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 I. UVODNI DEL PRORAČUNA 2019 IN 2020 
 
1 UVOD 
 Zakon o javnih financah opredeljuje proračun kot akt občine, s katerim so predvideni 
prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za določeno koledarsko leto. 
Gre za akt, s katerim se določijo programi in pravice porabe. Pravica porabe neposrednega 
uporabnika pa je prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni 
proračunski postavki, kontu.  
 
Proračun Občine Moravske Toplice je torej akt, s katerim so predvideni vsi prihodki in 
prejemki ter odhodki in izdatki občine za določeno koledarsko leto. S tem aktom se določijo 
posamezni programi in naloge, ki jih izvajajo občinski organi ter sredstva oziroma viri za 
izvedbo teh programov in nalog. 
 
Pri pripravi proračuna se že nekaj let zasledujejo cilji izvajanja proračunske reforme, ki so 
povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe: 

 kdo oziroma katere institucije porabljajo proračunska sredstva, 
 kako jih porabljajo oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev (področja porabe ) ter 
 za kaj se porabljajo javna sredstva (nameni porabe). 

Pri pripravi proračuna so prvenstveno upoštevani predpisi s področja lokalne samouprave, 
javnih financ, financiranja občin, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči.  
 
Postopke za pripravo in sprejem proračunov lokalnih skupnosti predpisuje sistemska 
zakonodaja. Skladno z določili Zakona o javnih financah so bila posredovana temeljna 
ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo proračuna, in sicer osnovni 
makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki služijo kot podlaga za planiranje javnofinančnih 
prihodkov in odhodkov za leto 2019 in 2020. Izhodišča temeljijo na usmeritvah politike Vlade 
Republike Slovenije. Za leto 2019 se predvideva letna nominalna rast BDP oziroma realno 
povečanje BDP za 3,4%, v letu 2020 pa za 3,4%. Prav tako se v letu 2019 pričakuje letna 
stopnja inflacije v višini 2,1% in v letu 2020 2,3%.  
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Pospešena gospodarska rast v preteklem letu in tudi v prihodnjih letih, ki se bo po 
predvidevanjih nekoliko zmanjšala a bo še vedno visoka je prispevala k večjim zahtevam po 
zvišanju plač in socialnih transferjev. Tako so Vlada Republike Slovenije in reprezentativni 
sindikati javnega sektorja podpisali Dogovor o plačah  in drugih stroškov dela v javnem 
sektorju. Določila dogovora so se vključila v Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ter z 
Aneksi v kolektivno pogodbo za javni sektor in kolektivne pogodbe posameznih dejavnosti. 
Na podlagi navedenih sprememb se predvidoma stroški dela povečajo v letu 2019 za 4% in 
prav  tako v letu 20120 za dodatnih 4%, kar pomeni povečanje plač za 1 oziroma dva plačna 
razreda. 
 
2 TEMELJNA  IZHODIŠČA PRIPRAVE PRORAČUNA ZA LETO 2019 IN 

2020 
 17. oktobra 2018 smo s strani Ministrstva za finance prejeli Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije za obdobje 2018 do 2021 skupaj s Proračunskim priročnikom za pripravo občinskih proračunov za leti 2019 in 2020.     Predstavljamo povzetek pričakovanj na podlagi podatkov UMAR Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2018 (september 2018), in sicer:  
 Jesenska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj za leto 2019 predvideva 3,7% odstotno rast bruto domačega proizvoda. Relativno visoka bo ostala tudi prihodnje leto 2020 in sicer 3,4%. K umiritvi pospešene gospodarske rasti bo prispevala predvsem nižja rast izvoza, ki bo po predvidevanjih nekoliko zmernejša a še vedno visoka.  
 V obdobju 2018–2021 bo rast investicij ostala visoka. Pomemben dejavnik rasti investicij bo tudi zasebna potrošnja. Rast zasebne potrošnje bo v prihodnjih letih nekoliko nižja predvsem zaradi umirjanja rasti zaposlenosti. Nadaljeval se bo zagon investicij, ki so se od začetka gospodarske krize močno skrčile. Krepitev se pričakuje na vseh segmentih investicijske aktivnosti, tako v gradbeništvu (stanovanjske in infrastrukturne investicije) kot tudi pri investicijah v opremo in stroje, ki jih bodo ob rastočem povpraševanju nadalje spodbujali visoka izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti in dobri poslovni rezultati podjetij. Tudi rast državne potrošnje se bo v letošnjem letu nekoliko okrepila, medtem ko se pričakuje v prihodnjih letih njeno postopno umirjanje.  
 Rast zaposlenosti (v letu 2018 še precej visoka) se bo v prihodnjih letih postopno umirila, predvsem pod vplivom demografskih sprememb. Število registriranih brezposelnih se bo še naprej zmanjševalo. Ob predvideni rasti gospodarske aktivnosti in zaposlovanja bodo na to vplivali tudi demografski dejavniki (nadomeščanje naraščajočega števila upokojitev, prehodi iz brezposelnosti v upokojitev).  
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 Rast plač se bo, ob ugodnih gospodarskih gibanjih in izrazitejšem pomanjkanju usposobljenih delavcev, v obdobju 2018–2020 krepila. Nadaljnje znižanje brezposelnosti in naraščajoče omejitve podjetij pri iskanju (predvsem usposobljenih) delavcev bodo postopoma povečevali pritisk na rast plač. Vendar ob tem pričakujemo, da bo težnja po ohranjanju konkurenčnega položaja še naprej pomembno vplivala na oblikovanje plač v zasebnem sektorju (zlasti menjalnem), tako da bo njihova rast ostala skladna s produktivnostjo. Rast plač se bo zvišala tudi v sektorju država, najbolj izrazito v prihodnjem letu ob predvideni sprostitvi preostalih ukrepov s področja zadrževanja rasti plač.  
 Inflacija bo do leta 2020 nekoliko presegla 2 %. Rast cen, ki se je lani po obdobju zelo nizke rasti oz. deflacije nekoliko povečala, bo letos še malo višja (1,8 %). K temu bosta prispevala predvsem močno zvišanje cene nafte in postopna krepitev rasti cen storitev. Ob nadaljnji rasti povpraševanja in krepitvi stroškovnih pritiskov se bo postopno zviševanje rasti cen v prihodnjih letih nadaljevalo. 

Podlaga pri pripravi finančnih načrtov uporabnikov proračunskih sredstev za leto 
2019 je letna stopnja inflacije (december/december predhod. leta) 2,3% oziroma 
povprečna letna rast cen 2,1%, za leto 2020 pa letna stopnja inflacije 
(december/december predhod. leta) 2,4% oziroma povprečna letna rast cen 2,3%. 

 Plače - Pri načrtovanju obveznosti iz naslova stroškov dela je potrebno upoštevati, da 
le-te izhajajo iz števila in strukture zaposlenih ter kadrovske politike posameznega 
delodajalca (občina, posredni uporabnik) v povezavi s predpisi, ki urejajo plače in 
druge pravice z delovnega razmerja v javnem sektorju. Pri posredovanju izhodišč 
proračunskim uporabnikom so pogajanja med sindikalnimi partnerji glede plač in 
drugih prejemkov v javnem sektorju še potekala in ni bilo mogoče predvideti 
morebitnih novih ali drugačnih obveznosti za prihodnja leta. Do priprave proračuna 
pa je prišlo do podpisa Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju 
med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, zato 
smo pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za 
socialno varnost upoštevali znane obveznosti, ob upoštevanju sprostitve še zadnjih 
ukrepov, torej trenutno veljavne predpise. 
Tako se masa sredstev za stroške dela v letih 2019 in 2020 v primerjavi z letom 2018 
poveča zaradi: 
-  povečanja plačnih razredov za delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred 

odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda za 1 plačni razred, 
- povečanje plačnih razredov za delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo 

anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 
in tarifnega razreda VII/2 za 2 plačna razreda, 
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- povečanje plačnih razredov za delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim 
razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, se uvrstijo za 3 plačne razrede višje. 

Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem dogovorom 
glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim 
pogodbam, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede, postopno, 
in sicer na naslednji način: 
-      s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja, 
-      s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in 
-  s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi 

povišanj. 
-  Redna delovna uspešnost se do 30. junija 2020 ne izplačuje.  
-  Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se do 30. junija 2020 

izplačuje v skladu z določili navedenega Dogovora. 
-  napredovanj iz leta 2018, ki se pričnejo izplačevati z decembrom 2018 in 
- napredovanj v letu 2019 - javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji 

plačni razred, v naziv oziroma višji naziv od 1. januarja 2019 dalje pridobijo 
pravico do višje plače 1. decembra leta v katerem izpolnijo pogoje za 
napredovanje.   

 Regres za letni dopust za leti 2019 in 2020 še ni določen, zato se upoštevajo določila, ki so veljala pri izplačilu regresa za leto 2018 in sicer: - za leto 2018 je za vse zaposlene, tudi tiste z višjimi plačami, uveljavljen regres za letni dopust v višini zakonskega minimuma (znesek regresa v višini minimalne plače; ta znaša 842,79 evra bruto). Neto znesek je odvisen od dohodninskega razreda zaposlenega. Regres pripada vsakemu zaposlenemu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta. 
 Planiranje nadomestil in povračil  - prehrana zaposlenih se planira v skladu z zadnjo znano vrednostjo (166. člen ZUJF)- regres za prehrano med delom od 1. julija 2018 dalje je 3,88 EUR na dan  - prevoz na delo se planira v skladu z zadnjo znano vrednostjo (168. členom ZUJF)  - z javnim prevozom – stroški prevoza  - če ni javnega prevoza, kilometrina (8 % cene bencina-95 okt.)  
 Jubilejne nagrade se za posamezno število let delovne dobe planirajo v enaki višini kot so bile v letu 2018. Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev. Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcu v javnem sektorju.  Članu reprezentativnega sindikata pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat (zavoda), na 
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predlog člana (Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013). 
 Solidarnostne pomoči se planirajo v višini 577,51 EUR (178. člen ZUJF).  
 Odpravnine ob upokojitvi se planirajo v skladu s 179. členom ZUJF.  (1) Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša dve povprečni mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dve zadnji mesečni plači zaposlenega, če je to zanj ugodneje.  (2) Zaposleni je v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.  (3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena zaposlenemu v javnem sektorju ob odhodu v pokoj pripada odpravnina v višini treh povprečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje, če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine.  (4) V primeru, da zaposleni po upokojitvi ponovno sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.  
 Minimalna plača (od 1. januarja 2018 dalje - bruto znesek)  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skladno z zakonskimi pristojnostmi uskladilo znesek minimalne plače. Ta v letu 2018 znaša 842,79 evra bruto. 
 Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence  Pri planiranju se upoštevajo usklajeni zneski minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence po premijskih razredih, ki veljajo od 1. januarja 2018 dalje.   TABELA : Del makroekonomskih izhodišč za pripravo proračuna VIR: Jesenska napoved, september 2018                                      2018                                    Jesenska                                    napoved 

2019 Jesenska napoved 
2020 Jesenska napoved 

BDP, realna rast %  4,4  3,7  3,4  
Bruto plače na zaposlenega, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v %  

1,7  2,8  2,6  

- zasebni sektor  2,3  2,6  3,0 
- javni sektor  0,4  2,9  1,5  
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Produktivnost dela (BDP) na zaposlenega, rast v %  1,5 2,1  2,6  
Končna potrošnja, realna rast v %  2,7  2,5  2,0  
- zasebna potrošnja  2,7  2,6  2,2  
- državna potrošnja  2,7 2,0  1,5 
- investicije v osnovna sredstva  9,0  8,5  7,5  
Inflacija (dec./dec.)  2,1  2,3 2,4  
Inflacija (povprečje leta)  1,8  2,1  2,3  

 Občine smo 26. 11. 2018 s strani Ministrstva za finance prejele predhodne podatke o višini 
primerne porabe občin, o dohodnini in finančni izravnavi za leto 2019. Pri predhodnih 
izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019 je 
upoštevana povprečnina v višini 573,50 evrov, ki je bila določena z Dogovorom o višini 
povprečnine za leto 2019 med Vlado in reprezentativnimi združenji občin. Višina 
dogovorjene povprečnine je uzakonjena s spremembami Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Ur. List RS št. 83/18 z dne 24.12.2018.  
 
Povprečnina je za občino zelo pomemben vir, saj se iz njenega naslova (v skladu z Zakonom o 
financiranju občin) financira izvajanje prenesenih nalog, ki jih morajo občine izvajati v skladu 
s sprejeto zakonodajo. Te naloge so vezane predvsem na zagotavljanje javnih služb in 
izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, kulture ipd. Ker pa sredstva iz 
naslova povprečnine ne zadoščajo za pokrivanje zakonsko določenih nalog občine so se vlada 
in reprezentativna združenja občin dogovorila o pripravi zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške 
občin. 
 
Kot pripomoček za lažjo pripravo predloga proračuna je Ministrstvo za finance posredovalo 
proračunski priročnik, ki naj bi služil občinam pri enotnem oblikovanju proračunov. V 
Proračunskem priročniku za leti 2019 in 2020 ni novosti glede sestave proračuna, v 
posameznih poglavjih so dana posebna opozorila, ki izhajajo iz ugotovljenih nepravilnosti pri 
pregledu proračunov preteklega leta. 
Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov je pripravljen za pripravo proračuna 
za leti 2019 in 2020. Iz njegove vsebine je razvidno, da zasleduje cilje izvajanja proračunske 
reforme, ki jo Ministrstvo za finance izvaja od leta 1999 dalje, in sicer uskladitev javne 
porabe z mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s 
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proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in sodelovanja pri 
razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna. 
 
Na podlagi navedenega se ocenjuje prihodek za financiranje primerne porabe iz naslova 
dohodnine, dela izvirnih davčnih prihodkov in finančne izravnave v letu 2019 na 
4.323.373,00 EUR. Ker pa za leto 2020 višina povprečnine in s tem primerna poraba še ni 
določena ocenjujemo, da bo ostala vsaj v isti višini kot je za leto 2019 in sicer v višini 
4.323.373 EUR.  
 
Način izračuna primerne porabe in vire za njeno financiranje določa Zakon o financiranju 
občin. Pri pripravi proračunskih izhodišč smo tako izhajali iz določil Zakona o financiranju 
občin in Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije ter določene višine 
povprečnine za leto 2019. Na osnovi teh določil smo pripravili izhodišča, na katerih temelji 
priprava občinskega proračuna za leti 2019 in 2020. Z izračunanim zneskom primerne porabe 
mora občina zagotavljati zakonske in ustavne naloge na svojem območju.  
Priprava proračuna za leto 2019 in 2020 izhaja iz ocene realizacije proračuna tekočega leta 
2018 tako na prihodkovni kakor tudi na odhodkovni strani. Upoštevana so izhodišča, ki nam 
jih je posredovalo Ministrstvo za finance za pripravo predlogov proračunov za leto 2019 in 
2020. Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov je prav tako pripravljen za leti 
2019 in 2020, občinam pa predstavlja tudi podlago za pripravo proračunov za ti dve leti. 
 
3 PRAVNE PODLAGE 
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. 
Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi 
občinskih proračunov. 
 
Pri pripravi predloga proračuna Občine Moravske Toplice za leti 2019 in 2020 ter pri pripravi 
finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine so bili uporabljeni naslednji 
predpisi:  

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 - popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF),  
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15: v nadaljevanju: ZFisP),  
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 



  ___________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Proračun 2019 in 2020                                                                                                                   
 

9

postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10) 
uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,  
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 
43/00),  
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 
57/05, 88/05-popr.,138/06 in 108/08),  
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).  

 
Pri pripravi proračuna se upošteva tudi podzakonski predpis Zakona o računovodstvu (Uradni 
list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:  

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 
108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17).  

 
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine 
upoštevati:  

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: 
UEM),  
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: 
ZSDrP). 

 
 Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine 
upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri 
pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim 
premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18). 
 
Na podlagi vseh teh predpisov, je sestavljen proračun Občine Moravske Toplice za leti 2019 
in 2020.  
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4 STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 
Proračun Občine Moravske Toplice za leto 2019 in 2020 sestavljajo: 
 

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
II. POSEBNI  DEL PRORAČUNA 
III.        NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE 2019-2022 
IV.        NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE 2020-2023 
V.  OBRAZLOŽITVE  

 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

 Splošni del proračuna Občine Moravske Toplice zajema podatke po ekonomski klasifikaciji, in 
je sestavljen iz : 

 bilance prihodkov in odhodkov, 
 računa finančnih terjatev in naložb ter  
 računa financiranja. 

Finančni del prihodkov proračuna in finančni del odhodkov proračuna občine vsebujeta 
podatke o realizaciji prihodkov in odhodkov v letu 2017, ocenjeno realizacijo za leto 2018 ter 
plan prihodkov in odhodkov za leto 2019 in 2020.   
 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov - v bilanci se na strani prihodkov izkazujejo: davčni 
prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki 
in prejeta sredstva iz Evropske unije. Na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo: 
tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere in 
plačila sredstev v proračun Evropske unije. 
 

B. Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, 
od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena 
sredstva za nakup kapitalskih naložb. 
 

C. Račun financiranja izkazuje odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s 
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter 
presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s 
financiranjem odplačila dolgov v računu financiranja. 
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POSEBNI DEL PRORAČUNA 
 V tem delu so odhodki razdeljeni po neposrednih proračunskih uporabnikih, po programski 
klasifikaciji, proračunskih postavkah in ekonomski klasifikaciji. Proračunske postavke 
vsebinsko opredeljujejo zakonske in pogodbene finančne obveznosti za tekoče in 
investicijske odhodke ter tekoče in investicijske  transfere. 
 

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 Skladno s predpisano metodologijo je pripravljen tudi Načrt razvojnih programov za obdobje 
od leta 2019 do leta 2022 oziroma 2020-2023, ki odraža razvojno politiko občine na področju 
investicijskih izdatkov občine ter drugih razvojnih programov projektov za naslednja štiri leta 
oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno 
večletno planiranje. Projekti, ki se v občini sofinancirajo iz državnega proračuna morajo biti 
vključeni tudi v Načrt razvojnih programov državnega proračuna. 
 
Načrt razvojnih programov je v prilogi. Načrt razvojnih programov za leto 2019 je usklajen s 
proračunom Občine Moravske Toplice za leto 2019, Načrt razvojnih programov za leto 2020 
pa s proračunom Občine Moravske Toplice za leto 2020. 
 
Obvezni sestavni del Proračuna je tudi KADROVSKI NAČRT, ki prikazuje dejansko stanje 
zaposlenosti v občini po delovnih mestih in načrtovane spremembe v številu in strukturi 
delovnih mest  v občinski upravi in skupnem organu »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« 
ter predvideno stanje zaposlenih v letu 2019 in 2020. 
 

OBRAZLOŽITVE 
 Obrazložitve zajemajo: 

 Obrazložitev splošnega dela proračuna 
 Obrazložitev posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov 

proračuna) 
 Obrazložitev načrta razvojnih programov. 
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5 SESTAVA IN ČLENITEV PRORAČUNSKE PORABE 
Pri pripravi proračuna občine je potrebno upoštevati klasifikacije javnofinančnih prejemkov 
in izdatkov. Prejemki in izdatki občinskega proračuna morajo biti prikazani po naslednjih 
klasifikacijah: 
 
- INSTITUCIONALNI – določa KDO uporablja proračunska sredstva (katere institucije). 
Neposredni proračunski uporabniki, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov, so razdeljeni 
na naslednje institucionalne enote: 

A.            Občinski svet 
C.            Župan, podžupan 
D.            Nadzorni odbor 
E.            Občina - občinska uprava 
F.              Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb 
KS 1-27   Ožji deli občine (27 KRAJEVNIH SKUPNOSTI)  

 
- EKONOMSKI –  določa KAJ se plačuje iz javnih sredstev (npr. davčni prihodki, nedavčni 
prihodki, kapitalski prihodki …., tekoči transferi, tekoči odhodki, investicijski transferi …). 
Predpisana je s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava.  
- FUNKCIONALNI – je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne 
primerjave. Na podlagi funkcionalne klasifikacije Ministrstvo za finance spremlja in obdeluje 
podatke o realiziranih odhodkih občin. Ministrstvo za finance je pripravilo tudi povezavo 
med podprogrami programske in pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije. 
Funkcionalna klasifikacija je določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih 
izdatkov (UL RS, št. 43/00) in je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih 
izdatkov po posameznih funkcijah občine. 
 
- PROGRAMSKI – določa ZA KAJ se porabljajo javna sredstva. Uporabljala se je le za pripravo 
državnega proračuna, od leta 2006 dalje pa se obvezno uporablja tudi za pripravo 
proračunov občin.  
Ministrstvo je pripravilo obrazložitve programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov, 
na podlagi katere je občinam olajšalo oblikovanje posameznih proračunskih postavk in 
njihovo uvrščanje v ustrezen podprogram. 
Programska klasifikacija je od 1. 1. 2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in 
izdatkih občin na podlagi ZFO, kar pomeni, da morajo občine po novem poročati o svojih 
izdatkih tako po ekonomski, kakor tudi po programski klasifikaciji.  
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Odhodki proračuna so tako v skladu s predpisano programsko strukturo razdeljeni na 
naslednje programske dele: 

 področja proračunske porabe  
 glavne programe   
 podprograme   
 proračunske postavke 
 konte. 

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma 
nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, 
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. 
 
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so 
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni 
s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima 
določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega 
se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti. 
 
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v 
finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno 
določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji 
glavnega programa. 
Proračunska postavka zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki 
ga izvaja posamezni neposredni uporabnik občinskega proračuna. 
 
Konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisano ekonomsko klasifikacijo oziroma 
kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je 
temeljna enota za izvrševanje proračuna. 
 Na podlagi 13. člena ZJF župan predloži občinskemu svetu:  

 predlog proračuna občine z obrazložitvami,  
 predlog letnega programa razpolaganja s kapitalskimi naložbami 
 načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine ter načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine  
 načrt pridobivanja premičnega premoženja in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem  
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 predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.  Sestavni del obrazložitve predloga proračuna občine pa je kadrovski načrt.  V proračunih za leto 2019 in 2020 so v posebnem delu proračuna podani finančni načrti 
neposrednih proračunskih uporabnikov: občinska uprava, krajevne skupnosti in občinski 
organi: občinski svet, nadzorni odbor in župan ter skupna občinska uprava. 
 Posebni del proračuna je prikazan po naslednjih institucionalnih enotah:  A         OBČINSKI SVET  B         ŽUPAN C         NADZORNI ODBOR  F          MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO KS 1    KRAJEVNA SKUPNOST ANDREJCI  KS 2    KRAJEVNA SKUPNOST BOGOJINA KS 3      KRAJEVNA SKUPNOST FILOVCI  KS 4 KRAJEVNA SKUPNOST IVANOVCI KS 5 KRAJEVNA SKUPNOST KRNCI KS 6 KRAJEVNA SKUPNOST MARTJANCI KS 7 KRAJEVNA SKUPNOST MORAVSKE TOPLICE KS 8 KRAJEVNA SKUPNOST MOTVARJEVCI KS 9 KRAJEVNA SKUPNOST NORŠINCI KS 10 KRAJEVNA SKUPNOST PROSENJAKOVCI KS 11 KRAJEVNA SKUPNOST RATKOVCI KS 12 KRAJEVNA SKUPNOST SEBEBORCI KS 13  KRAJEVNA SKUPNOST SELO KS 14 KRAJEVNA SKUPNOST TEŠANOVCI KS 15 KRAJEVNA SKUPNOST BUKOVNICA KS 16  KRAJEVNA SKUPNOST IVANCI KS 17 KRAJEVNA SKUPNOST BERKOVCI KS 18 KRAJEVNA SKUPNOST ČIKEČKA VAS KS 19  KRAJEVNA SKUPNOST IVANJŠEVCI KS 20 KRAJEVNA SKUPNOST PORDAŠINCI KS 21 KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE KS 22  KRAJEVNA SKUPNOST LONČAROVCI KS 23 KRAJEVNA SKUPNOST KANČEVCI KS 24  KRAJEVNA SKUPNOST FOKOVCI KS 25 KRAJEVNA SKUPNOST MLAJTINCI-LUKAČEVCI KS 26  KRAJEVNA SKUPNOST SUHI VRH KS 27  KRAJEVNA SKUPNOST VUČJA GOMILA  
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Temu je prilagojena tudi obrazložitev posebnega dela proračuna ter priprava načrtov 
razvojnih programov in njihova obrazložitev. 
 
V gradivu predstavljamo podatke v stolpcih, ki so obvezni, struktura pa je oblikovana v skladu 
s programsko klasifikacijo, ki je za leto 2019 in 2020 podobna oziroma enaka strukturi 
proračuna v predhodnih letih. 
 
V tabelah so prikazani naslednji stolpci: 

 realizacija 2017 
 ocena realizacije proračuna 2018 
 plan 2019 
 plan 2020 
 indeks predloga plana 2019 glede na realizacijo proračuna v letu 2017 
 indeks predloga plana 2019 glede na oceno realizacije proračuna v letu 2018 
 indeks predloga plana 2020 glede na oceno realizacije proračuna v letu 2018 
 indeks predloga plana 2020 glede na predlog plana 2019. 

Tudi Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2023 je pripravljen na enak način kot 
posebni del proračuna na predpisanem obrazcu oziroma po predpisani obliki in se po 
strukturi ne razlikuje od načrta razvojnih programov iz leta 2018, razen da vključuje 
morebitne nove projekte. 
 
Tabelarni deli proračuna so sestavni del Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 
2019 in Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020 in vsebujejo: 
 Bilanco prihodkov in odhodkov za leto 2019 in 2020 
 Prihodke proračuna občine za leto 2019 in 2020 
 Proračun občine za leto 2019 in 2020 
 Račun financiranja za leto 2019 in 2020 
 Načrt razvojnih programov 2019-2023 
 Finančne načrte Krajevnih skupnosti za leto 2019 in 2020 ter 
 Program dela s finančnim načrtom Medobčinske inšpekcije in redarstva. 
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II. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 2019 IN 2020 
 Splošni del proračuna vsebuje tri bilance: 
 A/ Bilanci prihodkov in odhodkov 
 B/ Račun finančnih terjatev in naložb ter 
 C/ Račun financiranja. 

Omenjene bilančne sheme po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov 
so predpisane s strani MF in so podane v prilogi proračuna.  
V nadaljevanju je prikazana tabela »Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2019 in leto 
2020« - Splošni del, ki vsebuje naslednje  stolpce: 

 realizacija 2017 
 ocena realizacije proračuna 2018 
 plan 2019 
 plan 2020 
 indeks predloga plana 2019 glede na realizacijo proračuna v letu 2017 
 indeks predloga plana 2019 glede na oceno realizacije proračuna v letu 2018 
 indeks predloga plana 2020 glede na predlog plana 2019. 

 
1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

PRIHODKI V predlogu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2019 je v Bilanci prihodkov in 
odhodkov skupaj načrtovanih 9.465.851,00 EUR prihodkov in 10.280.851,00 EUR odhodkov. 
Prihodki se v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2018 povečujejo za 29%.  
Prihodki za leto 2020 so načrtovani nekoliko višje - za 3% v primerjavi z načrtovanimi za leto 
2019. Za leto 2020 pa so odhodki planirani v višini 10.907.387,00 EUR in se v primerjavi s 
planiranimi za leto 2018 povečujejo za 6%. 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov prikazani:  

 davčni prihodki (70); 
 nedavčni prihodki (71); 
 kapitalski prihodki (72), 
 prejete donacije (73) in 
 transferni prihodki (74 - transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in 

prejeta  sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU). 
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V celotni višini planiranih prihodkov za leto 2019 in 2020  se predvideva naslednja struktura: 
 

Vrsta prihodkov Realizacija proračuna 2017 
Struktura v % 2017 Ocena realizacije 2018 

Struktura v 2018 % Predlog proračuna 2019 
Struktura v 2019% Predlog proračuna 2020 

Struktura v 2020% 
Davčni prihodki (70) 4.997.619,62 68,24 4.998.165,00 67,74 5.456.373,00 57,64 5.283.373,00 53,89 
Nedavčni prihodki (71) 1.130.386,23 15,43 1.033.288,00 14,00 1.019.310,00 10,77 1.008.510,00 10,29 
Kapitalski prihodki (72) 501.131,29 6,84 150.000,00 2,03 1.428.249,00 15,09 1.733.551,55 17,68 
Prejete donacije (73) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transferni prihodki (74) 694.761,91 9,49 1.196.880,00 16,22 1.561.919,00 16,50 1.763.652,45 17,99 
Prej. sredstva iz EU (78) 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 15.000,00 0,15 
Prihodki skupaj 7.323.899,05 100,00 7.378.333,00 100,00 9.465.851,00 100,00 9.804.087,00 100,00 

 
 
 Graf: Struktura prihodkov proračuna po letih 2017, 2018, 2019 in 2020 
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Graf: Prihodki proračuna 2019 
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 Graf: Prihodki proračuna 2020 
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 Iz tabele in grafov lahko razberemo gibanje prihodkov v proračunih za leti 2019 in 2020. 
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70 Davčni prihodki 
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih 
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s 
posebnimi zakoni. Za davčne prihodke velja, da največji del teh prihodkov - dohodnina še 
vedno zapade v koncept izračuna primerne porabe občine. Zakon o financiranju občin deli 
davčne prihodke na tiste, ki predstavljajo občini del lastnega davčnega vira in na tiste, ki so 
kot odstopljeni vir davkov iz državnega proračuna. To pa pomeni, da se davki iz naslova 
dohodnine zbirajo v državnem proračunu in na podlagi izračuna višine primerne porabe 
odstopijo občini kot odstopljeni davčni vir.  
Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov 
proračuna za leto 2019 in 2020 načrtujemo med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko 
klasifikacijo prihodke po naslednjih skupinah prihodkov: 

 davki na dohodek in dobiček, 
 davki na premoženje, 
 domači davki na blago in storitve. 

Davčni prihodki se ocenjujejo na višino 5.456.373 EUR v letu 2019 in 5.283.373 EUR v letu 
2020 in predstavljajo 58% vseh prihodkov proračuna v letu 2019 in 54% v letu 2020.  
 
Graf: Primerjava davčnih prihodkov po letih v EUR 
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V nominalni vrednosti se davčni prihodki iz leta v leto povečujejo, kar pa ne pomeni tudi v 
strukturi vseh prihodkov proračuna. Struktura prihodkov proračuna po letih kaže, da 
nominalno povečanje davčnih prihodkov ne pomeni tudi povečanja deleža le teh prihodkov v 
celotnih prihodkih proračuna. To nam lepo prikazuje naslednji graf, kjer vidimo, da so 
predstavljali davčni prihodki v realiziranem proračunu  leta 2017 68%, v letu 2018 67%, v 
planiranih proračunih za naslednji dve leti pa se delež ponovno znižuje in sicer v letu 2019 na 
58% in v letu 2020 54%.  
 
Graf: Primerjava deležev davčnih prihodkov v celotnih prihodkih proračuna po letih  
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700 Davki na dohodek in dobiček 
 Glavni vir davčnih prihodkov je dohodnina, ki jo država odstopa občinam na podlagi Zakona o 
financiranju občin, ki določa način financiranja občin. Dohodnina je namenjena občinam za 
financiranje primerne porabe. Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v 
predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in za leto, za katero se izračuna 
primerna poraba. Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz naslova dohodnine je primeren 
obseg sredstev, ki se izračuna po enačbi iz 13.a člena ZFO-1. Na višino primernega obsega 
vpliva povprečna primerna poraba na prebivalca v državi, indeks raznolikosti občin in število 
prebivalcev v občini. 
Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1. Dohodnina se izračuna v treh korakih 
in sicer: 
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 70 % dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene 
dohodnine 

 preostalih 30 % skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinah pa 
se razdeli najprej na solidarnostno izravnavo in nato še dodatno solidarnostno 
izravnavo. 

Sredstva odstopljene dohodnine se v primerjavi z oceno realizacije za leto 2018 zmanjšujejo  
za 1%. V strukturi vseh prihodkov predstavlja v letu 2019 dohodnina kot odstopljeni vir  43 % 
in v letu 2020 42%. 
 
Dohodnina izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1 se nakazuje občinam tedensko po enakih 
deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana, ter na način, 
ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam. 
 

Vrsta prihodka Leto Ocena PLAN PLAN 
  2017 realizacije 2019 2020 
    2018     
Dohodnina 3.926.831,00 4.162.265,00 4.094.173,00 4.094.173,00 
Skupaj prihodki proračuna 7.323.899,05 7.378.333,00 9.465.851,00 9.804.087,00 
Delež dohodnine v skupnih prihodkih 53,62 56,41 43,25 41,76  
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703 Davki na premoženje 
 
7030 Davki na nepremičnine 
V okviru davkov na premoženje se na področju obdavčitve nepremičnin vključujeta dva po 
namenu različna sistema. Eden je sistem obdavčitve prenosa lastništva oziroma pridobitev 
lastništva na nepremičnini, drugi pa sistem obdavčitve posedovanja nepremičnin. V prvo 
skupino se uvrščata davek na promet nepremičnin ter davek na dediščine in darila, ki sta tudi 
vir občinskega proračuna. V drugo skupino pa spadajo: davek od premoženja, pristojbine za 
vzdrževanje gozdnih cest ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki so prav tako vir 
občinskega proračuna ter davek na nepremično premoženje večje vrednosti, ki je vir 
državnega proračuna.  
Največji delež med davki na nepremičnine predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča.  
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice je bil 
objavljen v Uradnem listu RS št. 70/2017 z dne 11. 12. 2017, v veljavo je stopil dne 12. 12. 
2017, uporablja pa se od 1. 1. 2018. 
 
Določbe 218c. in 281č. člena ZGO-1 v zvezi z pridobivanjem podatkov za namene odmere 
nadomestila občine napotujejo na upoštevanje podatkov iz uradnih evidenc (kataster stavb, 
zemljiški kataster, register nepremičnin). V skladu z določili 218a. člena ZGO-1 se 
nadomestilo odmerja na celotnem območju občine za vsa zazidana stavbna zemljišča in za 
vsa nezazidana stavbna zemljišča, ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje. Oprostitve 
plačevanja nadomestila določa 59. člen Zakona o stavbnih zemljiščih. Vsebinsko je prilagojen 
veljavni zakonodaji in sodni praksi. Sredstva zbrana iz naslova nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč predstavljajo sredstva, ki jih občina na podlagi odloka zbere od fizičnih in 
pravnih oseb. Zbrana sredstva so namenska za opremljanje stavbnih zemljišč in so 
najpomembnejši vir lastnih prihodkov. 
Zaradi navedenih uskladitev iz naslova sprejetega odloka in rednih letnih posodobitev, ki 
obsegajo:  
 spremembe zavezancev zaradi sprememb lastništev zemljiških parcel (z objekti) 

zaradi prometa z nepremičninami,  
 dedovanj ali izvedenih darilnih pogodb na nove zavezance,  
 vnos podatkov o spremembah zemljiških parcel iz nezazidanih stavbnih zemljišč v 

zazidana stavbna zemljišča zaradi pridobljenih gradbenih dovoljenj investitorjem,  
 upoštevanje rešenih pritožb zavezancev v preteklem letu,  
 posodobitev evidence nezazidanih stavbnih zemljišč iz naslova sprejetja OPPN,  
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 uskladitev podatkov v evidenci z ostalimi uradnimi evidencami (REN, eZK, kataster 
stavb),  

 posodobitev podatkov o zgrajeni komunalni infrastrukturi v preteklem letu 
je prišlo v letu 2018 do zamika izdaje odločb s strani Finančne uprave Republike Slovenije. 
Odločbe za plačilo prispevka za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018 so bile oz. bodo 
posredovane zavezancem v začetku leta 2019. Tako se v letu 2019 na strani prihodkov 
pričakuje večji priliv in sicer za leto 2018 in 2019 v skupni višini 441.000 EUR v letu 2020 pa le 
za leto 2020 v višini 268.000 EUR. 
 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letih 2019 in 2020 ostaja kot lastni vir 
občinskih proračunov vse do morebitnega sprejema  zakona o davku na nepremičnine. 
 
7032 Davek na dediščine in darila 
Obveznost plačevanja davka predpisuje Zakon o davku na dediščine in darila. Zavezanec za 
plačilo davka je fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi 
dedovanja ali darovanja. Davčni zavezanec je tudi fizična oseba, ki prejme premoženje na 
podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju oziroma na podlagi darilne pogodbe za primer 
smrti. Za pravne osebe zasebnega prava po tem zakonu se štejejo: društva, fundacije, skladi, 
ustanove, zasebni zavodi in gospodarska interesna združenja. Osnova za davek je vrednost 
podedovanega ali v dar prejetega premoženja v času nastanka davčne obveznosti po odbitku 
dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje ta davek.  
Davki na dediščine in darila so v letu 2019 in 2020 ocenjeni glede na predvidevanja in 
realizacije iz preteklih let. So pa zelo nepredvidljivi vir za planiranje.  
 
7033 Davek na promet nepremičnin 
Obveznost davka na promet nepremičnin na območju RS predpisuje Zakon o davku na 
promet nepremičnin. Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži. 
Davek na promet nepremičnin fizičnih in pravnih oseb je zelo težko natančno predvidevati, 
saj je višina odvisna od delovanja trga na področju nepremičnin. Prihodki iz naslova davkov 
na promet nepremičnin in na finančno premoženje fizičnih in pravnih oseb so v letu 2019 in 
2020 ocenjeni na višino 95.100 EUR. Predvidevamo, da bo v prihodnjih letih trg z 
nepremičninami ostal vsaj v takem obsegu kot v preteklih dveh letih oziroma bi naj zabeležili 
porast navedenega davka. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec 
nepremičnine.  
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704 Domači davki na blago in storitve  Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so ocenjeni v višini 775.000 EUR in 
predstavljajo 8,2% v letu 2019 oziroma 7,9% vseh prihodkov proračuna v letu 2020. Prihodki 
iz naslova teh davkov so planirani na podlagi ocene realizacije leta 2018 in dejanskih 
okoliščin, ki vplivajo na višino davkov predvidenih za leto 2019 in 2020. 
 

Vrsta prihodka Leto 2017 Ocena realizacije 2018 
Plan 2019 Plan 2020 

Domači davki na blago in storitve 606.569,81 664.400,00 775.000,00 775.000,00 
Skupaj prihodki proračuna 7.323.899,05 7.378.333,00 9.465.851,00 9.804.087,00 
Delež  v skupnih prihodkih 8,28 9,00 8,19 7,90  
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Domači davki na blago in storitve

  
Prihodki iz tega naslova vključujejo: 
  
7044 Davke na posebne storitve, ki zajemajo davek od dobitkov od iger na srečo, ki je lahko 
iz leta v leto zelo različen in je odvisen od dobitka fizične osebe našega občana, ki zadene pri 
igrah na srečo v naši državi. Predmet obdavčitve je vsak dobitek, ki je bil pridobljen pri 
klasičnih igrah na srečo, kot jih določa ZIS v 10. členu. Za dobitek po tem zakonu se šteje 
vsako izplačilo dobitka, ne glede na obliko, v kateri je bil izplačan. Šteje se, da je dobitek 
pridobljen na dan, ko je izplačan ali kako drugače dan na razpolago dobitniku. Ne glede na 
navedeno, pa ni obdavčen dobitek od klasičnih iger na srečo, če je vrednost dobitka manjša 
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od 300 evrov. Davčni zavezanec za plačilo davka na dobitke, je dobitnik, ki v skladu z 
zakonom, ki ureja igre na srečo, pri klasičnih igrah na srečo pridobi dobitek. Plačnik davka na 
dobitke je prireditelj klasične igre na srečo. Davčna osnova je vrednost pridobljenega 
dobitka. Davek na dobitke, se plača po stopnji 15% od davčne osnove.  
 
Med drugimi davki na uporabo blaga in storitev se tudi v letu 2019 in 2020 planirajo sredstva 
iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se v 
skladu s programom namenjajo za izgradnjo kanalizacijskih sistemov oziroma za vlaganja v 
komunalno infrastrukturo, namenjeno odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in se 
s tem izboljšuje stanje v okolju. Sredstva so planirana na osnovi predloženih podatkov 
pooblaščenih pobiralcev teh dajatev, to je Javnega komunalnega podjetja Čista narava.   
 
704700  Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se pobira 
zaradi odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali 
posredno s ponikanjem v podzemne vode. Občina je upravičena do nakazila sredstev, ki so 
pobrana od zavezancev na njenem območju za odvajanje komunalne odpadne vode, če se ta 
sredstva vložijo v infrastrukturo javne službe v skladu z operativnim programom varstva 
okolja na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.  
 
704704 Turistična taksa  
Turistična taksa je določena z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Je pavšalni denarni 
znesek, ki ga plačuje turist, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča 
uporablja storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu. 
S 1. 1. 2019 so se začela uporabljati določila Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/2018  dne 28. 2. 2018, ki je uvedel nov način obračunavanja turistične in promocijske takse.  Občina Moravske Toplice na podlagi novosti, ki jih je uvedel nov  Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), uskladila svoje pravne podlage za obračunavanje turistične in promocijske takse. 
Poleg turistične takse, ki je v celoti prihodek občine, zakon na novo uvaja tudi promocijsko takso, ki bo prihodek Slovenske turistične organizacije - STO. Promocijska taksa se bo obračunavala poleg turistične takse v višini 25% zneska obračunane turistične takse. Promocijska taksa se je v skladu s 50. členom ZSRT-1 začela pobirati in odvajati s 1. 1. 2019. 
S 1. 1. 2019 se je pričel v Občini Moravske Toplice uporabljati Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS št. 57/2018).  Odlok določa, da se  za celotno območje občine Moravske Toplice določi: -       turistična taksa v višini 1,60 EUR na osebo na dan, -       promocijska taksa v višini 0,40 EUR na osebo na dan. 
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Skupna višina obeh taks znaša 2,00 EUR na osebo na dan in se od 01. 01. 2019 nakazuje na 
skupen račun »Turistična in promocijska taksa«, ki ga je Uprava za javna plačila odprla s 01. 
01. 2019 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Turistična taksa je torej po zakonu o spodbujanju razvoja turizma v celoti prihodek občine. 
Višino takse  ureja občinski odlok. Upoštevajoč dejanske kapacitete turističnih nočitev in dvig 
vrednosti turistične takse je planiran znesek 660.000,00 EUR v letu 2019 in 2020. Odvisen je 
od števila nočitev v občini. Podlaga za pobiranje in določanje višine turistične takse ter njeno 
namensko porabo je opredeljena z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o 
turistični taksi v Občini Moravske Toplice. Turistična taksa je namenski vir financiranja 
spodbujanja turizma na ravni turističnega območja in se porablja za dejavnosti in storitve v 
javnem interesu (informacijsko-turistična dejavnost, spodbujanje razvoja in trženja 
turističnih proizvodov in celovite turistične ponudbe, razvoj in vzdrževanje javne 
infrastrukture namenjene za potrebe turizma, organizacija prireditev ipd.).  
Turistična taksa, ki jo turist plača za vsak dan bivanja na območju občine Moravske Toplice, 
znaša od 1. 1. 2019 dalje 1,60 EUR (do sedaj 1,265 EUR), razen za osebe, ki so z zakonom 
100% oz. 50% oproščene plačila takse.  
 
71 Nedavčni prihodki Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v 
skupino davčnih prihodkov. 
 
V to skupino sodijo prihodki od udeležbe občine na dobičku v javnih podjetjih, prihodki od 
obresti, prihodki od premoženja, raznovrstne takse in pristojbine - najpomembnejši vir so 
komunalne takse, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in 
opravljenih storitev na trgu (lastna dejavnost) ter nekatere druge vrste nedavčnih prihodkov. 
 
Nedavčni prihodki za leto 2019 se v primerjavi z letom 2017 zmanjšujejo za 10%, v primerjavi 
z oceno 2018 pa za dober 1% in so  planirani v višini 1.019.310 EUR, kar predstavlja 11% vseh 
načrtovanih prihodkov proračuna za leto 2019. 
 
Za leto 2020 so nedavčni prihodki planirani še nekoliko nižje in sicer v primerjavi z oceno 
realizacije za leto 2018 se zmanjšujejo za 4%, v primerjavi s planiranimi za leto 2019 pa za 
dober 1%. 
 
Med nedavčne prihodke se razvrščajo naslednji prihodki: 
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710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja zajemajo naslednje vrste prihodkov: 
 Prihodke iz naslova dobička v javnih podjetjih. Občina je v preteklem letu prejela 

prihodke iz naslova dobička od komunalnega podjetja Saubermacher, kar pa ne 
moremo ocenjevati za leto 2019 in 2020.  

 Prihodki od obresti - gre predvsem za obresti od vezanih depozitov prostih denarnih 
sredstev, kakor tudi od obresti prejetih iz zakladnice. V letu 2019 in 2020 se ta del 
prihodkov planira v zelo nizkih zneskih, saj so se obresti za prosta denarna sredstva v 
primerjavi s preteklimi leti zelo zmanjšale oziroma jih sploh ni. 

Prihodki od premoženja se s proračunom za leto 2019 v primerjavi z letom 2017 povečujejo 
za 25%, v primerjavi z letom 2018 pa za 6%. Tudi v letu 2020 se navedeni prihodki nekoliko 
povečujejo in sicer v primerjavi z letom 2018 za 6%. Največji del predstavlja najemnina za 
komunalno infrastrukturo, ki je namenski prihodek najemodajalca in se mora namensko 
porabiti za gradnjo, nakup in obnovo infrastrukture oziroma za subvencioniranje cen 
komunalnih storitev občanom. V proračunu je iz tega naslova planirano 670.000 EUR 
prihodkov tako v letu 2019 kot v letu 2020 in sicer od Javnega komunalnega podjetja Čista 
narava d.o.o, od Javnega podjetja Vodovod sistem B in od podjetja CERO Puconci. Med 
občino kot lastnikom infrastrukture in javnimi podjetji - izvajalci gospodarske javne službe, je 
bila sklenjena pogodba o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske 
javne službe. Pri poslovnem najemu je potrebno upoštevati, da se najemnina od oddaje 
stvarnega premoženja v najem skladno z 80. členom Zakona o javnih financah lahko uporabi 
samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja in je namenski prihodek 
proračuna. Najemnina iz naslova oddaje gospodarske javne infrastrukture v najem je torej 
namenski prihodek proračuna občine, ki je lastnica gospodarske javne infrastrukture. Na ta 
način je z vidika priprave in izvrševanja proračuna zagotovljen namenski vir za financiranje 
obnovitvenih investicij v gospodarsko javno infrastrukturo.  
Višina najemnine je planirana na osnovi predračuna amortizacije za leto 2018. Do povečanja 
pa prihaja predvsem zaradi novo zgrajene infrastrukture, ki bo dana v poslovni najem. 
 
711 Takse in pristojbine  
Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi v upravnih postopkih pri organih občin so 
prihodek proračunov občin. Pričakovani priliv iz tega naslova za leto 2019 in 2020 znaša 
14.000 EUR. 
 
712 Globe in druge denarne kazni 
Planirani zneski predstavljajo denarne kazni in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo in 
denarne kazni za prekrške izrečene po občinskih predpisih. Nadomestilo za degradacijo in 



  ___________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Proračun 2019 in 2020                                                                                                                   
 

29

uzurpacijo prostora je dolžan plačati investitor oziroma lastnik nedovoljene gradnje, če tega 
ni mogoče ugotoviti, pa lastnik zemljišča, na katerem je takšna gradnja oziroma objekt. Vrsta 
in stopnja degradacije in uzurpacije prostora se ugotavljata glede na vrsto in obseg 
nedovoljene gradnje.  
 
Skladno s 7. členom ZFO-1 prihodek iz naslova nadomestila za uzurpacijo in degradacijo 
prostora  občini pripada v višini, ki je določena z aktom o njeni uvedbi t.j. Zakonom o graditvi 
objektov, po katerem so sredstva iz naslova vplačanega nadomestila za degradacijo in 
uzurpacijo prostora v višini 50% prihodek proračuna občine, na območju katere je 
nedovoljena gradnja, 50% pa prihodek državnega proračuna. Kriteriji za izračun nadomestila 
pa so določeni z vladno uredbo. 
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  
Predvideni so skupni prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih planiramo kot lastne 
prihodke uprave za opravljene storitve. 
 
714 Drugi nedavčni prihodki 
Največji delež drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov 
v višini 150.000 EUR v letu 2019 in 2020. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov 
opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo plača občini. 
Prihodki zbrani iz naslova komunalnega prispevka so v veliki meri povezani z intenzivnostjo 
investicij v prostoru. Pri planiranju prihodkov je bil upoštevan že zatečen investicijski ciklus v 
preteklih letih in obveznosti investitorjev na eni strani in občine na drugi strani.   
Komunalni prispevek je namenski vir za financiranje komunalnega opremljanja. Pri izdelavi ocene prilivov iz naslova komunalnega prispevka za leti 2019 in 2020 so upoštevani predvideni trendi gradnje v teh letih. 
 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega in investicijskega značaja so prihodki od sofinanciranja določenih investicij javnega pomena kakor tudi povračila stroškov za oskrbovance v domovih, za katere je občina plačevala oskrbnino v obliki premoženja, ter prihodki iz naslova prispevkov za družinske pomočnike. Prispevki in doplačila za družinskega pomočnika: vplačila so načrtovana na osnovi odločb Centra za socialno delo, izdanih zavezancem in upravičencem do socialnovarstvene pravice »družinski pomočnik«. Načrtovanje tega prihodka temelji na izkušnjah preteklih let in vključuje več neznank (sprememba števila družinskih pomočnikov in njihova socialna slika).  
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72 Kapitalski prihodki 
Kapitalski prihodki so prihodki, ki se realizirajo iz naslova prodaje stvarnega premoženja 
občine v skladu z Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, ki se 
sprejema na občinskem svetu in je sestavni del proračuna za leto 2019 in 2020. 
 
V proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019 kapitalski prihodki predstavljajo 15% 
delež vseh prihodkov proračuna, v letu 2020 pa 18%. 
Prodaja premoženja se bo izvajala v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem. 
 
74 Transferni prihodki 
Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega 
financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, 
proračunov lokalnih skupnosti ali iz skladov socialnega zavarovanja ter preko državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU. Ti prihodki niso izvirni prihodki proračuna, temveč 
predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Transferni prihodki iz 
drugih javnofinančnih institucij so vezani na konkretne občinske projekte. Poleg tega je pogoj 
za njihovo realizacijo tudi vključitev teh projektov v občinske proračune in zagotovitev 
lastnih deležev. 
 
Realizacija teh sredstev v posameznih letih zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in občine, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja občina.  Ti prihodki imajo v skupno načrtovanih prihodkih v letu 2019 16% delež in v letu 2020 18% delež. Načrtujemo jih na podlagi že izdanih sklepov oziroma prijav na posamezne razpise ter na 
osnovi pričakovanih in napovedanih razpisov. V letu 2019 planiramo v tej skupini naslednje 
prihodke:  
 sredstva za ureditev Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci,  
 sofinanciranje projektov podeželja,  
 sofinanciranje projekta »Green Exercise«, 
 sofinanciranje akumukacije Sebeborci, 
 sofinanciranje ureditve športne infrastrukture, 
 sofinanciranje energetske sanacije javnih stavb v občini, 
 sofinanciranje projekta »PRO-turist«, 
 sofinanciranje projekta WiFi4, 



  ___________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Proračun 2019 in 2020                                                                                                                   
 

31

 sofinanciranje projekta »Trajna mobilnost«, 
 sredstva požarne takse,  
 sredstva za financiranje narodnosti, 
 sredstva za sofinanciranje investicij na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin 

ter 
 sredstva finančne izravnave. 

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo 
občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje 
primerne porabe. Med dobitnice finančne izravnave v letu 2019 spada tudi Občina Moravske 
Toplice. 
 
V letu 2019 se predvideva, da bo občina prejela 1.561.919 EUR transfernih prihodkov iz 
različnih virov javnega financiranja za sofinanciranje projektov, v letu 2020 pa 1.778.652 
EUR. Del sredstev je že zagotovljenih na podlagi odobritve projektov, del sredstev pa se 
nanaša na pripravljene projekte za prijavo v letu 2019 in 2020. V proračunu občine za leto 
2019 in 2020 so tako planirani prihodki iz državnega proračuna in evropskih skladov za 
programe tekočega in investicijskega značaja. 
Podrobnejša členitev prihodkov je razvidna iz plana prihodkov proračuna Občine Moravske 
Toplice za leto 2019 in 2020 ter iz same bilance prihodkov in odhodkov za leto 2019 oziroma 
2020. 
  
Skladno z ZFO-1 metodologija izračuna primerne porabe omogoča, da lastni prihodki občine, 
s katerimi se financira primerna poraba niso več ocenjeni, ampak so za posamezno 
proračunsko leto izračunani v absolutnih zneskih.  Prednost takega pristopa je, da občina že 
pred začetkom proračunskega leta natančno pozna višino primerne porabe in njeno 
financiranje. To naj bi občinam omogočalo lažje planiranje in boljše upravljanje s 
proračunskimi sredstvi in manj likvidnostnih težav. Kljub določitvi povprečnine za leto 2019 
in predhodnim izračunom primerne porabe in sprejetju sprememb ZIPRS1819 so se 
združenja občin in Vlada Republike Slovenije dogovorile o proučitvi možnih spremembah 
zakonodaje s ciljem zmanjšanja stroškov občin, ki izhajajo iz njihovih zakonsko določenih 
nalog. Preverili se bodo tudi  učinki dogovora s sindikati javnega sektorja na višino stroškov 
občin  ter se dogovorili o nadaljnjih ukrepih, saj se v občinah ugotavlja, da se stroški občin, ki 
jim jih nalaga veljavna zakonodaja neprestano povečujejo in sicer hitreje kot se povečuje 
višina povprečnine. 
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ODHODKI 
Skupni planirani odhodki proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2019 znašajo 
10.280.851 EUR, za leto 2020 pa 10.907.387 EUR. 
 
V strukturi vseh odhodkov obsegajo odhodki po posameznih bilancah naslednje deleže: 
 
Vrsta odhodka Realizacija 2017 Delež % 

Ocena realizacije 2018 
Delež % Plan 2019 Delež % Plan 2020 Delež % 

Tekoči odhodki 2.174.376,45 31,23 2.754.701,70 30,52 2.637.259,00 25,65 2.664.159,00 24,43 
Tekoči transfer 2.505.699,38 35,99 2.782.154,43 30,83 2.836.950,00 27,59 2.870.530,00 26,32 
Investicijski odhodki 2.163.183,75 31,07 3.356.288,54 37,19 4.679.890,00 45,52 5.201.346,00 47,69 
Investicijski  transferi 119.186,39 1,71 132.174,98 1,46 126.752,00 1,23 171.352,00 1,57 
  6.962.445,97 100,00 9.025.319,65 100,00 10.280.851,00 100,00 10.907.387,00 100,00 
 
Odhodki so v  bilanci prihodkov in odhodkov v letu 2019 načrtovani globalno za 13% več kot 
je ocenjena realizacija za leto 2018, v letu 2020 pa se v primerjavi z planiranimi za leto 2019 
povečujejo za 6%.   
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na: 

 tekoče odhodke,  
 tekoče transfere ter na  
 investicijske odhodke in 
 investicijske transfere. 

Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o 
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava. Splošni del odhodkovnega dela proračuna nam poda informacijo o globalni porabi na 
ravni občine, medtem ko analitične naloge predstavlja posebni del proračuna po programski 
klasifikaciji in proračunskih postavkah. 
 
Naslednja grafa nam lepo prikazujeta deleže posameznih odhodkov po letih. Iz podatkov je 
lahko ugotoviti, da se v obdobju štirih let (2017-2020) v proračunu povečujejo sredstva za 
investicijske odhodke in tudi investicijske transfere v letu 2020. Do povečanja prihaja 
predvsem zaradi predvidenih velikih investicijskih vlaganj, ki pa so odvisne tudi od državnega 
proračuna in državnih investicij. To pa je ureditev križišča v Moravskih Toplicah in ureditev 
pločnikov v Prosenjakovcih, ki sta vezani na izvedbo državne investicije. Na delež 
investicijskih vlaganj pa vpliva tudi predvideno nadaljevanje izgradnje vodovodnega omrežja 
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- Pomurski vodovod II. faza. Glede na navedeno v predlaganih proračunih za leto 2019 in 
2020 še vedno največji delež predstavljajo investicijski odhodki. 
 
Pregled deležev odhodkov po letih 2017, 2018, 2019 in 2020 
 

  
 
Pregled deležev odhodkov po klasifikaciji javnofinančnih odhodkov 
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Ekonomska klasifikacija nam omogoča, da ugotovimo, kaj plačujemo iz javno finančnih virov 
in je osnova za knjiženje transakcij poračuna in osnova za pripravo konsolidirane bilance 
javno finančnih sredstev. Po ekonomskih namenih so deleži skupin v predlaganem proračunu 
za leto 2019 naslednji: 

 25,65% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke, 
 27,95% odpade na tekoče transferje, 
 45,52% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke in 
 1,23 % sredstev za investicijske transferje. 

V letu 2020 pa so deleži naslednji: 
 24,43% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke, 
 26,32% odpade na tekoče transferje, 
 47,69% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke in 
 1,57 % sredstev za investicijske transferje. 

Navedeni podatki nam prikazujejo, kako se giblje proračunska poraba Občine Moravske 
Toplice v predlaganih proračunih za leto 2019 in 2020. 
 
40 Tekoči odhodki 
 
Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih 
izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), vsa plačila materialnih 
in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke 
za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana v skladu z računovodskimi pravili med tekočimi 
odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ter življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov 
za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje javnega dolga ter 
sredstva izločena v rezerve. 
 
Pri planiranju so upoštevana izhodišča, ki so občinskemu svetu posredovana v uvodnem delu 
proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2019 in 2020. V primerjavi z letom 2017 se tekoči 
odhodki planirani za leto 2019 povečujejo za 21%, v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 pa 
za 1%.  
V proračunu za leto 2019 so planirana sredstva za tekoče odhodke v višini 2.637.259 EUR, v 
letu 2020 pa 2.664.159 EUR. 
 
Gibanje tekočih odhodkov po posameznih letih nam prikazujeta naslednja tabela in graf. 
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Vrsta odhodka Realizacija 2017 Ocena realizacije 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 
  2017 v % 2018 % 2019 v % 2020 v % 
Plače in drugi izdatki zaposlenim 430.987 19,82 454.363 16,49 525.100 19,91 538.270 20,20 
Prispevki delodajalcev 67.090 3,09 74.082 2,69 81.665 3,10 86.460 3,25 
Izdatki za blago in storitve 1.623.933 74,69 2.167.547 78,69 1.956.584 74,19 1.965.519 73,78 
Plačila domačih obresti 1.177 0,05 710 0,03 710 0,03 710 0,03 
Rezerve 51.190 2,35 58.000 2,11 73.200 2,78 73.200 2,75 
SKUPAJ tekoči odhodki 2.174.376 100,00 2.754.702 100 2.637.259 100 2.664.159 100 

 
 
Graf: struktura tekočih odhodkov po letih 
 

  
 
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim  
Plače in drugi izdatki zaposlenih vključujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v 
okviru skupine kontov 400. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, so 
bili upoštevani makroekonomski in fiskalni okviri vlade ter predpisi, ki določajo pravice 
zaposlenih do plače, povračil in nadomestil. Sredstva za plače so načrtovana skladno z 
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načrtovano strukturo zaposlenih in v mejah, ki jih dopuščajo kadrovski načrti proračunskih 
uporabnikov v višini 525.100 EUR v letu 2019 in 538.270 EUR v letu 2020. Sredstva so 
planirana v skladu s kadrovskim načrtom občinske uprave in Medobčinske inšpekcije in 
redarstva in na osnovi trenutno veljavne zakonodaje in dogovorov med vlado in 
reprezentativnimi sindikati. Občina Moravske Toplice ima v svojem proračunu v celoti 
izkazane odhodke za plače in druge izdatke zaposlenih v skupni občinski upravi Medobčinska 
inšpekcija in redarstvo, ki je sofinancirana s strani občin soustanoviteljic. 
Pri planiranju je upoštevano tekoče napredovanje v plačilne razrede in nazive od ocen 
spomladi 2018 za leto 2017, ki se upošteva pri plači za december 2018. Na podlagi 
sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev je upoštevano povečanje plačnih razredov in 
sicer s 1. 1. 2019 za prvi plačni razred in s 1. 11. 2019 za drugi plačni razred. 
 
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost  
Prispevki delodajalca za socialno varnost konti skupine 401 vsebujejo sredstva za plačilo 
obveznosti delodajalca za prispevke za socialno varnost zaposlenih v občinski upravi in 
Medobčinski inšpekciji in redarstvu. Višina sredstev je načrtovana glede na obstoječe 
prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. V okviru skupine 
kontov 401, kjer se izkazujejo prispevki za socialno varnost, se zagotavljajo tudi sredstva za 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev.  
 
Tabela prikazuje stroške dela v celotnih odhodkih občine po posameznih letih 
 
Vrsta odhodka Realizacija 2017 Delež 2017 

Ocena realizacije 2018 
Delež 2018 PLAN 2019 Delež 2019 PLAN 2020 Delež 2020 

Plače in drugi izdatki zaposlenim 430.987 86,53 454.363 85,98 525.100 86,54 538.270 86,16 
Prispevki delodajalcev 67.090 13,47 74.082 14,02 81.665 13,46 86.460 13,84 
Skupaj odhodki za stroške dela 498.077 100 528.445 100 606.765 100 624.730 100 
Delež stroškov dela v odhodkih proračuna   7,15   5,86   5,9   62,01 
Odhodki proračuna 6.962.446   9.025.320   10.280.851   1.007.387    
 
 
 



  ___________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Proračun 2019 in 2020                                                                                                                   
 

37

Graf: Deleži stroškov dela v celotnih odhodkih proračuna po letih. 
 

  
 

402 - Izdatki za blago in storitve  
Sredstva, ki so v proračunu planirana kot izdatki za blago in storitve, so namenjena za plačilo 
dobavljenega blaga in opravljenih storitev za pisarniški material in storitve, za posebni 
material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih 
stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in 
zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih 
uporabnikov. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na 
računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko 
dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil 
članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. 
 
Sredstva so planirana na podlagi realizacije iz preteklih obdobij in pričakovanj v letu 2019 in 
2020. Skupni znesek je v letu 2019 predviden v višini 1.956.584 EUR in za leto 2020 v višini 
1.965.519 EUR. Od tega je za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov, cest 
in drugih javnih površin namenjenih v letu 2019 1.025.623 EUR in v letu 2020 1.063.123 EUR.  
 
403 - Plačila domačih obresti 
Sredstva za plačila domačih obresti so načrtovana v skladu z amortizacijskim načrtom za 
kredit, ki ga občina odplačuje in sicer za dolgoročni kredit, ki ga je občina najela v letu 2014 
in 2017 za izgradnjo infrastrukture, ter za plačila načrtovanih obresti od prejetega kredita v 
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letu 2014, saj se kredit, ki ga je občina najela v letu 2017 na osnovi Zakona o financiranju 
občin pri državnem proračunu ne obrestuje.   
 
409 – Rezerve 
To je stalna proračunska rezerva za naravne nesreče, ki je planirana v skladu z ZJF, ki v 49. 
členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko 
rezervo, medtem ko spodnja meja ni določena, ter splošna proračunska rezervacija, ki je 
planirana v skladu z 42. členom ZJF in je namenjena za naloge občine, ki jih ob sestavljanju 
proračuna ni bilo mogoče predvideti in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
Zakon o javnih financah tako opredeljuje, da sredstva proračunske rezervacije ne smejo 
presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, sredstva proračunske rezerve pa 
se oblikujejo največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. 
 
41 Tekoči transferi 
 
Ta skupina odhodkov smiselno vključuje plačila za katera občina kot plačnik neposredno ne 
prejme v plačilo materiala ali storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali 
splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferi in subvencije izvajalcem 
javnih služb s področja družbenih dejavnosti (izobraževanje, kultura, šport, zdravstvo), 
transferi posameznikom predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov 
učencev v šolo, študijske pomoči, pokrivanje razlike med ceno programa v vrtcih in plačilom 
staršev, refundacija oskrbnih stroškov v socialnih ustanovah, izplačila družinskim 
pomočnikom idr.. Podrobno so stroški prikazani v posebnem delu in opisani v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna. 
 
410 – Subvencije 
Subvencije javnim in privatnim podjetjem ter osebam so nepovratna sredstva, dana javnim 
in privatnim podjetjem, katerih prihodki ne pokrivajo odhodkov, podpora podjetniškemu 
sektorju, subvencioniranje cen, obresti in podobno. V letu 2019 in 2020 načrtujemo 
subvencioniranje v kmetijstvu - kompleksne subvencije v kmetijstvu ter podjetništvu, ki 
imajo obliko državnih pomoči. Subvencija javnim podjetjem pomeni subvencioniranje 
omrežnine (cen) javne infrastrukture -  vodovoda in kanalizacije. Najpogosteje je namen 
subvencij bodisi znižanje cen končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. 
 
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so razvrščeni v naslednje 
kategorije:  
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 transferi nezaposlenim,  
 družinski prejemki in starševska nadomestila,  
 štipendije ter drugi  
 transferi posameznikom.  

Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo 
posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od 
gibanja števila upravičencev in načina usklajevanja višine prejemka. V predlogu proračuna so 
plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo dodatek 
k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali 
gospodinjstvom. Planirani odhodki so za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, plačilo 
razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, regresiranje prevozov v šolo in drugi 
transferi posameznikom in gospodinjstvom.  
Transferi posameznikom in gospodinjstvom pomenijo zakonsko obveznost občine. Ob 
analiziranju proračunske porabe ugotavljamo, da se ti odhodki iz leta v leto povečujejo. 
 
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Tu gre v glavnem za transfere namenjene gasilskim, kulturnim, turističnim in športnim 
društvom, političnim strankam, humanitarnim in drugim organizacijam, ki se v večji meri 
dodeljujejo na podlagi razpisov. Zajeta so tudi sredstva, ki jih občina prispeva društvom za 
razne prireditve in njihove aktivnosti na podlagi posameznih vlog.  
 
413 - Drugi tekoči domači transferi 
Drugi tekoči domači transferi so namenjeni za: 

 tekoče transfere občinam,  
 tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, to so prispevki edinega vira, ki jih 

občina plačuje za svoje občane - zdravstveni prispevek za občane,  
 tekoči transferi v javne zavode - Vrtci Občine Moravske Toplice in ostali vrtci, v katere 

so vključeni otroci iz naše občine, OŠ Bogojina, DOŠ Prosenjakovci in OŠ Fokovci - 
materialni stroški in nadstandardni programi, Glasbena šola Murska Sobota in 
Beltinci, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota in drugi proračunski 
porabniki.  

Sredstva so planirana na podlagi potreb, ki so jih javni zavodi posredovali občini. 
 
V primerjavi s predvideno realizacijo leta 2018 se tekoči transferi v letu 2019 povečujejo za 
2% in znašajo 2.836.950 EUR. V primerjavi z letom 2017 pa se tekoči transferi povečujejo za 
13%.  
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Od vseh tekočih transferov se največ sredstev namenja za transfere v javne zavode v višini 
1.225.630 EUR v letu 2019 in 1.236.610 EUR v letu 2020 ter za transfere posameznikom in 
gospodinjstvom v višini 963.000 EUR v letu 2019 in 978.300 EUR v letu 2020 EUR, kamor se 
vključuje tudi plačilo razlike v ekonomski ceni za vrtce.  
 
42 Investicijski odhodki  
Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, 
prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradenj, rekonstrukcije in adaptacije 
ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev projektne dokumentacije 
ter zagotavljanja sredstev za nadzore pri investicijah. 
Investicijski odhodki so namenjeni za povečanje in ohranjanje realnega premoženja države 
oziroma lokalne skupnosti. V letu 2019 se v proračunu v strukturi odhodkov za investicijske 
odhodke namenja 4.679.890 EUR oziroma 45,52% celotnih odhodkov proračuna. Obseg 
sredstev v skupnih odhodkih še vedno zajema največji delež. Podroben prikaz je zajet v 
Načrtu razvojnih programov za obdobje od leta 2019 - 2023 s poudarkom na letu 2019. 
V letu 2020 pa se v proračunu v strukturi odhodkov za investicijske odhodke namenja še 
nekoliko več sredstev in sicer 5.201.345 EUR oziroma 47,69% celotnih odhodkov proračuna.  
Podroben prikaz teh sredstev je zajet v Načrtu razvojnih programov za obdobje od leta 2019 
- 2023 s poudarkom na letu 2020. 
 
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
V okviru te kategorije proračunskih odhodkov so zajeta sredstva, ki jih občina nameni za 
gradnjo in nakupe zgradb ter prostorov, opreme, prevoznih sredstev, zemljišč in naravnih 
bogastev, kot tudi stroške investicijskega vzdrževanja, izdelave projektne dokumentacije in 
nabave nematerialnega premoženja. Obrazložitve investicijskih odhodkov so podrobneje 
obrazložene pri načrtu razvojnih programov pa tudi po posameznih postavkah v posebnem 
delu proračuna.  
 
43 Investicijski transferi  
Investicijski transferi so odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov 
sredstev, to je za nakup, gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi se 
namenjajo javnim zavodom, javnim podjetjem v lasti občine, drugim izvajalcem javnih služb, 
ki niso posredni proračunski uporabniki in investicijski transferi občinam in predstavljajo 
nepovratna sredstva prejemnikom. Izkazujejo se na kontih skupine 43. 
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V proračunu občine za leto 2019 je za ta namen predvideno 126.752 EUR, v letu 2020 pa 
171.352 EUR. Tudi ta sredstva so zajeta v načrtu razvojnih programov za obdobje od leta 
2019 - 2023.  
 
431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabnik 
Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so 
namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev. Gre predvsem za 
sofinanciranje nabave  gasilske opreme iz proračunskih sredstev in iz naslova požarne takse, 
sredstva namenjena sofinanciranju investicij in investicijskega vzdrževanja športnim 
društvom za športno opremo in objekte ter drugim izvajalcem, ki niso proračunski 
uporabniki.  
 
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni plačilu investicijskih 
odhodkov prejemnikov sredstev - nepovratna sredstva. Podrobnejša obrazložitev porabe teh 
sredstev je razvidna iz posebnega dela proračuna in iz načrta razvojnih programov. Gre 
predvsem za sredstva, ki so namenjena kot investicijski transfer javnim zavodom kot so 
osnovne šole, vrtec in drugi proračunski porabniki. 
 
Višina investicijskih odhodkov in investicijskih transferov je pomemben pokazatelj razvojne 
naravnanosti občine in v proračunu za leto 2019 predstavlja kar 46,75% vseh odhodkov, v 
proračunu za leto 2020 pa 49,26% vseh odhodkov.  
 
Občina Moravske Toplice je kljub finančni situaciji, ki nastaja z določitvijo povprečnine in 
pokrivanjem zakonskih stroškov in kljub zmanjševanju sredstev za sofinanciranje investicij po 
javnih razpisih, v predlaganih proračunih zagotovila precejšen del sredstev za razvojne 
programe in projekte, kar pa pomeni, da je morala vire financiranja poiskati druge, bodisi v 
zadolževanju ali v večji prodaji občinskega premoženja, ki ga ne potrebuje za izvajanje svoje 
dejavnosti. 
 

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ – PRESEŽEK 
 Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov je določen kot razlika med skupnimi 
prihodki v tekočem proračunskem obdobju in skupnimi odhodki in znaša v letu 2019  
815.000 EUR. Primanjkljaj se pokriva z viri iz računa finančnih terjatev in naložb in računa 
financiranja  z dolgoročnim zadolževanjem. 
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V letu 2020 pa se kot razlika med skupnimi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in 
odhodkov izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 1.103.300 EUR, ki se prav tako pokriva z 
zadolževanjem občine. 
 
 
2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
V letih 2019 se v računu finančnih terjatev in naložb izkazuje predvideno vplačilo 
ustanovitvenega kapitala v podjetje »Rimska čarda« v višini 10.000 EUR, medtem ko se v letu 
2020 na strani prihodkov v okviru računa finančnih terjatev in naložb ne predvideva nobenih 
prodaj kapitalskih deležev in prav tako ne nobenih odhodkov iz tega naslova. 
 
3 RAČUN FINANCIRANJA 
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov. 
 
500 Domače zadolževanje   
Za leto 2019 je predvideno zadolževanje proračuna do višine 901.000 EUR za pokrivanje 
investicijskih obveznosti proračuna občine. V okvir načrtovanega zadolževanja občina 
predvideva zadolžitev v višini 300.000 EUR pri državnem proračunu na osnovi določil 21. 
oziroma 23. člena ZFO-1. V letu 2019 je občina upravičena do 299.913 EUR sredstev v obliki 
odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države. Tako občina predvideva v letu 
2019 kot tudi v letu 2020 zadolžitev pri državnem proračunu za izvedbo investicij, ki so 
uvrščene v načrt razvojnih programov občine. Zadolževanje pri državnem proračunu je 
brezobrestno z moratorijem odplačila eno leto. Poleg navedenega zadolževanja pri 
državnem proračunu občina planira še dodatno zadolževanje bodisi pri državnih skladih ali 
poslovnih bankah za financiranje planiranih investicij. Do zadolževanja pa bo občina 
pristopila šele ko bodo znani začetki izvajanja posameznih investicij (Križišče Moravske 
Toplice, Pločniki Prosenjakovci) ki so vezane na izvajanje investicij državnega pomena. 
 
550 Odplačilo domačega dolga   
Za odplačilo glavnice dolga iz najetega kredita v preteklih letih in v tekočem proračunskem 
letu je v proračunu 2019 predvidenih 76.000 EUR odplačil glavnice kreditov javnemu skladu 
oziroma poslovnim bankam, v letu 2020 pa 100.000 EUR. Odplačilo dolga v letu 2019 in 2020 
je planirano ob predpostavki, da se bo občina v letu 2019 zadolžila v načrtovanem obsegu. 
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III.  POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE  
 

A. OBČINSKI SVET  Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine 
(izvirne in prenesene), ki ima tudi svoja delovna telesa (komisije in odbore), ki v skladu s 
statutom občine in v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti 
občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.  
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s 
potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega 
občinskega sveta. 
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov 
članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh po 
izvolitvi. 
 

01. POLITIČNI SISTEM                                                                                  
Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov – občinskega sveta, 
župana, podžupana ter izvedbo in nadzor volitev in referendumov.  
Področje 01 – Politični sistem zajema le en glavni program in sicer: 
 
0101 Politični sistem zajema in vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij 
političnega sistema: 

 občinskega sveta, 
 župana in podžupanov. 

V okviru tega programa se zajemajo neposredni stroški delovanja občinskih organov, kot so 
stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, stroški komisij in 
projektnih skupin, ki jih za posamezno področje imenuje župan, materialni stroški občinskega 
sveta ter odborov in komisij, financiranje političnih strank, stroški župana in podžupanov ter 
protokolarni stroški. Za stroške delovanja občinskega sveta, odborov in komisij, stroške 
volitev ter stroške župana in podžupana, se v letu 2019 namenja 146.685 EUR v letu 2020 pa  
135.005 EUR.   
 
Po posameznih podprogramih, ki se nanašajo na ta glavni program je predvidena naslednja 
višina sredstev: 
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 01019001 Dejavnost občinskega sveta 66.160 EUR v letu 2019 in 50.660 EUR v letu 
2020, 

 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 9.500 EUR v letu 2019, 
 01019003 Dejavnost župana in podžupana 80.525 EUR v letu 2019 in 84.345 EUR v 

letu 2020. 
Pravne podlage: 

 Ustava Republike Slovenije 
 Zakon o lokalni samoupravi 
 Zakon o financiranju občin 
 Zakon o lokalnih volitvah 
 Zakon o političnih strankah 
 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 
 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi 
 Zakon o volilni kampanji 
 Zakon o javnih uslužbencih 
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
 Zakon za uravnoteženje javnih financ 
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
 Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril 
 Proračun občine za posamezno leto 
 Statut občine Moravske Toplice 
 Poslovnik o delu občinskega sveta ter 
 Drugi občinski odloki in pravilniki. 

 
-  01019001 Dejavnost občinskega sveta                                                                    
Zakon o lokalni samoupravi v 34.a členu določa, da članom občinskega sveta pripada sejnina 
za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek 
sejnin vključno s sejninami delovnih teles občinskega sveta, ki se izplačajo posameznemu 
članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% plače župana. Izdatek za ta namen je za leto 
2019 in 2020 načrtovan v višini 28.000 EUR letno in vključuje  tudi sejnine, ki jih bodo prejeli 
člani delovnih teles občinskega sveta ter člani komisij, ki jih imenuje župan. Pri planiranju 
odhodkov za dejavnosti občinskega sveta, je za leto 2019 upoštevan okvirni program dela 
občinskega sveta Občine Moravske Toplice in za to proračunsko leto predvideno število sej. 
Prav tako je na podlagi predvidene realizacije v letu 2018 ocenjeno število sej in potrebna 
višina sredstev za delovna telesa občinskega sveta. Sejnine so izračunane v skladu s 
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Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov v občini Moravske Toplice.  
 
V letu 2019 in 2020 se stroški proračunskega uporabnika »A-Občinski svet«  delno pokrivajo 
iz namenskih sredstev narodnosti in sicer v delu, ki se navezuje na delovanje občinskih 
svetnikov s področja narodnosti. 
Za delovanje občinskega sveta se namenjajo poleg sredstev za izplačilo sejnin tudi sredstva 
za pokrivanje stroškov reprezentance in pogostitev, materialni stroški povezani z delovanjem 
občinskega sveta ter izdatki za službena potovanja.  
 
V okviru dejavnosti občinskega sveta pa so planirana tudi sredstva za financiranje političnih strank v občini Moravske Toplice. Podlaga za financiranje političnih strank iz občinskega proračuna je 26. člen Zakona o političnih strankah, po katerem so do financiranja iz občinskega proračuna upravičene politične stranke, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet in so dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Stranka je upravičena do višine sredstev, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Znesek financiranja političnih strank se  določi s sprejemom  vsakoletnega proračuna občine na podlagi Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Moravske Toplice. Iz proračuna občine se za redno delovanje strank sredstva namenijo sledečim političnim strankam: SD, SDS, LMŠ, SMC, SLS, DESUS in NSI, ki so dosegle izvolitev svojih kandidatov  v občinski svet za naslednje mandatno obdobje.  
-  01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov                                          
V letu 2018 so bile izvedene  volitve župana, članov občinskega sveta in volitve v svete 
krajevnih skupnosti. Ker pa v dveh krajevnih skupnostih ni bilo kandidatov (KS Filovci, KS 
Sebeborci) za člane v svet krajevne skupnosti, se morajo v skladu z zakonodajo izvesti 
naknadne volitve. Tako se v letu 2019 planirajo stroški izvedbe teh volitev v svet krajevne 
skupnosti. V skladu z zakonom o lokalnih volitvah bo občina pokrila stroške izvedbe 
naknadnih volitev v svet krajevne skupnosti Filovci in Sebeborci in sicer pisarniški material 
povezan z volitvami, stroške tiskanja glasovnic, stroške povezane z objavami, poštnine, 
nadomestila članom volilne komisije in članom volilnih odborov ter druge stroške povezane z 
izvedbo volitev. Višina stroškov za izvedbo volitev je ocenjena, kot osnova pa so bili 
realizirani stroški predhodnih volitev in veljavna zakonodaja s področja lokalnih volitev. 
Ponovne volitve enega člana sveta MNSS so potrebne tudi v svetu MNSS Občine Moravske 
Toplice. 
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Cilji delovanja 
Letni cilji delovanja občinskega sveta in občinskih organov so obravnava in sprejem občinskih 
predpisov oziroma uskladitev obstoječih občinskih predpisov z zakonodajo, obravnava in 
sprejem prostorskih planov in razvojnih planov občine, sprejem občinskega proračuna in 
zaključnega računa proračuna, odločanje o odtujitvi in pridobivanju občinskega premoženja, 
spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica oz. 
soustanoviteljica je občina in drugo.  
 
Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
političnega sistema v Občini Moravske Toplice in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k 
cilju zagotoviti čim višjo kakovost življenja v občini. Dolgoročni cilj je torej kvalitetno izvajanje 
osnovnih funkcij lokalne skupnosti. 

B.  
C. ŽUPAN, PODŽUPAN 

 
Župan je organ občine, katerega naloge so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in 
Statutu Občine Moravske Toplice. Župan predstavlja občino ter skrbi za izvajanje sklepov 
občinskega sveta. Za izvajanje nalog župana je zadolžena občinska uprava. Za opravljanje in 
pomoč pri izvajanju nalog bo župan imenoval podžupana, ki mu bosta pomagala pri izvajanju 
določenih nalog, za katere ju pooblasti župan. 
 
Pravne podlage: 

 Ustava Republike Slovenije 
 Zakon o lokalni samoupravi 
 Zakon o financiranju občin 
 Zakon o lokalnih volitvah 
 Zakon o političnih strankah 
 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 
 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi 
 Zakon o volilni kampanji 
 Zakon o javnih uslužbencih 
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
 Zakon za uravnoteženje javnih financ 
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
 Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril 
 Proračun občine za posamezno leto 
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 Statut občine Moravske Toplice 
 Poslovnik o delu občinskega sveta občine Moravske Toplice ter 
 Drugi občinski odloki in pravilniki. 

-  01019003 Dejavnost župana in podžupana      
V letih 2019 in 2020 župan funkcijo opravlja poklicno, za kar se v okviru navedenega 
programa v proračunu planirajo sredstva za pokritje stroškov plače in stroškov dela v skladu 
z določili Zakona o lokalni samoupravi ter Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki 
funkcijo župana naše občine razvrščata v plačno skupino A5 - funkcionarji v lokalnih 
skupnostih.   
Planirajo pa se tudi sredstva za pokrivanje stroškov reprezentance in izdatkov povezanih s 
službenimi potovanji.  
Izračun plače župana, ki funkcijo opravlja poklicno, se ureja z uvrstitvijo v plačni razred na 
podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Slednji določa, da so župani občin s 5001 
do 15000 prebivalci uvrščeni v 51. plačilni razred. Župan bo  skladno z zakonodajo prejemal 
plačo in povračilo stroškov iz dela.  
 
Postavka reprezentance je namenjena kritju stroškov reprezentance župana, stroškov 
protokolarnih dogodkov, obiskov delegacij in drugo. Izdatki za službena potovanja so 
namenjeni povračilu stroškov, ki jih ima župan pri opravljanju funkcije (stroški za službena 
potovanja doma in v tujini - dnevnice, kilometrina, parkirnina ipd.) ter izdatki za plačilo 
morebitnih nočitev in kotizacij za udeležbo na posvetih in seminarjih. Višina povračila 
stroškov se določi na podlagi veljavne zakonodaje. 
 
Med odhodki na proračunski postavki »Nadomestila podžupanu« se planirajo stroški, ki so 
povezani z opravljanjem funkcije podžupana. Tako so planirani stroški telefona, povračila 
stroškov dnevnic za službena potovanja, prevoznih stroškov ter plačilo za opravljeno funkcijo 
podžupana. Plača podžupana je skladno z veljavno zakonodajo na področju sistema plač v 
javnem sektorju določena v razponu od 36. do 43. plačnega razreda v plačni lestvici za 
funkcionarje in javne uslužbence v javnem sektorju. Skladno z Zakonom o sistemu plač v 
javnem sektorju je podžupan občine Moravske Toplice uvrščen v 36. plačilni razred. Ker bo 
svojo funkcijo opravljal nepoklicno, mu pripada skladno z Zakonom o lokalni samoupravi le 
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri nepoklicnih podžupanih je 
potrebno upoštevati tudi določilo 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi, na podlagi 
katerega se pri izračunu nadomestila za opravljeno funkcijo dodatek za delovno dobo ne  
upošteva.  
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Cilji delovanja 
Letni cilj delovanja je izvrševanje odloka o proračunu za leto 2019 oziroma za leto 2020. V 
letih 2019 in 2020 bo glavna naloga župana in podžupana v sodelovanju z občinskim svetom, 
odbori in komisijami ter občinsko upravo izvajanje v programu dela oziroma v proračunu 
opredeljenih nalog. Zastavljeni cilji bodo doseženi, če bodo realizirane naloge in projekti, ki 
so sprejeti s proračuni posameznih let. 
Letni izvedbeni cilj podprograma pa je tudi zagotoviti pogoje za nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupana.  
Dolgoročni cilj pa je skrb za dolgoročni razvoj občine z izboljšanjem in posodobitvijo 
infrastrukture, zagotavljanje materialnih pogojev za uresničevanje sprejetih projektov in 
programov, utrditi identiteto in pripadnost lokalni skupnosti, usklajevanje interesov med 
proračunskimi uporabniki, promocija občine, nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov ter 
izvajanje sprejetih aktov.  
Dolgoročni cilj pa je tudi zagotoviti zakonito in  nemoteno delovanje občine v vseh razmerah.  

D. NADZORNI ODBOR  
Nadzorni odbor je samostojni organ občine, ki deluje v skladu s poslovnikom. Globalni cilj 
nadzornega odbora je z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov s 
proračunskimi sredstvi in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. V 
skladu z zakonodajo mora biti nadzornemu odboru občine omogočeno nemoteno delovanje 
oziroma mu mora biti zagotovljena pomoč občinske uprave. 
 

02. EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih 
financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje pristojnega organa za finance in 
nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je: zakonito, transparentno ter smotrno 
porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.  
 
Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna 
programa, in sicer: 

 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 
 0203 Fiskalni nadzor. 
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0203 Fiskalni nadzor  
V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora 
občine.  
 
Pravne podlage: 

 Zakon o javnih financah 
 Zakon o lokalni samoupravi 
 Zakon o plačilnem prometu 
 Zakon o financiranju občin 
 Zakon o davčni službi  
 Uredba o višini nadomestil za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za 

zavode, sklade in lokalne skupnosti 
 Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
 Statut občine Moravske Toplice 
 Poslovnik občinskega sveta 
 Pravilnik o plačah in drugih prejemki občinskih funkcionarjev, delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Moravske Toplice 
 Poslovnik nadzornega odbora ter drugi 
 občinski odloki in pravilniki. 

-  02039001 Dejavnost nadzornega odbora                                                             
Postavka vključuje stroške, povezane s povračilom stroškov za delo nadzornega odbora in 
sicer: sejnine članom za udeležbo na sejah NO, plačila za izvedbo nadzorov po programu 
dela, stroške udeležbe članov NO na posvetih in seminarjih ter izvedbo drugih nalog po 
sklepu župana oz. občinskega sveta. Višina sejnin za udeležbo na sejah ter povračil za 
opravljen nadzor je določena na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini 
Moravske Toplice.   
 
V planu 2019 in 2020 so sejnine članov NO izračunane na podlagi ocene števila sej in 
opravljenih nadzorov, ki temeljijo na podatkih iz leta 2018 in predhodnih let. V planu so 
vključeni tudi stroški za udeležbo članov NO na raznih posvetih, seminarjih oz. strokovnih 
predavanjih, ki bodo v letu 2019 oziroma 2020 organizirana za potrebe članov NO ter na 
drugih seminarjih, ki bodo vsebinsko namenjeni nadgradnji znanj, potrebnih za izvedbo 
nadzornih nalog. Za planiranje sredstev za delo nadzornega odbora so tudi za leto 2019 in 
2020 veljala ista izhodišča in predpostavke.  
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Nadzorni odbor Občine Moravske Toplice bo v letih 2019 in 2020  v okviru svojih pristojnosti, 
 v skladu s letnim programom dela, ugotavljal zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih 
organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in 
drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi 
sredstvi in občinskim premoženjem. 
 
Po potrebi bo Nadzorni odbor opravil izredni nadzor tudi za zadeve, za katere ga bo 
utemeljeno in pisno s sklepom zadolžil Občinski svet ali župan občine Moravske Toplice. 
Nadzorni odbor bo v letu 2019 in 2020 poleg opravljanja nalog nadzora sprejemal tudi druge 
odločitve, potrebne za nemoteno delo odbora. Pripravljal bo poročila o opravljenih nadzorih 
in poročal Občinskemu svetu o svojem delu. 
Predvideva se, da bo Nadzorni odbor  za izvedbo nadzorov, ki jih bo vključil v letni program 
dela za leto 2019 in 2020 opravil predvidoma 9 rednih sejah. 
Za vsak izveden nadzor bo NO pripravil poročilo, s katerim bo seznanil župana in občinski 
svet. Planirana sredstva  za leto 2019 oziroma 2020 se planirajo v višini 6.850 EUR. 
 
Potrebna sredstva za izvedbo načrtovanih aktivnosti nadzornega odbora v letu 2019 in prav 
tako v letu 2020 znašajo 6.850 EUR. Od tega znaša izdatek kot nadomestilo za opravljanje 
funkcije (sejnine in nadomestilo za opravljene nadzore) 6.200 EUR, izdatki za strokovna 
izobraževanja (dnevnice in drugi stroški) 300 EUR in materialni stroški 350 EUR (pisarniški 
material, poštnina  …).  
 
Cilji delovanja 
Letni izvedbeni cilj Nadzornega odbora je izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Moravske Toplice skladno s sprejetim letnim načrtom dela (nadzora). Iz Statuta Občine Moravske Toplice izhaja, da je nadzorni odbor najvišji organ nadzora javne 
porabe v občini, ki v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s 
premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in 
nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor najmanj 
enkrat letno poroča županu in občinskemu svetu o svojem delu ter ju seznani s pomembnimi 
ugotovitvami iz področja svojega dela in predlaga rešitve za izboljšanje poslovanja. Nadzorni 
odbor sprejme letni program nadzora.  
Glavni cilj delovanja nadzornega odbora je, da se z nadzori izboljša poslovanje proračunskih 
uporabnikov ter zagotovi zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Cilj delovanja je 
nadzorovanje izvrševanja občinskega proračuna in proračunskih uporabnikov.  
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Dolgoročni cilj je izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine 
Moravske Toplice in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. 
Dolgoročni cilj je tudi kvalitetno izvajanje nalog, in sicer pregledovanje, proučevanje in 
ugotavljanje skladnosti ravnanja s predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter 
sodelovanje z organi občine in s priporočili in pripravljalnimi ukrepi prispevati k boljšemu in 
učinkovitejšemu delovanju. 
 
 

E. OBČINA - OBČINSKA UPRAVA  
Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Moravske 
Toplice deluje občinska uprava kot enovit organ. Njene zadolžitve so opravljanje strokovnih, 
upravnih, organizacijsko tehničnih in administrativnih nalog za župana, občinski svet, 
občinske organe, nadzorni odbor in naloge vezane na področje delovanja občinske uprave 
(kadrovske, premoženjsko pravne zadeve, zaščita in reševanje, kmetijstvo, gospodarstvo, 
družbene dejavnosti…) in krajevne skupnosti. 
 
Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna 
programa, in sicer: 

 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 
 0203 Fiskalni nadzor. 

 
Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotavljanje materialnih in kadrovskih 
pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave. 
 
Tekoči cilji delovanja: 

 strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog, 
 zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih 

udeležencev v postopkih, 
 zakonita in upravičena poraba javnih sredstev, 
 gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi, 
 kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih 

informacij. 
 
 
 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike,  
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-  02029001 Urejanje na področju fiskalne politike                                                     
Izdatki za finančne storitve vključujejo redne stroške plačilnega prometa – provizija Uprave 
Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije ter provizije poslovnih bank, 
vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna. Višina sredstev za to področje se 
planira na podlagi pogodb z UJP in na podlagi predvidene realizacije v preteklem letu. 
 

03. ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
 
Področje porabe 03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema sodelovanje 
občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodna 
humanitarna pomoč. To področje porabe vključuje naslednja programa: 

 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba, 
 0303 Mednarodna pomoč 

Pri pripravi proračuna občine  se uporablja le program: 
 
0302  Mednarodno sodelovanje in udeležba 
 
Program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo 
občine (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini). 
Programa, ki se nanašata na ta glavni program sta: 

 03022001  Članarine mednarodnim organizacijam, 
 03029002  Mednarodno sodelovanje občin. 

Pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi 
 
V letih 2019 in 2020 se predvideva izvajanje projekta »Evropa za državljane«, v okviru 
katerega bo potekalo mednarodno sodelovanje občin. Namen izvedbe projekta je združiti 
različne ciljne skupine udeležencev (civilna družba, nevladne organizacije, lokalne skupnosti, 
predstavniki manjšin), da se seznanijo z različnimi problematikami in se seznanijo z dobrimi 
praksami ter obenem okusijo kulturno raznolikost.  
 
Glavna cilj projekta je narediti uspešno promocijo območja Občine Moravske Toplice v 
turističnem, gospodarskem in družbenem pogledu. 
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04. SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
V to področje se zajemajo vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom in 
ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh, so pa skupne oziroma podpora 
vsem dejavnostim. Čeprav področje vključuje več programov: 

 0401 Kadrovska uprava, 
 0402 Informatizacija uprave, 
 0403 Druge skupne administrativne službe 

Pri pripravi proračuna občine se uporablja le program: 
 
0403 Druge skupne administrativne službe, 
Program vključuje naloge, ki so povezane z obveščanjem in informiranjem javnosti o delu 
občine - to so objave občinskih predpisov v uradnih glasilih (Uradni list RS ali drugo uradno 
glasilo), zagotavljanje informacij o dogajanjih s pomočjo spletne strani občine. V okviru 
navedene klasifikacije se pokrivajo tudi stroški izvedbe protokolarnih dogodkov - stroški 
praznovanja občinskega praznika in državnih praznikov ter stroški povezani z razpolaganjem 
in urejanjem občinskega premoženja. 
 
Sredstva za to področje se v proračunu občine za leto 2019 določijo v višini 120.870 EUR in v 
letu 2020 118.900 EUR.  
 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so: 

 04039001   Obveščanje domače in tuje javnosti, 
 04039002   Izvedba protokolarnih dogodkov, 
 04039003   Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 

 
Pravne podlage: 

 Zakon o javnih financah 
 Zakon o lokalni samoupravi 
 Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
 Zakon o davku na nepremičnine 
 Statut občine 
 Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin  
 Občinski odloki in pravilniki 
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-  04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti                                                           
Vsebina podprograma: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, Uradnem listu 
Republike Slovenije ali v drugem uradnem glasilu, izdelava in vzdrževanje spletnih strani 
občine. 
Proračunska postavka »Uradne objave« vključuje stroške objav sprejetih občinskih odlokov, 
pravilnikov, sklepov ter javnih razpisov v javnih medijih (Uradni list Republike Slovenije, 
uradne objave v raznih časopisih…), kot to določa Statut Občine Moravske Toplice. V ta sklop 
sodijo tudi stroški drugih objav (obvestil, novic ipd.). Višina je ocenjena na podlagi 
predvidene porabe v preteklem letu. 
 
Postavka »Stroški spletne strani občine in E uprava« vključuje sredstva za plačila: 

 stroškov vzdrževanja in dopolnjevanja »Kataloga informacij javnega značaja«, ki ga je 
občina dolžna na primeren način javno objavljati (uradno glasilo, svetovni splet) in 
redno  vzdrževati skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja,   

 stroškov najema strežnika in tekočega vzdrževanja občinske uradne spletne strani. 
Spletna stran Občine Moravske Toplice vključuje vse informacije o delu občinske uprave, 
gradiva, zapisnike sej občinskega sveta ter ostale aktualne informacije (dogodki in novice), ki 
se zgodijo v Občini Moravske Toplice in ki so pomembne za občane. Namen sprotnega 
urejanja spletne strani je sprotno informiranje občanov z dogajanji v občini na vseh področjih 
družbenega in političnega življenja.  
Sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti so v proračunu za leto 2019 predvidena v 
višini 8.500 EUR in v letu 2020 6.500 EUR. 
 Cilji podprograma: 
Tako letni izvedbeni kot dolgoročni cilj podprograma je sprotno zagotavljanje najvišje možne 
obveščenosti občanov in druge širše javnosti o predpisih in ukrepih lokalne skupnosti.  
 
-  04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov                                                      
Vsebina podprograma: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah 
javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih 
praznikov. 
 Postavka je namenjena pokrivanju stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo občinskega 
praznika v mesecu septembru. V te izdatke so vključeni stroški organiziranja in izvedbe 
prireditev, srečanj in drugih protokolarnih dogodkov po programu občinskega praznika ter 
stroški pisarniškega materiala, obveščanja javnosti, izplačila honorarjev nastopajočim, 
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pogostitev in drugi spremljajoči izdatki, povezani s slavnostno prireditvijo. Sredstva za 
izvedbo občinskega praznika se planirajo za leto 2019 in 2020 v višini 11.450 EUR.  
 
Poleg sredstev za izvedbo občinskega praznika se v proračunu za leto 2019 in 2020 
namenjajo tudi sredstva za izvedbo občinskih prireditev kot so prireditve ob državnih 
praznikih, občinske vaške igre in druge. Za izvedbo vseh tovrstnih prireditev se planirajo 
sredstva v višini 12.000 EUR tako za leto 2019 in prav tako za leto 2020.  
 
Cilji podprograma: 
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje izvedbe protokolarnih aktivnosti in doseganje 
prepoznavnosti lokalne skupnosti. 
 
Letni izvedbeni cilj je kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, pomoč drugim 
organizatorjem protokolarnih in družbenih dogodkov ter promocija občine. Z izvajanjem 
aktivnosti se v okviru podprograma prispeva k ugledu in prepoznavnosti Občine Moravske 
Toplice. 
 
-  04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                  
Vsebina podprograma: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje premoženja občine, tekoče vzdrževanje poslovnih 
prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov in investicije v poslovne prostore v ki so v lasti občine. 
 
Planirana sredstva na proračunski postavki »Vzdrževanje premoženja« predstavljajo 
pokrivanje stroškov, ki so povezani z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim 
premoženjem, to so stroški, ki se navezujejo na tekoče vzdrževanje premoženja. Sem 
spadajo tudi zavarovalne premije iz naslova premoženjskih zavarovanj.  
 
V okviru operativnih odhodkov povezanih z urejanjem premoženja se planira pokrivanje 
stroškov povezanih z oglasi, najemnine, stroški notarjev, izvršb, odvetnikov in drugi. V letu 
2019 in prav tako v letu 2020 se planirajo sredstva v višini, ki je podobna višini stroškov v 
preteklem letu. Prav tako se višina stroškov pri geodetskih storitvah, parcelacijah in cenitvah, 
ki so dnevno potrebne pri urejanju občinskega premoženja ocenjuje na osnovi porab iz 
preteklih obdobij. Zagotovitev sredstev za navedene namene pa  je nujna zaradi nemotenega 
poslovanja pri ravnanju s stvarnim premoženjem občine. 
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06. LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 
 
Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednje glavne programe: 

 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni, 

 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 
 0603 Dejavnost občinske uprave. 

 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
Glavni program 0601 vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih 
delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike 
povezovanja občin). Program vključuje naslednje podprograme: 

 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna 
pomoč lokalnim organom in službam 

 06019002  Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti. 

Pravne podlage: 
 Zakon o lokalni samoupravi 
 Zakon o javnih financah 
 Zakon o izvrševanju proračuna 
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
 Zakon o javnih uslužbencih, 
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
 Zakon o javnih naročilih  
 Zakon o občinskem redarstvu 
 Zakon o inšpekcijskem nadzoru in 
 drugi predpisi in odloki. 

 
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti                                                                 
Za potrebe črpanja EU sredstev iz naslova kohezijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) so 
občine Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Rogašovci, Šalovci 
in Tišina z namenom vzpostavitve učinkovitega javno-zasebnega partnerstva za pripravo in 
izvajanje lokalne razvojne strategije ustanovile »LAS GORIČKO« v okviru Pobude LEADER (4. 
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os Evropskega sklada za razvoj podeželja 2007-2013). LAS skrbi in bo tudi v prihodnje skrbela 
za koordinacijo projektov in jih prijavljala na javne razpise za  programsko obdobje 2014-
2020 že začele. 
 
Za potrebe črpanja EU sredstev iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) je Občina Moravske Toplice v preteklosti pristopila k soustanovitvi lokalnega 
partnerstva lokalne akcijske skupine »LAS Goričko 2020«, ki v okviru pobude CLLD skrbi za 
pripravo in izvajanje Strategije lokalnega razvoja (SLR) ter skrbi za koordinacijo in prijavo 
projektov na javne razpise. Za namen izvajanja SLR in zagotavljanja delovanja LAS za obdobje 
2014-2020 je potrebno del sredstev zagotoviti tudi s strani članov LAS. 
 
V okviru podprograma povezovanja lokalnih skupnosti se zagotavljajo v letu 2019 in v letu 
2020 sredstva za različne oblike povezovanja občin preko delovanja Razvojne agencije 
Sinergija, ki je po začetku stečajnega postopka Regionalne razvojne agencije Mura prevzela 
dejavnost, ki predstavlja institucionalno osnovo za izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji 
za Pomurje in izvaja naloge in pristojnosti opredeljene v Zakonu o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja, ki zajemajo programiranje, pripravo, spremljanje, poročanje in nadzor 
nad izvajanjem regionalnih razvojnih programov, pripravo Regionalnega razvojnega 
programa za obdobje 2014-2020 ter splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne 
naloge pri spodbujanju razvoja regije. Spodbujanje regionalnega razvoja je v javnem 
interesu, oblikovanje regij pa zakonodajalec še uredil. 
 
Cilji podprograma: 
 
Dolgoročni cilji podprograma je zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih in 
mednarodnih institucij, pripravljanje stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se 
tičejo občin ter organiziranje strokovnih pomoči v obliki posvetov na aktualne teme občin. 
 
Letni izvedbeni cilj programa je  izvedba zastavljenih skupnih projektov, ki si jih občine zastavijo. Občine se v svojih prizadevanjih za realizacijo večjih in pomembnih projektov povezujejo, saj tako lažje dosežejo skladnejši razvoj in manjše zaostajanje za razvojem velikih mestnih občin.  
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta: 
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 06029001 Delovanje ožjih delov občine 
 06029002 Delovanje zvez občin. 

 
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin                                                                        
Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti v proračunu občine Moravske Toplice za leto 2019 
in prav tako za leto 2020 zajemajo sredstva za delovanje ožjih delov občine in se zagotavljajo 
v skladu s kriteriji kot sredstva za funkcionalno dejavnost.  
 
Sredstva ožjim delom občine so namenjena za  delovanje organov v 27 krajevnih skupnostih 
oziroma 28 naseljih na območju občine Moravske Toplice. Višina dodeljenih sredstev 
posameznemu naselju je razvidna iz spodnje tabele. Sredstva se v primerjavi s proračunom 
za leto 2018 povečujejo za 4.400 EUR. 
 

NASELJE Število  prebivalcev 5,26 EUR  po preb. 
ANDREJCI 205 1.078 
BERKOVCI 52 274 
BOGOJINA 545 2.867 
BUKOVNICA 47 247 
ČIKEČKA VAS 86 452 
FILOVCI 484 2.546 
FOKOVCI 193 1.015 
IVANCI 254 1.336 
IVANJŠEVCI 35 184 
IVANOVCI 131 689 
KANČEVCI 62 326 
KRNCI 63 331 
LONČAROVCI 68 358 
LUKAČEVCI 66 347 
MARTJANCI 559 2.940 
MLAJTINCI 196 1.031 
MORAVSKE TOPLICE 755 3.971 
MOTVARJEVCI 175 921 
NORŠINCI 271 1.425 
PORDAŠINCI 50 263 
PROSENJAKOVCI 181 952 
RATKOVCI 54 284 
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SEBEBORCI 497 2.614 
SELO 280 1.473 
SREDIŠČE 55 289 
SUHI VRH 125 658 
TEŠANOVCI 381 2.004 
VUČJA GOMILA 290 1.525 
SKUPAJ 6.160 32.402 

 
V okviru proračunske postavke za funkcionalno dejavnost krajevnih skupnosti se del sredstev 
namenja tudi za izplačilo nadomestila za opravljeno funkcijo. Tako predsednikom krajevnih 
skupnosti pripada na letni ravni nadomestilo za opravljeno funkcijo v višini, ki je določena na 
podlagi števila prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti in sicer: 

 v KS do 100 prebivalcev nadomestilo v višini 150 EUR neto, 
 v KS od 101 do 200 prebivalcev nadomestilo v višini 200 EUR neto, 
 v KS od 201 do 300 prebivalcev nadomestilo v višini 250 EUR neto ter 
 v KS nad 300 prebivalcev nadomestilo v višini 300 EUR neto. 

Letno nadomestilo pripada tudi članom sveta krajevne skupnosti v višini 100 EUR neto. 
 
Cilj podprograma: 
V skladu s statutom občine je potrebno zagotoviti materialne možnosti za izvajanje lokalne 
samouprave na ravni ožjih delov občine-krajevnih skupnosti in s tem spodbujati njihovo 
delovanje na ožji lokalni ravni.  
 0603 Dejavnost občinske uprave   Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske 
uprave. 
 
Cilj glavnega programa tako dolgoročni kot letni izvedbeni je zagotavljanje nemotenega dela 
zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov ter kakovostno in 
strokovno izvajanje nalog, gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevajoč 
usmeritve za učinkovito in prijazno javno upravo. 
Cilji občinske uprave so tudi približati občane občinski upravi, zmanjšanje različnih 
birokratskih ovir, poenostavitev in skrajšanje postopkov. Cilj je razvoj tehnologije, ki bi 
omogočala pridobivanje in posredovaje podatkov preko svetovnega spleta z ustreznimi 
varovalnimi mehanizmi, kar pomeni omogočanje občanom v čim širši meri komuniciranje 
preko interneta oziroma spletne strani, aktualizirati katalog informacij javnega značaja z 
namenom, da bodo lahko občani tesneje sodelovali z občinsko upravo, pridobili potrebne 
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informacije, potrdila ali soglasja, lahko pa se bodo tudi seznanili s programi in plani Občine 
Moravske Toplice ter dajali pripombe in predloge. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 

 06039001  Administracija občinske uprave, 
 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave. 
Pravne podlage: 

 Zakon o lokalni samoupravi 
 Zakon o javnih financah 
 Zakon o izvrševanju proračuna 
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
 Zakon o javnih uslužbencih, 
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
 Zakon za uravnoteženje javnih financ.  

Poleg osnovne zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, so za delovanje občinske uprave 
pomembni predvsem naslednji predpisi:  
 Zakon o varstvu osebnih podatkov  
 Zakon o računovodstvu  
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja  
 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja  
 Zakon o javnih naročilih in 
 drugi predpisi in odloki. 

Na tej osnovi je župan sprejel akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine 
Moravske Toplice, ki je skupaj s predloženim kadrovskim načrtom osnova za izvedbo 
zaposlitvenih postopkov v občinski upravi skladno z veljavno delovno pravno zakonodajo. V 
skladu z navedenim so tudi predlagana proračunska sredstva. 
 - 06039001 Administracija občinske uprave                                                           
V okviru tega podprograma se planirajo sredstva na več proračunskih postavkah in sicer se 
zagotavljajo sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem zaposlenim v občinski 
upravi v skladu s kadrovskim načrtom zaposlovanja, na podlagi Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju, ter sredstva za pokrivanje materialnih stroškov (pisarniški material, čistilni 
material in storitve, stroški povezani z ogrevanjem, komunalnimi storitvami, telefonske in 
ostale storitve...).   
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Pred desetimi leti se je za vse javne uslužbence začel izvajati nov sistem plač v javnem 
sektorju, ki je urejen z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Višina sredstev, potrebnih 
za plače in prispevke delodajalca je v letu 2019 in 2020 načrtovana na podlagi veljavnih 
predpisov in načrtovanih zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom. 
 
Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev za delovanje uprave je bilo upoštevano število 
zaposlenih v občinski upravi v skladu s kadrovskim načrtom za leto 2019 in 2020. V predlogu 
proračuna se v skladu z navedenim predvidevajo sredstva za izplačilo plač in stroškov dela v 
letu 2019 za 15 zaposlenih ter v letu 2020 za 14 zaposlenih.  
 
Pri izračunu potrebnega obsega sredstev za plače zaposlenih je upoštevan Dogovor o plačah 
in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2018), ki je bil v mesecu 
decembru 2018 podpisan med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja z namenom delne odprave varčevalnih ukrepov. Ukrepi se nanašajo na 
plače in druge stroške dela ter nekatere druge ukrepe v javnem sektorju. Dogovorjene 
spremembe so bile uveljavljene z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 84/2018) in s sklenitvijo Aneksov h Kolektivnim  
pogodbam v javnem sektorju.  
V letu 2019 in 2020 so tako v skladu z navedenim zakonom pri finančnih sredstvih  
načrtovana napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive, kakor tudi postopen 
dvig plač za en plačni razred v letu 2019 in za en plačni razred v letu 2020. 
 
Del plače za redno delovno uspešnost pripada javnemu uslužbencu, ki je pri delu dosegel 
nadpovprečne delovne rezultate ali je bil nadpovprečno delovno obremenjen. Skladno z 
veljavno zakonodajo se redna delovna uspešnost do 30. junija 2020 ne izplačuje. 
  
S proračunom so planirana sredstva za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega 
obsega rednih delovnih nalog v višini 1.500 EUR ter sredstva za delovno uspešnost iz naslova 
projektov v višini 10.000  EUR v letu 2019, ter 6.500 EUR v letu 2020 . Do izplačila delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela so upravičeni javni uslužbenci, ki poleg 
svojega rednega dela začasno opravljajo delo zaradi odsotnosti drugega javnega uslužbenca 
v primeru daljših odsotnosti iz dela (zaradi bolniškega staža ali porodniškega dopusta) ali 
imajo zaradi izvajanja določenih projektov začasno povečan obseg dela. 
 
Pri planiranju sredstev za regres za letni dopust se prav tako upošteva zgoraj navedeni 
dogovor. Do regresa za letni dopust so upravičeni vsi javni uslužbenci in funkcionarji. 
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Sredstva za regres za letni dopust so planirana ob upoštevanju števila upravičencev in 
vrednosti predvidene višine regresa.  
 
Potrebna sredstva za povračila in nadomestila, kamor sodijo stroški prevoza na in iz dela ter 
stroški regresa za prehrano zaposlenih v občinski upravi, so načrtovana skladno z določili 
Zakona o delavnih razmerjih in v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor. Javnim 
uslužbencem se v letu 2019 in prav tako 2020 višina regresa za prehrano usklajuje vsakih šest 
mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, na podlagi podatkov Statističnega urada 
Republike Slovenije. Povračilo prevoza na in z dela pa se javnim uslužbencem prizna kot 
kilometrina v višini  8% cene neosvinčenega motornega bencina-95 oktanov. 
 
Pri načrtovanju sredstev za prispevke za socialno varnost so upoštevane obstoječe prispevne 
stopnje, in sicer : 

 prispevek ZPIZ: 8,85 % od mase plač (I. bruto) 
 prispevek ZZZS: prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56% in prispevek za 

poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53% od mase plač (I. bruto) 
 prispevek za zaposlovanje: 0,06% od mase plač (I. bruto) 
 prispevek za porodniško varstvo:  0,10% od mase plač (I. bruto). 

Na podlagi Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence in na 
podlagi  2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki 
Sloveniji je Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev objavil Sklep o 
uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 
uslužbence, ki določa, da se s 1. januarjem 2019 premija uskladi s koeficientom rasti 
povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2018, v 
primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–
oktober 2017, ki po objavi Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,034, tako da 
znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 
uslužbence znaša 29,27 EUR. Zneski usklajene premije in skupne premije se začnejo 
uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 
za javne uslužbence za januar 2019.  
Tako smo pri planiranju sredstev za pokojninske premije upoštevali predvidene zneske za 
leto 2019 in 2020. 
 
Pri sredstvih za materialne stroške občinske uprave so planirana sredstva, ki so potrebna za 
redno delovanje občinske uprave. To so izdatki, kot so pisarniški in splošni material za 
izvajanje nalog iz pristojnosti občine, stroški strokovne literature, poštnine, energija in 
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komunalne storitve, stroški komunikacij, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena 
potovanja, tekoča vzdrževanja ter drugi operativni odhodki povezani z delovanjem uprave. 
Kot izhodišče za določitev predloga posameznih stroškov je bila upoštevana ocenjena višina 
stroškov po posameznih vrstah v letu 2018, ocene makroekonomskih gibanj ter predvidene 
potrebe v letu 2019 in v letu 2020. 
 
Med materialnimi stroški so zajeti tudi materialni stroški povezani z opravljanjem 
administrativno računovodskih del za javne zavode, za ožje dele občine  in druge uporabnike, 
za katere se le ta dela opravljajo v okviru občinske uprave. 
 
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave                                                                                                                         
Skupno načrtovana sredstva zajemajo pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja objektov in 
opreme ter stroškov povezanih z zamenjavo dotrajane opreme in nakupom nove opreme, ki 
je potrebna za zagotovitev pogojev za delo zaposlenih oziroma za delovanje organov in služb. 
 
Pravne podlage: 

 Zakon o lokalni samoupravi 
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
 Stanovanjski zakon 
 Zakon o javnih financah 
 Zakon o javnih uslužbencih 
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
 Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
 Statut občine Moravske Toplice 
 občinski odloki in pravilniki in 
 drugi predpisi, ki urejajo to področje. 

V letu 2019 in 2020 se bodo sredstva zagotavljala za tekoča vzdrževanja na opremi in 
objektih, s katerimi razpolaga občinska uprava.  
Izdatki za nakup opreme obsegajo stroške nabave opreme s ciljem modernizacije obstoječe 
in nadomestitve dotrajane opreme. V letu 2019 in 2020 se predvideva nadaljevanje s 
postopnimi posodobitvami računalniške in programske opreme, ki postaja za vse večje 
potrebe po elektronski izmenjavi podatkov zastarela in dotrajana. V letu 2019 pa se v okviru 
nabave računalniške opreme planirajo sredstva za nabavo novega serverja, s katerim bomo 
zamenjali server, ki je bil nabavljen pred sedmimi leti in več ne zadošča današnjim potrebam.   



  ___________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Proračun 2019 in 2020                                                                                                                   
 

65

V letu 2019 in 2020 je potrebno nadaljevati z vzdrževalnimi deli na samem poslovnem 
objektu kot je sanacija fasade in ter druga manjša popravila. 
  

07. OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 Sistem zaščite in reševanja, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti je ena od treh vej 
obrambnega sistema. 
Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru  
naravnih in drugih nesreč.  
Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji. 
Cilji programa so slediti splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečitev oz. 
ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše. 
Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in 
ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter zajema program: 
 
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  
Z zakonodajo je bilo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami izločeno iz obrambnega 
sistema z namenom, da se to področje organizira kot celovita, na enotnih ciljih in načelih 
zasnovana dejavnost ter, da se vse reševalne službe in druge namensko organizirane sile za 
zaščito in reševanje ter pomoč, povežejo v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem.  
 
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v okviru civilne zaščite in programa varstva pred požarom. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 

 07039001   Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 
 07039002   Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. 

Pravne podlage: 
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 Zakon o varstvu pred požarom 
 Zakon o gasilstvu 
 Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

 - 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč                           
Predvidena sredstva v letih 2019 in 2020 so razporejena za posamezne namene tako, da 
omogočajo izvajanje tekočih aktivnosti in realizacijo programa dela na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Moravske Toplice. Zagotavljajo se za pokrivanje 
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stroškov tekočega značaja in za delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 
(intervencije), usposabljanje enot civilne zaščite, stroške operativnega delovanja civilne 
zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite oziroma nabavo opreme in materialno 
popolnitev enot zaščite, reševanja in pomoči ter druge aktivnosti, povezane z zaščito in 
reševanjem.  
 
Cilji programa: 
Dolgoročni cilji podprograma varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je: 
 preprečevati oziroma ublažiti posledice naravnih in drugih nesreč, 
 izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja ob 

posameznih vrstah nesreč, 
 zaščita pred nevarnimi snovmi,  
 reševanje in pomoč ob nesrečah,  
 sanacija posledic nesreč.  Cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je obvarovanje ljudi, živali, materialne in druge dobrine, 
kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč. 
Prav tako je cilj zadostno zagotavljanje kadrovskih in materialno-tehničnih možnosti za 
delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja. 
Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so izboljšanje odzivnosti članov Civilne zaščite ter 
izpopolnitev opreme.  
Dolgoročni cilj izvedbe podprograma je torej doseganje zadostne pripravljenosti za zaščito, 
reševanje in pomoč v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
Letni izvedbeni cilj podprograma pa je usposobljenost enot civilne zaščite ter usposabljanje 
in opremljanje enot civilne zaščite, kar bi pripomoglo k hitremu ukrepanju in strokovni 
pomoči v primeru  naravnih in drugih nesreč ter preprečitvi oziroma zmanjšanju žrtev v 
primeru nesreč in drugih nesreč.  
Glavne skupine nalog na tem področju so preprečevanje nesreč, pripravljenost na nesreče, 
zaščita pred nevarnimi snovmi, reševanje in pomoč ob nesrečah ter sanacija posledic nesreč. 
Vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za zaščito in reševanje obsega:  
 izdelavo ocen ogroženosti  
  izdelavo načrtov zaščite in reševanja  
  načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov  
  organiziranje civilne zaščite in drugih sil za zaščito in reševanje ter pomoč  
  izobraževanje in usposabljanje za zaščito in reševanje  
  zagotavljanje in vzdrževanje sredstev za zaščito in reševanje.  
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V letu 2011 je župan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in 
Pravilnika o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite izdal 
sklep o organiziranju enot, služb in organov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje 
in pomoč v Občini Moravske Toplice.  
Sile za zaščito in reševanje sestavljajo organi, enote in službe civilne zaščite, prostovoljne 
formacije in pogodbene formacije. 
 
Tako kot v predhodnih letih se tudi v letu 2019 in 2020 sredstva planirajo na dveh 
proračunskih postavkah in sicer: 

 sredstva za dejavnost zaščite in reševanja, kjer se zagotavljajo za izvedbo usposabljanj 
v specialnosti, izobraževanj in vaj enot zaščite in reševanja ter drugih operativnih 
enot povezanih z reševanjem, povrnitev stroškov pripadnikom reševalnih enot, ki se 
angažirajo v primeru nesreč ter izboljšanju komunikacijskih povezav (sistem pozivanja 
- alarmiranja) s pokrivanjem stroškov telefonskih storitev. 

 Planirajo se tudi sredstva za nabavo osebne zaščitne opreme za enote zaščite in 
reševanja. V letu 2019 in 2020 se tako kot v preteklih letih zagotavlja letni pregled in 
vzdrževanje hidrantov, ki so življenjskega pomena za zagotavljanje zdrave pitne vode 
za občane, kakor tudi za stalno pripravljenost s pitno vodo v primeru naravnih in 
drugih nesreč. 
 

- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                                
V okviru podprograma delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč se sredstva 
namenjajo za dejavnost Gasilske zveze Moravske Toplice in gasilskih društev v občini, za 
sofinanciranje nabave opreme ter za stroške povezane z vaško-gasilskimi domovi.   
Sredstva so razporejena tako, da omogočajo izvajanje dejavnosti - programov Gasilske zveze 
Moravske Toplice in programov dela prostovoljnih gasilskih društev, ki izvajajo gasilsko javno 
službo v občini Moravske Toplice ter izvajajo program varstva pred požarom in drugimi 
nesrečami. V letu 2019 in 2020 se predvideva razdelitev sredstev na podlagi kategorizacije 
gasilskih društev, ki jo je v letu 2014 na podlagi veljavne zakonodaje in na predlog 
predsedstva Gasilske zveze Moravske Toplice sprejel župan. 
V Občini Moravske Toplice je 27 prostovoljnih gasilskih društev s 358 operativnimi gasilci. 
Gasilska društva so glede na oceno ogroženosti razdeljena po kategorijah: 26. društev je v I. 
kategoriji, 1 društvo pa je razvrščeno v II. kategorijo. Na podlagi kategorizacije društva 
pridobivajo sredstva iz občinskega proračuna za delovanje in opremljanje, saj kategorizacija 
predpisuje opremo, ki jo morajo zagotoviti posamezna društva.  
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Gasilci izvajajo vse zahtevnejše intervencije, za katere sta potrebna predvsem dobra 
opremljenost in ustrezno strokovno znanje. Pomembni premiki so na izobraževalnem 
področju, saj se število usposobljenih gasilcev na tečajih specialnosti stalno veča.  
V letu 2019 in 2020 pa se v proračunu zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje nabave 
gasilskih vozil v skladu s Planom nabave manjših in večjih vozil za vsa PGD v občini do leta 
2040, ki je bil sprejet na Skupščini Gasilske zveze Moravske Toplice v mesecu marcu 2015.  
 
Sredstva so namenjena tudi za nabavo, vzdrževanje in obnavljanje gasilskega premoženja in 
opreme na osnovi programa opremljanja in izobraževanja, ter za stroške povezane z vaško - 
gasilskimi domovi, kot so investicijska in tekoča vzdrževanja vaško - gasilskih domov in 
opreme ter tekoči stroški povezani z njimi. V letu 2016 so bile opravljene uskladitve površin 
vaško - gasilskih objektov z uradnimi evidencami Geodetske uprave Republike Slovenija, ki so 
osnova za določitev višine sredstev posameznim naseljem in se upoštevajo pri proračunu za 
leto 2019 in 2020.  
Del sredstev za gasilstvo predstavljajo namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina 
prejme iz državnega proračuna (požarna taksa) in se namenjajo za sofinanciranje nakupa 
gasilske opreme (vozila, zaščitna in reševalna oprema…). Požarna taksa je v skladu s 59. 
členom Zakona o varstvu pred požarom, po katerem zavarovalnice vplačujejo požarno takso 
v višini do 20% od vsote požarnih premij, prihodek državnega proračuna. Lokalnim 
skupnostim je po sklepu Vlade RS namenjeno 70% ocenjenih letnih prihodkov požarne takse. 
Namenska sredstva so zajeta v proračunu, kakor tudi v načrtu razvojnih programov kot 
investicijski transferi neprofitnim organizacijam. Razdeljuje jih na podlagi vlog Odbor za 
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in se lahko porabljajo le do višine zbrane takse za 
namene, ki so opredeljeni z zakonom - to je za nabavo gasilske opreme. Sredstva so v 
proračunih za leto 2019 in 2020 načrtovana v višini sredstev iz naslova požarne takse. 
 
Cilji programa: 
Dolgoročni cilji podprograma je, da učinkovito skrbi za požarno varnost in varnost občanov v 
primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da z opozarjanjem in obveščanjem ter 
usposabljanjem in vzdrževanjem pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, skrbi za 
požarno varnost. Dolgoročni cilj podprograma je skrajšanje odzivnega časa v primeru požara 
ter posledično  poskrbeti za čim manjšo materialno škodo. 
 
Letni izvedbeni cilj podprograma je: 

 zadostno zagotavljanje materialnih in človeških virov,  
 sofinanciranje nakupa opreme za dejavnost gasilske javne službe,  
 tekoče vzdrževanje vozil in opreme ter opreme in sredstev za zaščito in reševanje,  
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 uveljaviti preventivne ukrepe za zmanjšanje števila nesreč s povečanjem 
informiranosti prebivalstva, šolske in predšolske mladine z nevarnostmi,  

 izdelava programov izobraževanja in usposabljanj ter  
 zvišanje ravni aktivne varnosti.  

Tako dolgoročni kot letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za izvajanje 
javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje. 
 

08. NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  
Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne 
varnosti in notranje varnosti v občini. Zajema skrb za vzgojo in izobraževanje v 
cestnoprometni preventivi s poudarkom na varnosti šibkejših udeležencev v prometu ter 
skrb za prometno urejenost in varnost v občini. 
 
V občini zajema naslednji glavni program: 
 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost. 

 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost  
Glavni program 0802 zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje 
varnosti v občini. 
 
- 08029001 Prometna varnost                                                                                         
Vsebina podprograma: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
(zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan…). Sredstva so namenjena osnovni 
dejavnosti SPVCP, ki obsega aktivnosti vzgoje in preventive v cestnem prometu, oblikovanje 
predlogov za izboljšanje prometne varnosti, prometno vzgojo otrok in mladostnikov.  
 
Sredstva so namenjena za delovanje in aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu (SPV), ki deluje kot organ za področje varnosti v cestnem prometu in je 
posvetovalno telo župana, sestavljajo pa ga predstavniki organov, organizacij in institucij, 
katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu. 
 
Naloge SPV so določene v 3. odstavku 6. člena Zakona o voznikih, ki pravi, da svet ocenjuje 
stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti 
programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira 
izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, 
predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje 
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prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu na lokalni ravni. Strokovne naloge za SPV zagotavlja uprava lokalne skupnosti.  
Predvidene so predvsem aktivnosti ob začetku novega šolskega leta - zagotavljanje dodatne 
varnosti ob prvih šolskih dneh.  
 
V proračunu 2019 in 2020 se zagotavljajo sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu. Načrtovana so sredstva za pokritje stroškov aktivnosti vzgoje in 
preventive v cestnem prometu, katere organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Moravske Toplice. Ta svet skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za 
večjo varnost, za dvig varnostne kulture udeležencev v prometu ter za razvijanje humanih in 
solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Ključne naloge 
so izvedba aktivnosti za prometno vzgojo otrok in mladostnikov. Predvidene so tudi izvedbe 
akcij, vezanih na posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu, kot tudi izvajanje 
vzporednih dejavnosti. 
 
V letu 2019 se v okviru programa prometne varnosti zagotavljajo tudi sredstva za postavitev 
prikazovalnika hitrosti na lokalni cesti LC265071 v naselju Bogojina (v bližini OŠ Bogojina in 
vrtca v Bogojini). Občina Moravske Toplice se je  prijavila na razpis za sofinanciranje sistema 
3-PTC s pametnim prikazovalnikom hitrosti mhp50 in portalom www.vi-vozite.si  2019 ter 
pridobila sredstva za postavitev prikazovalnika hitrosti. Namen postavitve prikazovalnika je 
izboljšanje varnosti različnih udeležencev v prometu, ki se srečujejo na tem odseku 
(avtomobili, avtobusi, gospodarska in kmetijska vozila, kolesarji, pešci, šolarji, otroci). 
 
 Cilji delovanja: Letni cilj je organizacija čim več aktivnosti preventivnega pomena, ki bodo zagotovile boljšo 
obveščenost in osveščenost udeležencev cestnega prometa, bolj kulturno obnašanje in večje 
spoštovanje pravil v cestnem prometu ter s tem povezano večjo varnost udeležencev v 
cestnem prometu. Predvidene pa so tudi aktivnosti ob začetku novega šolskega leta - 
zagotavljanje dodatne varnosti ob prvih šolskih dneh.  
 
Tako dolgoročni kot izvedbeni cilj je izboljšanje prometne varnosti v cestnem prometu in 
izvajanje preventivnih akcij na tem področju, ter aktivnosti v smislu akcijskega dela na 
področju hitrosti, alkohola, varnosti peščev ter uporabe varnostnega pasu z namenom dviga 
večje osveščenosti in pomena zavesti o varnosti cestnega prometa.  
 
Pravne podlage: 

 Zakon o voznikih 
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 Zakon o varnosti cestnega prometa 
 Zakon o policiji 
 Evropska listina o varnosti v cestnem prometu,  
 Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022  
 Zakon o lokalni samoupravi 
 Statut občine Moravske Toplice. 

 
10. TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

 Področje 10 obsega izvajanje programov, ki so v okviru delovno pravne zakonodaje ter ob zaostrenih pogojih zaposlovanja še dopustni na nivoju lokalne skupnosti - program aktivna politika zaposlovanja. Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer 
vspodbujanje odpiranja novih delovnih mest predvsem pa zaposlitve brezposelnih oseb na 
območju občine. 
Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je v okviru občinskega proračuna zagotavljati 
pogoje, ki bodo omogočali večjo zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela, tako da bo 
zmanjšano razmerje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. 
S tem ukrepom se zagotavlja minimalna socialna varnost osebam, ki bi v nasprotnem primeru ostale brez dohodkov, obenem pa bi se povečala njihova socialna izključenost. 
 
Zajema program 

 1003 Aktivna politika zaposlovanja. 
1003 Aktivna politika zaposlovanja  
Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje 
odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih 
zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna 
(socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) 
oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske 
prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. 
Javna dela so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju 
brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih 
sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Organizirajo se zaradi izvajanja 
socialno varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in 
drugih programov. Lahko jih organizirajo le neprofitni delodajalci za tiste dejavnosti, katerih 
cilj ni pridobivanje dobička.  
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Področje vključuje podporo aktivni politiki zaposlovanja oziroma zmanjševanju in 
spodbujanju zaposlovanja z aktivnim in usklajenim delovanjem gospodarskega in 
izobraževalnega in delovnega sistema.  
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so: 

 povečanje zaposljivosti 
 brezposelnim osebam omogočiti, da se ponovno vključijo v delo, povečajo svojo 

konkurenčnost na trgu dela, ohranijo in razvijejo svoje delovne navade ter ob 
pomoči države sami prispevajo za zagotavljanje lastne socialne varnosti,  

 brezposelnim osebam omogočiti, da odkrivajo nove zaposlitvene možnosti in 
priložnosti ter jih tako vzpodbujajti k samozaposlovanju,  

 vzpodbujanje socialno-ekonomskega razvoja lokalnih skupnosti,  
 zmanjšanje poklicnega strukturnega neskladja na trgu dela,  
 izboljševanje usposobljenosti in spretnosti za spodbujanje prilagodljivosti zaposlenih 

in podjetij,  
 zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih,  
 zmanjšanje deleža brezposelnih mladih in žensk,  
 zmanjšanje deleža starejših brezposelnih,  
 ustvarjanje pozitivne klime aktivnega vključevanja brezposelnih delavcev v ukrepe 

aktivne politike.  
Podprogram, ki se nanaša na glavni program je: 
 
- 10039001 Povečanje zaposljivosti                                                                                   
Zaposlitveni programi, ki jih občina vključuje v svoje načrte podpore, so predvsem lokalni 
zaposlitveni programi, ki potekajo v okviru izvajanja programov javnih del in drugih 
zaposlitvenih programov in so podprti in sofinancirani s strani državnega proračuna ali 
drugih virov. Sredstva za navedene programe so v letu 2019 planirana v predvidenem 
obsegu financiranja pridobljenih programov s strani Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje. V nekoliko višjem obsegu pa se sredstva planirajo za leto 2020, saj je kar nekaj 
prijavljenih programov v letu 2019 ostalo brez financiranja. Tako predvidevamo, da bodo ti 
programi v prihodnjem letu ponovno prijavljeni na javni razpis.  
 
Javna dela se bodo v letu 2019 in 2020 izvajala skladno z določili Zakona o urejanju trga dela 
ZUTD. Te določajo, da so javna dela namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot 
eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, 
ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Delo 
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udeležencev javnih del bo potekalo 40 ur na teden - to je za polni delovni čas. Pravilnik o 
izvajanju in sofinanciranju programov javnih del, glede na zakonodajo in stanje na trgu dela 
določa delež sofinanciranja plač v višini od 55% do 95% s strani Zavoda RS za zaposlovanje 
glede na povprečno stopnjo brezposelnosti v občini. V občini Moravske Toplice je bila po 
podatkih Zavoda v obdobju januar - september 2018 povprečna stopnja brezposelnosti 
11,8%, tako da so javna dela s strani Zavoda sofinancirana v višini 65% plače. V letu 2018 je 
bila stopnja brezposelnosti v občini višja in je bil temu primerno delež sofinanciranja tudi višji 
in sicer 85%. 
Izvajanje zaposlitvenih programov preko javnih del se predvideva na socialno-varstvenih, 
izobraževalnih, kulturnih, turističnih in komunalnih področjih. Programi javnih del se 
nadaljujejo tudi v letu 2019 in so predvidena tudi v letu 2020 in se oblikujejo na podlagi 
interesa dosedanjih izvajalcev po vključevanju zaposlenih preko javnih del v izvajanje njihove 
dejavnosti.  
 
Ugotavlja se, da so v preteklosti najbolj učinkoviti tisti programi javnih del, katerih vsebine 
odražajo potrebe lokalnih skupnosti po storitvah, ki predstavljajo javno korist in ki 
omogočajo brezposelnim občanom ponovno delovno ter socialno vključenost. 
 
S spremembo in dopolnitvijo Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
se je višina plače javnih delavcev spremenila. Javni delavec je tudi v letu 2019 upravičen do 
plače, izražene v deležu od minimalne plače po stopnjah strokovne usposobljenosti za delo, 
ki ga opravlja v programu javnega dela. Predvidevamo, da bo tako tudi v letu 2020.  
 
Dolgoročni cilji programa: 

  aktiviranje brezposelnih oseb, 
  socialna vključenost, 
  ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter 
  spodbujanje novih delovnih mest. 

Z dosegom večjega števila zaposlenih se bo zmanjšalo neskladje med ponudbo in 
povpraševanjem na trgu dela. 
 
Letni izvedbeni cilji: 

 aktivirati čim večje število brezposelnih oseb, 
 zmanjšati dosedanjo veliko nezaposlenost in zagotoviti vsaj za obdobje enega leta 

osebam vključenim v navedene programe socialno varnost, 
 spodbujati razvoj novih delovnih mest.  
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 Pravne podlage: 
 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
 Zakon o urejanju trga dela 
 Pravilnik o izvajanju in sofinanciranju programov javnih del 
 Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja. 

 
11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 

 Področje porabe 11 obsega izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine. Dolgoročni cilji programa izhajajo iz Razvojnega programa podeželja in iz Strategije razvoja 
kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so: 

 Zmanjšanje proizvodnih stroškov 
 Izboljšanje in preusmeritev proizvodnje 
 Izboljšanje kakovosti 
 Ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja 
 Izboljšanje higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali ter 
 Izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva. 

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje glavne 
programe: 

 1102  Program reforme kmetijstva in živilstva, 
 1103  Splošne storitve v kmetijstvu, 
 1104  Gozdarstvo. 

 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  
 
Glavni program 1102 obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje 
učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje raznovrstnost 
dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter 
razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive 
kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje 
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kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih 
skupin in lokalne razvojne strukture (CLLD). 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 

 11029001   Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu, 
 11029002   Razvoj in prilagajanje podeželskih območij, 
 11029003   Zemljiške operacije, 
 11029004   Ukrepi za stabilizacijo trga. 

 
- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu                                               
Občina Moravske Toplice je v letu 2016 sprejela Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016–
2020 (Uradni list RS, št. 19/2016), ki je usklajen z državno ter evropsko zakonodajo za 
kmetijske državne pomoči. V skladu z zakonodajo je Pravilnik tudi priglašen Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.   
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne, 07.04.2016 podalo pozitivno 
mnenje o skladnosti sheme državne pomoči, ki je združljiva z uredbo Komisije (EU) št. 
702/2014) in dne 08.04.2016 pozitivno mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči s 
področja primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov za obdobje 2016-2020 z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1408/2013. 
V skladu z veljavnim pravilnikom se v proračunu Občine Moravske Toplice zagotavljajo 
sredstva:  
1.  Za UKREP 1: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z 
namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:  
– naravnih nesreč;  
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami,  
– drugih slabih vremenskih razmer;  
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah; 
– zaščitene živali. 
 
Upravičenci do pomoči: 
– upravičenci oziroma končni koristniki učinka dodeljene pomoči so zavarovanci – 

kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem za mikropodjetja, kot je opredeljeno v 
Prilogi I k Uredbi Komisije (EU) št 702/2014 in so kmetijska gospodarstva, vpisana v 
register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine in sklenejo zavarovalno 
polico za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto, 
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– v imenu upravičencev sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo 
dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti. Ti z občino 
podpišejo pogodbo o poslovnem sodelovanju. 
 

Upravičeni stroški: 
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa 

zavarovalnih poslov. 
 
Cilj sofinanciranja zavarovalnih premij je zmanjšati tveganje v kmetijski proizvodnji s 
povečanjem obsega zavarovanja. Spodbuda za kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje 
pridelke pred posledicami naravnih nesreč, drugih slabih vremenskih razmer in pred 
boleznimi živali. 
 
2. Za UKREP 2: Podpora ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal 
Cilji pomoči: 
Ohranjanje oziroma povečevanje rodovitnosti tal. 
Upravičenci do pomoči: 
Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje, kot so opredeljeni v prvi točki 6. člena 
pravilnika. 
Upravičeni stroški: 
Pomoč se dodeli za stroške nakupa sredstev za zmanjšanje kislosti tal (nakup apnenčeve 
moke, agro apna, ipd.). 
Sredstva se bodo razdelila po dveh javnih razpisih.  
Za izvajanje strukturnih ukrepov v kmetijstvu se v proračunu 2019 kakor tudi v proračunu 
2020 namenja 18.000,00 EUR. 
 Del sredstev je namenjeno tudi tekoči porabi na področju kmetijstva.  
 
Občina Moravske Toplice pa je tudi v letu 2019 pristopila k aktivnostim za izvedbo postopka 
oddaje skupnega javnega naročila za izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja 
točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letu 2019 z letalsko 
obrambo pred točo, št. 430-153/2018, za kar bo zagotovila v proračunu ustrezno višini 
sredstev. Predvidoma bo delež, ki odpade na našo občino znašal 8.400 EUR za leto 2019. 
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- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij                                           
Gramoziranje nekategoriziranih cest 
Poleg kategoriziranih cest se na območju občine nahaja precej nekategoriziranih, ki so v lasti 
Občine Moravske Toplice. V pretežni meri se nahajajo izven poselitvenih območij in 
omogočajo dostope predvsem do kmetijskih zemljišč. Gramoziranje teh cest je ponavljajoči 
se vsakoletni postopek in se izvaja v odvisnosti od vsakoletnega stanja cest po zimski odjugi. 
 
Strukturne izboljšave in tehnološko prilaganje pa sta pogoja za dvig konkurenčnosti 
kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja. Ključne naloge so zagotovitev 
ukrepov za ekonomsko povečanje raznovrstnosti podeželja s podporami za doseganje 
alternativnih virov dohodka in odpiranje novih delovnih mest (dopolnilne dejavnosti) ter 
ohranjanje kulturne dediščine na podeželju. Občina Moravske Toplice sofinancira tudi 
programe razvoja podeželja v programu LEADER.   
 
Navedeni program vključuje sredstva za obnovo vasi, kamor se lahko uvršča ureditev 
infrastrukture na podeželju. Sem se uvrščajo sredstva za ureditev vaških cest in poljskih poti. 
Sredstva se lahko namenjajo tudi urejanju vaških središč in objektov skupnega pomena v 
vaseh, podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt…).  
 
V proračunu za leto 2019 in 2020 se planirajo sredstva za izvedbo programov in projektov, ki 
bodo prijavljeni na razpise ministrstev v okviru  finančne perspektive 2014 – 2020. Projekti se 
financirajo iz lastnih sredstev občine in evropskih sredstev pridobljenih na javnih razpisih.  
 
11029002  Zemljiške   operacije                                                                                        
Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih 
postopkov, izvedbe melioracij) 
V letu 2018 so bila izvedena agromelioracijska dela v Prosenjakovcih s katerimi se izboljšuje kvaliteta in dostopnost kmetijskih zemljišč, ki so bila zajeta v komasacijski postopek. V letu 2019 se predvideva izvedba nujno potrebnih dodatnih del za zaključek investicijsko vzdrževalnih del.  
V letu 2019 je predvideno nadaljevanje postopkov za uvedbo agromelioracije (komasacije) v 
Martjancih in Noršincih. Tako se v letu 2019 predvideva priprava dokumentacije. Sama 
izvedba agromelioracije naj bi se pričela v letu 2020 in nadaljevala v letu 2021.  
 
Cilj izvedbe agromelioracij (komasacij) je združevanje in ohranjanje obstoječih kmetijskih 
zemljišč ter preprečevanje zaraščanja. Namen ukrepa je omogočiti boljšo obdelavo 
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kmetijskih zemljišč, hitrejše in lažje spravilo, zvišanje kvalitete kmetijskih zemljišč s 
povečanjem velikosti parcel/ha ter ureditvijo dostopov na komasacijskih območjih. 
Na urejenih kmetijskih zemljiščih je zagotovljen tudi večji pridelek in večja varnost pri delu. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o kmetijskih zemljiščih,  
 Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč. 

- 1103  Splošne storitve v kmetijstvu 
Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in 
javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. 
 
- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali                                                           
V okviru programa zaščite živali so sredstva namenjena za izvajanje veterinarskih storitev za 
zapuščene živali, ki so najdene na območju Občine Moravske Toplice. V skladu z Zakonom o 
zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in 
zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali 
 
Zakon o zaščiti živali – UPB3 (Ur.l.RS št. 38/2013) v 27. členu navaja, da: 

a. se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču, 
b. je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna 

služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno 
mesto v zavetišču, 

c. je lahko imetnik zavetišča občina oz. vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje. 

 
Občina Moravske Toplice je z zavetiščem za živali Mala hiša d.o.o., 18.06.2008 podpisala 
pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali, s katero le-ta 
zagotavlja izvajanje oskrbe in namestitve zapuščenih živali za območje Občine Moravske 
Toplice. Občina Moravske Toplice ima na podlagi števila psov v najemu dva boksa. Odlov in 
oskrbo živali v času bivanja v zavetišču občina plačuje po ceniku v skladu s pogodbo. Višina 
sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem veljavnih cen 
oskrbe živali v zavetišču. Izvrševanje plačil bo potekalo preko celega proračunskega obdobja 
na podlagi izstavljenih računov in posredovanega poročila o oskrbi zapuščenih živali. Za leto 
2019 in 2020 je za ta namen v proračunu zagotovljenih 10.000 EUR na letnem nivoju. 
Občina Moravske Toplice je skladno z zakonodajo dolžna pokrivati stroške prevoza in oskrbe 
v azilu, za živali z njenega območja.  
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Tako dolgoročni kot letni izvedbeni cilj programa je, da lokalna skupnost v skladu z Zakonom 
o zaščiti živali zagotovi oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja 
in dobrega počutja iz območja občine. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 

  zakon o kmetijstvu 
  zakon o zaščiti živali 
  pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali 
  pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline 

 
1104 Gozdarstvo   
V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko 
gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot 
ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij. 
 
Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne 
infrastrukture. 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
 
-11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest                                           
V letu 2019 in 2020 se za vzdrževanje gozdnih cest načrtujejo proračunska sredstva v višini  
30.000 EUR. 
Financiranje vsakoletnega vzdrževanja gozdnih cest sicer poteka na podlagi tripartitne 
pogodbe, sklenjene med MKGP, Zavodom za gozdove in občino. S to pogodbo Ministrstvo iz 
skupnih razpoložljivih proračunskih sredstev in dolžin gozdnih cest v naši občini določi višino 
namenskih sredstev za vzdrževanje teh cest. Občinska uprava v sodelovanju z Zavodom za 
gozdove vodi postopek izbire izvajalca vzdrževalnih del, in sicer v skladu z ZJN. 
 
Dolgoročni cilji podprograma  
Cilj je upoštevanje pomena splošnih koristi, ki jih dajejo gozdovi, pa ekonomska korist, ki jo 
gozd lahko brez škode za ostale, trajno daje lastniku in tudi družbi. Dolgoročni cilj je 
ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, 
socialnih in proizvodnih funkcij ter ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v 
krajini. Da se gozd lahko vzdržuje je potrebno skrbeti za varno spravilo in kazalec uspeha so 
rekonstruirane gozdne ceste na območju, kjer je po podatkih Zavoda za gozdove, to 
potrebno. 
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Glavni cilj je torej vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih poti. 
Letni izvedbeni cilji podprograma  
Gospodarjenje z gozdovi je določeno z Zakonom o gozdovih in Programom razvoja gozdov v 
Sloveniji. Oba, predpis in strategija sta, kolikor se je dalo do sedaj ovrednotiti, sodobno 
naravnana. Zagotavljata pogoje za večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z varstvom 
okolja in naravnih vrednot in spremljanje stanja gozda kot ekosistema in usmerjanje 
njegovega razvoja ter s tem tudi zagotavljanje vseh z ustavo določenih funkcij. Za ohranjanje 
in vzdrževanje gozdnih površin je potrebno skrbeti tudi za varno spravilo lesa po gozdnih 
cestah, ki so primerno rekonstruirane. 
 
Pravne podlage: 

 Zakon o kmetijstvu 
 Zakon o kmetijskih zemljiščih 
 Zakon o zaščiti živali 
 Zakon o gozdovih 
 Zakon o lokalni samoupravi 
 Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. 

 
12. PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema 
področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in 
oskrbe s toplotno energijo. Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH SUROVIN zajema naslednje glavne programe:  
 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne 

energije,  
  1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in 

zemeljskega plina,  
  1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,  
  1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije. 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 

 Energetski zakon 
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije  
Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje 
sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 
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-12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije                                                        
Na podlagi Energetskega zakona so bile občine dolžne izdelati Lokalni energetski koncept. 
LEK je pripomoček pri načrtovanju strategije energetske politike, kjer so zajeti načini, s 
pomočjo katerih se lahko uresničijo rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne 
energetske storitve v gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah.  
Občina Moravske Toplice je preteklih letih naročila izdelavo Lokalnega energetskega 
koncepta, tako imenovano Energetsko zasnovo. Glede na 12. člen Pravilnika o metodologiji 
in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov, pa mora občina, najkasneje po petih 
letih od sprejetja lokalnega energetskega koncepta pripraviti spremembe akcijskega načrta 
(6.alineja). V tem istem pravilniku je v 16. členu določeno, da se Lokalni energetski koncept 
izdela za obdobje desetih let, zato je bil v letu 2016 izdelan novi LEK.  
Poleg tega pa je za občino in občinski proračun pomembno tudi, pridobivanje nepovratnih 
EU sredstev za investicije (sanacija javnih stavb) vezano in omogočeno samo občinam, ki 
imajo pripravljen in sprejet veljavni LEK. 
Na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije zagotavljamo sredstva iz 
občinskega proračuna za energetsko sanacijo objektov in izrabo obnovljivih virov energije v 
naslednjem srednjeročnem obdobju. V letu 2019 se v proračunu predvideva priprava 
projektne dokumentacije za energetsko sanacijo javnih objektov v Občini Moravske Toplice 
in prijava na razpis ministrstva. 
 
Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje. 
Glavni letni izvedbeni cilji - Z energetsko sanacijo objektov v občini in izrabo obnovljivih virov 
energije se bodo izboljšali bivalni pogoji, poraba energije se bo zmanjšala ter izboljšal se bo 
tudi zunanji videz objektov v občini Moravske Toplice. 
 

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                              
 
Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa ter cestne infrastrukture, železniške ter 
ostale infrastrukture.  
 
Zakonske in druge pravne podlage: 

 Zakon o javnih cestah 
 Zakon o varnosti cestnega prometa 
 Zakon o prevozih v cestnem prometu 
 Zakon o varstvu okolja  
 Zakon o urejanju prostora  
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 Zakon o graditvi objektov  
 Občinski odloki in predpisi. 

1302 Cestni promet in infrastruktura  
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za: 
 upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,  
 investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest,  
 urejanje cestnega prometa,  
 cestno razsvetljavo,  
 upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest ter 
 investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

 
Zakonodaja določa statusno določenim in kategoriziranim javnim cestam enotna pravila ter 
strokovne podlage za graditev in vzdrževanje vseh javnih cest. S tem zagotavlja enake pogoje 
za kakovosten in varen prevoz vsem uporabnikom cest na celotnem cestnem omrežju na 
državni in lokalni ravni. Določa tudi obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje 
usposobljenosti teh cest za varen in neoviran promet ter ureja upravljanje, graditev, 
vzdrževanje in varstvo teh cest in prometa na njih. S tem in na podlagi dejstva, da se 
lokalnim skupnostim višina primerne porabe določa tudi na podlagi razmerja med dolžino 
lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini oziroma sorazmerno na podlagi 
razvejanosti cestnega omrežja je občina dolžna v proračunu zagotavljati zadosten obseg 
sredstev za tekoče vzdrževanje in urejanje občinskih cest. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: 
Zagotavljanje enakomernega razvoja cestne infrastrukture v občini. Na področju občinskih 
cest normativna ureditev, izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja, na področju 
državnih cest zagotavljanje sofinanciranja občinskega deleža. Z izvedbo navedenih 
programov vzdrževati obstoječ nivo varnosti v prometu in z investicijami izboljšati prometno 
varnost udeležencem v prometu. Z uresničitvijo dolgoročnega cilja se doseže večja 
učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov. 
 
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                                 
Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku 
o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest, je dejavnost, ki omogoča osnovno 
uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno 
pripomore k zmanjševanju stroškov vlaganj v cestno omrežje. Predviden program del za 
potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z Zakonom o javnih cestah in drugimi predpisi in 
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to v obsegu, ki še zagotavlja bodisi kontinuiteto del, bodisi podlage za pripravo na investicije, 
je predviden v vzdrževanje občinskih cest.  
 
Vsebina podprograma zajema: 

 upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko),  
 upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), 
 upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, 

mostovi, varovalne ograje …). 
 

Proračunska postavka zajema redno letno vzdrževanje lokalnih cest in redno zimsko 
vzdrževanje lokalnih cest ter druge operativne odhodke. Vzdrževanje občinskih cest se izvaja 
po programu vzdrževalca občinskih cest, Javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o.. 
 
Redno vzdrževanje cest zajema naslednja dela:  

 letno vzdrževanje in zimsko službo 
 saniranje inženirskih objektov,  
 saniranje voznih površin, bankin, makadamskih cest, 
 čiščenje in saniranje jarkov,  
 odstranjevanje vej v cestnem koridorju, 
 čiščenje cestnih meteornih jaškov, 
 barvanje črt in vgrajevanje smernikov ter prometnih znakov, 
 košnja trave na bankinah in jarkih ter podobno.  

Pereč problem pri zagotavljanju prometne varnosti predstavljajo vse pogostejše poškodbe 
vozišč zaradi preobremenitev in starosti izvedbe, poškodbe premostitvenih objektov in 
podpornih konstrukcij ter prepustov. S pravočasnimi vzdrževalnimi ukrepi bi bilo dosti manj 
ogrožanj prometa na cestah. 
 
Naloge rednega vzdrževanja v zimskem času so: pripravljalna dela pred nastopom zime, 
nadzor nad stanjem prevoznosti in razmer na cestah, odstranjevanje snega na vozišču in 
cestnih objektih ter posipanje poledenelih in zasneženih vozišč in obveščanje javnosti o 
razmerah na cestah.  
 
Zimska služba je neposredno odvisna od geografske lege in klimatskih značilnosti 
posameznega odseka ceste v občini, od poselitve, od obsega in strukture prometnih 
obremenitev, od elementov ceste in prometne varnosti ter od zakonov in predpisov, ki 
urejajo področje rednega vzdrževanja. Naravne danosti so v Občini Moravske Toplice takšne, 
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da je zimsko vzdrževanje izredno zahtevno. Po drugi strani je za občino značilna dokaj 
razdrobljena poselitev, ki pogojuje številne dnevne migracije, kar veča zahteve po stalni 
prevoznosti. 
Zimska služba torej obsega posipanje cest s soljo in drobljencem, pluženje, morebitni odvoz 
snega z napuščev in podobno.  
 
Za redno vzdrževanje cest se sklene pogodba običajno za celo proračunsko leto in za vse 
lokalne ceste. 
 
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen 
promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in 
okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter s pravočasnim ukrepanjem 
prepreči nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma  
Letno in zimsko vzdrževanje vseh kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest, 
kolesarskih poti in javnih površin, ki bo omogočala varno in zanesljivo uporabo vsem 
uporabnikom in ohranja urejen videz. 
 
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                            
Poleg sredstev namenjenih v proračunu za vzdrževanje občinskih cest se namenjajo tudi 
sredstva za obnovo oziroma posodobitve občinskih cest. Posodobitve posameznih cest so 
vključene v Načrt razvojnih programov občine za leto 2019 in 2020. 
 Investicije v javne ceste so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja občine. Investicije 
so aktivnosti pri rabi resursov, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. Ločimo tri vrste 
investicij: nove, razširitvene in nadomestitvene.  
Investicije v nove zmogljivosti so vlaganja v graditev javnih cest, ki jih prej ni bilo ali pa so 
imele drugačen namen kot na novo zgrajene. Investicije za razširitev, rekonstrukcijo in 
posodobitev so vlaganja v obstoječe zmogljivosti javnih cest zaradi povečanja kapacitet 
javnih cest ali zaradi spremembe tehnologije in tehnike obratovanja; zajemajo preureditev že 
obstoječih cest in objektov, opreme in naprav in tudi graditev ali nabavo novih sredstev v 
sklopu že obstoječe ceste ali objekta. Investicije za ohranjanje obstoječih zmogljivosti so 
vlaganja v javne ceste zaradi zamenjave in racionalizacije obratovanja cest, ne da bi širili 
razpoložljive zmogljivosti ali bistveno spreminjali sedanjo tehnologijo ali tehniko obratovanja 
cest.  
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Dosedanja strategija razvoja lokalnega cestnega omrežja je temeljila na »odpravljanju« 
makadamskih vozišč, manj pa na ohranjanju - obnavljanju obstoječega asfalta. Le to pa 
predstavlja vsako leto slabšanje stanja v toliki meri, da določenih asfaltnih cestišč zaradi 
uničenosti ni možno preplastiti, pač pa je potrebna sanacija in novo asfaltiranje. Vsekakor pa 
pozornost zahtevajo tudi dotrajani asfalti zaradi obrabe, poškodb zaradi povečanega 
prometa -  preobremenjenosti, zaradi povečanega števila vozil, kakor tudi njihove teže. V 
izogib nastankom večjih stroškov je potrebno v bodoče pristopiti k povečanju rekonstrukcij 
in investicijsko vzdrževalnih del na obstoječih cestiščih z ohranjanjem obstoječih asfaltov. 
 
Ker se na območju občine pojavlja plazenje tal se v proračunu občine za leto 2019 in v 
prihodnjih letih predvidevajo sredstva za manjše sanacije le teh. V letu 2019 in v letu 2020 se 
v proračunu zagotavljajo tudi sredstva za sanacijo cestnih objektov in propustov. 
Glede na obsežnost del na cestah in glede na veljavno zakonodajo občina pripravlja 
projektno dokumentacijo tudi za prihodnja leta (skladno s prioritetnim vrstnim redom iz 
programa investicij na cestah v naslednjih letih). Tako so v okviru navedenega programa 
predvidena tudi sredstva za izdelavo potrebne dokumentacije za obnove občinskih cest, saj 
je občina v skladu z Zakonom o graditvi objektov dolžna za večje gradbene posege zagotoviti 
projektno dokumentacijo, pri izvedbi del pa poskrbeti tudi za opravljanje gradbenega 
nadzora nad izvajanjem del. 
 
Dolgoročni cilj podprograma je večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih 
objektov.   
Letni izvedbeni cilj podprograma pa je realizacija namenskih postavk proračuna in Načrta 
razvojnih programov Občine Moravske Toplice za leto 2019 in 2020 in s tem zagotavljanje 
normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja 
vsem uporabnikom in strukturam prometa 
 
- 13029003  Urejanje cestnega prometa                                                                            
Vsebina podprograma: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 
prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja, kategorizacija cest, banka 
cestnih podatkov, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 
prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.  
 
Predvidena sredstva za to področje se namenjajo za: 

 stroške povezane s kategorizacijo cest,  
 banko cestnih podatkov, 
 stroške ureditve prometne signalizacije, prometnih ter neprometnih znakov, 
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 stroške barvanja črt in vgradnjo smernikov,  
 tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč in druge stroške. 

V okviru podprograma urejanje cestnega prometa se bodo opravljale aktivnosti na 
vzdrževanju horizontalne in vertikalne cestne signalizacije in stroški vodenja banke cestnih 
podatkov.  
 
Dolgoročni cilj urejanja cestnega prometa je, da se zagotovi prometna varnost udeležencev v 
prometu.  
Letni izvedbeni cilj je, da se zagotovi prometna varnost vseh udeležencev v prometu. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 

 Zakon o javnih cestah  
 Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja 

javnih cest 
 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.  

 
- 13029004  Cestna razsvetljava                                                                                
Skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju, objekte cestne razsvetljave občina 
lahko gradi na lastne stroške, predvsem v območjih kompleksnega urejanja, kjer je to 
smiselno zaradi racionalne izvedbe. Na področju javne razsvetljave bodo morale lokalne 
skupnosti v prihodnjih letih poleg bistveno nižje porabe električne energije zadostiti 
določilom uredbe o svetlobnem onesnaženju. To bo v prihodnje pomenilo, da bo potrebno 
finančna sredstva na tem področju povečati zaradi menjave svetilnih teles in pokrivanja 
stroškov vzdrževanja obstoječe infrastrukture.  
 
V okviru navedenega programa se na proračunski postavki Javna razsvetljava zagotavljajo 
sredstva za plačilo dobave električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje Občine 
Moravske Toplice. Sredstva so namenjena povečanju varnosti udeležencev v cestnem 
prometu. 
 
V proračunu občine za leto 2019 in 2020 se prav tako namenjajo tudi sredstva za vzdrževanje 
javne razsvetljave, ki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in vzdrževanju 
ulične razsvetljave ter zamenjavi svetilk in popravilu dotrajane ulične razsvetljave.  
V letu 2019 in 2020 občina zagotavlja tudi sredstva za pokritje stroškov najema oporišč za 
javno razsvetljavo.  
Občina bo v letu 2019 in 2020 nadaljevala s pripravo projektne dokumentacije za ureditev 
javne razsvetljave v posameznih naseljih občine, ter v prihodnjih letih nadaljevala tudi z 
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izgradnjo le te. Nadaljevalo se bo tudi s prenovo javne razsvetljave in z zamenjavo svetilnih 
teles, kjer je to nujno potrebno.   
 
Dolgoročni cilj vzdrževanja cestne razsvetljave je pravilno delovanje svetilk, zmanjšanje 
porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk, ureditev razsvetljave glede na zahteve 
uredbe o svetlobnem onesnaženju ter predvsem da se zagotovi prometna varnost 
udeležencev v prometu.  
 
Letni izvedbeni cilj je redno in izredno vzdrževanje in novogradnja omrežja javne razsvetljave v skladu z NRP občine ter ureditev javne razsvetljave na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.  
Zakonske in druge pravne podlage: 

 Zakon o javnih cestah 
 Zakon o varnosti cestnega prometa 
 Zakon o prostorskem načrtovanju 
 Zakon o gospodarskih javnih službah  
 Zakon o prevozih v cestnem prometu 
 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja  
 Občinski odloki in pravilniki. 

 
14. GOSPODARSTVO 

 
Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine ter 
razvoj turizma in gostinstva v Občini Moravske Toplice. Namen ukrepov znotraj programa je 
omogočiti skladnejši regionalni razvoj, vzpodbujanje podjetniškega razvoja, razvoja turizma 
ter povezovanja gospodarstva.  
V okviru programa so sredstva namenjena za pospeševanje in podporo aktivnostim in projektom, 
ki bodo gospodarskim enotam v občini omogočale pridobitev novih znanj, povečale konkurenčno 
sposobnost ter omogočale doseganje večje dodane vrednosti podjetij. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe – Zagotavljanje podpore malemu 
gospodarstvu. 
 
Področje porabe 14 –GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne podprograme: 

 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov 
 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
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 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 
 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  
Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva. Podprogram vključuje financiranje projektov in 
aktivnosti, ki omogočajo razvoj malega gospodarstva in pridobitev novih znanj na področju 
podjetništva in obrti. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa: Razvoj podjetniškega sektorja, spodbujanje konkurence 
in odpiranje novih delovnih mest. 
Letni cilji programa so spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim 
razvojnim projektom podjetij, povečanje produktivnosti in povečanje fleksibilnosti ter 
konkurenčnosti na mednarodnih trgih, spodbujanje povezovanja podjetij. 
 
- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva                                  
Vsebina programa je naslednja; delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj 
malega gospodarstva, financiranje programov skladov oziroma sofinanciranje projektov, 
poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega 
gospodarstva, kot je subvencioniranje obrestne mere…, zagotavljanje sredstev za kapitalske 
naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih. 
Program v proračunu občine zajema sredstva na proračunski postavki, ki so namenjena 
spodbujanju razvoja drobnega gospodarstva v Občini Moravske Toplice. S sredstvi 
namenjenimi za subvencioniranje, se želi spodbujati izvedbo novih razvojnih programov 
oziroma v spodbujati razširitev že obstoječih preko območne obrtne zbornice kot prispevek 
za udeležbo in predstavitev malega gospodarstva iz naše občine na posameznih sejmih. 
Vzpodbuja se pridobitev novih znanj v podjetništvu, ki je eden izmed osnovnih pogojev 
konkurenčnosti.  
 
V letu 2019 in v prihodnjih letih se predvidevajo tudi nadaljevanja postopkov ureditve 
gospodarske cone Bogojina, kjer bo občina s pridobitvijo in ureditvijo zemljišč omogočila 
razvoj gospodarskih dejavnosti na enem območju. 
 
V letu 2019 se prav tako nadaljuje z zagotavljanjem pogojev za razvoj socialnega podjetništva 
na lokaciji bivšega prehodnega doma v Prosenjakovcih, kjer se urejajo pogoji za razvoj 
kmetijske in izobraževalne dejavnosti v Prosenjakovcih ter za delovanje pilotne eko socialne 
kmetije PANNONIA SLOVANICA.  
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V sklopu projekta Rimska Čarda se predvideva ustanovitev skupnega podjetja z 
zainteresiranim investitorjem, za kar je v proračunu občine v letu 2019 zagotovljenih 10.000 
EUR ustanovitvenega kapitala. 
Skupno podjetje bo pripravilo projektno in investicijsko dokumentacijo ter izvajalo investicijo 
na območju, ki ga zajema Odlok o lokacijskem načrtu za območje novega zdravilišča Rimska 
čarda, UL. št. 117/2003. Projekt bo namenjen turizmu. 
 
V prihodnje pa se bo ocenila možnost nadaljnjih kapitalskih vlaganj v navedeno podjetje v 
obliki vlaganj premoženja v naravi. 
 
Dolgoročni cilji programa je zagotoviti ugodne pogoje za razvoj gospodarstva v Občini 
Moravske Toplice ter oživitev malega gospodarstva in s tem spodbuda za večjo zaposljivost.  
 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva   
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za 
promocijo občine in spodbujanje turizma. Program vsebuje sredstva za promocijo občine in 
spodbujanje turizma za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva in 
povečanje dosedanjega obsega. Turizem predstavlja v občini pomembno razvojno in 
poslovno priložnost. Na splošno je turizem v Sloveniji v porastu, pridobil je na pomenu in 
predstavlja eno najbolj perspektivnih dejavnosti.  
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Eden od strateških ciljev v občini je izboljšanje prepoznavnosti, povečanje turistične 
potrošnje, dvig kakovosti ponudbe. Dolgoročni cilji so predvsem povečanje turistične 
ponudbe v občini, povečati investicije v turistično infrastrukturo, povečati kakovost turistične 
ponudbe, izboljšati prepoznavnost občine. 
 
Letni izvedbeni cilj je razvijanje in podpiranje turistične dejavnosti v občini in s tem privabiti 
čim večje število turistov. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 

 14039001 Promocija občine, 
 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. 

 
- 14039001 Promocija občine                                                                                      
Vsebina programa je naslednja: financirajo se promocijske prireditve (npr. sodelovanje na 
sejmih), predstavitev kulturne dediščine - premične in nepremične ter naravne dediščine 
(razstave) in druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice). 
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 Proračunska sredstva se namenjajo za pospeševanje razvoja turizma preko izdaje oziroma 
sofinanciranja različnih tiskanih materialov, potrebnih za informiranje o turistični in s 
turizmom povezani ponudbi občine, predvsem o turistični ponudbi območja, kulturnih in 
drugih znamenitostih, ponudbi domače in umetnostne obrti ter drugi dodatni turistični 
ponudbi, možnostih različnih ogledov, poteh za kolesarjenje, prireditvah … 
Promocijska gradiva se bodo pripravljala v sodelovanju s TIC Moravske Toplice, posameznimi 
turističnimi ponudniki in drugimi zainteresiranimi. Del gradiv se bo izdelalo tudi v okviru 
projektov, s proračunskimi sredstvi pa se bo vključevalo tudi v promocijska gradiva in 
publikacije drugih izdajateljev. Promocija se bo izvajala tudi s predstavitvami na sejmih, na 
drugih predstavitvah turistične ponudbe ter s predstavitvami ponudbe in prireditev 
medijem, ki so prisotni v našem okolju.  
 
V sodelovanju s TIC bo turistična ponudba občine predstavljena na različnih regijskih in 
nacionalnih turističnih spletnih portalih, v več jezikih kjer bodo vključene tudi kolesarske in 
pohodne poti, prireditve in druge zanimivosti. 
 
Dolgoročni cilji podprograma na področju turizma je z razvojem promocije in turizma 
ustvariti pogoje za krepitev elementov turistične ponudbe, dosego dolgoročne 
konkurenčnosti in razvijati turistično infrastrukturo ter tako ustvariti lokalno turistično 
prepoznavnost in spodbujati rast turistične potrošnje.  
Letni izvedbeni cilj: 
Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v 
promocijske materiale, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične ponudbe na sejmih in 
drugih prireditvah, ki jih organizirajo društva in druge organizacije in združenja. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 

 Zakon o razvoju malega gospodarstva 
 Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
 Zakon o lokalni samoupravi. 

 
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                    
Program spodbujanja razvoja turizma in gostinstva se izvaja z namenom ustvarjanja pogojev 
za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva z razvojem turistične 
infrastrukture in krepitvijo elementov turistične ponudbe ter s spodbujanjem rasti turistične 
potrošnje. Z zagotavljanjem ustreznih pogojev za normalno poslovanje turističnega 
gospodarstva, povezovanjem turističnih ponudnikov na lokalni in regionalni ravni ter 
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razvojem človeških virov se postopoma ustvarjajo pogoji za oblikovanje in rast kakovostne 
turistične ponudbe z višjo stopnjo dodane vrednosti. 
 
Prizadevalo se bo spodbujati razvoj turizma na različne načine oziroma preko več različnih 
proračunskih postavk. Sredstva se namenjajo za dejavnost Turistično-informativnega centra 
Moravske Toplice in urejanje objektov na področju turizma. Po javnem razpisu se bodo v 
skladu s sprejetim pravilnikom dodeljevala sredstva društvom, ki izvajajo s turizmom 
povezane programe. 
 
Sofinancirala se bo izvedba prireditev in programov, ki so občinskega pomena in primerno 
dopolnjujejo turistično ponudbo občine, tudi z zagotavljanjem potrebne opreme, spodbujalo 
se bo povezovanje in sodelovanje vseh ponudnikov, organizacij in drugih, ki so na različne 
načine povezani s turizmom v občini. 
Zagotavljal se bo lastni delež občine pri izvedbi čezmejnih projektov, ki jih občina prijavlja na 
posamezne razpise in preko katerih se z izvedbo spodbuja razvoj turizma in gostinstva.  
 
Sredstva se bodo namenjala tudi za financiranje različnih manjših projektov, ki bodo 
prispevali k razpoznavnosti specifike naselij in občine.  
Eden izmed takih projektov so tudi Dnevi košnje v Selu, za katere se letno nameni 3.000,00 
EUR. Za naveden projekt ni možna pridobitev sredstev po občinskih razpisih za društva.  
 
Prav tako se občina vključuje v projekt »Mreža postajališč za avtodome«, kjer se občina  v 
mrežo vključuje zaenkrat z dvema postajališčema za avtodome – Terme 3000 in Terme Vivat, 
po dokončanju pa bo vključeno še postajališče za avtodome v Kančevcih. Namen 
vključevanja je prenos znanja in izkušenj pri načrtovanju postajališč, v sodelovanju s 
strokovnjaki vzpostaviti mrežo postajališč za avtodome s standardizirano opremo, ustaviti 
in zadržati popotnike z avtodomi v Sloveniji – naj spoznajo turistično-kulinarične lepote naše 
dežele od blizu, peš ali s kolesom, ne z avtoceste ter skupna predstavitev mreže in vanjo 
vključenih občin ter enotno nastopanje na evropski turistični borzi. 
Prevideni stroški sofinanciranja v letu 2019 in 2020 so 1.500 EUR. 
 
Namen projekta »Poti reformacije« je refleksija zgodovine, ko je reformacija, kot gibanje v 
celotni Evropi delila željo po spremembah. Na pot se vključujejo poleg cerkva javni in zasebni 
zavodi, društva, posamezniki, podjetja, lokalne skupnosti in drugi. Pot predstavlja različne 
vidike reformacije, a združuje v skupni kulturni dediščini Evrope. Sedež Poti reformacije je v 
Nemčiji, v Sangerhausnu. 
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Pot se pripravlja v okviru projekta ECRR – European Cultural Route of Reformation in bo do 
konca projekta vložen zahtevek za uradno priznanje Evropske kulturne poti Svetu Evrope. 
Občina Moravske Toplice se bo vključila s svojo ponudbo in vzpostavljenim kolesarskim 
omrežjem, ki vodi do objektov, ki jih je zaznamovala reformacija (Moravske Toplice – cerkev, 
Park reformacije, Motvarjevci – Kalvinska cerkev, Martjanci - Martjanska pogodba,…) 
Občina bo v zvezi z vključitvijo v Evropsko kulturno pot reformacije zagotovila le članarino v 
višini 400 EUR letno. 
 
Določena proračunska sredstva se namenjajo za ureditev infrastrukture, potrebne za razvoj 
turizma. Posamezne investicije se vključujejo tudi v Načrt razvojnih programov Občine 
Moravske Toplice za leta 2019 do 2023, ki je sestavni del proračuna občine za leto 2019 in 
2020.   
 
V okviru navedenega programa se sredstva namenjajo tudi za urejanje drugih objektov v 
Moravskih Toplicah in drugih naseljih, ki pripomorejo k večjemu razcvetu turistične 
dejavnosti v občini. 
 
Pravne podlage: 

 Zakon o lokalni samoupravi 
 Zakon o razvoju malega gospodarstva 
 Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
 občinski odloki in pravilniki.  

 
Dolgoročni cilj podprograma je subvencioniranje raznih turističnih programov in dejavnosti 
društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma. Z razvojem promocije in turizma ustvariti 
pogoje za krepitev elementov turistične ponudbe, dosego dolgoročne konkurenčnosti in 
razvijati turistično infrastrukturo ter tako ustvariti lokalno turistično prepoznavnost in 
spodbujati rast turistične potrošnje.  
Dolgoročni cilj je tudi kakovostno izvajanje nalog  pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. Glavni razvojni cilj, upoštevajoč razvojne možnosti, trende, sposobnosti in neizkoriščene priložnosti, je okrepiti vrsto, kakovost in obseg turistične ponudbe in povpraševanja za: 

 odpravo obstoječih strukturnih neskladij v turistični ponudbi in povpraševanju 
 krepitev prednosti 
 sledenje trendom za ustvarjanje razvojnih priložnosti  

Letni izvedbeni cilji podprograma so promocija preko spleta, nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvedba in število prireditev, izvajanje turističnih programov in projektov 
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in druge dejavnosti opredeljene v proračunu. Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.  
Sredstva, ki se namenjajo za izvedbo programov v okviru področja 14 se zagotavljajo tudi iz 
naslova javnih razpisov pridobljenih za projekte, kakor tudi iz lastnih virov občine. Eden 
izmed takih virov je tudi turistična taksa, ki je namenski vir proračuna in se v predlaganih 
proračunih namenja za namene opredeljene v navedenem področju 14  in sicer: 

 10% za program 14039001-Promocija občine, ki pa se namenja v višini do 50% za 
financiranje promocijskih dejavnosti občine, ki jih izvaja Turistično-informativni 
center Moravske Toplice in druge institucije, 50% pa za ostale stroške promocije, 

 90% za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, ki pa se namenjajo na naslednji 
način: 

 20% sredstev se nameni za dejavnost Turistično-informativnega centra Moravske Toplice, ki se izvaja na podlagi sklenjene letne podobe. Planirana finančna sredstva so namenjena za plače, prispevke in druge dajatve zaposlenih po kadrovskem načrtu oziroma sistemizaciji javnega zavoda, materialne stroške zavoda in ostale stroške v okviru dejavnosti zavoda.  
 2% se nameni za turistična društva, ki se financirajo na podlagi javnega 

razpisa, 
 18% sredstev se nameni za izvajanje projektov, ki so turističnega pomena in se 

sredstva pridobivajo tudi na javnih razpisih. Z navedenimi sredstvi se v večini 
primerov zagotavlja lastna udeležba pri projektih, 

 10% sredstev se namenja za urejanje in vzdrževanje objektov, ki so ključnega 
pomena za dobro počutje turistov v našem okolju, 

 10% sredstev se namenja za pokrivanje stroškov tekočih in investicijskih 
stroškov za urejanje objektov v naselju Moravske Toplice in drugih naseljih, ki 
so povezane z dejavnostjo turizma, kot so odvoz smeti, košnje in urejanje 
javnih površin, ureditev prireditvenega prostora ter drugi stroški, 

 40% predvidenih sredstev iz naslova turistične takse pa se nameni za 
investicije - izgradnjo infrastrukturnih objektov, ki so ključnega pomena za 
izvajanje dejavnosti povezane s turizmom vključno s prenovo javne 
razsvetljave v občini. 

 
15. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

 
Področje porabe 15 zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem 
naravne dediščine. 
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Glavni programi: 
 1502  Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor, 
 1504  Upravljanje in nadzor vodnih virov, 
 1505  Pomoč in podpora ohranjanju narave, 
 1506  Splošne okoljevarstvene storitve. 

Varstvo okolja je širok pojem, zato je potrebno v prvi vrsti opredeliti najpomembnejša 
področja oziroma področja, katerim je posvečeno največ pozornosti in so opredeljena kot 
obvezne javne gospodarske službe. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: 
Zagotavljanje dolgoročnega varstva okolja in ohranjanja narave in izvajanje programov 
varstva okolja, prostorskih strategij in načrtov ki so usmerjeni v kakovost bivanja. 
 
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor  
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za  
zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo, ter nadzor nad onesnaževanjem 
okolja. 
Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje neprimernih oz. škodljivih snovi 
ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov, vse kot posledica človekove 
dejavnosti. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja  zaradi uresničevanja 
načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad 
posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem 
kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih 
pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa so:  

 preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja,  
 ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja,  
 trajnostna raba naravnih virov;  
 zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije;  
 odpravljanje posledic obremenjevanja okolja,  
 opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.  

Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju 
obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, 
odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in raba naravnih virov. Vsak poseg v 
okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in 
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prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila 
ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja. 
Glavni letni izvedbeni cilji so:  

 doseganje izboljšanja kakovosti življenja preko ukrepov iz Programa varstva okolja in 
drugih relevantnih ukrepov, ki izhajajo iz novih spoznanj s področij, ki v preteklih 
obdobjih niso bila ustrezno spremljana in s tem ovrednotena (svetlobno onesnaženje, 
izvajanje ukrepov varstva pred hrupom, pred onesnaževanjem okolja…. ),  

 preprečitev črnega odlaganja odpadkov,  
 izgradnja ločenega sistema kanalizacije;  
 ureditev odvajanja meteorne in hudourne vode,  
 pri gradnjah upoštevano varovanje naravnih danosti (vode, rastlinstvo, živalstvo).   

 
Zakonske in druge pravne podlage: 

 Ustava RS, 
 Zakon o varstvu okolja, 
 Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, 
 Zakon o lokalni samoupravi, 
 Zakon o ohranjanju narave, 
 Zakon o vodah, 
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, 
 Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja. 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
 15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki, 
 15029002  Ravnanje z odpadno vodo, 
 15029003  Izboljšanje stanja okolja. 

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki                                                          
Vsebina programa je naslednja: 

 gradnja in vzdrževanje odlagališč, 
 sanacija divjih odlagališč, 
 odvoz kosovnih odpadkov, 
 odvoz posebnih odpadkov, 
 dodatni odvozi iz ekoloških otokov,  
 odškodnine za komunalno deponijo. 

Gospodarjenje in ravnanje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja 
odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje ter zbiranje, prevažanje, predelavo in 
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odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po 
zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, 
skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni 
ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno 
obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno 
obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in 
rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in 
predpisih o varstvu naravne dediščine.  
Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so:  

 zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k 
zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov,  

 skladnost z zakonodajo in predpisi,  
 zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za 

čim manjše nastajanje odpadkov,  
 postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko 

zaključenih področjih,  
 izvedljivost v najkrajšem možnem času,  
 obremenjenost občinskega proračuna v najmanjši možni meri,  
 vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike,  
 sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter 
  sproten in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev. 

 
V predlaganem proračunu se v okviru programa sredstva planirajo na več proračunskih 
postavkah. Zagotavljajo se sredstva za  

 odvoz kosovnih in posebnih odpadkov,  
 sanacijo manjših divjih odlagališč,  
 dodatne odvoze iz ekoloških otokov in njihove ureditve.  

Nadaljuje se tudi projekt izgradnje regijskega Centra za ravnanje z odpadki v Puconcih (CERO 
Puconci). Občina je skupaj z drugimi občinami pristala na sofinanciranje izgradnje 
navedenega centra z odpadki v Puconcih, ki se je v veliki meri financiral tudi iz Evropskih 
virov. V prihodnjih letih bo občina še naprej združevala del sredstva na proračunskem skladu 
pri nosilni Občini Puconci z namenom investicijskega vlaganja v CERO Puconci. Projekt 
izgradnje Centra za ravnanje z odpadki v Puconcih je sestavni del Načrta razvojnih programov 
občine za leti 2019 in 2020.  
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V letu 2018 je občina organizirala odvoz nevarnih odpadkov po vsej občini. Ker pa je v  
preteklih letih bil v občini zgrajen zbirni center za zbiranje odpadkov v Fokovcih se je s tem 
omogočilo občanom dodatno mesto za odlaganje kosovnih in drugih odpadkov. Oddaja 
ločenih zbranih frakcij občanom občine ne povzroča dodatnih stroškov. Glede na navedeno 
se v letu 2019 ne predvideva akcija kosovnega zbiranja odpadkov po sistemu od vrat do vrat.  
Akcija zbiranja kosovnih odpadkov pa bi bila v primeru potreb organizirana ponovno v 
prihodnjem letu. 
 
V letu 2019 so še planirana sredstva za izvajanje pilotnega projekta zbiranja embalažnih 
materialov po sistemu rumene vreče v gospodinjstvih od vrat do vrat, medtem ko bo v letu 
2020 sistem zbiranja uveljavljen v skladu z odlokom. Občina predvideva sprejem elaborata s 
cenami zbiranja in ravnanja z odpadki, ki vključujejo tudi tovrstne odvoze. Občina Moravske 
Toplice je k projektu pristopila s 1. 9. 2011 z namenom zmanjšanja količine odpadkov, ki se 
zbirajo na ekoloških otokih in odpadkov, ki jih odlagamo na odlagališča.   
 
Dolgoročni cilji programa bodo usmerjeni v: 

 uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine 
odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč, 

 ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnemu ravnanju z odpadki, 
 zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po 

celotni občini in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij, 
 zagotovitev ločenega zbiranja frakcij komunalnih odpadkov in s tem zagotoviti 

največjo možno stopnjo predelave in reciklaže. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih 
odpadkov, kar bo ugotovljeno z evidentiranjem. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, 
prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo 
zmanjševanje.  
 
Letni izvedbeni cilj podprograma je določen s proračunom in teži k zmanjšanju odloženih 
mešanih odpadkov, k skrbi za čisto okolje ter k izgradnji II. faze zbirnega centra za odpadke v 
Puconcih. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, 
uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov 
ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. 
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- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo                                                                
Vsebina podprograma: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 
Tudi v letu 2019 in 2020 se bodo sredstva še naprej namenjala za urejanje kanalizacijskih 
sistemov in čistilnih naprav v občini. V proračunu se zagotavljajo sredstva za individualne 
priklope, saj je občina zavezana izgraditi individualni priklop na sekundarno kanalizacijsko 
omrežje.  
V prihodnjih letih je potrebno v proračunu občine zagotoviti tudi sredstva za večja 
investicijsko vzdrževalna dela na obstoječem kanalizacijskem sistemu v Občini Moravske 
Toplice. 
Kanalizacijski sitem v Občini Moravske je v pretežnem delu že dalj časa v obratovanju, zato je 
potrebno na njem izvesti že tudi večja investicijska dela, ki se nanašajo na zamenjavo 
pomembnejših obrabljenih strojnih elementov na čistilnih napravah (osi ekorolov, 
reduktorjev), kakor tudi zamenjavo črpalk na črpališčih. Posodobiti bo potrebno zastareli 
sistem telemetrije - komunikacije na obstoječih objektih s predelavo 15 objektov iz 
podatkovnega klica na podatkovni prenos. Obnoviti bo potrebno nadzorni center za vseh 23 
objektov kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav. Navedena dela bi se izvajala fazno skozi 
celotno plansko obdobje po vsakokratnem letnem predlogu upravljavca. 
 
Dolgoročni cilji so zagotovitev zanesljive in kakovostne oskrbe s pitno vodo, varovanje in 
zaščita vodnih virov, zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja. Področje 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je temeljno področje za katero se je 
Slovenija zavezala, da jih bo izpolnila v skladu z veljavno zakonodajo EU. Zato je Vlada 
Republike Slovenije sprejela nacionalni Operativni programa odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode. V programu so navedena območja, ki morajo biti urejena skladno 
s terminskim planom opremljena z javno kanalizacijo in čistilnimi napravami. Z zagotovitvijo 
komunalne opremljenosti vseh obstoječih aglomeracij, se bo izboljšala tudi kvaliteta bivanja, 
zdravja prebivalstva in stanje okolja in Slovenija bo na tem področju popolnoma usklajena z 
direktivo za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda. 
 
Letni izvedbeni cilj: 
Cilj za leto 2019 in 2020 je izgradnja načrtovane komunalne infrastrukture in s tem povečati 
število prebivalcev, ki bodo priključeni na javni kanalizacijski sistem (zmanjšanje emisij v 
okolje). 
 
Tako se v letu 2019 in 2020 v občini predvideva nadaljevanje sofinanciranja izgradnje malih 
čistilnih naprav v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih 
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naprav v Občini Moravske Toplice, ki določa kriterije za dodelitev sredstev. Sredstva se bodo 
upravičencem razdelila na podlagi javnega razpisa.   
 
V proračunu občine za leto 2019 in 2020 se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje 
čistilnih naprav in kanalizacij, predvsem gre za vlaganja, ki so vezana na objekte in opremo.  
 
Sredstva se zagotavljajo tudi za projekte in dokumentacijo povezano z odpadno vodo. Vsi 
projekti so vključeni in prikazani v Načrtu razvojnih programov Občine Moravske Toplice za 
obdobje 2019-2020, ki je sestavni del proračuna občine za leto 2019 in 2020. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 

 Zakon o gospodarskih javnih službah 
 Zakon o vodah  
 Zakon o varstvu okolja  

 
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja                                                                        
V okviru programa se sredstva namenjajo za izboljšanje stanja okolja. Predvideni so  ukrepi 
za zaščito Moravskih Toplic pred poplavami.  
Predvideni so gradbeni ukrepi za zaščito Moravskih Toplic pred poplavami, ki so posledica 
nadiranja vode iz širšega območja kmetijskih zemljišč na severni strani naseljenega dela 
Moravskih Toplice. Za kontrolirano odvodnjo večjih količin meteorne vode je predvidena 
izvedba kanala s priključitvijo na že zgrajeni cevovod ter iztokom v potok Mostec. 
 
Za izboljšanje stanja okolja so pomembni tudi vodotoki, ki so potrebni nujnih vzdrževanj. V 
proračunu za leto 2019 in 2020 se za vzdrževanje občinskih vodotokov namenja 30.000 EUR 
letno. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 

 Zakon o varstvu okolja 
 Zakon o gospodarskih javnih službah 
 Zakon o vodah 
 Zakon o ohranjanju narave 
 občinski odloki in pravilniki.  
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16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA  DEJAVNOST 
 
Področje porabe 16 zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v 
prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 
Dejavnosti področja so namenjena tudi izboljšanju prostorskega načrtovanja s pridobivanjem 
podatkov o prostoru in s tem povezanimi evidencami, ki služijo tudi drugim dejavnostim ter 
novim nalogam v zvezi z evidentiranjem nepremičnin.  
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Ustvarjati pogoje, da si občani ob lastnem prizadevanju primerno rešijo svoje stanovanjsko 
vprašanje in  poskrbeti za rešitev stanovanjskih vprašanj prebivalcev. 
Področje porabe 16 zajema naslednje glavne programe: 

 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
 1603 Komunalna dejavnost 
 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 

stavbna zemljišča). 
 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija   
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor 
geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s 
prostorom.  
 
Dolgoročni cilj glavnega programa : 
OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in določil nova merila in pogoje za 
posege v prostor. Prostorski plan se pripravlja v skladu z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in prinašajo 
vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega 
načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za pridobivanje gradbenih dovoljenj. 
 
Letni in izvedbeni cilj programa je opredelitev strateških in izvedbenih pogojev za bodočo 
namensko rabo prostora ob upoštevanju dejanskega stanja. 
 
- 16029003 Prostorsko načrtovanje                                                                                    
Vsebina podprograma: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji. 
Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji. Program je 
namenjen opravljanju strokovnih, razvojnih in z njimi povezanih nalog na področju urejanja 
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prostora. V okviru podprograma občina izvaja izračune komunalnih prispevkov in programov 
opremljanja. 
Glavni poudarek v tem programu porabe se daje na pripravi Občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov (OPPN) ter programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini. Ker pa smo v preteklih 
letih namenili veliko sredstev za izvedbo navedenih projektov in ker je izdelava občinskega 
prostorskega načrta končana, se v letu 2019 in 2020 sredstva namenjajo le za spremembe 
OPN, izdelavo večih OPPN in s tem povezane strokovne podlage.  
 
Zakonske in druge pravne podlage: 

 Zakon o evidentiranju nepremičnin  
 Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin 
 Zakon o urejanju prostora  
 Zakon o graditvi objektov 
 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 
 Uredba o prostorskem redu Slovenije 
 Zakon o prostorskem načrtovanju. 

 
1603 Komunalna dejavnost  
Glavni program 1603 vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, 
urejanje objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge 
komunalne dejavnosti. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa: 
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Moravske Toplice. V skladu z 
zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 
 
Letni izvedbeni cilji 
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne 
dejavnosti. 
 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa: 

 16039001 Oskrba z vodo 
 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 16039003 Objekti za rekreacijo 
 16039004 Praznično urejanje naselij 
 16039005 Druge komunalne dejavnosti. 
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- 16039001 Oskrba z vodo                                                                                              
Ključna naloga občine pri zagotavljanju zdrave pitne vode je nadaljevanje z izgradnjo 
vodovodov. Oskrba z vodo zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov. Voda, kot 
naravni vir je ena od dobrin, ki pogojuje tako obstoj in zdravo življenje, kot tudi gospodarski 
razvoj. Ključni cilj je tako vzpostavitev novih in obnova obstoječih infrastrukturnih objektov 
in naprav za zagotovitev redne in kvalitetne oskrbe prebivalcev s pitno vodo. Občina že nekaj 
let vlaga v infrastrukturo na področju vodooskrbe in si s tem prizadeva za oskrbo občanov z 
zadostno količino zdrave pitne vode, ki je vir življenja, in je zelo pomembna za nadaljnji 
razvoj občine. Za pokrivanje investicij v izgradnjo vodovodov si občina prizadeva pridobiti 
večji del sredstev iz naslova javnih razpisov, kajti lastna sredstva proračuna ne zadoščajo za 
pokritje tako obsežnih projektov.  
 
Nadaljevanja projektov iz programa oskrbe s pitno vodo so vključeni v Načrt razvojnih 
programov Občine Moravske Toplice 2019 - 2023. V letu 2019 se planira izgradnja 
posameznih vodovodov, ki niso bili vključeni v sistem Pomurskega vodovoda I. faza, je pa 
njihova izgradnja nujno potrebna. V letu 2020 se načrtuje nadaljevanje projekta »Pomurski 
vodovod II. faza«. V kolikor pa do skupnega projekta ne bo prišlo pa bo občina prisiljena 
izgrajevati preostale vodovode iz lastnih sredstev. 
 
Prav tako kot za kanalizacijske sisteme se poleg sredstev proračuna namenjajo za 
vzdrževanje vodovodnih sistemov sredstva pobrana z omrežnino, ki jo kot upravljavca 
sistemov pobirata komunalno podjetje Čista narava in podjetje Vodovod sistema B.  
 
V letu 2019 in 2020 se v proračunu zagotavljajo sredstva tudi za vzdrževanje vodovodnih 
sistemov. Tudi v teh letih se bo na osnovi zakonodaje in računovodskih standardov za javno 
infrastrukturo upravljalcu zaračunavala najemnina – poslovni najem gospodarske javne 
infrastrukture. Upravljavec infrastrukture pa mora v skladu s Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja pripraviti in 
izračunati cene storitev. V skladu z navedenim pravilnikom občina lahko delno nameni 
sredstva za subvencioniranje cen storitev, ki vključujejo na osnovi navedenega pravilnika tudi 
amortizacijo teh osnovnih sredstev, kar pa se že izvaja, saj je bil Elaborat o določitvi cene 
storitve javne službe oskrba s pitno vodo in tudi sklep o subvencioniranju cene že sprejet na 
občinskem svetu. 
 
Dolgoročni cilji podprograma: 
Zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na območju celotne občine, 
ohranitev naravnih virov, izboljšanje kvalitete vode. 
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Letni izvedbeni cilji: 
Izboljšati kakovost vode in povečati število prebivalstva, oskrbovanega iz vodovodnih 
sistemov ter z izgradnjo vodovodnega sistema zagotoviti nemoteno oskrbo z javno pitno 
vodo na območju občine Moravske Toplice. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 

 Zakon o vodah  
 Zakon o varstvu okolja  
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju 

Občine Moravske Toplice. 
 

- 16039005 Druge komunalne dejavnosti                                                                       
Vsebina podprograma: izvajanje programov gospodarskih javnih služb na področju javne 
snage, čiščenja in vzdrževanja javnih površin in pokrivanju drugih stroškov povezanih z 
javnimi objekti v okviru posameznih naselij. Sredstva se bodo dodelila posameznim naseljem 
v občini v skladu s sprejetimi kriteriji.  
 
Del sredstev proračuna se namenja za vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov v 
krajevnih skupnostih oziroma v naseljih občine. Sredstva se namenjajo za javne potrebe 
posameznih naselij, kot so sofinanciranje urejanja vaških in krajevnih poti ter ureditve drugih 
komunalnih objektov po naseljih s pokrivanjem nastalih tekočih stroškov, ki nastajajo po 
naseljih, ter za pokrivanje drugih stroškov povezanih z javnimi objekti. Sredstva za navedeno 
vzdrževanje se  zagotavljajo na podlagi kriterijev, ki so razvidni iz naslednje tabele:  
 

NASELJE 
POV. V 

KM2 
900 EUR 
po km2 

NUSZ 2018 
V EUR 

10% 
NUSZ 

Vaško -
gasilski 

domovi v 
m2 

8 EUR za 
m2 

SKUPAJ 
EUR 

ANDREJCI 5,06 4.554 4.650,38 465,04 460,60 3.731 8.749,90 
BERKOVCI 1,61 1.449 888,17 88,82 145,00 1.175 2.712,32 
BOGOJINA 6,99 6.291 13.382,85 1.338,29 516,30 4.182 11.811,32 
BUKOVNICA 3,85 3.465 976,00 97,60 195,00 1.580 5.142,10 
ČIKEČKA VAS 4,27 3.843 1.758,87 175,89 144,00 1.166 5.185,29 
FILOVCI 9,1 8.190 15.077,15 1.507,72 531,40 4.304 14.002,06 
FOKOVCI 6,03 5.427 3.471,21 347,12 306,70 2.484 8.258,39 
IVANCI 4,37 3.933 18.136,28 1.813,63 400,00 3.240 8.986,63 
IVANJŠEVCI 2,34 2.106 821,68 82,17 205,40 1.664 3.851,91 
IVANOVCI 3,78 3.402 3.577,44 357,74 250,00 2.025 5.784,74 
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KANČEVCI 4,09 3.681 3.247,55 324,76 109,30 885 4.891,09 
KRNCI 2,62 2.358 1.104,84 110,48 282,30 2.287 4.755,11 
LONČAROVCI 3,4 3.060 1.542,96 154,30 154,20 1.249 4.463,32 
LUKAČEVCI 1,38 1.242 1.853,79 185,38 0,00 0 1.427,38 
MARTJANCI 3,7 3.330 16.133,00 1.613,30 933,30 7.560 12.503,03 
MLAJTINCI 6,28 5.652 5.414,00 541,40 211,00 1.709 7.902,50 
MORAVSKE TOPLICE 8,6 7.740 59.935,00 5.993,50 631,90 5.118 18.851,89 
MOTVARJEVCI 10,18 9.162 4.078,00 407,80 323,60 2.621 12.190,96 
NORŠINCI 3,16 2.844 12.338,00 1.233,80 516,80 4.186 8.263,88 
PORDAŠINCI 2,42 2.178 810,00 81,00 74,78 606 2.864,72 
PROSENJAKOVCI 6,66 5.994 4.763,00 476,30 991,60 7.939 14.409,70 
RATKOVCI 2,77 2.493 1.436,00 143,60 265,30 2.149 4.785,53 
SEBEBORCI 7,82 7.038 13.850,00 1.385,00 555,50 4.500 12.922,55 
SELO 9,23 8.307 6.106,00 610,60 354,02 2.868 11.785,16 
SREDIŠČE 3,8 3.420 1.214,00 121,40 239,90 1.943 5.484,59 
SUHI VRH 3,17 2.853 4.583,00 458,30 212,00 1.717 5.028,50 
TEŠANOVCI 7,37 6.633 16.512,00 1.651,20 780,90 6.325 14.609,49 
VUČJA GOMILA 9,97 8.973 5.644,00 564,40 435,20 3.525 13.062,52 
SKUPAJ 144 129.618 223.305,17 22.330,52 10.226,00 82.738 234.686,56  

V prejšnji tabeli so prikazana sredstva za potrebe naselij, in sicer za potrebe vzdrževanja 
vaško - gasilskih domov oziroma za tekoče obnove in vzdrževanje objektov KS in društev ter 
za vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov v KS v skupni višini 234.686,56 EUR in so se v 
primerjavi z odobrenimi sredstvi iz leta 2017 oziroma 2018 povečala za 5,31% oziroma za 
11.830 EUR. 
Izhodišča za dodelitev sredstev so ostala nespremenjena - površina naselja, NUSZ in površina 
vaško gasilskih objektov, spremenile pa so se vrednosti. 
Pri kriterijih za določitev sredstev za posamezna naselja za leti 2019 in 2020 je bila na novo 
upoštevana višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča odmerjena za leto 2018, ki 
pa je za cca 35.000 EUR nižja od nadomestila za leto 2016, ki je bilo osnova pri izračunu v 
preteklih letih. Glede na navedene ugotovitve se je za leto 2019 in 2020 povečal kriterij 
dodelitve sredstev po površini posameznega naselje in sicer iz 800 EUR po km2 na 900 EUR 
po km2.  
 
Z zagotovitvijo določenih sredstev se želi posameznim naseljem omogočiti večja 
samostojnost pri urejanju posameznih komunalnih in drugih objektih v naselju.  
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Občina si bo tudi v letu 2019 in 2020 prizadevala, da se bodo v proračunskem letu urejala 
parkirišča in postajališča. Z ureditvijo teh objektov si občina prizadeva za večjo in boljšo 
varnost občanom, ki le te objekte koristijo. 
 
V letu 2019 in 2020 se sredstva, ki so namenjena za urejanje komunalnih in drugih objektov v 
naseljih v višini 100.000,00 EUR za posamezno leto namenijo za sofinanciranje sanacije in 
ureditve objektov v posameznih naseljih v občini. 
 
 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje  
Glavni program 1605 vključuje sredstva za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje 
stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.  
 
- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje                                                                
Sredstva se namensko porabijo za tekoče stroške na stanovanjskem področju. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 

 Stvarno-pravni zakonik  
 Stanovanjski zakon  
 Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih 

in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnih.  
 

V prihodnjih dveh letih Občina Moravske Toplice v proračunu zagotavlja le najnujnejša 
sredstva za pokrivanje stroškov povezanih s stanovanji v lasti občine. 
 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 
Glavni program 1606 vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 
Na podlagi sprejetih planskih splošnih aktov občine, kjer je opredeljen status zemljišča, se 
lahko pripravi program gospodarjenja z zemljišči. Glede na njihov namen (kmetijsko, gozd, 
stavbno) in ob razvojnih programih občine, kjer je opredeljena komunalna opremljenost 
zemljišč oziroma potreba po njihovi opremljenosti, se občina odloči, kako bo gospodarila z 
zemljišči. Zemljišča občina uporablja za reševanje dejanskega stanja v naravi (reševanje 
zemljiškoknjižnih zadev). O odtujitvi premoženja odloča občinski svet s sprejemom  
programa razpolaganja občinskega premoženja. Prav tako občinski svet odloča o nakupih 
zemljišč, ki so nujna za izgradnjo javne infrastrukture. Za razpolaganje in pridobivanje 
občinskega premoženja (nakup, prodaja) mora občina upoštevati veljavno zakonodajo. 
Dolgoročni cilji glavnega programa: 
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Gospodarjenje z zemljišči v duhu dobrega gospodarja. 
 
Letni izvedbeni cilji in kazalci: 
V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju 
upravljanja in razpolaganja z zemljišči. 
 
Na področju programa upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za nakupe 
zemljišč in z njimi povezanih stroškov.  
Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja 
in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da 
so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna 
naloga, zaradi katerega je težko natančno določiti višino stroškov ter časovno opredeliti 
izvedbo postopkov. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 

 16069001  Urejanje občinskih zemljišč, 
 16069002  Nakup zemljišč. 

 
- 16069002 Nakup zemljišč                                                                                                   
V proračunu Občine Moravske Toplice se v letu 2019 in 2020 načrtujejo sredstva za odkupe 
zemljišč, ki so povezana z izvedbo investicij in ureditvijo komunalne infrastrukture, predvsem 
cest. Odkupi zemljišč se bodo vršili v skladu z letnim načrtom in projekti. 
 
Dolgoročni cilj je pridobiti v last zemljišča, ki jih občina potrebuje za izvedbo investicij v javno 
infrastrukturo ter uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z 
zemljišči in ureditev premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč v okviru letnih načrtov 
ravnanja z nepremičnim premoženjem (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine 
pod čim bolj ugodnimi pogoji).  
Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir, 
obsegajo število izvedenih nakupov zemljišč na podlagi letnega načrta. 
 
Letni izvedbeni cilj je odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v 
proračunu 2019 in 2020 in v Načrtu razvojnih programov, ter odkup zemljišč, na katerih je 
bila že izgrajena infrastruktura, lastništvo pa še ni bilo urejeno. Letni cilj je tudi dosledno 
izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov, Zakona o javnih financah in 
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin. 
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Kazalec s katerim se merijo doseganje ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov 
tekom leta, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 

 Zakon o urejanju prostora 
 Zakon o evidentiranju nepremičnin 
 Zakon o graditvi objektov 
 Zakon o varstvu okolja 
 Zakon o stavbnih zemljiščih 
 Stanovanjski zakon 
 Zakon o gospodarskih javnih službah 
 občinski odloki in pravilniki.  

 
17. ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Področje porabe 17 zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in 
bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe 
zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: 
Zagotavljata pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine: 

 1702 Primarno zdravstvo 
 1703 Bolnišnično varstvo 
 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost 
 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 
 1707 Drugi programi na področju zdravstva 

 
1707 Drugi programi na področju zdravstva  
Glavni program 1707 vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno 
službo. 
V okviru tega programa se financirajo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb (oseb brez prejemkov)  ter plačila mrliško ogledne službe.  
Podprogrami znotraj glavnega programa 

 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
 17079002 Mrliško ogledna služba. 
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- 17079001  Nujno zdravstveno varstvo                                                                      
Vsebina podprograma: nujna zdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega 
varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 
Občina je dolžna na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
plačevati osnovno zdravstveno zavarovanje za osebe brez lastnih prihodkov.  
 
Dolgoročni cilji podprograma:  
V proračunu zagotoviti sredstva za plačevanje prispevkov za zavarovanje za primer bolezni in 
poškodbe izven dela za državljane RS s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso 
zavarovanci iz drugega naslova (kazalec: število zavarovancev), kar pomeni da se z 
zdravstvenim zavarovanjem zagotovi nujna zdravstvena pomoč tudi tistim občanom, ki niso 
zaposleni in nimajo druge možnosti zdravstvenega zavarovanja.  
 
Letni izvedbeni cilji:  
Plačevati prispevke za občane, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Tako v proračunu za 
leto 2019 in 2020 občina zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obveznega 
zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oziroma brez drugih virov dohodkov. 
 
Sredstva so torej namenjena plačilu osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki tega 
ne morejo urediti po drugih predpisih. Število občanov, ki imajo pravico do plačila osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja iz občinskega proračuna se giblje med 150 do 180 oseb. 
Zavarovalna premija v mesecu decembru 2018 je znašala 32,43 EUR na zavarovanca 
mesečno, kar je bila tudi osnova za izračun potrebnih sredstev za ta namen. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ZZVZZ  
 Zakon o zdravstveni dejavnosti  
 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

 
- 17079002 Mrliško ogledna služba                                                                           
Vsebina podprograma: plačilo storitev mrliško ogledne službe. 
Mrliško ogledna dejavnost je z zakonom predpisana obveznost občine. Sestavljena je iz dveh 
delov in sicer: 

 iz mrliških ogledov, ki jih pri nas opravljajo praviloma zdravniki zdravstvenega doma 
in  

 iz obdukcij (sodne obdukcije) po naročilu zdravnika, ki je opravil zdravniški ogled in jih 
izvajajo bolnišnice.  
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Zlasti obdukcije v zadnjih letih povečujejo stroške mrliško-ogledne službe. 
Organizacija mrliško pregledne službe ter njeno financiranje je zakonska obveznost občine. V 
okviru mrliško pregledne službe je občina dolžna plačevati mrliške preglede in sanitarne 
obdukcije ter stroške odvoza umrlih oz. ponesrečenih s kraja nesreče, ki se izvedejo na 
podlagi klica policije. 
 
Sredstva se zagotavljajo za pokrivanje mrliško-ogledne službe, ki obsega opravila mrliškega 
oglednika (ogled, potrditev smrti, prijave smrti na pristojnem uradu …) za vse umrle, ki so 
imeli v času smrti stalno bivališče na območju Občine Moravske Toplice ter za vse umrle, za 
katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na območju občine. Krijejo se tudi 
stroški obdukcij in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega 
dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni. 
Višina sredstev za pokrivanje gornjih obveznosti je zelo težko predvidljiva in je odvisna od 
opravljenega števila storitev.  
 
Dolgoročni cilj programa je izvrševanje zakonsko določenih nalog na področju mrliško - 
ogledne službe. 
Letni izvedbeni cilj z izvedbo mrliških ogledov je kritje stroškov za izvajanje mrliško - ogledne 
službe. 
 
Pravne podlage: 

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
 Zakon o zdravstveni dejavnosti 
 Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe. 
 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

 
18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 
Področje porabe 18 zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje 
posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge 
posebne skupine). 
 
Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi 
zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, varovanje kulturne dediščine ter slediti 
smernicam nacionalnega in občinskega programa ter uspešno pridobivanje sredstev s prijavo 
na razpise Ministrstva za kulturo in Službe vlade za regionalni razvoj in lokalno politiko za 
izvedbo sanacije kulturnih spomenikov, javne kulturne infrastrukture. 



  ___________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Proračun 2019 in 2020                                                                                                                   
 

110

Nazivi glavnih programov v pristojnosti občine: 
 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
 1803 Programi v kulturi 
 1804 Podpora posebnim skupinam 
 1805 Šport in prostočasne aktivnosti. 

 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine   
Glavni program 1802 vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in 
premične kulturne dediščine. 
 
- 18029001   Nepremična kulturna dediščina                                                              
Pod nepremično kulturno dediščino spada vzdrževanje, saniranje, zaščito, ohranjanje 
spomenikov - spomeniško kulturne akcije, postavitev spominskih obeležij. V okviru te 
postavke se v proračunu zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov na 
področju kulture - kulturnih spomenikov ter kulturne dediščine.  
 
Dolgoročni cilj zagotavljanja proračunskih sredstev je ohranjanje kulturne dediščine.  
Letni izvedbeni cilj pa je urejanje-obnove kulturnih objektov, za katere so zagotovljena 
sredstva v proračunu občine.  
Sredstva so v proračunu namenjena za manjša vzdrževalna dela in stroške vzdrževanja 
spominskih in sakralnih objektov – kulturnih spomenikov, kapelic, cerkva in drugih znamenj. 
Sredstva se na osnovi vloge letno odobrijo posameznim prosilcem.  
 
- 18029002   Premična kulturna dediščina                                                                    
Podprogram premična kulturna dediščina se nanaša na skrb za ohranjanje in varovanje 
premične kulturne dediščine. Premična kulturna dediščina so predmeti, ali skupine 
predmetov, ki so nastali kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, 
družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja. Premična kulturna 
dediščina, ki jo hranijo muzeji, galerije, arhivi in knjižnice, je z zakonom razglašena za 
spomenik. 
 
Občina Moravske Toplice je soustanoviteljica zavodov Galerija Murska Sobota in Pomurski 
muzej. V letu 2019 in 2020 bo občina zagotovila del sredstev za sofinanciranje odkupa 
muzealij v Pomurskem muzeju, v letu 2020 pa še del sredstev za nakup stalne zbirke v 
Galeriji Murska Sobota. 
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1803 Programi v kulturi  
Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, 
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge 
programe v kulturi.  
 
Dolgoročni cilj glavnega programa je: 

 zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v 
občini, 

 varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine, 
 ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini, 
 spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, 
 spodbujanje organiziranja športnih, kulturnih in drugih družabnih prireditev, ki niso 

vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije. 
Podprogrami  znotraj glavnega programa: 

 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
 18039002 Umetniški programi 
 18039005 Drugi programi v kulturi 
 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd 
 18039003 Ljubiteljska kultura 
 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura. 

 
- 18039001   Knjižničarstvo in založništvo                                                                   
V skladu z določili Zakona o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost 
za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali 
tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim 
ustanoviteljem.  
Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture. Knjižnica je središče za splošno 
dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in je infrastruktura pri izobraževanju na vseh 
stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture. 
 
Občina v proračunu zagotavlja sredstva za delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice v 
Murski Soboti, s čimer želi omogočiti dostop do knjižničnega gradiva in storitve vsem 
občanom občine. S sredstvi, ki se zagotavljajo knjižnici se pokriva del stroškov plač in drugih 
prejemkov zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalca ter sredstva za materialne stroške 
knjižnice. Stroški se pokrivajo na osnovi letne pogodbe, kajti Občina Moravske Toplice 
nastopa do Pokrajinske in študijske knjižnice kot pogodbena partnerica. 
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Poleg redne dejavnosti knjižnice občina sofinancira tudi stroške nakupa knjižničnega gradiva 
in stroške osebe, ki deluje v krajevnih knjižnicah v Motvarjevcih in Prosenjakovcih.  
 
Dolgoročni cilji podprograma:  
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva, omogočiti enake 
možnosti dostopa do knjižnice oz. do knjižničnega gradiva (kazalec: povečanje deleža 
uporabnikov, rast izposoje); zagotoviti letni prirast gradiva v skladu s pravilnikom (kazalec: št. 
novih enot knjižničnega gradiva); spodbujati delavnice, kulturne prireditve, vseživljenjsko 
učenje v prostorih knjižnice (kazalec: št. delavnic in drugih dogodkov v knjižnici). 
 
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti proračunska sredstva kot sofinancerski delež za delovanje 
Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti ter za sofinanciranje nakupa knjižničnega 
gradiva. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
 Zakon o knjižničarstvu 
 Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo 

knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic  
 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
 Zakon o varstvu kulturne dediščine 
 Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
 Zakon o zavodih. 

 
- 18039002   Umetniški programi                                                                                       
Občina Moravske Toplice, kot soustanoviteljica sofinancira izvajanje programa Galerije 
Murska Sobota in Pomurskega muzeja v Murski Soboti. 
 
- 18039003   Ljubiteljska kultura                                                                                      
V okviru proračunskih postavk znotraj programa se zagotavljajo sredstva za določene 
kulturne projekte in prireditve kot so razstave, likovne kolonije ter sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti kulturnih društev. Izvajalci kulturnih programov bodo izbrani na osnovi javnega 
razpisa v skladu s Pogoji in merili za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih 
projektov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračun občine Moravske Toplice ter v skladu 
s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih 
projektov iz proračuna Občine Moravske Toplice na podlagi javnega razpisa. 
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Dolgoročni cilj je spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter spodbujanje 
organiziranja športnih, kulturnih in drugih družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun 
in jih izvajajo društva, klubi in organizacije. 
 
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti proračunska sredstva za izvajanje programov ter za izvedbo 
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. 
 
- 18039004   Mediji in avdiovizualna kultura                                                           
V letu 2019 in tudi v letu 2020 se zagotavljajo sredstva za izdajo občinskega glasila Lipnica in 
sicer za 6 številk v obsegu 40 strani na posamezno številko glasila. Ker smo na narodnostnem 
območju in ker se del prispevkov objavlja tudi v madžarskem jeziku se stroški prevodov 
pokrivajo iz naslova sredstev narodnosti. Predvideva se, da se bo del stroškov pokril preko 
plačljivih oglasov.  
 
Občina pa izvaja informiranje svojih občanov in širše javnosti tudi preko drugih časopisov ter 
radijskih in TV postaj, ter preko raznih drugih načinov informiranja, za kar namenja sredstva 
v višini 10.000,00 EUR. 
 
Dolgoročni cilj programa izhaja iz ustavne pravice občanov o informiranosti. Lokalna 
skupnost v tem primeru skrbi za lokalno informiranost v skladu s proračunskimi možnostmi. 
 
V sklopu letnega izvedbenega načrta je zastavljen cilj redno izdajati občinsko glasilo Lipnica. 
 Zakonske in druge pravne podlage: 

 Zakon o javnih glasilih  
 Zakon o lokalni samoupravi  
 Zakon o medijih. 

1804 Podpora posebnim skupinam   
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
 
 18049003  Podpora narodnostnim skupnostim 
 18049004  Programi drugih posebnih skupin. 

 
- 18049003  Podpora narodnostnim skupnostim                                                         
Predstavlja program podpore na področju narodnosti. Sredstva za izvajanje programov na 
področju narodnosti so namenska in se uporabljajo za delovanje Madžarske narodne 
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samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice, kakor tudi za dvojezične potrebe na ravni 
občine. 
Višina porabe teh sredstev se usklajuje z višino namenskih prihodkov za dvojezične potrebe 
iz državnega proračuna opredeljenih v samem Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice 
za leto 2019 in 2020 in v skladu s programom. Program financiranja se nanaša na potrebe na 
narodnostno mešanem območju, ki se vežejo tako na delovanje madžarske narodnostne 
skupnosti in sveta MNSS v občini, kot na vsebine in so pomembne za življenje ljudi ob meji na 
narodnostno mešanem območju.  
 
Tako kot v preteklih letih si je Občina Moravske Toplice skupaj s predstavniki madžarske 
narodne samoupravne skupnosti občine zastavila program dela za leto 2019, ki temelji na 
podpori in spodbujanju dejavnosti, ki poudarja in širi ohranitev madžarske narodne zavesti in 
materinega jezika.  
 
V letu 2019 se bodo  na področju narodnosti izvajale naloge stalnega značaja kot so: 
 Podpiranje in spodbujanje dejavnosti, ki poudarja in širi pomembnost ohranitve 

madžarske narodne zavesti in materinega jezika - to so razne kulturno-izobraževalne 
dejavnosti (obletnice, proslave, spominske slovesnosti, ohranjanje ljudskega izročila- 
plesnega, glasbenega in rokodelskega, seminarji,…). 

 Podpiranje dejavnosti in programov za širjenje madžarskega jezika (spodbujanje uporabe 
madžarskega jezika v uradnem poslovanju ter pri delu krajevnih skupnosti, organizacij, 
ustanov in društev na narodnostno mešanem področju): tečaji, seminarji, tabori. 

 
 Pravna analiza statuta MNSS, uvedba morebitnih sprememb, oblikovanje in sprejetje za 

dejavnost potrebnih predpisov. 
 Finančna podpora kulturnim društvom, ki delujejo na narodnostno mešanem območju  

Občine Moravske Toplice, s posebno pozornostjo na programih, ki ohranjajo izročilo, 
ljubiteljsko dejavnost in zabavne vsebine. Med ta društva spada Kulturno društvo »Antal 
Ferenc« Središče, Kulturno turistično društvo »Ady Endre« Prosenjakovci, Kulturno 
društvo »József Attila« Motvarjevci in Kulturno turistično društvo »Zvon« Pordašinci. 
Društva za dejavnosti, ki prispevajo k ohranitvi narodne identitete pripadnikov 
Madžarske narodne skupnosti Občine Moravske Toplice pridobivajo finančna sredstva iz 
proračuna MNSS Občine Moravske Toplice na podlagi razpisa, ki ga razpiše Svet MNSS 
OMT. 

 Spodbujanje dela ostalih društev, ki delujejo na narodnostno mešanem območju občine 
in njihovo podpiranje. Med ta društva spada Rokodelsko društvo »Vrtnica« 
Prosenjakovci, Športno društvo Prosenjakovci, Športno društvo Motvarjevci, PGD 
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Središče, PGD Prosenjakovci, PGD Motvarjevci in PGD Čikečka vas. Društva za dejavnosti, 
ki prispevajo k ohranitvi narodne identitete pripadnikov Madžarske narodne skupnosti 
Občine Moravske Toplice pridobivajo finančna sredstva iz proračuna MNSS Občine 
Moravske Toplice na podlagi razpisa, ki ga razpiše Svet MNSS OMT.  

 Spodbujanje ohranjanja madžarskega jezika in narodne zavesti v programih v vrtcih in 
šolah ter njihovo podpiranje v skladu z možnostmi: 

 Finančna podpora za narodnostni program Vrtcev občine Moravske Toplice za 
dvojezično enoto Prosenjakovci. 

 Finančna podpora za narodnostni program DOŠ Prosenjakovci. 
 Poudarjeno spodbujanje mladinskih programov in nudenje pomoči ter – v kolikor bo 

finančni okvir dovoljeval – dodelitev motivacijskih štipendij za uspešne študente iz vrst 
madžarske narodnosti, ki svojo narodno pripadnost tudi sprejmejo, na osnovi 
predhodnih razpisov in konkretno določenih kriterijev. 

 Podpiranje jezikovnih, kulturnih in verskih programov na narodnostno mešanem 
področju občine. 

 Spodbujanje vzdrževanja stika z matično domovino (na ravni samouprav, društev in 
županij), podpiranje in izvajanje že obstoječega (Magyarszombatfa, Szentgyörgyvölgy, 
Őriszentpéter, Kercaszomor, Velemér) ter na novo vzpostavljenega sodelovanja med 
društvi in naselji. 

 Tesno sodelovanje z občinsko samoupravo in njenim vodstvom ter z ustanovami in 
društvi občine večinskega slovenskega naroda. 

 Organiziranje in podpiranje nacionalnih proslav in drugih prireditev madžarskega značaja:  
 Madžarski narodni praznik - 15. marec  

 Izvedba in podpiranje programov, ki prispevajo k strokovni izmenjavi izkušenj in podpori 
prestiža madžarskih kulturnih vrednot: 

 Strokovna srečanja  
 Spodbujanje vsaj enega samega madžarskega programa v vsakem narodnostno mešanem 

naselju: 
 Gledališki večeri 
 Pohodi (Adventni pohod, Pohod sv. Jurija, ipd.) 

 Spremljanje gospodarskega, demografskega in socialnega položaja ter kmetijske 
dejavnosti na narodnostno mešanem področju; spremljanje stališč v zvezi z aktualnimi 
vprašanji in programi na omenjenih področjih, po potrebi podpiranje posameznih 
konkretnih nalog. 

 Aktivno sodelovanje pri izvedbi programov etnografske hiše ALVARIUM v Motvarjevcih. 
 Podpiranje madžarsko-madžarskih stikov na Goričkem in v Pomurju: 
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 Srečanje treh narodnih skupnosti z Goričkega (MNSS Občine Moravske Toplice, 
MNSS Občine Hodoš in MNSS Občine Šalovci).  

 Tesno sodelovanje s pomurskimi madžarskimi kulturnimi, informacijskimi, znanstvenimi 
in drugimi strokovnimi ustanovami ter društvi. 

 Tekoče vzdrževanje objektov v katerih se odvijajo kulturne prireditve oz. programi MNSS  
OMT (v Čikečki vasi, Motvarjevcih, Pordašincih, Prosenjakovcih in v Središču).  

 Izdelava dvojezičnega stenskega koledarja MNSS OMT. 
 
Zapisani program dela se bo izvajal preko Madžarske narodne samoupravne skupnosti 
občine Moravske Toplice, kakor tudi preko proračuna Občine Moravske Toplice. Madžarska 
narodna samoupravna skupnost Občine Moravske Toplice tako kot v preteklih letih 
predvideva tudi v letu 2019 eno redno zaposlitev. Poleg redno zaposlene osebe pa se bo 
program izvajal s pomočjo članov sveta madžarske narodne samoupravne skupnosti, kakor 
tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev in sodelavcev občinske uprave, za kar se planirajo 
sredstva v okviru finančnega načrta MNSS.  
Del zastavljenega programa pa se bo izvajal preko proračuna Občine Moravske Toplice 
oziroma preko občine, ki v okviru občinske uprave izvaja tudi vsa finančno računovodska dela 
za potrebe madžarske narodne samoupravne skupnosti kot samostojne pravne osebe. 
Podoben program se bo izvajal tudi v letu 2020. 
 
Cilji, ki jih v občini  želimo skupaj z narodno skupnostjo doseči v letu 2019 in 2020 so 
predvsem ohranjanje narodne in kulturne identitete madžarskega naroda preko izvajanja 
raznih programov in projektov ter z aktivnostmi na področju ohranjanja madžarskega jezika. 
 
Ker so to namenska sredstva za narodnostno področje, se lahko porabljajo le za namene, ki 
predstavljajo dodatne stroške na področju narodnosti oziroma tako, da se omogoča hitrejši 
razvoj na tem področju in v višini, ki jih prejmemo iz Urada za narodnosti za ta namen. 
 
Pravne podlage: 

 Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih 
 Uredba o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, 

ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim 
skupnostim 

 Zakon o zavodih. 
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- 18049004  Programi drugih posebnih skupin                                                            
V okviru programa posebnim skupinam pa se zagotavljajo tudi sredstva za programe drugih 
skupin oziroma različnih društev, ki jih ni moč razvrstiti v druge programe.  
Sredstva se namenjajo za programe posameznih društev na podlagi vlog in dokazil o izvedbi 
navedenih programov. 
 
Dolgoročni ter letni izvedbeni cilj glavnega programa je v občini ustvariti spodbudno okolje 
za delovanje različnih interesnih skupin. 
 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti    
Šport je del splošne kulture družbe, sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju med 
delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje, spodbuja njegovo ustvarjalnost, skratka bogati 
kakovost življenja slehernega človeka. 
 
Glavni program 1805 vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in 
programov za mladino. 
 
- 18059001  Programi športa                                                                                       
Dejavnost na področju športa in rekreacije je javno dobro, kakor tudi ekonomska kategorija 
zato je smiselno, da lokalna skupnost skrbi za njegov razvoj in zagotavlja del proračunskih 
sredstev za njegovo izvajanje. Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu s 
spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter 
načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športnih objektov.  
 
Tudi v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023  ima lokalna 
skupnost pomembno vlogo pri utrjevanju in razvijanju športa. Podatki kažejo, da je šport v 
Sloveniji v zadnjih desetih letih beležil vsestransko rast in kakovostni razvoj, enako velja za 
lokalne skupnosti. Sredstva za izpeljavo letnih programov na lokalni ravni zagotavljajo 
lokalne skupnosti, ključni športni programi pa ostajajo športna vzgoja otrok in mladine, 
kakovostni šport, vrhunski šport, športna rekreacija, šport invalidov, razvojne in strokovne 
nalog ter gradnja športnih objektov in skrb za njihovo vzdrževanje. 
Potrebna sredstva za izpeljavo letnih programov športa na državni ravni določita ministrstvo, 
pristojno za šport, za državna proračunska sredstva, na lokalni ravni pa se višina sredstev za 
izvedbo letnega programa športa določi s proračunom, ki ga sprejme občinski svet. Občinski 
sveti uvrstijo v letni program športa na predlog pristojnih organov lokalnih skupnosti za šport 
tiste vsebine nacionalnega programa, ki so pomembne za lokalno skupnost in upoštevajo 
tradicijo in posebnosti športa v lokalni skupnosti. 
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Tako kot v preteklih letih bodo tudi v letu 2019 in 2020 sofinancirane dejavnosti izvajalcev 
športnih programov, ki bodo izbrani na osnovi letnega programa športa in javnega razpisa. 
Izbrani programi izvajalcev bodo iz občinskega proračuna sofinancirani v skladu s kriteriji, ki 
bodo podrobno opredeljeni v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji na osnovi Pravilnika 
o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Moravske Toplice. V letu 2019 in 
2020 se bo prav tako na podlagi javnega razpisa sofinanciralo investicijsko vzdrževanje 
športnih objektov v višini razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen.  
 
Dolgoročni cilj glavnega programa je: 

 soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev Občine Moravske Toplice 
ukvarja s športom ali športno rekreacijo, 

 zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, ki naj bo dostopna vsem udeležencem 
v športu, 

 omogočiti mladim izvajanje prostočasnih dejavnosti iz različnih področij, 
 spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja kadra s športnega področja. 

Letni izvedbeni cilj je spodbujati zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športne 
aktivnosti, ki se izvajajo na območju občine in širše.   
V letih 2019 in 2020 se v proračunu občine namenja približno enaka vsota sredstev za 
programe športa kot v preteklih letih. S financiranjem športnih dejavnosti želimo ohraniti 
oziroma povečati dosedanjo raven števila občanov, otrok, mladine in študentov, ki se 
ukvarjajo s športom.  
 
V letih 2019 in 2020 si bo občina še naprej prizadevala pri pridobivanju sredstev iz naslova 
javnih razpisov za urejanje športne infrastrukture v občini. 
 
Pravne podlage: 

 Zakon o športu 
 Zakon o društvih 
 Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 -

2023 
 Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice. 
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19. IZOBRAŽEVANJE 
 
Izobraževanje je eno izmed najbolj obsežnih področij proračunske porabe za katerega mora 
zagotoviti občina materialne in ostale pogoje za delovanje javnih zavodov, katerih 
ustanovitelj je. 
 
Osnovna naloga občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih 
pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja, 
izobraževanja odraslih in drugih oblik izobraževanja. 
 
Področje porabe 19 zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega 
izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega 
glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih, višjega in visokega strokovnega 
izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 
 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  
Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo 
in financirajo občine in s tem pomagajo staršem pri celoviti skrbi za otroke, k izboljšanju 
kakovosti življenja družin in otrok in k ustvarjanju možnosti za otrokov celostni razvoj. V vrtce 
se vključujejo otroci od enega leta starosti do vstopa v šolo. 
 
- 19029001   Vrtci                                                                                                              
Glavni program 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje 
vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 
V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva 
predšolskih otrok v zavodu Vrtci občine Moravske Toplice, katerega je ustanoviteljica Občina 
Moravske Toplice in v ostalih vrtcih, v katerih imajo občani občine Moravske Toplice 
vključene svoje otroke. Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje 
otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in 
veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Moravske Toplice in 
obiskujejo javne vrtce izven matične občine oziroma vrtce s koncesijo, ki opravljajo javno veljavni 
kurikulum. V navedene vrtce  v drugih občinah je v povprečju vključenih od 25 do 30 otrok s 
stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice. Občina pa v skladu z zakonom pokriva tudi 
stroške predšolske vzgoje v okviru bolnišničnih oddelkov za čas bivanja otrok iz občine v 
bolnišnici. 
 



  ___________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Proračun 2019 in 2020                                                                                                                   
 

120

 V skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo, se cena programov oblikuje iz stroškov dela, stroškov 
materiala in storitev ter stroškov živil za otroke. Občina ustanoviteljica je dolžna zagotavljati 
razliko do ekonomske cene poleg tega pa tudi  sredstva za izvajanje javne službe v primeru, 
da je število otrok manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje 
posamezne vrste oddelka, sredstva za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi 
potrebami, sredstva za rezervacije (neprekinjena odsotnost otroka en oziroma dva meseca - 
v času počitnic) in sredstva za  nadomeščanje morebitne daljše bolniške odsotnosti. 
 
V skladu z Zakonom o vrtcih je občina dolžna za otroško varstvo zagotoviti sredstva za: 

 razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine, 
 razliko med 77% ceno in polno ceno programa za slehernega otroka iz občine 

vključenega v programe vrtca, 
 pokrivanje tekočega vzdrževanja stavb in opreme, 
 investicije. 

Tako se v proračunu naše občine zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov dejavnosti 
vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, plačilo za manjkajoče število 
otrok v vrtcu, dodatni program v vrtcih – sofinanciranje obdaritve otrok ob Dedku Mrazu …), 
sredstva za vzdrževanje vrtcev, nakup opreme in morebitna investicijska vlaganja in gradnje. 
 
Za zagotavljanje nalog na tem področju občina namenja iz leta v leto večji delež sredstev. V 
občini Moravske Toplice se predšolska vzgoja izvaja v okviru dnevnega programa, ki obsega 
program varstva za prvo in drugo starostno obdobje. Na predlog javnega vrtca ekonomsko 
ceno sprejme občinski svet, cena pa vsebuje stroške dela, stroške materiala in storitev ter 
stroške živil za otroke. Cena se določi na način, kot to določa Pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih ki izvajajo javno službo. Občina je na podlagi zakona 
dolžna kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev. Višina 
prispevka staršev se določi z odločbo, ki jo izdajajo Centri za socialno delo na podlagi 
materialnega stanja družine in v skladu s pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. 
Razlika se plačuje tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah za otroke s stalnim 
bivališčem v Občini Moravske Toplice. Število otrok med letom niha, predvsem se spremeni v 
mesecu septembru z novim šolskim letom, zato je višino prispevka občini težko določiti. 
Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o delni 
oprostitvi plačila vrtca za drugega  ter o nadaljnji oprostitvi za vsakega naslednjega  otroka. V 
skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pa se uporablja lestvica, ki določa 
višino plačila staršev v odstotku od cene programa.  
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Plačilo staršev v odstotku od cene programa 
  

dohodkovn
i razred 

povprečni mesečni dohodek na 
osebo  v % od neto povprečne 

plače 
plačilo staršev v 
odstotku od  cene 

programa 
1 do 18 % / 
2 nad 18 % do 30 % 10 % 
3 nad 30 % do 36 % 20 % 
4 nad 36 % do 42 % 30 % 
5 nad 42 % do 53 % 35 % 
6 nad 53 % do 64 % 43 % 
7 nad 64 % do 82 % 53 % 
8 nad 82 % do 99 % 66 % 
9 nad 99 % 77 % 

  Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki 
Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %). 77 % 
cene pa plačajo tudi starši, katerih povprečni mesečni neto dohodek na osebo znaša več kot 
99% neto povprečne plače v državi. Prav tako starši, ki niso zavezanci za dohodnino v 
Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok. 
  
Posebno vprašanje v občini so nekatere enote oziroma oddelki vrtca, ki delujejo z majhnim 
številom otrok v oddelku. Zaradi premajhnega števila otrok mora občina zagotoviti za te 
oddelke v skladu z metodologijo dodatna sredstva (občina mora v takih primerih kriti stroške 
nezasedenega mesta v višini cene vrtca brez stroškov hrane), kar pa pomeni dodatno 
obremenitev proračuna.  
Izračuni za sredstva, ki so predvidena v proračunu za pokrivanje razlike v ekonomski ceni  
temeljijo na osnovi obstoječe ekonomske cene vrtca, ki je bila sprejeta v letu 2016 in se 
uporablja od 01. 09. 2016, števila vpisanih otrok, in obstoječega deleža sofinanciranja 
občine. V primeru spremembe ekonomske cene se bo spremenila tudi višina potrebnih 
sredstev za pokrivanje razlike. 
 
Na podlagi zakona o vrtcih se v proračunu zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje 
in za  najnujnejša vzdrževanja objektov in opreme.  
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Dolgoročni cilj programa je: 
 zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo, 
 zagotoviti pogoje za opravljanje predšolske dejavnosti na območju občine, 
 zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih. 

 
Letni izvedbeni cilj: 

 zagotoviti primerne prostore, materialno opremljenost ter ostale pogoje za izvajanje 
predšolske vzgoje v skladu z normativi, 

 v sodelovanju z vrtci, ki izvajajo dejavnost predšolske vzgoje v občini, zagotoviti 
optimalno organiziranost predšolske vzgoje-ugotoviti možnosti racionalizacije, 

 tekoče spremljati poslovanje vrtcev in gibanje stroškov vrtcev ter temu primerno 
korigirati in uskladiti cene programov. 
 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  
Glavni program 1903 – vključuje sredstva za financiranje osnovnih ter glasbene šole  
 
- 19039001   Osnovno šolstvo                                                                                    
Občina Moravske Toplice je ustanoviteljica naslednjih javnih zavodov, ki izvajajo javno službo 
na področju osnovnega izobraževanja: 

 Osnovna šola Bogojina, 
 Osnovna šola Fokovci in 
 Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci. 

 
Področje osnovnega izobraževanja je dejavnost, ki je v celoti zakonsko uokvirjena. Del 
finančnih obveznosti za osnovne šole pokriva država (plače zaposlenih za izvajanje javne 
službe in materialne stroške, ki so vezani na pouk), drugi del pa lokalna skupnost. 
 
Na podlagi zakona se osnovnim šolam iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva za: 

 plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole (ogrevanje, voda, 
elektrika, zavarovalne premije, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje opreme in 
prostorov in razne storitve), 

 investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim šolam, 
 sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole kot je razširjena dejavnost. 

 
Poleg teh določil pa občina zagotavlja tudi sredstva za plače zaposlenih, ki jih ministrstvo za 
šolstvo in šport ne priznava v sistemizacije za posamezno šolo. To je predvsem tehnični 
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kader, ki ga pa šola za izvajanje dejavnosti potrebuje. Tudi za šolsko leto 2018/2019 občina 
priznava OŠ Fokovci dodatne ure pouka pedagoškega kadra in s tem rešuje izvajanje 
kombiniranega pouka na tej šoli.  
 
Kot kriterij za določanje višine sredstev za posamezno šolo je upoštevano število oddelkov v 
šoli, kot izhodišče za izračun potrebnih sredstev pa je predvidena realizacija navedenih 
stroškov v letu 2018.  
 
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za razširjeno dejavnost šol in sicer za programe, kot 
so posebne akcije šol z raziskovalnimi in izobraževalnimi projekti kakor tudi izvedba 
projektnih in razvojnih dejavnosti, financiranje nadstandardnih storitev v šolstvu, občinska, 
medobčinska, regijska in državna tekmovanja učencev, ter za kritje drugih stroškov in 
prioritetnih dejavnosti. Lokalna skupnost mora na podlagi 82. člena Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje 
nepremičnin in opreme javnim osnovnim šolam, katerih ustanovitelj je. Z zagotavljanjem teh 
sredstev se zagotavlja nemoten in postopoma bolj sodoben učni proces, ki ga šola izvaja. 
 
Za investicijsko vzdrževanje šol se letno zagotovijo v proračunu sredstva v skladu z letnimi 
pogodbami in sicer za nujna vzdrževalna dela in nabavo opreme direktno na račun zavoda na 
podlagi zahtevka z dokazili o porabljenih sredstvih, del sredstev  pa se namenja za direktna 
izplačila iz proračuna za nujne investicije za potrebe osnovne šole. 
 
V proračunu za leti 2019 in 2020 se planirajo sredstva za ureditev Dvojezične osnovne šole 
Prosenjakovci pod pogojem, da pridobimo sredstva iz državnega proračuna.  
Predvideva se tudi ureditev osnovne šole Fokovci - delna zamenjava oken in ureditev fasade 
ter parkirišča in razširitev kuhinje na Osnovni šoli Bogojina. Navedene investicije so sestavni 
del Načrta razvojnih programov občine za leta 2019 - 2023.  
 
Dolgoročni cilj programa je: 

 skrb za kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, 
 zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje javnih vzgojno-

izobraževalnih zavodov. 
Letni izvedbeni cilj je: 

 zagotavljati materialne in prostorske pogoje za izvajanje osnovnošolskega programa 
in programa glasbene šole, 

 zagotavljati šolske prevoze, 
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 financirati dodatne dejavnosti. 
 

- 19039002   Glasbeno šolstvo  
Za potrebe izvajanja dejavnosti glasbenih šol občina sofinancira del materialnih stroškov 
glasbenih šol. Ker naša občina ni ustanoviteljica nobene glasbene šole, otroci iz občine pa 
obiskujejo glasbeni šoli v Murski Soboti in Beltincih bo v letu 2019 in 2020 občina 
sofinancirala izvajanje dejavnosti v višini 8.170,00 EUR glede na število otrok vključenih v 
posamezni zavod. 
 
1905 Drugi izobraževalni programi    
Glavni program 1905 – vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike 
izobraževanja. 
 
- 19059001   Sofinanciranje izobraževanja odraslih                                                 
Vključujejo se sredstva za izobraževanje odraslih, ki pomenijo sofinanciranje programov 
izobraževanja odraslih preko Ljudske univerze v Murski Soboti po vnaprej dogovorjenem 
letnem programu ter za sofinanciranje raznih izobraževalnih tečajev in programov  - razne 
raziskovalne naloge, tabori … 
 
1906 Pomoči šolajočim 
Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.    
 
- 19069001  Pomoči v osnovnem šolstvu                                                                      
V skladu z zakonom je občina dolžna zagotoviti prevoze učencem oddaljenim od šole več kot 
4 kilometre oziroma prevoze na nevarnih poteh. Za šolske prevoze občina nameni letno v 
proračunu 165.000,00 EUR na podlagi opravljenih prevozov prevoznikov, izbranih na javnem 
razpisu za šolsko leto 2018/2019. 
 
Občina zagotavlja tudi prevoze učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s 
prilagojenim programom v Murski Soboti ter Center za sluh in govor v Mariboru, za katere je 
bila izdana odločba o usmeritvi s strani zavoda RS za šolstvo, kakor tudi prevoze otrok v šolo 
izven šolskega okoliša v katerem prebivajo v višini, ki bi jo za tega učenca poravnali v 
domačem šolskem okolišu. 
 
Dolgoročni cilj programa je: 

 kakovost vzgojnega dela, 
 strmeti k racionalni organizaciji šolskih prevozov, 
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 zagotavljanje enakih pogojev učencem za šolanje, 
 zagotoviti varne in pravočasne prevoze vseh učencev v občini. 

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti vsem učencem varen in pravočasen prevoz v šolo. Podlaga za 
navedeno je sklenjena letna pogodba z izvajalci šolskih prevozov za posamezno šolsko leto. 
 
- 19069004   Študijske pomoči                                                                                       
Zagotavljajo se sredstva za štipendije v Občini Moravske Toplice v skladu s Pravilnikom o 
štipendiranju v Občini Moravske Toplice, ki določa postopek, pogoje in kriterije za 
podeljevanje štipendij, višino štipendije, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti 
štipendista in štipenditorja. Štipendije se podeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki se objavi 
na spletni strani Občine Moravske Toplice, v občinskem glasilu in na spletni strani Pomurske 
izobraževalne fundacije (PIF).  
 
Dolgoročni cilj programa je:   
 Prispevati k ustvarjanju znanja za potrebe delodajalcev v občini Moravske Toplice, 
  vzpodbuditi vračanje dijakov in diplomantov v domače okolje, 
  zviševati izobrazbeno raven prebivalstva naše občine.  

 
Letni izvedbeni cilji  omogočiti  mladim iz občine Moravske Toplice, da lažje pridobijo želeno 
izobrazbo. 
 
Pravne podlage: 

 Zakon o zavodih 
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
 Zakon o vrtcih 
 Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 
 Zakon o osnovni šoli 
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
 Zakon o izobraževanju odraslih 
 Zakon o lokalni samoupravi 
 Občinski pravilniki. 
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20. SOCIALNO VARSTVO  
Področje porabe 20 – zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter 
programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših, 
najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. 
 Predstavlja sistem ukrepov namenjenih preprečevanju in razreševanju socialne problematike 
posameznikov, otrok, mladine, družin in drugih skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih 
razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali v rizičnih življenjskih situacijah. Zaradi tega 
ne morejo avtonomno sodelovati v družbenem okolju in so prikrajšani pri zadovoljevanju 
svojih socialnih potreb ter zagotavljanju temeljnih človekovih pravic. Njihov položaj in 
pravice urejajo določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju 
invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti. 
Vsi temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva. 
 
Delež načrtovanih proračunskih izdatkov za vse programe iz področja socialnega varstva je 
visok in je odraz tako trenutno težkih ekonomskih razmer in posledično finančne krize v 
celotni državi, kakor tudi visokega deleža starejših nad 65 let v naši občini. 
Lokalna skupnost na podlagi zakonov opravlja naloge, in sicer:  
 zagotavlja izvajanje storitev v okviru javne službe, za katere je zadolžena z zakonom o 

socialnem varstvu,  
 zagotavlja sredstva za plačila oskrbnih stroškov v socialno varstvenih zavodih za 

starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so deloma ali v celoti oproščene plačil po 
posebnih merilih,  

 zagotavlja sredstva za (do)plačilo pomoči na domu in družinskega pomočnika,  
 pospešuje in organizira dejavnosti in programe socialnega varstva po zakonu o lokalni 

samoupravi.  
 
Poleg obveznosti, ki so določene z zakonom, Občina Moravske Toplice zagotavlja iz lastnih 
virov sredstva za programe, ki so za življenje njenih občank in občanov velikega pomena in 
sicer: 
 pomoč družinam ob rojstvu otrok,  
 reševanje socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se 

zaradi različnih stisk znajdejo v socialnih stiskah,  
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 financiranje programov, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk posameznikov in 
skupin, in sicer tako, da kar najbolje upoštevajo potrebe uporabnikov in konkretne 
potrebe lokalnega okolja, v katerem se izvajajo. 

 
Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je: 

 preprečevati socialne stiske občanov, 
 prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe,  
 izboljšati dostop do storitev in programov,  
 doseči večjo učinkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomoči,  
 izboljšati kakovost storitev in programov ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.   

2002 Varstvo otrok in družine  
Glavni program 2002 - vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. 
Program zajema enkratni denarni prispevek za novorojence, s katerim se družini oziroma 
novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu 
otroka. 
 
- 20029001 Drugi programi v pomoč družini                                                                  
V mesecu decembru 2010 je občina sprejela sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v Občini Moravske Toplice na podlagi katerega se družini oziroma staršem ob 
rojstvu otrok, ki so rojeni od 1 .1. 2011 naprej, dodeli enkratna denarna pomoč v višini 1.000 
EUR. Skupna planirana sredstva so določena na osnovi statistike rojstev v preteklem 
obdobju. 
 
Dolgoročni cilj je predvsem pomoč družini ob rojstvu otroka, saj se stroški z novim 
družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen povečanju števila rojstev v občini. 
 
Letni izvedbeni cilj občine je, pomagati vsaki družini s stalnim prebivališčem v občini ob 
rojstvu novorojenca. 
 
V okviru proračuna pa se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje »Varne hiše«, ki zagotavlja 
ogroženim materam z otroki varen in začasen dom.  
 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva  
Glavni program »2004 Izvajanje programov socialnega varstva« vključuje sredstva za 
izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem 
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nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim 
ranljivim skupinam. 
 
V skladu z zakonom je občina dolžna zagotavljati socialno varstvo invalidov – financiranje 
družinskega pomočnika, skrbi za socialno varstvo starih, izvaja mrežo javne službe za pomoč 
na domu, skrbi za socialno varstvo materialno ogroženih (plačila pogrebnih stroškov za umrle 
brez dedičev, dodeljuje izredne denarne socialne pomoči,) ter neposredno sofinanciranje 
delovanja območnega združenja Rdečega križa. Predvidena so tudi sredstva za sofinanciranje 
programov socialnega varstva, in sicer programov humanitarnih organizacij in društev, 
programov za delo z zasvojenimi in preventivnih programov. 
 
Dolgoročni cilj tega programa je: 

 Zagotoviti potrebna sredstva za izvajanje socialnovarstvenih storitev, 
 Zagotoviti sredstva za preživetje socialno ogroženih in invalidnih oseb, 
 doseči večjo učinkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomoči,  
 izboljšati kakovost storitev in programov ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in 

učinkovitost,  
Dolgoročni cilj programa je vplivati na kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih 
storitev za ranljive skupine prebivalstva, predvsem pa omogočiti večje neodvisnosti v 
domačem okolju in socialno vključenost starejših, bolnih  ali kako drugače izključenih oseb.  
 
Letni  izvedbeni cilji  
 sodelovanje pri reševanju socialnih problemov,  
 sodelovanja na področju dela s starejšimi,  
 sodelovanja z neprofitnimi organizacijami in ustanovami,  
 sodelovanje z javnimi zavodi, ki delujejo na področju zdravstvenega in socialnega 

varstva,  
 razvijanje prostovoljstva 

 
- 20049001   Centri za socialno delo                                                                               
Center za socialno delo Pomurje bo tako kot v preteklih letih tudi v letu 2019 in 2020 za 
občino opravljal naloge, ki mu jih nalaga zakon o socialnem varstvu, njegovo izvajanje pa 
financira občina iz proračunskih sredstev. Opravljal bo naloge povezane z dodeljevanji 
enkratnih socialnih pomoči osebam, ki so pomoči potrebne, preverjal in ugotavljal socialne 
razmere občanov in izdal poročila za uveljavljanje drugih pravic ter skrbel za mlade v kriznem 
centru  in drugo. 
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- 20049002   Socialno varstvo invalidov                                                                        
Zakon o socialnovarstvenih storitvah je pred leti uvedel družinskega pomočnika, ki so ga 
dolžne financirati občine. Gre za težje invalide in ostarele, ki imajo, namesto domskega 
varstva, pravico izbrati za pomoč družinskega pomočnika. 
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima torej polnoletna oseba s težko motnjo v 
duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri 
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Invalidna oseba uveljavlja 
pravico do izbire družinskega pomočnika pri centru za socialno delo, ki je pristojen za to 
invalidno osebo. 
Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le ta potrebuje. Družinski 
pomočnik je lahko oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo ali se je z namenom, da bi 
postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali zapustila trg dela. 
Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima stalno prebivališče isto kot invalidna oseba, 
oziroma eden od družinskih članov invalidne osebe. V letu 2019 in 2020 se načrtuje 
zaposlitev treh družinskih  pomočnikov. 
 
Družinski pomočnik, izbran po postopku, ki ga vodi Center za socialno delo, je upravičen do 
nadomestila plače v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila, če je zaradi tega 
zaposlen s krajšim delovnim časom. Sorazmerni del plačila se usklajuje z minimalno plačo. V 
skladu z zakonodajo so za financiranje družinskih pomočnikov dolžni prispevati sredstva tudi 
upravičenci in zavezanci. Sredstva se nakazujejo direktno v občinski proračun iz računa 
Zavoda za pokojninsko zavarovanje oziroma jih delno pokriva upravičenec. 
 
Ocena potrebnih sredstev je odvisna od števila družinskih pomočnikov, povečanja se 
trenutno ne pričakuje.  
 
Dolgoročni cilji podprograma so predvsem v tem, da se invalidnim osebam nudi nega in 
oskrba v domačem okolju in se jim s to obliko pomoči oddalji odhod v institucionalno 
varstvo. Hkrati se zmanjšuje tudi brezposelnost, saj mora družinski pomočnik po dosedanji 
ureditvi izpolniti enega od naslednjih treh pogojev  
 da je oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in 

zavarovanju za primer brezposelnosti,  
 da se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence 

brezposelnih oseb, ali  
 da je zapustila trg dela. 

 
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje storitev za invalide.  
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- 20049003   Socialno varstvo starih                                                                      
Lokalna skupnost mora finančna sredstva zagotoviti na osnovi Zakona o socialnem varstvu 
ter Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev kot doplačilo (regresiranje) domske 
oskrbe osebam s stalnim prebivališčem v Občini Moravske Toplice, ki zaradi bolezni ali 
starosti potrebujejo celodnevno nadzorovano nego in oskrbo (institucionalno varstvo) in 
nimajo ali nimajo dovolj lastnih sredstev, pa ne obstajajo drugi zavezanci, ki bi po zakonu bili 
dolžni prispevati določen delež. Višino doplačila za posameznega upravičenca določi v 
upravnem postopku z odločbo pristojni Center za socialno delo Pomurje, enota Murska 
Sobota. V kolikor ima upravičenec premoženje, občina svoje terjatve iz naslova doplačila 
zavaruje z vknjižbo na premoženje.  
 
Tako plačilo oziroma doplačilo domske oskrbe spada med večje postavke na področju 
tekočih transferov.  
 
Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe 
za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, ki je namenjena upravičencem, ki 
imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi 
starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take 
oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane 
praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti 
potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.  
Program pomoči na domu smo v naši občini začeli uvajati že pred leti. V okolju se je dobro 
uveljavila in pogosto nadomešča domsko varstvo ostarelih, zlasti v primerih, ko starejša 
oseba še ni v pretežni meri odvisna od tuje pomoči. Program pomoči na domu je zelo 
pomembna, pa tudi humana oblika skrbi za starejše prebivalstvo. Po nekajletnem uvajanju 
programa pomoči na domu ugotavljamo, da smo uspeli zmanjševati izjemen pritisk starejših 
na domsko varstvo. Nedvomno je ta oblika zagotavljanja socialne varnosti starejših in 
invalidnih oseb finančno bolj ugodna, poleg tega pa omogoča občanom, da čim dlje ostanejo 
na svojih domovih.  
 
Pomoč na domu v občini Moravske Toplice izvaja Dom starejših Rakičan. Pomoč družini na 
domu se financira preko cene, ki jo vsako leto sprejme občinski svet in predstavlja polno 
ceno storitve in subvencijo občine k navedeni storitvi. V preteklih letih je občina 
subvencionirala  uporabnikom storitve pomoč na domu v višini 50% cene. 
 
Občina pa vsako leto tudi financira srečanje starejših občanov, ki se izvaja preko krajevnih 
skupnosti oziroma po posameznih naseljih.  
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Dolgoročni cilji so: 
 zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim osebam s 

posebnimi potrebami, 
 zagotavljanje kvalitete življenja posameznikom, 
 pravica do institucionalnega varstva za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa 

zakon in po načelu pravičnosti. 
 
Letni izvedbeni cilj je v proračunu zagotoviti zadostno višino sredstev za različne oblike 
pomoči predvsem za starejšo populacijo. 
 
- 20049004   Socialno varstvo materialno ogroženih                                                    
Vsebina podprograma: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, plačilo 
pogrebnih stroškov za umrle brez svojcev oziroma skrbnikov ter sofinanciranje zavetišča za 
brezdomce. Proračunska sredstva so namenjena enkratnim denarnih pomočem občanom, ki 
se znajdejo v začasnih socialnih stiskah (nakupi šolskih potrebščin, ozimnica in podobno). 
Občan je upravičen do enkratne denarne pomoči v primerih, ko je že izkoristil pravice na 
podlagi Zakona o socialnem varstvu iz državnega proračuna. Postopke podeljevanja denarnih 
pomoči vodi Center za socialno delo Pomurje, enota Murska Sobota. 
 
V letu 2019 in 2020 bo občina sofinancirala dejavnost Zavetišča za brezdomce v Murski 
Soboti, dejavnost Prvega pomurskega materinskega doma ter druge dejavnosti na področju 
sociale in materialno ogroženih.  
 
Dolgoročni cilji programa:  
Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati socialno ogroženim skupinam 
prebivalstva, posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine ali premostitve trenutnih 
težav ob povečanih stroških. 
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti finančna sredstva za denarno socialne pomoči 
in s tem prispevati k blažitvi socialnih stisk najbolj ogroženih. 
 
- 20049006   Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                                                  
Ranljive skupine so skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, 
življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične 
spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. V okvir tega podprograma sodi predvsem 
dejavnost humanitarnih organizacij invalidskih društev in drugih medobčinskih društev z 
socialno vsebino.  
 



  ___________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Proračun 2019 in 2020                                                                                                                   
 

132

Proračunska postavka vključuje sredstva za dejavnost dobrodelnih društev, invalidskih in 
humanitarnih organizacij in organizacij za samopomoč. Zagotavljajo se sredstva za izvajanje 
programov medobčinskih društev, ki pokrivajo področje sociale. 
 
Dolgoročni in letni izvedbeni cilji podprograma  
Cilj občine je preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih 
programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik. 
 
Pravne podlage: 

 Zakon o socialnem varstvu 
 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 
 Zakon o lokalni samoupravi 
 Zakon o rdečem križu 

 
22. SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 
 
2201 Servisiranje javnega dolga   
Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, katere osnovni namen je zagotovitev 
izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih 
virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge: 
 zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova 

javnega dolga, 
 zagotavljanje ustrezne strukture  dolga, 
 spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju 
 zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna. 

Dolgoročni cilj 
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje rednega servisiranja obveznosti ob čim 
večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga . 
 
Letni izvedbeni cilj 
Za leto 2019 in 2020 se predvideva odplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v navedenih letih v 
skladu s kreditnimi pogodbami. 
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- 22019001Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje                                                                                                                        
V letu 2019 in 2020 se v proračunu zagotavljajo sredstva za odplačilo anuitet za že najeti in 
planirani kredit, ki zapadejo v tem koledarskem letu, kakor tudi sredstva za plačilo stroškov 
financiranja in upravljanja z javnim dolgom, ki so planirana na posameznih proračunskih 
postavkah. V letu 2019 in 2020 bo občina realizirala odplačilo vseh anuitet, ki zapadejo v 
plačilo. 
 
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje 
tveganj ter obvladovanje posrednih stroškov postopkov zadolževanja. 
 
Letni izvedbeni cilj je obvladovanje tveganj pri zagotavljanju sredstev za pravočasno 
odplačilo glavnice in plačilo obresti. 
 
Pravne podlage: 

 Zakon o javnih financah 
 Zakon o financiranju občin 

 
23. INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

 
Zajemajo  sredstva za odpravo posledic naravnih ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne 
in ekološke sile ter sredstva za finančne rezerve, ki so namenjena za zagotovitev sredstev za 
naloge, ki niso predvidene s sprejetim proračunom in so nujne za izvajanje dogovorjenih 
nalog. 
 
2302  Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih naravnih nesreč  
Glavni program 2302 – vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 
poplave, plazovi, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, 
živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke 
nesreče. 
 
- 23029001  Rezerva občine                                                                                      
Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva 
za proračunsko rezervo. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov 
za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok 
sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V 
proračunsko rezervo se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je 
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določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O uporabi 
sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim 
se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa 
občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih 
primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o 
proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom. 
 
Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim 
hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. 
 
Letni izvedbeni cilj tega programa je v primeru naravnih nesreč zagotoviti takojšnjo 
intervencijo in omogočiti čim hitrejšo odpravo naravnih nesreč ter čim večjo ublažitev 
nastalih škod.  
 
2303 Splošna proračunska rezervacija    
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje 
nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za 
katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. 
S sredstvi splošne proračunske rezervacije bo občina pokrivala nepredvidene odhodke in izdatke, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo možno predvideti, oziroma jih bo s sklepom župana prerazporedila na področja porabe, kjer je bila porabila višja od predvidene. 
 
Dolgoročni cilj glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim 
manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj 
predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih 
uporabnikov. 
 
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob 
pripravi proračuna ni bilo moč planirati.  
 
- 23039001 Splošna proračunska rezervacija                                                          
Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, 
ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta 
sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v 
zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne 
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proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. 
O uporabi teh sredstev v občini odloča župan. Na podlagi sklepa župana se ta postavka 
zmanjša, sredstva pa se razporedijo na ustrezno postavko v finančnih načrtih uporabnikov 
občinskega proračuna.  
 
Dolgoročni cilj programa je omogočiti nemoteno izvrševanje občinskega proračuna. 
 
Letni izvedbeni cilj pa je pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva oziroma so zagotovljena v premajhnem obsegu, ker jih 
pri načrtovanju proračuna ni bilo možno načrtovati. 
 
Pravne podlage: 

 Zakon o javnih financah 
 Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

 
F. MEDOBČINSKE INŠPEKCIJSKE SLUŽBE 

 
06. LOKALNA SAMOUPRAVA 

 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
Glavni program 0601 vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih 
delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike 
povezovanja občin). Program vključuje naslednje podprograme: 

 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna 
pomoč lokalnim organom in službam 

 06019002  Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

 
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti                                                         
Medobčinska inšpekcija in redarstvo (v nadaljevanju MIR) s sedežem v Tešanovcih 31, je bila 
ustanovljena kot organ skupne občinske uprave s strani Občine Cankova, Občine Gornji 
Petrovci, Občine Grad, Občine Hodoš, Občine Kuzma, Občine Moravske Toplice, Občine 
Puconci, Občine Rogašovci, Občine Šalovci in Občine Tišina, za skupno opravljanje nalog 
občinskih uprav na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva in urejanja prostora. 
Leta 2007 so občine ustanoviteljice sprejele Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 
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uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« s poznejšimi manjšimi dopolnitvami in 
spremembami.  
 
Sredstva za delo MIR občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih skladno s 
programom in kadrovskim načrtom.  
 
Proračunska sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja medobčinskih inšpekcij 
in redarstva in sicer za pokrivanje stroškov dela zaposlenih v skladu s kadrovskim načrtom, 
materialnih stroškov in sredstva za nakup najnujnejše opreme za delovanje inšpekcijskih 
služb. Stroški, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem tega organa se financirajo v višini 50% plačanih 
tekočih stroškov iz preteklega leta iz državnega proračuna po preteku proračunskega leta ter 
iz sredstev občin ustanoviteljic v dogovorjenem razmerju.  
 
Za delovanje MIR se planira naslednje: 
 

1. Predpogoji za delo 
a) Sredstva za delo 

Sredstva za delo MIR občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih skladno s 
programom in kadrovskim načrtom.  
 

b) Nabava opreme, materialni stroški in stroški opravljanja storitev 
Za potrebe nemotenega delovanja MIR se predvideva zamenjava voznega parka in sicer 
nakup dveh vozil po dogovorjenih zahtevah v letu 2019 in nakup še enega vozila v letu 2020. 
V letu 2019 se predvideva najem ene dodatne pisarne, v obstoječi stavbi, za katero pa bo 
potrebno nabaviti novo pisarniško opremo oz. določeno opremo kombinirati s sedanjo 
pisarno. Predvidena je nabava dveh novih večjih pisarniških miz s predalnikom, nakup 
notranjih okenskih alu žaluzij, nakup ene omare, nakup prenosnega računalnika in tiskalnika, 
nakup klimatske naprave ter nakup dveh pisarniških stolov. V letu 2020 je predvidena 
zamenjava še enega dotrajanega pisarniškega stola. 
Prav tako so planirani materialni stroški za pisarniški material in storitve, čistilni material in 
storitve, knjige in drugo strokovno literaturo, izdatke za reprezentanco, električno energijo, 
ogrevanje, vodo, komunalne storitve, gorivo, vzdrževanje in popravilo vozil (menjava gum, 
zavarovalne premije za službena vozila, registracija vozil, nakup vinjete, prevoze v državi, za 
službena potovanja), vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme, najemnine za 
poslovne prostore (planira se ureditev okolice in večkratna letna košnja), stroški, ki so 
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povezani z opravljanjem strokovnih administrativnih in računovodskih storitev, ki jih opravlja 
Občina Moravske Toplice v okviru občinske uprave.  
 

c) Kadrovsko stanje 
V letu 2019 se pričakuje sprejetje sprememb Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v organu skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« 
občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, 
Šalovci in Tišina, kjer bi se za nemoteno delovanje MIR sistemiziralo 1 dodatno delovno 
mesto (nadzornik). Vsa 4 delovna mesta, ki so že sistemizirana so bila v letu 2018 tudi 
zasedena. V letu 2019 se pričakuje 1 nova zaposlitev (v skladu z dogovorom z župani občin 
ustanoviteljic) in se posledično pričakuje, da se bodo stroški dela v primerjavi z letom 2018 
povečali.  
Dodatne zaposlitev so nujne zaradi večjega obsega del, tudi zaradi prenosa dodatnih 
pooblastil in nalog po novi gradbeni zakonodaji.  
 

2. Občinski odloki 
 
MIR je v letu 2018 ponovno opozoril, da nekatere občine, ki jih pokriva, nimajo ustrezno 
urejenih odlokov, kjer ni predvidenih kazenskih sankcij za določen prekršek, sankcije so še 
vedno napisane v razponu ali pa so globe v nesorazmerju z odpravo prekrška oz. da nekateri 
odloki v posameznih občinah niso sprejeti, tako da kršitve ni mogoče sankcionirati, prav tako 
bo potrebno popraviti odloke, kjer so sankcije za prekrške še vedno napisane v tolarjih in jih 
ustrezno spremeniti in prilagoditi v eure. Občine so bile sproti in bodo tudi v letu 2019 in 
2020, na odpravo teh napak opozarjane s strani MIR, prav tako jim je bila ponujena 
strokovna pomoč pri pripravi sprememb in dopolnitev odlokov. MIR si bo tudi v letu 2019 in 
2020 prizadeval, da bi se odloki na območju delovanje MIR zaradi lažjega izvajanja nalog MIR 
čimbolj poenotili.  
 

3. Sodelovanje z drugimi inšpekcijami in policijo 
 

a) Sodelovanje z drugimi inšpekcijami 
V sladu s 3. odstavkom 32. člena ter 17. členom ZIN je pravica, dolžnost ter odgovornost 
inšpektorja, da v primeru, ko med opravljanjem inšpekcijskega nadzora v okviru zadev iz 
lastne pristojnosti ugotovi kršitev zakona ali drugega predpisa, katerega izvajanje nadzoruje 
druga inšpekcija, sam ugotovi dejansko stanje ter o svojih ugotovitvah sestavi tudi zapisnik in 
ga posreduje pristojni inšpekcijski službi (odstop zadeve). 
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V skladu s 1. odstavkom 50. člena ZP-1 se podeljuje pravica organom samoupravne lokalne 
skupnosti, da podajo pisne predloge za uvedbo prekrškovnega postopka pristojnemu 
prekrškovnemu organu (pristojna inšpekcija ali redarstvo). 
 
Z zgoraj navedenima možnostma se spodbudi reševanje zadev, ki jih lahko sicer pristojne 
inšpekcije zaradi drugih obveznosti spregledajo.  
 

b) Sodelovanje s policijo 
Pomembno je tudi sodelovanje MIR z lokalnimi policijskimi postajami. Na podlagi Zakona o 
policiji (ZPol; UL RS, št. 66/09-UPB7, 22/10), je policija inšpektorjem in drugim prekrškovnim 
organom dolžna nuditi asistenco pri njihovem delu na terenu, kadar se utemeljeno pričakuje 
upiranje ali pa ogrožanje njihove varnosti. Potreba za asistenco se na podlagi 23. in 24. člena 
Zakona o policiji načeloma napove 3 dni v naprej. V primeru, da dejansko nastopi fizični 
napad ali ogrožanje inšpektorja, pa je policija dolžna na poziv inšpektorja intervenirati takoj.  
MIR sodeluje na svojem območju z PP Murska Sobota in PP Gornji Petrovci na področju 
inšpekcijskih nadzorov kakor tudi na področju redarske službe. 
 4. Pozicioniranje  vloge medobčinske inšpekcije in redarstva 
 Inšpektorja in redar so pooblaščene uradne osebe, ki imajo pooblastilo za delovanje 
neposredno na podlagi zakona ter vodijo upravne in prekrškovne postopke samostojno in 
neodvisno. Inšpektor deluje samostojno in neodvisno pri obravnavanju konkretnih primerov, 
deluje pa znotraj svojih pristojnosti in pooblastil.  
 
Podlaga za delovanje inšpektorja je veljaven občinskih predpis, katerega spoštovanje 
nadzoruje. S sprejetjem odloka in njegovimi prekrškovnimi določbami je občinski svet 
opredelil ravnanja, ki jih je potrebno sankcionirati. Inšpektor je dolžan odkrivati nepravilnosti 
in kršitve predpisov in začeti z vodenjem ustreznih postopkov vse od odločitve za sprožitev 
postopka (bodisi prijave ali samostojno zabeležene kršitve) pa do njegovega konca. Postopek 
po prejetju prijave ali ugotovitve nepravilnosti je čas, kamor znotraj načela samostojnosti v 
delo inšpektorja ali redarja ni več mogoče posegati s posameznimi navodili ali usmeritvami 
(1. odstavek 18. člena ZIN).  
 
Inšpektorji in redarji so pri svojem delu strogo vezani na svojo pristojnost in tako ne morejo 
neposredno posegati na področje drugih inšpekcij ali na področje, ki sodi v pregon kaznivih 
dejanj. Inšpektorji ne morejo posegati v razmerja, ki so dejansko civilnopravna ali 
stvarnopravna (npr. medsosedski spori).  
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5. Komunikacija z občani in kaznovalna politika 
 a) Komunikacija z občani 
Izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov in pooblastil redarja ter 
inšpektorja ni samo sebi namen, ampak ima funkcijo, da predvsem s preventivo in tudi 
kaznovalnim delovanjem doseže potrebno sožitje med občani ter spoštovanje reda na 
različnih področij, katere urejajo občinski odloki.  
 

b) Kaznovalna politika 
Zakon o prekrških in Zakon o inšpekcijskem nadzoru podrobno določata, kaj se zgodi v 
primeru, ko inšpektor ali redar ugotovijo kršitev predpisov. V prekrškovnem delu se izrekajo 
sankcije oz. globe, v upravnem inšpekcijskem nadzoru pa se izdajajo odločbe in sklepi, s 
katerim se kršitelju naloži sanacijo nepravilnosti, pomanjkljivosti ter določi rok za odpravo. 
Zakon o prekrških predvideva izrek opomina ali globe. 
 
V kolikor gre za prekrške neznatnega pomena in če pooblaščena uradna oseba oceni, da je 
glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep (53. člen Zakona o prekrških), se lahko 
izreče opomin. Opomin sme prekrškovni organ izreči tudi za prekršek, ki je storjen v takih 
olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega ali v primer, ko storilec pred izdajo 
odločbe o prekršku izpolni predpisano obveznost oz. je popravil ali povrnil določeno škodo 
(21. člen Zakona o prekrških).  
Kadar ti pogoji niso izpolnjeni ali v primeru, da se kršitev ponavlja, pa se izreče temeljna 
prekrškovna sankcija in sicer globa.  
 
Prav tako Zakon o inšpekcijskem nadzoru predvideva smiselno ukrepanjE inšpektorja v 
stopnjevanju in sicer od izreka ustnega opozorila oz.  odreditve roka za odpravo kršitev, pa 
vse do izdaje odločbe, na podlagi katere lahko pride tudi do prisilne izvršbe.  
 

6. Terminski plan 
 
Glede konkretnega dela na terenu, bodo temeljne postavke MIR vedno naslednje:  

- nadzor nad izvajanjem občinskih odlokov na vseh področjih; 
- odzivnost na konkretne probleme in dogodke; 
- sodelovanje z občani in občinami, sprejemanje prijav in obravnavanje konkretne 

problematike; 
- upoštevanje prioritet, ki jih bodo sproti zastavljali na občinskem nivoju (župani, 

občinski sveti, civilno-družbene pobude). 
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Vnaprejšnje določanje točnih terminov je težavno iz različnih vidikov npr. vremenskih 
razmer, morebitne kadrovske odsotnosti in razpoložljivost ostalih subjektov, s katerimi 
namerava MIR sodelovati pri posameznih akcijah.  
Vendar pa je možno postaviti nekaj terminskih okvirov, ko bo nekaterim področjem dan 
poseben poudarek in ki bo po vseh občinah potekal približno v naslednjem terminskem 
okviru:  
Okvirni terminski plan za leto 2019 in 2020 

 
 7. Povzetek 

 
Dolgoročni in letni cilji MIR v letu 2019 in 2020:  
 Zagotovitev sredstev za delo, opremo in stroške delovanja ter ustrezne in zadosten 

kadrovske vire : 
 Zagotoviti ustrezna sredstva za delo 
 Nabava opreme, pisarniškega materiala in zagotovitev sredstev za opravljanje 

storitev  
 Zamenjava službenih vozil 
 Sprememba sistemizacije in povečanje zaposlenih 

 Izvajanje nadzora nad spoštovanjem občinskih odlokov: 
 Spremljati ustreznost obstoječih sedanjih odlokov s stališča izvajanja 

inšpekcijskega nadzora 
 Sodelovati pri predlogih sprememb in dopolnitvi že obstoječih odlokov 
 Določiti prioritete glede na konkretno izkazane potrebe na terenu 

PODROČJE PREDVIDEN TERMINSKI OKVIR 
PODROČJE VIDEZA NASELIJ (JAVNE IN DRUGE POVRŠINE) 

mesečni nadzor po občinah (strnjena naselja), najmanj 1x na mesec od marca do septembra 
PODROČJE KOMUNALNIH ODPADKOV  skozi celo leto, poostreni nadzor  od marca do oktobra 

PODROČJE CEST 

skozi celo leto - Redarstvo Redarska služba – redni nadzor vsak dan na občinskih cestah. Inšpekcijski nadzor poostren v zimskih mesecih, s poudarkom na čiščenju cest in prevoznosti. 
PODROČJE ODVAJANJA ODPADNIH VODA Nadzor se izvaja predvsem po skupinskih prijavah s strani občine po potrebi.  
PODROČJE TURISTIČNE TAKSE Predvideva se en poostren nadzor in sicer od februarja do maja.  
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 Sodelovanje z drugimi inšpekcijami in policijo: 
 Zavzeti aktivno vlogo v razmerju do drugih inšpekcij (odstopanje zadev, 

vlaganje predlogov za uvedbo postopka o prekršku) 
 Sodelovati s policijo in drugimi organi, civilnodružbenimi subjekti  

 Pozicioniranje vloge Medobčinske inšpekcije in redarstva:  
 Zagotoviti načelo samostojnosti in neodvisnosti pri delovanju inšpekcijske 
službe 
 Spoštovati pristojnosti inšpekcije in redarstva in krepiti zavedanje o njenih 
mejah 

 Komuniciranje z občani in izvajanje ustrezne kaznovalne politike:  
 Obveščati občane o nalogah in pristojnosti Medobčinske inšpekcije in 

redarstva 
 Izvajati ustrezno kaznovalno politiko po načelu zakonitosti in sorazmernosti  

 
KS  -  KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
Na podlagi statuta Občine Moravske Toplice je na območju občine ustanovljenih 27 krajevnih 
skupnosti v katere je vključenih 28 naselij. Vsaka od naštetih krajevnih skupnosti se financira 
preko svojega računa in je dolžna pripraviti tudi svoj finančni načrt, ki je sestavni del 
proračuna.  
 
Sveti krajevnih skupnosti samostojno razpolagajo s sredstvi, ki so za njeno delovanje 
določena kot izvirna sredstva krajevnih skupnosti v skladu z Odlokom o proračunu. Za 
izvajanje programa investicij v področje krajevne infrastrukture in druge objekte pa je 
potrebno v skladu z odlokom pridobiti predhodno soglasje župana, načrtovana investicija pa 
mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo brez dodatnih zadolžitev. 
Za izvajanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti, kakor tudi izvajanje programov je 
potrebno upoštevati celotno zakonodajo, ki velja za izvrševanje proračuna občine. 
 
Pravne podlage: 

 Zakon o lokalni samoupravi 
 Zakon o javnih financah 
 Zakon o izvrševanju proračuna 
 Zakon o računovodstvu 
 Zakon o javnih naročilih in 
 Drugi predpisi in odloki 
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                 IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE                2019 IN 2020 
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IV.  OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE MORAVSKE 
TOPLICE  V  OBDOBJU  2019 – 2023   

1 UVOD 
Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in odraža 
politiko občine na področju investicijskih vlaganj za naslednjih pet let. Načrt razvojnih 
programov predstavlja ključne programe oziroma projekte investicijske narave za 
srednjeročno obdobje. Večletni programi so pogoj za prevzemanje obveznosti, ki se nanašajo 
na prihodnja proračunska leta. Veljavna zakonodaja zahteva, da je vključenost posameznega 
projekta v načrt razvojnih programov občine pogoj, da lahko občina s tem projektom 
kandidira na razpisanih za pridobivanje državnih ali evropskih sredstev. 
 
V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za investicije oziroma 
projekte, pri katerih se pričakuje uspešnost prijave na razpisih posameznih ministrstev in 
pridobitev državnih pomoči v naslednjih petih letih in so prikazani po: 

 proračunskih uporabnikih,  
 posameznih projektih ali programih neposrednih  uporabnikov, 
 letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v prihodnjih 

letih in  
 virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov. 

V skladu z Zakonom o javnih financah se v Načrtu razvojnih programov izkazujejo celotne 
vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih petih letih - načrtovani izdatki 
proračuna za investicije in državne pomoči. 
 
Pri uvrstitvi posamezne investicije v načrt razvojnih programov je potrebno upoštevati 
predpise, ki urejajo pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ. 
V načrt razvojnih programov občine za obdobje 2019 – 2023 so uvrščeni: 

 projekti, ki so sofinancirani iz državnih in evropskih virov; 
 projekti, kjer se pričakuje uspešno kandidiranje za pridobitev sredstev iz državnega 

proračuna oziroma evropskih virov; 
 projekti, ki so že bili sprejeti in se izvajanje nadaljuje v tem obdobju; 
 projekti in programi pripravljeni na osnovi potreb. 

 
 



  ___________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Proračun 2019 in 2020                                                                                                                   
 

144

Tako se v načrt razvojnih programov na ravni občine vključujejo vsi izdatki, ki spadajo v 
naslednje skupine oziroma podskupine kontov: 

 42 – Investicijski odhodki 
 43 – Investicijski transferi 
 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč) 
 40 – Tekoči odhodki (za projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi Evropske unije) 

Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje po področjih proračunske porabe in 
projektih. V načrt razvojni programov se prednostno uvrščajo projekti in programi, ki so že 
bili začeti v preteklih letih in so bili predvideni za izvajanje v letu, za katero se sprejema 
proračun. Za proračunsko leto, za katero se pripravlja proračun, se vključi v načrt razvojnih 
programov izdatke do višine globalnega razreza proračunskih izdatkov na nivoju področij 
proračunske porabe ter glavnih programov na podlagi izhodišč proračuna za tekoče leto, za 
naslednja leta pa se predvideva in kot omejitev upošteva predvidena nominalna rast 
razpoložljivih sredstev v skladu s projekcijami.  
 
V načrt razvojnih programov se uvrščajo tudi državne pomoči. To pa so izdatki občine, ki 
pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in 
so namenjeni za financiranje oziroma sofinanciranje programov, ki se ukvarjajo s tržno 
proizvodnjo blaga in storitev (subvencije, poroštva…). 
 
Projekti in programi se v načrtu razvojnih programov načrtujejo za celotno obdobje 
njihovega trajanja, s tem da se dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje ob 
vsaki spremembi proračuna (pri pripravi proračuna, spremembi proračuna ali rebalansa 
proračuna). 
V načrt razvojnih programov se uvrstijo tisti projekti in programi, ki so izvedljivi po 
pričakovani dinamiki in v celoti pokriti s predvidenimi oz. znanimi viri financiranja. Prednost 
pri zagotavljanju virov financiranja morajo imeti projekti in programi, ki so uvrščeni v načrt 
razvojnih programov in so že v izvajanju, preostanek sredstev pa se nameni za nove projekte. 
 
Načrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi proračuna. 
 
V procesu priprave načrta razvojnih programov se torej izhaja iz projektov, ki so že vključeni 
v NRP, kjer se najprej preveri, v kolikšni meri podatki iz veljavnega načrta financiranja 
ustrezajo dejanskemu stanju ter novim proračunskim okvirom. V nadaljnjih korakih je 
potrebno podatke uskladiti in jih prilagoditi razpoložljivim možnostim črpanja virov 
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financiranja. Zatem se v NRP lahko uvrstijo tudi novi projekti, pri čemer je potrebno poleg 
opredeljenih prioritet upoštevati razpoložljive vire sredstev. 
Vrednost projekta, ki se vključi v predlog načrta razvojnih programov, mora zajemati oceno 
celotne vrednosti projekta z vsemi pričakovanimi  stroški oziroma izdatki za vso dobo trajanja 
izvedbe projekta, izražene v tekočih cenah ob upoštevanju dinamike, kot izhaja iz 
terminskega plana izvedbe projekta.  
Pogoji za uvrstitev projektov in programov v načrt razvojnih programov so: 

 usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, 
 izdelana dokumentacija skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, 
 predvidena izvedljivost projekta v predvidenem obdobju, 
 v primeru projektov in programov, ki vsebujejo elemente državnih pomoči pa 

upoštevanje postopka po Zakonu o spremljanju državnih pomoči. 
 
V tem planskem obdobju so pred občino izjemno zahtevni investicijski projekti predvsem na 
področju varstva okolja - vodoodkrbe, kanalizacij in cestne infrastrukture.  
Nujnost zagotavljanja lastnih virov na teh področjih močno vpliva na možnost investiranja na 
drugih področjih, kljub evidentiranim potrebam. Zato bo potrebno še naprej iskati možnosti 
pridobitve sredstev iz državnih in drugih virov na vseh področjih, kjer bo z razpisi pristojnih 
ministrstev in drugih ustanov to mogoče. 
 
V načrtu razvojnih programov so zajeta vsa področja, od prostorskega načrtovanja, 
pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč, splošnih in komunalnih dejavnosti, družbenih 
dejavnosti in druga. Poleg vlaganj v zemljišča in objekte zajema tudi vlaganja v prostorsko in 
ostalo dokumentacijo, kar je razvidno iz nadaljnjih obrazložitev. 
 
2 PRORAČUNSKA PODROČJA 
 
03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ  
 
03029002   Mednarodno sodelovanje občin 
 

 »Evropa za državljane« 
Mednarodno sodelovanje občin v okviru programa Evropa za državljane. Namen je združiti 
različne ciljne skupine udeležencev (civilna družba, nevladne organizacije, lokalne skupnosti, 
predstavniki manjšin), da razmislijo o različnih problematikah in se seznanijo z dobrimi 
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praksami ter obenem okusijo kulturno raznolikost. Naloga projekta je narediti uspešno 
promocijo območja občine Moravske Toplice v turističnem, gospodarskem in družbenem 
pogledu. 
 
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 
V investicijskih odhodkih na področju uprave so v letu 2019 predvideni izdatki za nakup 
opreme in obsegajo stroške nabave opreme s ciljem modernizacije obstoječe in 
nadomestitve dotrajane opreme. V letu 2019 se predvideva nadaljevanje s posodobitvijo 
računalniške in programske opreme, ki je za vse večje potrebe po elektronski izmenjavi 
podatkov zastarela in dotrajana. Med zamenjavo računalniške opreme spada tudi zamenjava 
in posodobitev serverja, ki je bil nabavljen pred dobrimi sedmimi leti. Prav tako se planira 
nakup zastav, potrebne pisarniške opreme in druge opreme za potrebe občine in organov 
občine.  
 
07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč       
Tudi v letu 2019 in 2020 ter v naslednjih letih so predvidena sredstva za nadaljnji nakup 
najnujnejše opreme. Prav tako se planira ureditev ter vzdrževanje hidrantov, ki so ključnega 
pomena za dobavo zdrave pitne vode v primeru pomanjkanja oziroma morebitnih naravnih 
in drugih nesreč. 
 
07039002  Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč     
 V letu 2019 in 2020 se predvideva nadaljnje sofinanciranje vzdrževanja in ureditve objektov 
v KS oziroma društvih kot so gasilsko vaški domovi in drugi skupni objekti. Iz proračuna se 
zagotavljajo sredstva za sofinanciranje gasilske zaščitne, reševalne in druge opreme za 
prostovoljna gasilska društva in gasilsko zvezo v skladu s programom opremljanja gasilskih 
enot. 
V letu 2019 in 2020 pa se v proračunu zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje nabave 
gasilskih vozil v skladu s Planom nabave manjših in večjih vozil za vsa PGD v občini do leta 
2040, ki je bil sprejet na Skupščini Gasilske zveze Moravske Toplice v mesecu marcu 2015.  
 
Požarni sklad, ki se financira iz sredstev požarne takse namenja pridobljena sredstva za 
sofinanciranje nakupa nove gasilske opreme v skladu s kriteriji sofinanciranja.  
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11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 
 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Projekti, ki so predvideni za izvedbo v letu 2019-2023 so: 

 Obnova večnamenskih objektov in infrastrukture za razvoj vasi 
Predvideva se obnova večnamenskih objektov in infrastrukture za razvoj vasi v Občini 
Moravske Toplice. Vključena je tudi priprava projektnih dokumentacij in prijava na razpise 
ministrstev. Projekt zajema obnovo vaških domov, ureditev jeder vasi in javnih površin ter 
izgradnjo pripadajoče komunalne, prometne in ostale infrastrukture z namenom zagotoviti 
enakovrednejše pogoje bivanja na podeželskih območjih. 
 
11029003  Zemljiške operacije 

 Agromelioracija Prosenjakovci 
V letu 2018 so bila izvedena agromelioracijska dela v Prosenjakovcih s katerimi se izboljšuje kvaliteta in dostopnost kmetijskih zemljišč, ki so bila zajeta v komasacijski postopek. V letu 2019 se predvideva izvedba nujno potrebnih dodatnih del za zaključek investicijsko vzdrževalnih del.  

 Agromelioracija Martjanci-Noršinci 
Namen projekta Izvedba komasacije - komasacijsko območje Martjanci in Noršinci je 
racionalizirati in optimizirati kmetijsko proizvodnjo, saj se bodo zaradi združevanja zemljišč v 
večje lastniške kose zmanjšali stroški pridelave, posledično pa se bo povečal pridelek na 
kmetijskih površinah in s tem dohodek na kmetijah. Velika razdrobljenost kmetijskih zemljišč 
v naseljih Martjanci in Noršinci upočasnjuje obdelavo kmetijskih površin in zavira kmetijsko 
dejavnost tamkajšnjih kmetijskih gospodarstev. Razdrobljenost in majhnost kmetijskih parcel 
predstavlja velik problem, saj dodatno obremenjuje kmetije z višjimi stroški pridelave in jim 
onemogoča doseganje optimalnih rezultatov v kmetijski proizvodnji. Racionalizacija 
kmetijske proizvodnje na podlagi izvedbe komasacije, bo spodbudila razvoj kmetijske 
dejavnosti v Občini Moravske Toplice ter vplivala na širši gospodarski razvoj. 
 
11049001  Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 

 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Vzdrževanje gozdnih cest se odvija po že utečenem programu, ki ga koordinira zavod za gozdove 
Slovenije. Izbor cest za vzdrževanje se v opravi v spomladanskih mesecih po oceni strokovnih služb 
Zavoda za gozdove. 
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V naslednjih letih naj bi se ohranila sedanja dinamika na področju vzdrževanja gozdnih cest. 
Pretežni del financiranja je predviden iz republiških proračunskih sredstev, preostali del pa 
iz proračuna občine (pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest gozdov).  
 
12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

 Energetska sanacija javnih stavb v Občini Moravske Toplice 
Projekt predvideva energetsko sanacijo javnih objektov v Občini Moravske Toplice. 
Informativna analiza rabe energije na nekaterih javnih objektih je pokazala, da so le-ti, zaradi 
svoje starosti in dotrajanosti ter tehnološke neustreznosti energetsko zelo potratni. S tem 
predstavljajo veliko obremenitev za okolje, veliko tveganje za zdravje uporabnikov (pretežno 
otrok), ter ne nazadnje velike letne stroške vzdrževanje. Cilj projekta je s izvedbo ustreznih 
ovojev stavb in posodobitvijo kotlovnic povečati učinkovitost rabe energije in povečati 
uporabo obnovljivih virov energije. 
 
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
13029002  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinski cest 
Manjše obnovitve občinskih cest obsegajo delno rekonstrukcijo spodnjega ustroja z 
enoslojnim asfaltom in ureditev odvodnje meteorne vode, v manjšem delu tudi gramoziranje 
kategoriziranih občinskih cest.  
 

 Sanacija plazov 
Predvidena je sanacija manjših zemeljskih plazov ob ali na cestni infrastrukturi. Plazovi se 
pojavljajo po večjih deževjih na različnih lokacijah, med katerimi so ene stalne, se pa vsako 
leto pojavljajo tudi novi plazovi na drugih lokacijah. Ker na občini ne razpolagamo s podatki o 
globinski sestavi zemljin, plazišč ne moremo predvideti v naprej, zato se je potrebno 
prilagajati vsakokratni situaciji na terenu. Sanacija običajno obsega odstranitev in odvoz 
splazene zemljine, v odvisnosti od zahtevnosti plazišča se izvedejo tudi drugi ukrepi, kot so 
izgradnja drenaž, zavarovanj z lesenimi piloti, opornimi zidovi in podobno. 
 

 Obnova LC po programu 
Nezahtevne obnovitve občinskih cest obsegajo ureditev odvodnje ter sanacijo zgornjega 
ustroja skupaj z enoslojnim asfaltom in se izvajajo v tistih naseljih, kjer se ugotovi, da so 
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sanacije oz. obnove najbolj potrebne. Za navedena dela načrtujemo sredstva čez celotno 
načrtovano obdobje v ocenjeni vrednosti glede na dosedanje izkušnje. 
 

 Ureditev križišča na vhodu v Moravske Toplice 
Predvidena je ureditev križišča na vhodu v Moravske Toplice. S projektom je predviden nov, 
širši most ter prilagoditev ceste novim gabaritom. Nekoliko bo spremenjeno vključevanje 
prometa iz stranskih cest. Predhodno bo potrebno dokončati že začeto urejanje lastniških 
razmerij ter ostalih obveznosti, ki jih ima država kot lastnik ceste. Izgradnjo bo delno 
sofinancirala tudi Občina Moravske Toplice in to v tistem delu, ki bo glede na finančno 
konstrukcijo in veljavne predpise pripadal občini. 
 

 Cesta Bogojina-Vučja Gomila z mostom 
Nadaljuje se gradnja mostu čez potok na cesti Bogojina-Vučja Gomila, ki se nahaja na cesti 
LC265071 in povezuje Bogojino z Vučjo Gomilo. V prvih mesecih leta 2019 bosta zgrajeni še 
prehodni betonski plošči s pripadajočim asfaltiranjem in finalizacijo objekta. V naslednjih 
letih je predvidena ureditev preostalega dela ceste v dolžini cca 2500 m, ki je sedaj v 
makadamski izvedbi. Predvidena širina vozišča je 4 m. Pred pričetkom del bo potrebno 
urediti lastniška razmerja, ki so pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 

 Rekonstrukcija ceste v Krncih, JP765781 
V sklopu rekonstrukcije ceste je predvidena sanacija gramoznega nosilnega sloja in  
preplastitev z enoslojnim asfaltom ter zaradi specifičnosti terena nekoliko daljši odvodni jarki 
in kanali. Dolžina predvidene rekonstrukcije je cca 480 m in širina vozišča 3,0 m z razširitvami 
v krivinah. Gradnja je predvidena fazno.  
 

 Cesta s pločnikom in JR Prosenjakovci 
Investicija obsega rekonstrukcijo republiške ceste R3-724 skozi Prosenjakovce z gradnjo dveh 
nadomestnih mostov čez Ratkovski potok in gradnjo enostranskega pločnika z javno 
razsvetljavo. Za investicijo so izdelani projekti v PZI obliki. Skupna dolžina rekonstrukcije meri 
1470 m. Gradnja je pogojena s sofinanciranjem iz državnega proračuna. 
 

 Pločnik z JR Fokovci 
Gradnja bo obsegala izgradnjo enostranskega pločnika z javno razsvetljavo. V območju 
pokopališča je projektiran oporni zid za zadrževanje brežine pokopališča. Projektirana dolžina 
pločnika meri cca. 1445 m s širino 1,5 m. Pločnik je ločen od ceste z betonskim cestnim 
robnikom. Vrhnji zaključni sloj je iz enoslojnega asfalta, na uvozih pa dvoslojni. Pred gradnjo 
je potrebno urediti lastniška razmerja. 
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 Pločnik z JR Sebeborci 
Gradnja obsega izgradnjo enostranskega pločnika z javno razsvetljavo ob regionalni cesti R3-
725 na odseku skozi naselje. Dolžina pločnika meri 870 m in je širine 1,5 m. Pločnik je ločen 
od ceste z betonskim cestnim robnikom. Vrhnji zaključni sloj je iz enoslojnega asfalta, na 
uvozih pa dvoslojni. Na novo bo urejeno tudi odvodnjavanje meteorne vode iz ceste. V delu 
projektiranega pločnika se nahaja tudi dotrajano vodovodno omrežje, ki ga bo potrebno v 
času gradnje tudi obnoviti. Ker ima država namen po gradnji pločnika v tem delu 
rekonstruirati tudi cesto, bo potrebno v času gradnje pločnika zgraditi tudi nov transportni 
vodovodni krak. Pred gradnjo pločnika je potrebno urediti lastniška razmerja. 
 

 Pločnik z JR Ivanci 
Gradnja bo obsegala izgradnjo enostranskega pločnika z javno razsvetljavo ob lokalni cesti 
LC269071 v Ivancih, v dolžini 718 m. Širina pločnika je 1,5 m. Pločnik je ločen od ceste z 
betonskim cestnim robnikom. Vrhnji zaključni sloj je iz enoslojnega asfalta, na uvozih pa 
dvoslojni. V delu projektiranega pločnika se nahaja tudi dotrajano vodovodno omrežje, ki ga 
bo potrebno pred v sklopu gradnje pločnika tudi obnoviti. Pred gradnjo je potrebno urediti 
lastniška razmerja. 
 

 Ureditev dela ceste v Selu JP766261  (Gaumili) 
Predvidena je ureditev dela javne poti JP766261 na trasi od občinske ceste Tešanovci - Selo v 
dolžini cca. 950 m in širino voznega pasu 3,0 m. Kjer to ne bo možno izvesti, bo ob 
upoštevanju minimalnih tehničnih pogojev potrebno določiti nov potek ceste in temu 
primerno urediti tudi lastniška razmerja. V sklopu ureditve bo zgrajena gramozna podlaga in 
preplastitev z enoslojnim asfaltom. Urediti bo potrebno tudi odvodnjavanje z obcestnimi 
jarki. 
 

 Cesta Podov ob potoku - opremljanje zemljišč 
Predvideno opremljanje stavbnega zemljišča na območju Podov ob potoku Lipnica v 
Moravskih Toplicah obsega gradnjo ceste, fekalne in meteorne kanalizacije, gradnjo 
vodovoda in gradnjo instalacij za oskrbo z električno energijo. Dolžina predvidene ureditve 
meri cca 200 m. 
 

 Ceste v Lončarovcih  
Predvidena ureditev kategoriziranih cest v Lončarovcih obsega ceste JP766501, JP766511,   
JP766494. 766495 in 766496. Skupna dolžina predvidenih rekonstrukcij meri cca. 965 m s 
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širino vozišča 3,0 m. Pričetek ureditve je predviden v letu 2020 in se nadaljuje v naslednjih 
letih. 
    

 Rekonstrukcija zgornjega ustroja ceste Ivanovci-Kančevci 
Rekonstrukcija lokalne ceste LC26511 na odseku med Ivanovci in Kančevci v dolžini cca. 2700 
m obsega obnovo asfaltne površine. Poškodovani deli ceste se sanirajo in skupaj s preostalim 
delom ceste na novo asfaltirajo. 
 

 Rekonstrukcija ceste v Krncih, JP765771 
Cesta vodi od naseljenega dela vasi do pokopališča. Dolžina predvidene rekonstrukcije meri  
cca. 800 m, s širino vozišča 3 m. V sklopu rekonstrukcije je predvidena sanacija gramoznega 
nosilnega sloja in preplastitev z enoslojnim asfaltom ter ureditev odvodnih jarkov. Pred 
gradnjo bo potrebno urediti lastniška razmerja. 
 

 Ureditev ceste v Čikečki vasi proti pokopališču  
Ureditev kategorizirane ceste JP766101, ki vodi od naseljenega dela Čikečke vasi do 
pokopališča je v gramozni obliki, dolžine cca 700 m. Predvidena rekonstrukcija obsega 
sanacijo zgornjega ustroja ceste ter preplastitev z enoslojnim asfaltom. Izvedba je 
predvidena dvoletno, z dokončanjem v maju 2019. 
 

 Ceste v Ivanjševcih 
Predvidena ureditev nekategoriziranih cest v Ivanševcih obsega del ceste s parcelo 1640, ki 
vodi do pokopališča v dolžini cca 250 m, cesto s parcelo 914 v dolžini cca 105 m in del ceste s 
parcelo 2140 v dolžini cca 100 m. Skupna dolžina predvidenih rekonstrukcij meri cca. 455 m s 
širino vozišča 3,0 m. Pričetek ureditve je predviden v letu 2020 in se nadaljuje v naslednjih 
letih. 
 

 Ureditev dela ceste v Selu JP766331 (Paserove grabe - piščava)  
Predvidena je ureditev dela javne poti JP766331 na trasi od asfaltiranega dela ceste v 
Paserovih grabah do občinske ceste, ki vodi iz Sela v Čikečko vas v dolžini cca. 1600 m in 
širino voznega pasu 3,0 m. Kjer to ne bo možno izvesti, bo ob upoštevanju minimalnih 
tehničnih pogojev potrebno določiti nov potek ceste in temu primerno urediti tudi lastniška 
razmerja. V sklopu ureditve bo urejeno odvodnjavanje, gramoziranje in v manjšem delu 
preplastitev z enoslojnim asfaltom.  
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 Sanacija kratke ulice v Moravskih Toplicah 
Kratka ulica ima vozno površino v slabem stanju. Je polna manjših posedkov in je bila zasilno 
že večkrat sanirana z zalivanjem razpok. Za trajnejšo rešitev bi bilo potrebno sanirati del 
gramozne podlage in jo na novo preplastiti z asfaltom. Sanacijska dela bi bila izvedena na 
dolžini 240 m in širini 4,5 m. 
 

 Ureditev dela ceste v Leščah v Moravskih Toplicah Na delu ceste, ki je v preteklosti izostal iz sanacijskih del, je predvidena delna širitev ceste z  zasipom jarka in gradnjo meteorne kanalizacije. Dolžina opisanih del je cca. 100 m.  
 Cesta v Suhem vrhu, del ceste JP765312 

Cesta JP765312 se nahaja na Jelovškovem bregu in poteka od križišča z lokalno cesto do 
skupne hiš. Je v gramoznem stanju in v območja priključevanja na lokalno cesto z neurejenim 
katastrom. Predvidena ureditev obsega gradnjo nosilne gramozne podlage in asfaltiranje z 
enoslojnim asfaltom v dolžini cca. 160 m in širine cca 3,0 m.  
 

 Rekonstrukcija mostu v Kančevcih čez Ratkovski potok  
Predvidena rekonstrukcija mostu čez Ratkovski potok v Kančevcih obsega pridobitev 
projektne dokumentacije in v nadaljevanju tudi gradnjo. Z dokumentacijo bodo določeni 
pogoji temeljenja in gabariti novega mostu glede na kategorijo ceste in njeno prometno 
obremenitev. Gabariti bodo tudi precej odvisni od soglasodajalcev, predvsem tistih, ki so 
vezani na vodotok. 
 

 Cesta v Vučji Gomili, del JP766021 
Predvidena ureditev dela ceste JP766021 v dolžini cca. 400 m in širine cca. 3 m predstavlja še 
neasfaltirani del javne poti z neurejenim odvodnjavanjem. Ob tej poti se tudi največkrat 
sprožajo manjši zemeljski zdrsi. Zato bo potrebno v sklopu ureditve poskrbeti za ustrezne 
naklone brežin in urediti primerno odvodnjavanje.  
 

 Ureditev odvodnje meteorne vode na delu Levstikove ulice v Moravskih Toplicah 
Na delu Levstikove ulice in delno Kratke ulice je potrebno urediti odvodnjo meteorne vode s 
cestišča, ki sedaj teče v javno kanalizacijsko omrežje in pri večjih nalivih popolnoma napolni 
kanalizacijske cevi in tako preprečuje odvodnjo odpadnih voda iz priključenih objektov. Poleg 
tega tudi po nepotrebnem obremenjuje čistilno napravo, ki ji tako tudi zmanjšuje čiščevalni 
učinek. V ta namen je potrebno zgraditi meteorno kanalizacijo z izlivom v Lipnico v dolžini 
cca 500 m.  
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 Ureditev ceste v Moravskih Toplicah, parc. št. 3664, l= 150 m. š=4 m 
Zemljišče je sedaj neurejena poljska pot, ki je v prostorskih načrtih predvidena kot dovozna 
pot do stavbnih zemljišč, ki se nahajajo južno od navedene poti. Pot bo potrebno v začetni 
fazi primerno zgraditi v gramozni obliki in urediti odvodnjavanje z njene severne strani, kjer 
se nahaja večje območje kmetijskih zemljišč. V nadaljevanju bo za potrebe stavbnih zemljišč 
potrebno v cesto zgraditi tudi ostalo infrastrukturo.  
 

 Ureditev dveh cestnih odsekov v Berkovcih 
Cestna odseka sta dejansko daljša priključka do objektov in potekajo po zemljiščih v k.o. 
Berkovci s parc. št. 617/1, 619/1 in 623/2.  Dolžini sta 70 m in 80 m, ter širine asfaltna 2,8 m. 
Ureditev obsega delno sanacijo zgornjega gramoznega ustroja, ter preplastitev z enoslojnim 
asfaltom 
 

 Ureditev dela ceste v Sebeborcih od parc. št.649/1 naprej 
Ureditev makadamske ceste z neustreznim gramoznim slojem obsega sanacijo zgornjega 
ustroja gramoznega dela ceste in nato izdelava enoslojne asfaltne prevleke v debelini 6 cm. 
Vozni pas asfaltiranega dela ceste meri 3 m. Dolžina predvidene ureditve je ocenjena na 300 
m. 
 

 Ureditev ceste Bogojina do HŠ 58 
Ureditev dovoza do treh stanovanjskih hiš v Bogojini, ki je v slabem stanju in brez ustrezne 
odvodnje meteorne vode bo rekonstruiran na način, da se uredi kvalitetnejši zgornji ustroj 
ceste ter uredi primerno odvodnjavanje meteorne vode. Dela obsegajo gradnjo gramozne 
tamponske podlage z zaključnim enoslojnim asfaltnim slojem debeline 6 cm. Dolžina 
ureditve je ocenjena na 65 m s širino asfaltnega vozišča 3 m. 
 

 Ureditev dela ceste v Martjancih, parcela 1117/3 
Predvidena je ureditev dela ceste, ki vodi od ceste skozi naselje Martjanci do prečrpališča ob 
Martjanskem potoku. Urejeno bi bilo cca 110 m ceste s širino asfaltiranega voznega pasu 4 
m. Ostali del ceste bi ostal v makadamski izvedbi. 
 

 Ceste v Ivanovcih 
Uredile bi se ceste v Ivanovcih do HŠ 42 in HŠ 28, obe dolžine cca 300 m in širine voznega 
pasa 3 m. Zgradil bi se gramozni nosilni sloj in asfaltna prevleka v debelini 6 cm. Glede na 
situacijo na terenu bo pred gradnjo potrebno urediti tudi lastniška razmerja na trasi cest.  
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 Sanacija dela ceste Bogojina-Gančani 
Predvidena je sanacija dela ceste Bogojina - Gančani, na odseku od naselja Bogojina do 
potoka Lipnica. Sanacija bi bila izvedena na dolžini cca. 1100 m in bi obsegala najnujnejša 
dela v obliki sanacije poškodb vozne površine in ustrezne preplastitve z asfaltom za tovrstni 
promet.  
 

 Ureditev dela ceste JP765842 v Andrejcih 
Predvidena je ureditev dela kategorizirane ceste JP765842 v dolžini cca. 180 m in širine 
asfaltne površine 3,0 m. Ureditev obsega delno zamenjavo zgornjega gramoznega ustroja ter 
preplastitev z enoslojnim asfaltom in predstavlja nadaljevanje ureditve ceste. Pred pričetkom 
del bo potrebno uskladiti kataster z dejanskim potekom ceste in temu primerno urediti 
lastništvo.  
 

 Cesta Bogojina - Čereg 
Predvidena je sanacija ceste v območju Čereg v dolžini 210 m. Dela obsegajo sanacijo 
zgornjega ustroja skupaj z asfaltno površino. 
 

 Ureditev dela cest v Fokovcih 
Predvidena je ureditev dela cest v Fokovcih, na odsekih od HŠ 46 do HŠ 77 v dolžini cca. 650 
m (Vidov breg) in od HŠ 80 v smeri Kančevec v dolžini cca. 880 m. Širina asfaltnega vozišča je 
predvidena 3,0 m in preplastitev z enoslojnim asfaltom debeline 6 cm. 
 

 Ureditev dela ceste v Selu JP766301  
Predvidena je ureditev dela javne poti JP766301 na trasi od igrišča do zavijanja proti Vršiču v 
dolžini cca. 530 m in širino voznega pasu 3,0 m. Kjer predvidene širine ne bo možno izvesti, 
se le ta prilagodi obstoječemu stanju. V kolikor lastniška razmerja na trasi niso urejena, jih bo 
potrebno pred gradnjo urediti. 
 

 Sanacija cestnih objektov in prepustov 
Skozi celotno načrtovano obdobje načrtujemo manjše sanacije cestnih objektov in prepustov 
na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah, ki jih glede na stanje po zimskem 
obdobju predlaga vzdrževalec občinskih cest in ne spadajo pod redna vzdrževalna dela. 
 

 Dokumentacije za ceste Dokumentacija za ceste obsega dokumentacijo, ki je potrebna za izvajanje gradenj cest in 
objektov na cesti. Obseg tehnične dokumentacije je odvisen od tega ali je investicija 
novogradnja ali pa gre za rekonstrukcijo. Predvidena je izdelava tiste dokumentacije, na 
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podlagi katerih investicija ne bo pričeta v tem proračunskem obdobju, pa tudi tista, za katere 
se naknadno pokaže, da bo poseg take narave, za katerega bo potrebno pridobiti upravna 
dovoljenja. 
 
13029003 Urejanje cestnega prometa 

 Celostna prometna strategija 
Celostna prometna strategija je strateški dokument, ki je namenjen reševanju izzivov občine, 
ki so povezani s prometom. Z njim občina začrta zaporedje ukrepov na področju prometa, ki 
ji med uresničevanjem pomagajo doseči celostne spremembe na področju potovalnih navad, 
urejanja prometa in javnih površin ter posledično višjo kakovost življenja in bivanja. Glavni 
cilj dokumenta je zmanjšati negativne vplive motoriziranega prometa na okolje ter povečati 
privlačnost naselij za prebivalce in obiskovalce. 
 
Dokument bi naj prispeval skozi uresničevanje ukrepov k trajnostni mobilnosti, ki pomeni 
težnjo k večji uporabi okolju prijaznih prevoznih oblik, kot so npr. pešačenje, kolesarjenje in 
javni potniški promet ter e-mobilnost skladno s smernicami za pripravo Celostne prometne 
strategije.  
 
Strategija je nujna zaradi kandidiranja na bodoče razpise. Občina Moravske Toplice je 
podeželska občina, zato do danes praktično ni imela možnosti kandidiranja za sredstva 
namenjena celostnim prometnim strategijam.  
 
13029004 Cestna razsvetljava 
 

 Javna razsvetljava v delu Motvarjevec 
Javna razsvetljava je predvidena na več mestih v naselju, ob krajših odsekih cest, kjer do 
sedaj še ni obstajala. Skupna dolžina je ocenjena na cca. 800 m. Pred gradnjo bo potrebno s 
predstavniki naselja določiti primerne lokacije stojnih mest. 
  Javna razsvetljava po posameznih območjih v Selu 
Javna razsvetljava je predvidena na območjih skupin hiš v območju objekta TIC, ter v zaselku 
Vršič ob cesti za Čikečko od avtobusnega postajališča do konca zaselka v smeri Čikečke vasi v 
dolžini cca. 600 m. Pred gradnjo bo potrebno izdelati projekt za izvedbo in pridobiti soglasja 
vseh soglasodajalcev. 
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 Javna razsvetljava v Berkovcih 
V začetni fazi je predvidena izdelava projektne dokumentacije in uskladitev njene umestitve 
z upravljavcem državne ceste, saj se poselitveni del naselja v pretežni meri nahaja ob državni 
cesti. Kataster izven voznega pasu ceste je zelo ozek, zato bo potrebno uskladiti tudi 
lastniška razmerja s posameznimi lastniki zemljišč ob cesti in pridobiti potrebna soglasja vseh 
soglasodajalcev. Ocenjena dolžina je cca. 800 m. 
 

 JR Krnci 
Načrtovano je dokončanje postavitve 20 svetilk javne razsvetljave. Delno je investicija že 
izvedena, zato bo potrebno na vzhodnem območju naselja urediti tudi zemeljska dela na 
določenem območju. 
 

 Prenova javne razsvetljave v Občini Moravske Toplice  
Predviden je pregled obstoječe javne razsvetljave po posameznih naseljih v Občini Moravske 
Toplice in na podlagi tega izdelan program uskladitve svetil z zahtevami zakonodaje. Skladno 
z ugotovitvami se pristopi k postopni zamenjavi svetil. 
 
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 
 

 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja v Občini Moravske Toplice  
Predvideva se vzpostavitev širokopasovnega omrežja na področju »belih lis« oziroma tam, 
kjer ni ekonomskega interesa za njegovo izgradnjo. V Občini Moravske Toplice obstajajo 
naselja, kjer ni omogočenega dostopa do širokopasovnih povezav končnim uporabnikom 
(občanom, javnim institucijam, gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) oz. je 
omogočen samo nekaterim (zasedenost kablov), pa še tem z relativno nizko hitrostjo.Na 
območju obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov za dostop do širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij. Z izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja se bo 
spodbudil razvoj različnih e-storitev in e-vsebin, povečala se bo učinkovitost javnih institucij 
in gospodarstva, omogočil se bo hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko 
dodano vrednostjo tudi na podeželju. 
 

 Projekt WiFi4EU  Predvideva se vzpostavitev odprtega brezžičnega omrežja visokih prenosnih hitrosti v urbanem delu Moravskih Toplic. Omogočil se bo hitrejši dostop do različnih e-storitev in e-vsebin turistom, občanom in ostalim subjektom.  
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14 – GOSPODARSTVO 
 
14039001  Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 

 Ureditev poslovne cone Bogojina 
Predvideva se ureditev poslovne cone ob cesti Bogojina – avtocesta. Projekt predvideva 
ureditev ekonomsko - poslovne infrastrukture na površini 53.000 m2. Namen projekta je 
izboljšanje podjetniške klime, ki bo prispevala k ustanavljanju in boljšem trajnem poslovanju 
mikro, malih in srednje velikih podjetij. Zagotovljeni bodo pogoji za nadaljnji razvoj 
gospodarskih dejavnosti MSP (varen dostop, infrastrukturno opremljeno zemljišče in 
primerne površine za opravljanje dejavnosti na prometno ugodni lokaciji).  
 
Namen izgradnje Poslovne cone Bogojina je omogočiti infrastrukturne ureditve ekonomsko – 
poslovne cone z neposredno povezavo do avtocestnega omrežja in s tem zagotoviti pogoje 
za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo 
vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na lokalni in regijski ravni. 
Cilj  je omogočiti MSP - vlagateljem prostor, kjer lahko širijo svojo dejavnost in povečujejo 
dodano vrednost, spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe 
novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij.  
 

 Razvoj socialnega podjetništva PANNONIA SLOVANICA 
Projekt zajema ureditev pogojev za razvoj kmetijske in izobraževalne dejavnosti na zemljiščih 
in v poslovnih prostorih v Prosenjakovcih ter delovanje pilotne eko socialne kmetije 
PANNONIA SLOVANICA. Poleg obnove prostorov in nakupa opreme bodo izvedene tudi 
različne aktivnosti, ki bodo omogočile razvoj novih produktov in storitev. Cilj projekta je 
spodbujati podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in 
ustvarjenje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev. 
V okviru prenove objekta se predvideva dokonča ureditev kuhinje in zagon turistične 
dejavnosti Kocljevine. Potrebno bo še urediti delno kletne prostore, ki se bodo uporabljali 
kot garderobe in sanitarni prostori. 

 
14039002  Spodbujanje in razvoj turizma 
 

 Pro-turist destinacije Moravske Toplice, Lendava, Radenci (Pomurje) 
oz. Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne turistične destinacije Moravske Toplice, 
Lendava, Radenci; destinacije bogatega vira termalnih voda, ohranjene naravne dediščine, 
vinorodnih goric, izjemne kulturne dediščine, odlične kulinarike in gostoljubnih ljudi je 
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projekt, ki je nastal v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične 
ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji.  
Namen razpisa je vzpodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih 
turističnih destinacij v Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih 
trgih. Prijavitelj projekta je za celotno regijo TIC Moravske Toplice. V projektu aktivno 
sodeluje 5 občin in sicer Občina Moravske Toplice, Občina Lendava, Občina Radenci, Občina 
Ljutomer in MO M. Sobota, ki so opredeljene v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 
2017-2021 kot vodilne destinacije oz. druge destinacije.  
Skupna vrednost projekta je 225.000,00 EUR. 
Občine bodo projekt sofinancirale v višini 10 % upravičenih stroškov, kar znaša 4.500 EUR za 
vsako občino. 
 
Projekt je glede na Dogovor med Občino Moravske Toplice, Občino Lendava, Občino 
Radenci, Mestno občino Murska Sobota, Občino Ljutomer in TIC Moravske Toplice o 
sodelovanju občine pri izvedbi projekta Pro-turist destinacije Moravske Toplice, Lendava, 
Radenci (Pomurje)predfinanciran s strani občin. Predfinanciranje posamezni naročnik izvede 
v treh delih in sicer na podlagi zahtevka za leto 2018 do 30. 11. 2018 v višini 3.890,00 EUR,  
za leto 2019 do 30. 3. 2019 v višini 20.555,00 EUR in do 30. 9. 2019 20.555,00 EUR.  
 

 Trajnostna mobilnost in turizem na kolesihna območju LAS Goričko 
Operacija sodelovanja, ki je prijavljena na 4. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in 
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ARSKTRP, se nanaša na področje 
trajnostne mobilnosti z navezavo na kreacijo sodobnih turističnih paketov. Pri operaciji se 
gre za prenos know-how prakse, to je sistema izposoje mestnih koles, iz Slovenije na Irsko, 
kjer ta sistem še ne obstaja. Irski partner pa razpolaga s kopico izkušenj in dobrih praks s 
področja kreacije sodobnih turističnih paketov v navezavi na trajnostno mobilnost.  
 
Uvedba oziroma razširitev sistema izposoje mestnih koles na ruralno območje bo potekalo 
tudi na območju slovenskih LAS-ov. MO Velenje, Občina Kočevje, Občina Sodražica ter 
Občina Ravne na Koroškem bi razširile svoj sistem BICY s postajami na podeželju, medtem ko 
bi se sistem v LAS Goričko sinhroniziral s sistemom MO M. Sobota, preimenoval in razvejal v 
dve sosednji občini – Puconci in Moravske Toplice. Obenem bodo slovenski LAS-i, s pomočjo 
znanja irskih partnerjev, kreirali inovativne turistične pakete. V aktivnosti bi bile vključene 
ranljive skupine posameznega LAS-a. Ena izmed le-teh je tudi oblikovanje skupine 
promotorjev trajnostne mobilnosti, saj je bilo recimo izpostavljeno, da starejši niso vešči 
uporabe tovrstnih sistemov izposoje koles in bi si želeli podporo pri sami registraciji in 
uporabi. 



  ___________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Proračun 2019 in 2020                                                                                                                   
 

159

 
Splošni cilj operacije je: 

 Spodbujati trajnostno mobilnost ter inovativna partnerstva za razvoj in ustvarjenje 
dodatnega vira dohodka s pomočjo novih turističnih produktov in storitev. 

 
Cilji operacije so: 

 Ustvarjanjem pogojev za razvoj produktov in storitev (cilj bomo dosegli z ureditvijo 
kolesarnic in nakupom opreme- polnilnice in kolesa).   

 Ustvarjanje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev 
(cilj bomo dosegli z razvojem in uvedbo novega inovativnega turističnega produkta).  

 Povečati podjetniško aktivnost in udejstvovanje ciljnih skupin (cilj bomo dosegli z 
izvedbo izobraževalno-ozaveščevalnih dogodkov). 

 
Posredno bo izvedba investicije dosegla tudi sledeče cilje: 

 izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev, 
 krepitev pozitivnega odnosa in ravnanja z okoljem,  
 domačinom ter turistom pokazala alternativne in inovativne vire transporta,  
 povezala občine na ciljnem območju v eno regijsko kompatibilno kolesarsko omrežje 
 prispevala k prepoznavnost Pomurja, kot zelene destinacije.  

 
Z izpolnitvijo zastavljenih ciljev in izkoriščanjem endogenih razvojnih potencialov celotnega 
območja LAS Goričko bomo prispevali k spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
Območje bi postalo privlačnejše za življenje in bivanje. To daje možnosti za krepitev 
turističnega razvoja in kreiranja novih produktov in delovnih mest v navezavi na trajnostno 
mobilnost.  
 
Z nabavo 11 električnih koles, 6 navadnih koles in 3 polnilnimi postajami, na območju LAS 
Goričko se bo poskrbelo za inovativno ter moderno logistično infrastrukturo, ki bo 
zagotavljala pozitivni vpliv na okolje (zmanjšanje izpustov CO2) ter spodbujanje uporabe 
koles na manjših razdaljah. 
 
Prav tako bo odgovorilo na povpraševanje gostov, ki želijo kolesariti z e-kolesi oz. tistih, ki 
iščejo polnilnice za e-kolesa. 
 
OBČINA MORAVSKE TOPLICE bo v osrednjem delu naselja Moravske Toplice na parceli 
3099/8 k.o. Moravci sofinancirala in postavila kolesarnico s polnilno postajo za e-kolesa ter 
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nabavila e-kolesa, ki bodo kompatibilna s sistemom občin Puconci in Murska Sobota in se 
bodo povezale v en sistem. V sistem bo vključila tudi navadna kolesa. 
V okviru projekta se predvideva investicija v 1 postajo, krmilno enoto z LCD zaslonom, 10 
ključavnic od tega 10 el. ključavnic za polnjenje koles, 7 koles (7 mestnih koles od tega 5. el. 
koles) 
 
Projekt v primeru odobritve bosta sofinancirala EU in republika Slovenija v višini 85%, od 
tega 80% EKSRP in 20% Republika Slovenija. DDV ni upravičen strošek. 
 

 Ureditev kolesarskega omrežja in povezav med občinami  
Projekt predvideva ureditev kolesarskih povezav v Občini Moravske Toplice. Predvideva se 
izdelava projektne dokumentacije in ureditev odsekov:  

 Bukovnica - Bukovniško jezero ter povezava do Dobrovnika.  
 Martjanci - Noršinci ter navezava na povezavo Murska Sobota - Noršinci. 

Cilj projekta je povečanje varnosti kolesarjev, spodbujanje okolju prijaznih oblik transporta, 
povečanje mobilnosti prebivalcev in razvoj kolesarskega turizma. 
 

 Projekt »Green Exercise« 
Projekt »Greenexercise« - Povečati privlačnost čezmejnega območja preko Zelenih parkov se 
sofinancira iz programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija Madžarska Interreg V-A v 
programskem obdobju 2014–2020. V njem sodelujejo štirje slovenski (Javni zavod Krajinski 
park Goričko, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Občina Moravske Toplice in Občina 
Šalovci) in štirje madžarski partnerji (Narodni park Őrség, Razvojna agencija Slovenska 
krajina, Občina Sakalovci in Občina Dolnji Senik), z namenom skupne promocije obstoječe 
čezmejne kulturne in naravne turistične ponudbe. Konzorcij pod vodstvom Narodnega parka 
Őrség bo s pomočjo razvojnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, poleg 
izoblikovanja 9 zelenih parkov in namestitvenih kapacitet izvedel kompleksni razvoj eko-
turističnih storitev v slovensko madžarskem čezmejnem območju. Razvojni elementi so 
fokusirani na zdrav način življenja in gibanja, pripomogli pa bodo tudi k razvoju turizma. Na 
območju Občine Moravske Toplice sta se izoblikovala dva zelena parka (v Prosenjakovcih in 
Martjancih). Cilj projekta je podaljšati čas bivanja obiskovalcev v območju sodelovanja, kar 
bo pozitivno vplivalo tudi na kakovost življenja lokalnega prebivalstva. 
 

 Program sodelovanja Interreg V-ASlovenija - Madžarska, projekt GardEN 
Namen projekta je s pomočjo integracije trajnostne čezmejne turistične ponudbe in  
razvijanjem izdelkov in storitev na manj razvitih podeželskih območij oziroma razvojem  
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inovativnih turističnih programskih paketov, krepiti privlačnosti podeželskega območja med 
Moravskimi Toplicami in mestom Lenti pri čemer se poseben poudarek daje ohranjanju  
naravne in kulturne dediščine. 
Projektni partnerji:  
Samouprava mesta Lenti, vodilni partner 
Javna fundacija za razvoj zdravstvenega turizma Gyógyhelyünk Lenti,  
TIC Moravske Toplice, 
Občina Moravske Toplice. 
 
Trajanje projekta: 1. 2018 - 30. 6. 2020 
Projekt je sofinanciran iz ESRR, program sodelovanje Interreg V-A Slovenija – Madžarska. 
Skupna vrednost projekta je 553.300,00 EUR. Višina sofinanciranje je 85%.  
Od tega znaša delež Občine Moravske Toplice: 
Celotni stroški: 150.250,00EUR 
Delež sofinanciranja: 127.712,50 EUR 
Lastni delež:  22.537,50 EUR 
 
Projekt je bil  še konec leta 2017 spremenjen na pobudo organa upravljanja in sicer so se mu 
črtale aktivnosti, ki so bile namenjene investicijam. Pogodbo je vodilni partner podpisal 14. 
februarja 2018. 
 
V okviru projekta se vzpostavlja Energijska pot Garden, kjer se vzpostavlja vstopna točka ob 
gramoznici Lukačevci in počivališče v Bukovnici. V okviru projekta se bodo lansirali novi 
produkti v sodelovanju z lokalnimi ponudniki in se predstavili na festivalih in sejmih, ki bodo 
organizirani v sklopu projekta. 
 

 Ureditev infrastrukture in izvedba razvojnih programov v Občini Moravske Toplice 
Predvideva se ureditev različne infrastrukture in izvedba razvojnih programov v Občini 
Moravske Toplice, pripravo dokumentacije in prijavo na različne razpise za pridobitev EU 
sredstev. 

 Ureditev ceste LC 010034 Bukovnica - Bukovniško jezero 
Predvidena je ureditev kategorizirane občinske ceste Bukovnica-Bukovniško jezero na 
odseku od naseljenega dela vasi do občinske meje, v dolžini 1.120 m. Pretežni del obstoječe 
ceste je v gramoziranem stanju, v manjšem delu skozi naselje je cesta asfaltirana. Cesta je 
ozka in že precej dotrajana. Z rekonstrukcijo ceste bi razširili vozni pas na 4,5 m z 
obojestranskimi bankinami 0,75 m. Dela bodo obsegala odstranitev slabo nosilne podlage ter 
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gradnja gramoznega tamponskega sloja z zaključnim asfaltnim slojem. Zgraditi bo potrebno 
nove prepuste ter urediti jarke za odvodnjo meteorne vode.  
 

 Javna razsvetljava Moravske Toplice - Martjanci ob kolesarski stezi - drugi del  
Predvidena je zaključna faza gradnje javne razsvetljave ob kolesarski stezi na relaciji od 
notranjosti naselja Martjanci do republiške ceste Martjanci - Moravske Toplice. Dolžina 
predvidene ureditve meri cca. 850 m. Gradnja obsega zemeljske izkope in zasipe vgradnjo 
podzemne elektro instalacije ter postavitev stojnih mest z LED svetili.   
 

 Uskladitev turistične signalizacije z zakonodajo 
Predvidena je postavitev turistične signalizacije v skladu z elaboratom in soglasjem DRSI. 
Postavitev bo potekala fazno skozi daljše časovno obdobje. Z elaboratom so določena stojna 
mesta za postavitev tabel, kakor tudi napisi na lamelah, ki morajo biti usklajeni z zakonodajo.  
 

 Kolesarska steza Martjanci - Noršinci 
Predvidena je izdelava projektov za gradnjo kolesarske steze ob cesti, ki povezuje naselji  
Martjanci in Noršinci, ter ob delu ceste, ki vodi iz naselja Noršinci proti občinski meji z 
Mursko Soboto. Dolžina trase je ocenjena na cca. 1700 m. V prvem delu je investicija vezana 
na končano komasacijo na obravnavanem območju, v drugem delu pa na dogovor med 
sosednjima občinama glede poteka obravnavane steze. 
 

 Pločnik v delu Dolge ulice v Moravskih Toplicah 
Na Dolgi ulici, v predelu od odcepa za Ulico na bregu in mimo gasilskega doma do nove trafo 
postaje je projektiran enostranski pločnik v dolžini cca. 600 m. Gradnja je predvidena fazno. 
Najprej bi bil zgrajen del pločnika od odcepa za Ulico na bregu v smeri trase v dolžini cca 400 
m, preostali del pa v naslednjih letih. Pločnik je projektiran v širini 1,60 m. Gradnja obsega 
vgradnjo cestnih robnikov, dvigovanje jaškov meteorne kanalizacije ter asfaltiranje.  
 

 Širitev ceste in gradnja pločnika v delu Delavske ulice v Moravskih Toplicah 
Predvidena je širitev obstoječe ulice na širino vozišča 6 m, ter gradnjo manjkajočega pločnika 
širine 1,60 m. Sestavni del gradnje bo tudi premestitev kandelabrov javne razsvetljave, ki so 
sedaj locirani ob cesti na mestih, kjer je predvidena gradnja pločnika, ter rekonstrukcija 
vtočnih jaškov za meteorno vodo. Dolžina ureditve meri cca. 320 m.  
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 Ureditev turističnega centra v Bogojini 
Načrtovana je izgradnja TIC Bogojina za namene promocije občine ob izstopu oz. vstopu na 
avtocesto, promocjija Plečnikove dediščine in občine Moravske Toplice. TIC Bogojina bo 
objekt izgrajen po pasivnem standardu v ocenjeni velikosti 100 m2. Okoli TIC Bogojina bo 
počivališče, javne sanitarije, postajališče za kolesarje… 
 

 Ureditev centra Moravskih Toplic 
Trajnostni razvoj smo si v Moravskih Toplicah zastavili kot razvoj, ki omogoča varovanje in 
ohranjanje obstoječih pogojev za vzdrževanje skozi daljši čas predvidljivega razvoja kraja, ki 
naj bi potekal čim bolj uravnovešeno in brez velikih nihanj. V tem koraku je najnujnejša 
usmeritev v notranji razvoj kraja, ki temelji na prenavljanju stavb in zgoščevanju zazidave na 
praznih ali zapuščenih stavbnih zemljiščih in ne na širjenju kraja navzven. Na ta način je 
mogoče z izboljšavami in postopnim preurejanjem prostorskih struktur dolgoročno ohranjati 
pogoje, ki dovoljujejo stalno presnavljanje in izpopolnjevanje urbanega sistema, da ostaja 
prostorsko in energetsko vzdržen, sočasno pa spodbuja razvoj turizma in zdraviliške 
dejavnosti. Središče Moravskih Toplic zaznamuje veliko prazno in neurejeno območje, 
katerega del predstavlja gramozirano dotrajano parkirišče, ki je umeščeno med središčem 
kraja Moravske Toplice in Termami 3000, in močno kazi podobo turističnega kraja. Kraj v 
svojem središču potrebuje svežo, drugačno, atraktivno prostorsko rešitev oz. vizijo 
prostorskega razvoja, ki bo nakazala gabarite bodoče gradnje, stavne tipologije, urejenost 
javnih površin in urbane opreme, vnesla trajnostne in okolju prijazne rešitve in koncepte, ki 
odgovarjajo na izzive časa in klimatskih sprememb. Urbanistična vizija je podprta s strani 
zainteresirane javnosti, ki je dala pobudo za tak pristop k dolgoročnemu reševanju 
urbanističnega razvoja kraja. Idejne rešitve študentov so prediskutirane na javnih 
obravnavah. Prostor postaja predmet nadaljnje študije študentov in pomeni nadaljnje tesno 
sodelovanje študentov in mentorjev z lokalno skupnostjo in zainteresirano javnostjo. Proces 
prenove Moravskih Toplic želimo usmeriti v pretvorbo najbolj šibkih točk v kraju v 
spodbujevalne pole, ki lahko porajajo proces trajnostne preobrazbe, posamezne strateške 
razvojne projekte pa usmeriti v reaktiviranje pasivnih območij kraja. 
 
Samo središče Moravskih Toplic je v fazi spreminjanja zazidalnega načrta. Po idejni zamisli 
študentov in glede na pripombe deležnikov, se bo začelo projektiranje preureditve tega 
prostora. 
 
 
 



  ___________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Proračun 2019 in 2020                                                                                                                   
 

164

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 

 Izgradnja zbirno sortirnega centra (CERO) Puconci  
Nadaljevalo se bo s projektom izgradnje Zbirnega centra za odpadke v Puconcih, ki se 
sofinancira iz sredstev EU, državnega proračuna in lastne udeležbe občin.  
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 

 Sekundarni kraki za individualne priklope na kanalizacijo 
Predvidena je izvedba sekundarnih priključkov porabnikov na javno kanalizacijo na mestih, 
kjer le ti niso bili zgrajeni v času njene gradnje. Zaradi tega so lahko sekundarni kraki za 
priključitev tudi daljših dolžin in lahko posegajo tudi v območje ceste. Zato lahko gradnja 
poleg klasičnih del obsega tudi dela, povezana s posegom v asfaltne površine. 
 

 Kanalizacija Bogojina - Vršič 
Predvidena je gradnja kanalizacijskega kraka na območju Bogojine - Vršič v dolžini cca. 120 
m, ki v preteklem obdobju zaradi neurejenih lastniških razmerij ni bil zgrajen. Predvideva se, 
da bodo vsa potrebna razmerja urejena v tem proračunskem obdobju, kar je tudi predpogoj 
za pričetek gradnje. Gradnja bo obsegala zemeljske izkope in zasipe ter vgradnjo 
debelostenske PVC cevi premera 200 mm in vgradnjo priključnih PE kanalizacijskih jaškov. 
 

 Opremljanje zemljišča v delu Podov ob potoku - kanalizacija, l= cca 200 m 
Predvideno je opremljanje stavbnega zemljišča na območju Podov ob potoku Lipnica v Moravskih Toplicah. Gradnja obsega zemeljske izkope in zasipe ter vgradnjo PVC cevi in PE jaške. Dolžina predvidene ureditve meri cca. 200 m. 
 

 Kanalizacija Sebeborci - Žlaki L 
Gradnja kanalizacije na območju Žlakov v Sebeborcih obsega gradnjo gravitacijske fekalne 
kanalizacije v dolžini cca. 400 m. Trasa poteka delno v asfaltirani cesti, delno pa po delu 
kmetijskega zemljišča, ki služi za dostopanje do kmetijskih zemljišč. Kanalizacija bo zgrajena 
iz debelostenskih PVC cevi ter PE jaškov. 
 

 Kanalizacija Martjanci - ČN s črpališčem 
Predvidena je gradnja tlačnega kanalizacijskega voda od naselja Martjanci do čistilne naprave 
v Lukačevcih. Namen gradnje je dobaviti in čistiti odpadno komunalno vodo iz naselij 
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Martjanci in Sebeborci na čistilno napravo v Lukačevcih, ki je v lasti Občine Moravske 
Toplice. S tem bi se izognili čiščenju na čistilni napravi v sosednji občini in s tem povezanimi 
dodatnimi stroški, ki so in bodo posledica nadaljnjega koriščenja čiščenja v sosednji občini. 
Tlačni vod bo grajen ob Martjanskem potoku. Na začetku bo zgrajeno črpališče ter do njega 
tudi daljši elektro priključni vod. V črpališču so predvidene tri črpalke za potiskanje fekalne 
vode na čistilno napravo. Dolžina kanalizacije meri 2570 m.  
 

 Kanalizacija Bogojina-Čerek 
V tem planskem obdobju je predvidena izdelava tehnične dokumentacije za gradnjo fekalne 
kanalizacije na območju Čerek. Vse tehnične in ostale karakteristike kanalizacije, kakor tudi 
natančnejša dolžina se bodo določile z navedeno dokumentacijo. 
 

 Kanalizacijski krak s črpališčem v Sebeborcih do parc. št. 636/2, l= 110 m 
Predvidena je izdelava tlačnega kanalizacijskega voda iz PE cevi dolžine cca. 110 m, ter 
gradnja prečrpališča. Do črpališča bo potrebno zgraditi tudi podzemeljski elektro priključek z 
omarico. Za investicijo bo predhodno potrebno izdelati projektno dokumentacijo s 
potrebnimi soglasji ter pridobiti pravico za gradnjo v projektiranih zemljiščih. 
 

 Opremljanje zemljišča s kanalizacijo v Moravcih ob cesti - parcela št. 3664, l= cca 
400m  

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije in nato tudi gradnja fekalne kanalizacije za 
odvajanje fekalne odpadne vode iz zazidljivega območja južno od ceste s parc. št. 3664 
dolžine cca. 400 m. Predvideva se uporaba PVC debelostenskih cevi ter PE jaški. Natančen 
potek trase bo določen s projektom. 
 

 Individualne čistilne naprave 
Predvideno je sofinanciranje gradnje individualnih čistilnih naprav, kot jih definirajo veljavni 
predpisi, ki tudi določajo njihovo kontrolo in upravljanje. Sofinanciranje se izvaja skladno s 
vsakokratnim javnim razpisom Občine Moravske Toplice. 
 
15029003 Izboljšanje stanja okolja 
 

 Protipoplavna zaščita Moravci 
Predvideni so gradbeni ukrepi za zaščito Moravskih Toplic pred poplavami, ki so posledica 
nadiranja vode iz širšega območja kmetijskih zemljišč na severni strani naseljenega dela 
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Moravskih Toplice. Za kontrolirano odvodnjo večjih količin meteorne vode je predvidena 
izvedba kanala s priključitvijo na že zgrajeni cevovod ter iztokom v potok Mostec. 
 

 OPPN-protipoplavna zaščita akumulacija Sebeborci 
V izvajanju je izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za protipoplavno zaščito 
južnega dela povodja Sebeborskega in v nadaljevanju Martjanskega potoka. Lokacija 
zadrževalnika je na Sebeborskem potoku v k.o. Sebeborci.  

 
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  
 
16039001  Oskrba z vodo 

 Vodovod Moravske gorice-Sepove grabe 
Na območju Sepove grabe je potrebno zgraditi daljši vodovodni priklop za skupino hiš v 
dolžini cca. 360 m. Predvidena gradnja vodovodnega kraka je iz PEHD cevi v nazivnega 
premera DN63. Krak bo priključen na novozgrajeni pomurski vodovod. 

 
 Vodovod Podov ob potoku-opremljanje zemljišč 

Za opremljanje stavbnega zemljišča je potrebno zgraditi vodovod iz PEHD cevi nazivnega 
premera DN110 v dolžini cca. 200 m. Krak bo priključen na obstoječe javno vodovodno 
omrežje. 
 

 Vodovodni krak v Bogojini od parc. št. 2609 do 2634 
Na območju od parcel 2609 do 2634 v k.o. Bogojini je predvidena rekonstrukcija dotrajanega 
in poddimenzioniranega vodovodnega kraka v dolžini cca. 300 m. Novi vod bo zgrajen v rob 
ceste ter urejeni priključki. 

 
 Vodovod Ivanci  

V letu 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za obnovitev dotrajanega 
vodovodnega omrežja v Ivancih. Del vodovoda je bil obnovljen že ob priliki izgradnje 
pomurskega vodovoda, preostali del skozi naselje ob glavni cesti pa bo obnovljen na osnovi 
projektne dokumentacije v skladu s sprejetim proračunom. Dolžina je ocenjena na 2500 m. 
Točna dolžina bo določena s projektom. 
 

 Vodovod Mlajtinci  
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V letu 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za obnovitev dotrajanega 
vodovodnega omrežja v naselju Mlajtinci. Ocenjena dolžina predvidene obnove meri cca. 
2800 m. Vsi ostali natančnejši podatki in lokacije bodo določeni s projektno dokumentacijo. 

 
 Vodovod Tešanovci  

V letu 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za obnovitev dotrajanega 
vodovodnega omrežja v naselju Tešanovci. Ocenjena dolžina predvidene obnove meri cca. 
3.500 m. Vsi ostali natančnejši podatki in lokacije bodo določeni s projektno dokumentacijo. 
 

 Prestavitev in zamenjava sekundarnega vodovod v Sebeborcih 
Vzporedno z gradnjo pločnikov v Sebeborcih bo potrebno v delu pločnika v dolžini cca. 470 m 
vgraditi sekundarno vodovodno omrežje. Omrežje sestavljajo PEHD cevi nazivnega premera 
DN110 in DN63. 
 

 Sebeborci - rekonstrukcija primarnega voda v državni cesti 
Po izgradnji pločnika je predvideno, da bo tudi država sanirala cesto skozi naselje Sebeborci. 
Prav na tem odseku, v dolžini cca 650 m pa je v naslednjih letih predvidena gradnja 
primarnega vodovodnega omrežja, ki oskrbuje z vodo celotno preostalo sosednje območje 
goričkega. S projektom je predvidena gradnja cevovoda s cevmi iz nodularne litine, 
nazivnega premera DN200. Zato bo potrebno vodovod zgraditi pred asfaltiranjem, saj bi v 
nasprotnem primeru morali razbijati novo zgrajeni asfalt, kar pa ne bi bilo gospodarno. 
 

 Vodovod Rumičev breg do parc. št. 879 
Predvidena je gradnja daljšega sekundarnega kraka od obstoječega javnega vodovodnega 
omrežja do parcele 879, k.o. Moravci v dolžini cca 140 m. Predvidena gradnja vodovodnega 
kraka je iz PEHD cevi,  nazivnega premera DN63.  
 

 Vodovod Bogojina - Čerek od parc. št. 2801/1 do 2248 l=cca 160 m 
Predvidena je gradnja podaljška obstoječega javnega vodovodnega omrežja na območju 
Čerek v Bogojini, v dolžini cca. 160 m. Predvidena gradnja vodovodnega kraka je iz PEHD 
cevi. Premer cevi se bo prilagojen obstoječemu sistemu. 
 

 Vodovodni priključki-sekundar 
Vodovodni sekundarni priključki so predvideni za izvedbo na tistih mestih, kjer obstoječi 
vodovodi potekajo v večjih oddaljenostih od lokacij za priključitev porabnikov ali pa vodovod 
poteka na drugi strani ceste in so potrebna podvrtanja.   



  ___________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Proračun 2019 in 2020                                                                                                                   
 

168

 Vodovodni krak za priključitev Panvite v Motvarjevcih 
Predvidena je gradnja daljšega sekundarnega kraka od obstoječega javnega vodovodnega 
omrežja do upravne stavbe Panvite na parceli 599, k.o. Motvarjevci. Dolžina vodovodnega 
kraka meri cca. 230 m. Predvidena gradnja vodovodnega kraka je iz PEHD cevi,  nazivnega 
premera DN63.  
 

 Vodovodni krak Ivanovci do parcele 1442/2 
Predvidena je gradnja podaljška obstoječega javnega vodovodnega omrežja do parcele 
1442/2 k.o. Ivanovci v dolžini cca. 160 m. Predvidena gradnja vodovodnega kraka je iz PEHD 
cevi, nazivnega premera DN63. 
 

 Vodovod Suhi vrh 
Predvidena je rekonstrukcija obstoječega dotrajanega vodovodnega kraka v Suhem vrhu na 
lokaciji od občinske ceste do HŠ 20c, v dolžini cca. 140 m. Predvidena je vgraditev PEHD cevi, 
nazivnega premera DN63. Pred vgradnjo bo potrebno urediti tudi ustrezna dovoljenja. 
 

 Vodovod Lipje - rekonstrukcija 
Predvidena je rekonstrukcija obstoječega dotrajanega vodovodnega kraka na območju Lipje, 
v k.o. Tešanovci, v dolžini cca. 300 m. Predvidena je vgraditev PEHD cevi, nazivnega premera 
DN110. 
 

 Gradnja sekundarnih vodovodnih krakov za priklop na pomurski vodovod 
Predvidena so razna dela povezana z obstoječim novozgrajenim pomurskim vodovodom, kot 
jih je predlagal upravljavec pomurskega vodovoda in se nanašajo na celoten sistem ter zanj 
sredstva zagotavljajo vse udeležene občine v pogodbenem razmerju, delno pa tudi taka, ki 
jih financira samo Občina Moravske Toplice. V predlogu smo izbrali najnujnejša kot so 
ureditev dovozne ceste do VH Krašči, sanacija brežin na VH Bogojina, sanacija notranjosti in 
zunanjosti prečrpališča v Moravskih Toplicah pri pokopališču, zamenjava zastarele opreme za 
komunikacijo v nadzornem centru Črnske meje, zamenjava črpalke v Sebeborcih, prevezave 
v Martjancih in Bogojini. 
 

 Pomurski vodovod II. faza 
Na območju občine Moravske Toplice je še vedno nekaj naselij, v katerih še ni zgrajeno javno 
vodovodno omrežje. Omrežje je bilo s strani Občine Moravske Toplice predlagano v  nabor 
investicij na razpis za tako imenovani pomurski vodovod, vendar zaradi premajhnih 
razpoložljivih sredstev ministrstva, nekatera naselja vanj niso bila uvrščena. Zato se pričakuje 
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nadaljevanje gradnje »pomurskega vodovoda« po principu prve faze. Občina Moravske 
Toplice bo v ta razpis predlagala naselja, ki so takrat izpadla. To so naselja Ratkovci in 
Lončarovci z dolžino vodovodnega omrežja 6,4 km, Krnci z dolžino 3,5 km, primarni vod od 
Bogojine do Filovec ter po ravninskem in hribovitem delu Filovec v dolžini 13 km, Bukovnica 
v dolžini 5,2 km in povezovalni transportni vod od sosednje puconske občine do konca 
Sebeborec VPUS v dolžini 3,3 km.  
 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 

 Ureditev komunalnih objektov v naseljih 
V letu 2019 in 2020 se bodo za nujne rekonstrukcije in adaptacije objektov po naseljih v 
občini namenila sredstva razdeljena na podlagi sprejetih kriterijev iz posebnega dela 
proračuna. Sredstva, ki so namenjena za urejanje komunalnih in drugih objektov v naseljih v 
višini 100.000,00 EUR za posamezno leto, se namenijo za sofinanciranje sanacije in ureditve 
objektov v posameznih naseljih v občini. 
 

 Rekonstrukcija vaško - gasilskega doma v Mlajtincih 
Predvideva se dokončanje rekonstrukcije vaško - gasilskega doma v Mlajtincih. Potrebna dela 
obsegajo izdelavo hidroizolacije tlakov in sten s podrezovanjem, ter gradnja tlakov. Obrtniška 
dela obsegajo izdelavo in montažo stopniščne ograje, lahkih predelnih sten, keramičarska in 
pleskarska dela, fasaderska dela in krovsko kleparska dela. 
 

 Rušitev objekta v Noršincih  
Predvidena je rušitev starega vaškega doma v Noršincih. Za rušitev je pridobljena 
dokumentacija in gradbeno dovoljenje. Rušitev je nekoliko zahtevnejša saj je na objektu  
inštalirana elektro in še nekatera druga oprema, ki jo bo potrebno pred rušitvijo odstraniti in 
urediti na drugi lokaciji. Prav tako bo potrebno primerno urediti tudi del vodovodnega 
omrežja, ki se sedaj nahaja v delu objekta. 
 

 Ureditev parkirišč in postajališč 
Po naseljih se kažejo potrebe po boljši ureditvi že obstoječih parkirišč, ki so v zelo različnem 
fizičnem stanju. Zato je tudi njihova ureditev s tehničnega, kakor tudi finančnega vidika 
različna. V pretežnih primerih pa se želi povozna površina asfaltirati in po možnosti tudi 
poskrbeti za minimalno osvetljenost. Izvedba je pogojena s sofinanciranjem, zato je od tega 
odvisna tudi njihova realizacija. Načrtovana sredstva skozi celotno načrtovano obdobje so 
ocenjena glede na dosedanje izkušnje.  
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18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
18059001 Programi športa 
Tako kot v preteklih letih bo občina tudi v letu 2019 in 2020 zagotavljala sredstva za 
investicijsko vzdrževanje in obnovo športnih objektov v skladu z javnim razpisom za področje 
športa. 
 

 Ureditev športne infrastrukture v Občini Moravske Toplice 
Predvidena je priprava projektne dokumentacije in prijava infrastrukturnih projektov na 
razpis Fundacije za šport. Predvideva se izgradnja manjkajoče športne infrastrukture v okviru 
športno rekreacijskih centrov v občini Moravske Toplice.  
 

 Slačilnice z nadstreškom in igrišče Krnci 
Projekt predvideva izgradnjo slačilnic in nadstreška na igrišču v Krncih. Projekt je predmet 
prijave na razpis Fundacije za šport in pomeni zagotovitev manjkajoče športne infrastrukture 
v okviru športno rekreacijskih centrov v občini Moravske Toplice.  
 

 Garderobe ŠD Motvarjevci 
Predvideva se izvedba 2. faze igradnje Garderob ŠD Motvarjevci, ki zajema ureditev notranjih 
prostorov in izgradnjo pokrite terase. Cilj investicije je izgradnja Garderob ŠD Motvarjevci s 
katero bi omogočili vsem obstoječim uporabnikom površin Športnega centra Motvarjevci 
kvalitetno in varno vadbo, ter zagotovili minimalne pogoje za normalno izvajanje različnih 
športno rekreativnih dejavnosti. 
 

 Večnamenska dvorana Moravske Toplice 
Načrtovana je izgradnja večnamenske športne dvorane v Moravskih Toplicah. Splošni cilj 
projekta je izboljšati javno športno - rekreacijsko infrastrukturo ter s tem spodbuditi razvoj 
športno - rekreacijskega turizma v Pomurju. Z izvedbo projekta bomo prispevali k dvigu 
atraktivnosti pomurske turistične destinacije, k razvoju produktov in storitev ter 
razpoznavnosti turističnega območja. Vse to bo prispevalo k povečanju ekonomske 
aktivnosti in zaposlovanja ob istočasni promociji športa in zdravega načina preživljanja 
prostega časa.  
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19 – IZOBRAŽEVANJE 
 
19029001 Vrtci 

 Vrtec Martjanci-ureditev parkirišča 
Na severovzhodni strani vrtca v Martjancih se predvideva ureditev parkirišča za zaposlene in 
uporabnike. Dovoz do parkirišča bo urejen iz državne ceste. Število parkirišč in ostali tehnični 
elementi parkirišča skupaj z dostopanjem do vrtca, bodo določeni s projektno 
dokumentacijo. 
 
19039001 Osnovno šolstvo 

 Investicija OŠ Bogojina 
Zaradi povečanih potreb po prostoru kuhinje v OŠ Bogojina se predvideva njena razširitev. 
Razširitev bo izvedena s preureditvijo notranjih sosednjih prostorov, pri čemer bo potrebno 
obnoviti celotne tlake in po potrebi sanirati tudi hidroizolacijo. Sestavni del preureditve je 
tudi nabava kuhinjske opreme. 
 
Ocenjuje se tudi potreba po dodatnih šolskih prostorih, zato bo potrebno izdelati projektno 
dokumentacijo, s katero bi se določila potrebna površina in lokacija dodatnih prostorov. Pred 
gradnjo bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. 
 

 Investicija OŠ Fokovci 
Predvideno je nadaljevanje zamenjave oken na OŠ Fokovci, ter na delu šole sanacija fasade.  
 

 Ureditev parkirišča pri OŠ Fokovci 
Na južni strani telovadnice je predvidena gradnja parkirišča za zaposlene. S projektom je 
predvideno 29 parkirnih mest ter nekoliko daljša dovozna cesta, ki se navezuje na cesto Selo 
- Vučja Gomila.  
 

 Odkup ogrevalnega sistema na OŠ Fokovci 
Predviden je odkup sistema ogrevanja in priprave tople vode v OŠ Fokovci, vključno s 
sistemom  monitoringa in regulacije temperature. Z odkupom bo sporazumno prenehala 
pogodba o odkupovanju toplotne energije in ustanovitvi služnosti za potrebe obratovanja 
toplotnih črpalk, šoli pa bodo povrnjeni stroški, ki jih je imela šola z nakupom kurilnega olja.  
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 Investicija DOŠ Prosenjakovci 
Notranja vodovodna in fekalna cevna instalacija v DOŠ je že precej fizično obrabljena in bi jo 
bilo potrebno zamenjati. Ker so instalacije podometne, bo potrebno izvesti tudi gradbena in 
obrtniška dela. Poleg tega se ugotavlja tudi potreba po zamenjavi elektro instalacij. 
 
 
SKUPNI ORGAN MEDOBČINSKIH INŠPEKCIJSKIH SLUŽB 
 

 Nabava osnovnih sredstev MIR 
Za potrebe nemotenega delovanja MIR se predvideva zamenjava voznega parka in sicer 
nakup dveh vozil po dogovorjenih zahtevah v letu 2019 in nakup še enega vozila v letu 2020. 
V letu 2019 se predvideva najem ene dodatne pisarne, v obstoječi stavbi, za katero pa bo 
potrebno nabaviti novo pisarniško opremo oz. določeno opremo kombinirati s sedanjo 
pisarno in sicer: nabava dveh novih večjih pisarniških miz s predalnikom, nakup notranjih 
okenskih alu žaluzij, nakup ene omare, nakup prenosnega računalnika in tiskalnika, nakup 
klimatske naprave ter nakup dveh pisarniških stolov. V letu 2020 pa nakup še enega 
dotrajanega pisarniškega stola. 
 
 
Pripravila občinska uprava 
 


