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OBENSKI SVET OBEINE MoRAVSKE ToPLICE

Zadevaz PREDLOG ODLOKA O PRORAdUNU OBdINE MORAVSKE TOPLICE ZA
LETO 2022

1. ZAKONSKA PODLAGA
- 81. dlen Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 3t.52117,

97/20),
- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 35/14, 2ll15,25ll7),
- 29. dlen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94107 - uradno prediSdeno besedilo,

76/08,79109,51/10, 40112 - ZUJF, t4lt5 - ZUUJFO, I l/tg - ZSPDSLS-1, 30/lg, 61120 -
ZTUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),

- 29. dlen Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 5t. 1ll11 - uradno predi5deno besedilo,
14/13 - popr., l0lll3,55ll5 - ZFisP, 96115 - ZIPRSl617 in l3ll8) - v nadaljevanju: ZJF,

- Uredba o dokumentih razvojnega nadrtovanja in postopkih za pripravo predloga drZavnega
proraduna in proradunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 5t. 54110 in
3sl1 8),

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

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

proradunov (Uradni list RS, 5t. 9ll00 in 122100).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Temeljni razlog za sprejem predlaganega odloka je zakonska obveza obdine, da sprejme proradun
za posamezno leto.
Na podlagi 3. dlena ZJF je proradun akt drZave oziroma obdine, s katerim so predvideni prihodki in
drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki driave oziroma obdine za eno leto.

3. PREDLOG SKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o proraiunu Obiine
Moravske Toplice za leto 2022 skupaj s prilogami, in ga posreduje v l5-dnevno javno
razpravo.

Pripravila:
Slavica FUJS, svetovalka za ftnance

_ Predlagatelj:
Zupan: Aloj z GLAVAi,l.r.

Priloga:
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Na podlagi 29. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94107-IJPB2,
76/08,7910,51110,40112-ZUJF,L4ILS-ZUUJFO, ll118-ZSPDSLS-1, 30/18, 6U2o -ZTUZEOP-A in
80/20 - ZIUOOPE ),29. (lena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, St. 1ll11-UpB4, l4ll3-
popr., l0l/13,551LS-ZF]rsP in96115-ZIPRS16117 in l3l18) in 16. dlena Statuta Obdine Moravske
Toplice (Uradni list RS, St. 35/14,21115,25/17),je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na

seji, dne sprejel

ODLOK O PRORACUNU
OBdINE MORAVSKE TOPLICI. ZALETO 2022

I. SPLOSNA DOLOEBA
l. dlen

( vsebina odloka)

S tem odlokom se za Obdino Moravske Toplice za leto 2022 dolodajo proradun, postopki
izvr5evanja proraduna ter obseg zadolLevanja in poroStev obdine injavnega sektorja na ravni obdine
(v nadaljnjem besedilu: proradun).

2, VISTNA SPLOSNEGA DELA PRORAELINA IN STRUKTURA PoSEBNEGA DELA
PRORAEUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih

Skupina/Podskupina kontov Proradun leta2022

I. SKUPAJ PRIHODKI (7 0+7 t+72+73+7 4)

TEKOdT PRTHODKT (70 + 7t)
70 DAVdNI PRIHODKI

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

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

I s.380.761,00

7.079.832,00
5.774.522,00
4.525.022,00

495.000,00
764.500,00

1.305.3 10,00
793.200,00

15.000,00
15.000,00

1.000,00
49 l .1 10,00

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obtina ne jamci odskodninsko alikako drugate' Predlagane resitve v predloguali osnutku,pred.pisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Sesta todka 7. dlena Uredbe oposredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list ns, si. z+lrol.
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KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemlji5d in nematerialnega premoZenja

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije od domadih virov

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinandnih institucij
741 Prejeta sredstva izdrLavnega proraduna iz sredstev

proraduna EU

Predlog - I, obravnava

2.010. 100,00
2.01 0.100,00

0
0

6.290.829,00
2.948.829,00

3.342.000,00

16.760.761,00
3.5 16.500,00

559.450,00
99.290,00

2.784.270,00
5.100,00

79.400,00

3.189.150,00
341 .300,00

I .139.500,00
262.850,00

r.44s.500,00

9.910.286,00
9.910.286,00

144.82s,00

70.000,00
74.925,00

- 1.380.000,00

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

400 Plade in drugi izdatkizaposlenim
401 Prispevkidelodajalca za socialno varnost
402 lzdatkizablago in storitve
403 Pladila domadih obresti
409 Rezerve

4I TEKOEI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4l 2 Transferi neprofitnim organizacijam
413 Drugi tekodi domadi transferi

42 TNVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso

proradunski uporabniki
43 2 I nvesticij ski transferi proradunskim uporabnikom

rrr. pRoRAirxsru PRESEZEK GRTMANKLJAJ) (r.-rr.)

B. RA.UN FINAN.NIH TERJATf,v IN NALOZB

Skupina/Podskupina kontov Proradun leta2022

IY 75 PREJETA VRAdILA DANIH POSOJIL
IN POVEEANJE KAITALSKIH DELEZEY
750 Prejeta vradila danih posojil

Y. 44 DANA POSOJILA IN POVEdANJE KAPITALSKIH DELEZEV
441 Povedanje kapitalskih deleZev

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
TN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEaEV (IV.-V.)

0

0

0

0
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0



Predlog - I. obravnava

C. RAdUN FINAIICIRANJA

Skupina/Podskupina kontov Proradun leta2022

vrr. s0 zADoLzEvANJE (s00)
500 Domade zadolLev anje

vrrr. ss ODPLAdTLA DOLGA (ssO)
550 Odpladila domadega dolga

rx. povEaANJE (ZMANJSANJE ) SREDSTEV NA RAdTJNTH
(I.+tv.+vrI.-il.-v.-vilt.)

X. NETO ZADOLZEVANJE
(vII.-vrrr.)

XI. NETO FTNANCIRANJE
(vt.+vtr.-vrrr.-rx.)

r.s00.000,00
l 500.000,00

r20.000,00
120.000,00

0

+1.390.000,00

+l.380.000,00

STANJB SREDSTBV NA RACUNIH DNB 31.12. PRETEKLBGA LETA
9009 Splo5ni sklad za drugo

0

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

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

Nadrt razvoj nih pro gramov sestavlj aj o proj ekti.

3. POSTOPKI IZVRSEVANJA PRORAEUNA

3. dlen
(izvr5evanj e proraduna)

V tekodem letu se izvr5uje proradun tekodega leta.

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

Proradun se izvrSuje na ravni proradunske postavke - podkonta.

in podzakonskimi predpisi,

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

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne jamei odikodninsko alikako drugate' Predlagane re5itve v predlogu ali osnutku_predpisa ne bodo nuino del sfreletega p",irpi* is.rtu todka 7. dlena uredbe oposredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list ns, st. z+iro).
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Za izvrSevanje proraduna j e odgovoren Zupan obdine.
Zupan je poobla5den tudi za odlodanje o vlogah za sponzoriranje in donacije razlidnih prireditev do
vi5ine 1.500 evrov po vlogi, motraj moZnosti, ki jih dovoljuje proradunski namen oziroma tekoda
proradunska rezervacij a.

4. dlen
(namenski prihodki in odhodki proraduna)

Namenski prihodki proraduna so poleg prihodkov, dolodenih v prvem stavku prvega odstavka 43.
dlena ZIF in prvem odstavku 80. dlena ZJF, tudi:

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

2.

poZarom,
prihodki turistidne takse po 21. dlenu Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki se

namenijo za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, dolodenih v tem zakonu,
prihodki krajevnih skupnosti v obdini - prihodki od obdanov, ki se namenijo za namene,
zakatere se zbirajo,
prihodki za narodnostne potrebe, ki se namenijo za pokivanje narodnostnih potreb,
sredstva pridobljena za sofinanciranje investicij ali drugih todno dolodenih nalog,
sredstva pridobljena na podlagi razpisov za todno dolodene naloge,
komunalni prispevek, ki se nameni za izgradnjo komunalne infrastmkture,
koncesijska dalatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporablja za izvilanle
ukepov varstva in vlaganj v naravne vire v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu.

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

5. dlen
(prerazporej anj e pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proradun, spremembe proraduna ali
rebalans proraduna za leto izvrSevanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proraduna med posamemimi proradunskimi
postavkami znotraj podprograma, med podprogrami v okviru glavnih programov in med glavnimi
programi v okviru podrodja proradunske porabe odloda Zupan na predlog neposrednega uporabnika.

Zupan s porodilom o izvrSevanju proraduna med proradunskim letom in konec leta z zakljudnim
radunom poroda obdinskemu svetu o veljavnem proradunu zaleto 2022 in njegovi realizaciji.

6. dlen
(najvedji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proradunov prihodnjih let)

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

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v pladilo v
prihodnjih letih, ne sme presegati 7 5Yo pravic porabe v sprejetem finandnem nadrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
l. v letrl 2022 60 %o navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.

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

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

7. dlen
(spremlj anj e in spreminj anj e nadrta razvoj nih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega nadrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega nadrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v nairt razvojnih
programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekodega leta oziroma v 30 dneh po uveljavitvi
rebalansa proraduna uskladiti nadrt razvojnih programov z veljavnim proradunom. Neusklajenost
med veljavnim proradunom in veljavnim nadrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer
se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prej Snjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 %o

izhodiSdne vrednosti odloda Zupan. Obdinski svet odloda o uvrstitvi projektov v veljavni nadrt
razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 %o izhodiSdne vrednosti projektov.

8. dlen
(proradunska rezerva)

Proradunska rezerva se v lefi 2022 oblikuje v viSini 23.700,00 evrov.

Na predlog za frnar,ce pristojnega organa obdinske uprave odloda o uporabi sredstev proradunske
rczerve za posameme namene iz drugega odstavka 49. dlena ZJF do vi5ine 23.700,00 evrov zupan
in o tem s pisnimi porodili obveSda obdinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANdNEGA
PREMOZENJA

9. dlen
(odpis dotgov)

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia.zgoli informativni delovni pripomoaek, glede katerega obtina ne jamaj odikodninsko alikako drugaae. Predlaqane regitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno det iireretega pr"lpi." (s.rtu t6iiu z. ai"nu ur"oou oposredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni list RS, Si. ZCtj,S).
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Ce so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 7'1. tlena ZJF, lahko Zupan v letu 2022 posameznemu
dolZniku odpiSe dolg v celoti ali delno do viSine 500 evrov, vendar odpisani dolg ne sme presegati
skupne vi5ine 5.000,00 evrov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posamemega dolZnika neposrednega uporabnika ne
presega stro5ka desetih evrov, v poslovnih knjigah razknjiZi in se v kvoto iz prvega odstavka tega
dlena ne vSteva.

5. OBSEG ZADOLZEVANJA IN POROSTEV OB'INE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. 6len
(obseg zadolZevanja obdine in izdanih poroStev obdine)

Za V,ritje preseZka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, preseZka izdatkov nad
prejemki v radunu finandnih terjatev in naloZb ter odpladila dolgov v radunu financiranja se obdina
za proradun leta 2022lahko zadolZi do vi5ine 1.500.000,00 evrov.

Obseg poro5tev obdine za izpolnitev obvemosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Obdina Moravske Toplice, v letu 2022 ne sme presedi
skupne viSine glavnic 100.000 evrov.

Ltryan je pooblaSden, da odloda o zadasni uporabi tekodih likvidnostnih proradunskih sredstev
zaradi ohranitve njihove vrednosti.

ltryan je poobla5den, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proraduna, ko
izvr3evanje proraduna ne more uravnovesiti, za za(,asno kritje odhodkov najame premostitveno
katkorodno posojilo, ki pa mora biti vmjeno do konca proradunskega leta.

1 1. dlen
(obseg zadolZevanja in izdanih poroJtev posrednih uporabnikov obdinskega proraduna in javnih
podjetij, katerih ustanovitetjica je obdina ter pravnih oseb, v katerih ima obdina neposredno ali

posredno prevladujod vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki obdinskega proraduna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je obdina ter
druge pravne osebe, v katerih ima obdina neposredno ali posredno prevladujod vpliv, se lahko v letu
2022 zadollijo do skupne vi5ine 250.000 EUR.
Posredni uporabniki obdinskega proraduna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je obdina ter
druge pravne osebe, v katerih ima obdina neposredno ali posredno prevladujod vpliv, lahko v letu
2022 izdalo poro5tva do skupne vi5ine glavnice 50.000 EUR.

12. dlen
(obseg zadolZevanja obdine za upravljanje z dolgom obdinskega proraduna)

Za potrebe upravljanja obdinskega dolga se obdina lahko v letu 2022 zadolLi do vi5ine I .500.000,00
EI]R-

13. dlen

Uporabniki proraduna morajo pri oddaj i izvajalskih del in nabavi blaga spo5tovati Zakon o javnih
narodilih s podzakonskimi predpisi in Zakon o izvr5evanju proraduna.
Za zatetek izvajarla vseh investicij v obdini in KS morajo biti predhodno zagotovljena finandna
sredstva oziroma zaprta fi nandna konstrukcija.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoeek, glede katerega obdina ne jamdi odskodninsko alj
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Krajevne skupnosti se ne smej o zadollevati. Krajevne skupnosti narodajo blago in storitve le ob
sopodpisu narodila s strani finandne sluZbe obdinske uprave, finandna sluZba pa vodi evidenco
narodil KS. Za izvr5evanje finandnega nadrta KS so odgovorni predsedniki svetov KS.
Knjigovodska opravila in administrativno - tehnidna opravila za organe KS opravlja obdinska
uprava, v okviru katere se lahko izvaja tudi knjigovodstvo za zavode in druge osebe javnega prava,
katerih ustanovitelj je obdina.

14. dlen

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

6. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

15. dlen
(zadasno financiranje v letu 2023)

V obdobju zadasnega financiranja Obdine Moravske Toplice v letu 2023, de bo zadasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o doloditvi zadasnega financiranja.

16. dlen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok za(ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka: 4 I 0-00058 12020-17

Moravske Toplice, dne
OBETNA MORAVSKE TOPLICE

Llupani
Alojz Glavad l. r.

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