudi potrebuje v sklopu
priprave za ureditev vzhodne obvoznice. Ker projekt ni bil aktiviran, ga tudi nismo realizirali.

Z

Usklajujejo se tudi sredstva na podrodju vodooskrbe in sicer:
- Vodovod Moravsk e Toplice - Cuber
Obstojedi vodovod ni bil rekonstruiran, temved je bil v tej fazi samo podaljSan za cca 190 m
m.
dolZini cca
sekundamega voda ter zgrajen dodatni dalj5i hi5ni priklop
Rekonstrukiija obstojedega vodovoda je pogojena s celovitej5o reSitvijo javne infrastrukture

v

l0l

za zaselek Cuber.

-

lzsadn a vodovodnih t) rikl iudkov - sekundar
je bilo manj od
Dejansko potrebnih vodovodnih priklj udkov na obstojede vodovodno omreZje
nadrtovanih. Prikljudki, ki so vezanr na novo zgrajene krake pomurskega vodovoda, SO

bremenili drugo postavko obravnavanega proraduna in sicer postavko >Sekundami vodovodni
kraki za priklop na pomurski vodovod<.
- Pomurski vodovod
jih vodilna
nor.Ounl" *anortrlavedene proradunske postavke je posledica stro5kov, ki
obdina ni uspela uveljaviti pri ministrstw. v skladu z dolodenim raztezom v medobdinski
pogodbi bo o-bdino Moravske Toplice bremenil stroSek v vi5ini l6'000 EUR'
Pomurski vodovod II. faza
V zvezi s pomurskim vodovodom II. faza nismo prejeli nobenih informacij glede nadaljevanja
projekta pomurskega vodovoda, zato tudi niso nastali n obeni stro5ki iz tega naslova.

t4

Vodovod Andreici
Vodovod Andrej ci je bil izveden v nekoliko kaj5i izvedbi od predvidene dolZine. Izveden ni
bil del na koncu omreZja, ki je povezoval precej oddaljeno, Ze dalj dasa zapuSdeno in fizidno
obrabljeno stanovanj sko hi5o.
- Proiektna dokumentaciia za vodoos krbo in druei stro5ki
Manj5i stro5ki v zvezi z dokumentacijo in drugimi stro5ki, povezanimi z vodooskrbo so
bremenili posamezne postavke, ki se nana5ajo na vodovod in te postavke niso bremenili.

Z rebalansom pa se povedujejo tudi sredstva za ureditev komunalnih in drugih objektov v
naseljih za 3,7 %o oziroma za 3.707 ,21 EUR. Ugotavljamo, da se v obdini po naseljih pojavlja
vse ved potreb po ureditvi posameznih komunalnih in drugih objektov skupnega pomena.

V

predlogu rebalansa pa se zmanj5ujejo sredstva za nakup zanlji5d. Pri pridobivanju
nepranidnega prernoZenja bo porabljenih manj sredstev od predvidenih. Razlog za to je
predvsern v tem, da 5e potekajo postopki odmere zemljiSd za potrebe izgradnje javne
infrastrukture oz. drugi predhodno potrebni postopki. Ker postopki 5e niso kondani, pogodb Se
ni moZno sklepati. Navedena zernljiSda bodo vkljudena v program pridobivanja za leti 2017 in
2018.
Po podrodjih druZbenih dejavnosti - to so I
frvstveno varstvo 18- Ku ur(
rt in
nevladne organizaciie: 19-Izobraievanie in 20-Socialno varstvo se z rebalansom usklajujejo
stro5ki na posameznih proradunskih postavkah glede na dejansko realizacijo in glede na
pridakovano porabo 5e do konca leta 2016. Navedena podrodja so predvsem podrodja tekode
proradunske porabe in podrodja zakonskih obveznosti obdine.

v

predlogu rebalansa proraduna obdine za leto 2016 se sredstva povedujejo za potrebe pladila
zdravstvenega prispevka za obdane brez lastnih virov, ki je odvisno od stevila obdanov brez
lastnega vira preZivljanja.

Na podrodju kulture, Sporta in nevladnih organizacij se visina sredstev usklajuje z izvedbo
programov in ostaja v globalu nespremenjena v primerjavi z veljavnim proradunom oziroma
se nekoliko zmanjSuje.
Do spremembe prihaja pri izvajanju projektov na podrodju sporta in sicer pri naslednjih
projektih, za katere paje bil sprejet tudi sklep obdinskega sveta o prerazporeditvi sredstev:
- Investiciie v Sportno infiastrukturo
obdina Moravske Toplice je na razpis fundacije za leto 2016 prijavila projekt Ureditev
Sportne infiastrukture v obdini Moravske Toplice - umetno drsalisde, ki pa ni bil izbran za
sofinanciranje.
- Zunania Sportna ieri5da pri D OS Proseniakovci
letu 2016 je bila
faza projekta vednamensko rokometno igrisde izbrana za
sofinanciranje s strani Fundacije za 5port. v skladu z odlodbo o dodelitvi sredstev st. o-16269 je pri5lo do spremembe dinamike in virov financiranja. v avgustu 2016 se je pristopilo k
izvedbi 1. faze, katere zakljudekje predviden do konca 2016.

v

l.

-

Na podrodju varstva in vzgoje predsolskih otrok se visina sredstev usklajuje z dejanskimi
stroski po posameznih vrtcih. Poveduje se visina sredstev za vrtec Moravske Toplice za 6,gl
o/o oziroma
v nominalnem znesku za 48.000,00 EUR. Do povilanja prihaja zaradi sprejema
nove vi5je ekonomske cene za izvajanje programov vrtca in posledidno zaradi poveianja
subvencije cene, ki se je s 1.09.2016 povedala iz 1g,gg EUR na 45,23 EUR mesedno po
otroku.

15

Zmanjsujejo pa se sredstva na podrodju osnovnega Solstva, saj smo v proradunu nadrtovali
ureditev Dvojezidne osnovne Sole Prosenjakovci, za katero pa morajo biti v skladu z
zakonodajo sredstva zagotovljena s strani drZavnega proraduna. Ker pa do pridobitve sredstev
tudi v letu 2016 ne bo priSlo, se r.ravedeni projekt v letu 2016 ne bo izvajal.
lzvalanje programov socialnega varstva poteka v skladu s sprejetim proradunom. Pri pomocr
starsem ob rojstru otrok se sredstva usklajujejo glede na Stevilo prejetih vlog za novorojence,
ki pa jih je v letu 2016 ved, kot jih je bilo nadrtovanih s proradunom. Tako se sredstva za
pomod starsem ob rojstru otroka povedujej o za 5,26 % in sicer iz planiranih 57.000,00 EUR
na 60.000,00 EUR.
Povedujejo se tudi sredstva za izpladllo plade za druZinske pomodnike. V letu 2016 se nam je
z mesecem junijem povedalo Stevilo druZinskih pomodnikov iz 2 na 3 osebe.
V okviru izvajanja programov socialnega varstva starih ugotavljamo, da se povedujejo
potrebe po izvajanju pomodi na domu, karje razvidno tudi iz povedanja sredstev v rebalansu
proraduna. Sredstva za izvajanje pomodi na domu se povedujejo iz 38.500 EUR na 64.000,00
EUR. Posledidno pa ugotavljamo zmanj5anje oskbnih strolkov v socialnih zavodih.
22-Servisiranie iavnesa dolso
S predlaganim rebalansom proraduna se stro5ki povezani s servisiranjem javn ega dolga obresti in odpladila glavnice zmanjSujejo in so planirana v vi5ini dejanskih plad il obresti za
leto 2016. V letu 2016 bo Obdina Moravske Toplice v skladu z anuitetnim nadrto m odpladala
del v letu 2014 najetega kredita v vi5ini 50.000,00 EUR
F. Medobiinske inSpekcijske sluibe
Sredstva za Medobdinske inspekcijske sluZbe, ki delujejo Ze devet let in so samostojni
proradunski porabnik se zagotavljajo iz 10 obdin in iz driavnega proraduna. S predlaganim
iebalansom smo uskladili porabo z do sedaj realizirano in pridakovanji do konca leta 2016.
KSOl - KS27 Krajevne SkuPnosti
Kot samostojni proradunski porabniki so tudi krajevne skupnosti, katerih odhodki se prav tako
kot prihodki vkljudujejo v rebalans proraduna obdine. odhodkovna stran krajevnih skupnosti
lastnih sredstev posamezne krajevne skupnosti'
3e uiklajena z razpoloillivo viSino

VI. NAdRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Kot obvezni sestavni del proraduna in s tem tudi predloga rebalansa proraduna obdine za leto
2016 je Nadrt razvojnih p.ogru-ou. Nadrt razvojnih programov obdine Moravske Toplice
2ol5-i019 za leto 2016 si usklajuje z rebalansom proraduna za leto 2016 na vseh postavkah,
ki imajo investicijski znad,aj - to so investicijski odhodki in investicijski transferi ter projekti,
ki se dnancirajo iz sredstev Evropske Unije ne glede na njihov namen. Posamezna odstopanja
od nadrtovanih po posameznih projektih so obrazlozena Le v obrazloLitvi posebnega dela
rebalansa protu8unu, sam Nadrt razvojnih programov pa prikazuje podrobno primerjavo
projektov vkljudenih v rebalans z veljavnim proradunom'
an

Pripravila:
Obdinska uprava
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