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I. UVODNI DEL PRORAČUNA 2021 IN 2022
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 porabe, 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 2021 in 2022. Izhodišča temeljijo na
usmeritvah politike Vlade Republike Slovenije. Na osnovi jesenske napovedi Urada
RS za makroekonomske analize in razvoj se predvideva za leto 2020 6,7 - odstotni
upad BDP, ki mu bo v naslednjih dveh letih sledilo okrevanje, pri čemer bo
gospodarska aktivnost šele leta 2022 dosegla raven pred epidemijo COVID-19.
Za leto 2021 napoved predvideva 5,1% odstotno rast bruto domačega proizvoda,
za leto 2022 pa 3,7% rast. Prav tako se v letu 2021 pričakuje letna stopnja inflacije v
višini 1,6% in v letu 2020 1,9%.
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Pospešena gospodarska rast v preteklih letih 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 v Aneks h
kolektivni pogodbi za javni sektor in kolektivne pogodbe posameznih dejavnosti. Sprejet pa je
bil tudi Zakon o ukrepih plač in drugih stroškov dela za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi
pokojnin.
Na podlagi navedenih sprememb morajo tudi občine pri načrtovanju potrebnih sredstev za
stroške dela (sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost)
za leto 2021 upoštevati učinke vseh obveznosti, ki izhajajo iz zakonov ali kolektivnih pogodb.
V povprečju bo v letu 2021 potrebna masa sredstev za izplačilo plač in drugih izdatkov
zaposlenim nekoliko višja od sredstev za tovrstne izdatke v letu 2020. Razlog je predvsem v
višjih obveznostih zaradi napredovanj, saj javni uslužbenci in funkcionarji, ki so napredovali
v letu 2020 v višji plačni razred v naziv oziroma v višji naziv, pridobijo pravico do višje plače
iz tega naslova z decembrom 2020. Poleg tega je treba upoštevati tudi sprostitev izplačila
delovne uspešnosti od 1. 7. 2020 dalje, prenehale pa so veljati tudi omejitve pri delovni
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, tako na individualni ravni, kot tudi na ravni
skupnega obsega sredstev pri posameznem proračunskem uporabniku, ki se lahko porabi za ta
namen.

2 TEMELJNA IZHODIŠČA PRIPRAVE PRORAČUNA ZA LETO 2021
IN 2022
V mesecu oktobru 2020 smo s strani Ministrstva za finance prejeli Globalne
makroekonomske okvire razvoja Slovenije za obdobje 2020 do 2025 skupaj s Proračunskim
priročnikom za pripravo občinskih proračunov za leti 2021 in 2022.
Predstavljamo povzetek pričakovanj na podlagi podatkov UMAR Jesenska napoved
gospodarskih gibanj 2020 (september 2020), in sicer:
 Jesenska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj predvideva za leto
2020 6,7-odstotni upad BDP, ki mu bo v naslednjih dveh letih sledilo okrevanje, pri
čemer bo gospodarska aktivnost šele leta 2022 dosegla raven pred epidemijo COVID19.
Za leto 2021 napoved predvideva 5,1% odstotno rast bruto domačega proizvoda,
za leto 2022 pa 3,7% rast.
 Zaradi epidemije so se v letošnjem letu razmere na trgu dela zelo poslabšale. Sprejetje
interventnih ukrepov za ohranjanje delovnih mest in njihovo podaljšanje so vidneje
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ublažili poslabšanje razmer na trgu dela, zaradi česar bosta letos padec zaposlenosti in
rast brezposelnosti manjša, kot bi bila sicer glede na upad BDP. Tako se predvideva,
da bo zaposlenost letos nižja za 1,5%, število brezposelnih pa večje za okoli petino.
Ob predpostavki postopnega okrevanja gospodarstva se bodo razmere na trgu dela
tekom naslednjega leta izboljševale, vendar bo povprečno število brezposelnih zaradi
njihovega letošnjega povečanja medletno višje. Izboljševanje naj bi se leta 2022
nadaljevalo.
 Na gibanje statistično izračunane povprečne bruto plače letos in prihodnje leto
vplivajo predvsem metodologija izračunavanja povprečne bruto plače, izplačila
različnih dodatkov v času epidemije in dvig minimalne plače. Povprečna bruto plača
bo v prihodnjem letu ostala na podobni ravni kot letos in se predvideva v višini
1.835,90 EUR. Za leto 2022 se predvideva povprečna bruto plača 1.886,30 EUR.
Predvideva se, da se bo v letu 2021 realna rast povprečne bruto plače tako v zasebnem,
kot v javnem sektorju zmanjšala za 0,5%, v letu 2022 pa se pričakuje realna rast
povprečne bruto plače na zaposlenega v višini 0,8%.
 Inflacija bo v povprečju letošnjega leta precej nižja kot lani predvsem zaradi nižjih cen
energentov, v naslednjih dveh letih pa se bo ob predpostavki zmernega gospodarskega
okrevanja zvišala na nivo pred epidemijo. Predvideva se, da bo inflacija v letu 2021
1,6%, v letu 2022 pa 1,9% (povprečna leta rast cen). Ob postopnem okrevanju
gospodarstva bo inflacija v letih 2021 in 2022 torej nekoliko višja, k temu bo
naslednje leto prispevala predvsem višja rast cen energentov, leta 2022 pa tudi višja
rast cen storitev.
Podlaga pri pripravi finančnih načrtov uporabnikov proračunskih sredstev za leto 2021
je letna stopnja inflacije (december/december predhod. leta) 1,5% oziroma povprečna
letna rast cen 1,6%, za leto 2022 pa letna stopnja inflacije (december/december
predhod. leta) 1,8% oziroma povprečna letna rast cen 1,9%.
 Plače – Na določitev mase sredstev za stroške dela vplivajo, poleg zakonov in
kolektivnih pogodb, ki so dogovorjeni med socialnimi partnerji in opredeljujejo višino
pravic zaposlenih v javnem sektorju, še zakonski predpisi, ki urejajo plače in druge
stroške dela v javnem sektorju.
Tako morajo tudi občine pri načrtovanju potrebnih sredstev za stroške dela (sredstev
za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost) za leto 2021
upoštevati učinke vseh obveznosti, ki izhajajo iz zakonov ali kolektivnih pogodb.
V povprečju bo v letu 2021 potrebna masa sredstev za izplačilo plač in drugih
izdatkov zaposlenim nekoliko višja od sredstev za tovrstne izdatke v letu 2020.
Razlog je predvsem v višjih obveznostih zaradi napredovanj, saj javni uslužbenci in
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funkcionarji, ki so napredovali v letu 2020 v višji plačni razred v naziv oziroma v višji
naziv, pridobijo pravico do višje plače iz tega naslova z decembrom 2020.
Poleg tega je treba upoštevati tudi dogovor o prenehanju veljavnosti ukrepa na
področju delovne uspešnosti, kar ureja Zakon o ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin
(Uradni list RS, št. 75/19). Ukrep je prenehal veljati s 1. 7. 2020, zato se od tega
datuma dalje spet izplačuje redna delovna uspešnost, prenehajo pa veljati tudi
omejitve pri delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tako na
individualni ravni, kot tudi na ravni skupnega obsega sredstev pri posameznem
proračunskem uporabniku, ki se lahko porabi za ta namen.
Deloma pa na rast vpliva tudi Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10,
92/15 in 83/18), in sicer pri doplačilih do minimalne plače in pri višini regresa za letni
dopust.
Navedene obveznosti morajo biti ustrezno načrtovane tako za stroške dela zaposlenih
pri neposrednem uporabniku, kot tudi v okviru tekočih transferov za zaposlene pri
posrednih uporabnikih.
Za zagotavljanje izpolnjevanja ciljev na področju fiskalne politike ter gospodarnega
ravnanja pri porabi javnofinančnih sredstev je, poleg dogovorjenih in veljavnih
obveznosti, treba načrtovati tudi premišljeno in smotrno kadrovsko politiko.

TABELA : Del makroekonomskih izhodišč za pripravo proračuna VIR: Jesenska
napoved september 2020
2020
jesenska
napoved
-6,7
3,4

2021
Jesenska
napoved
5,1
-0,7

2022
Jesenska
napoved
3,7
0,8

BDP, realna rast %
Bruto plače na zaposlenega, realna rast
povprečne bruto plače na zaposlenega
v%
- zasebni sektor
1,6
-0,5
0,5
- javni sektor
7,7
-0,5
1,8
Končna potrošnja, realna rast v %
1,6
1,6
2,2
- zasebna potrošnja
-6,6
4,7
3,0
- državna potrošnja
3,0
1,0
1,3
- investicije v osnovna sredstva
-13,0
11,0
8,5
Inflacija (dec./dec.)
0,5
1,5
1,8
Inflacija (povprečje leta)
0,3
1,6
1,9
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Občine smo 7. 10. 2020 s strani Ministrstva za finance prejele predhodne podatke o višini
primerne porabe občin, o dohodnini in finančni izravnavi za leti 2021 in 2022. Pri predhodnih
izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2021 in 2022 je
upoštevana povprečnina v višini 628,20 evrov, ki je bila določena z Dogovorom o višini
povprečnine za leto 2021 in 2022 med Vlado in reprezentativnimi združenji občin. Višino
dogovorjene povprečnine določa tudi Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2021 in 2022.
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. Tako je v fazi sprejemanja Zakon o finančni razbremenitvi 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 2021 in 2022 ni novosti glede sestave proračuna, v
posameznih poglavjih pa so dana posebna opozorila, ki izhajajo iz ugotovljenih nepravilnosti
pri pregledu proračunov preteklih let.
Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov je pripravljen za pripravo proračuna za
leti 2021 in 2022. Iz njegove vsebine je razvidno, da zasleduje cilje izvajanja proračunske
reforme, in sicer uskladitev javne porabe z mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti in
odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa
odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna.
Na podlagi navedenega se po predhodnih izračunih Ministrstva za finance ocenjuje prihodek
za financiranje primerne porabe iz naslova dohodnine in finančne izravnave v višini
4.746.374 EUR za leto 2021 in prav toliko za leto 2022.
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 leti 2020 in 2021. Na osnovi teh določil smo pripravili izhodišča, na katerih
temelji priprava občinskega proračuna za leti 2021 in 2022. Z izračunanim zneskom primerne
porabe mora občina zagotavljati zakonske in ustavne naloge na svojem območju.
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Priprava proračuna za leto 2021 in 2022 izhaja iz ocene realizacije proračuna tekočega leta
2020 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 2021 in
2022. Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov je prav tako pripravljen za leti
2021 in 2022, 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 2021 in 2022 ter pri pripravi
in 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 in 177/20 - popr.: v nadaljevanju:
ZFisP),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07, 54/10),
ki se uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredba 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, 75/17, 82/18 in 79/19).
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),
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- 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 in 158/20- ZIntPK-C; 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, 79/18; 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 2021
in 2022.

4 STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA
Proračun Občine Moravske Toplice za leto 2021 in 2022 sestavljajo:
I.
II.
III.
IV.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
POSEBNI DEL PRORAČUNA
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE 2021-2025
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 2019, ocenjeno realizacijo za leto 2020 ter
plan prihodkov in odhodkov za leto 2021 in 2022.
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:
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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.

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 2021 do leta 2024 oziroma 2022-2025, 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 2021 je usklajen s
proračunom Občine Moravske Toplice za leto 2021, Načrt razvojnih programov za leto 2022
pa s proračunom Občine Moravske Toplice za leto 2022.
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 »medobčinskih inšpekcijskih služb« ter
predvideno stanje zaposlenih v letu 2021 in 2022.
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OBRAZLOŽITVE
Obrazložitve zajemajo:
 Obrazložitev splošnega dela proračuna
 Obrazložitev posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov
proračuna)
 Obrazložitev načrta razvojnih programov.

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.
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- 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.
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.
___________________________________________________________________________
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Na podlagi 13. člena ZJF župan predloži občinskemu svetu:
 predlog proračuna občine z obrazložitvami,
 predlog letnega programa razpolaganja s kapitalskimi naložbami,
 načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine ter načrt ravnanja s
premičnim premoženjem občine,
 letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za prihodnje leto z
obrazložitvami,
 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 2021 in 2022 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
C
ŽUPAN
D
NADZORNI ODBOR
E
OBČINSKA UPRAVA-OBČINA
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
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KS 22
KS 23
KS 24
KS 25
KS 26
KS 27

KRAJEVNA SKUPNOST LONČAROVCI
KRAJEVNA SKUPNOST KANČEVCI
KRAJEVNA SKUPNOST FOKOVCI
KRAJEVNA SKUPNOST MLAJTINCI - LUKAČEVCI
KRAJEVNA SKUPNOST SUHI VRH
KRAJEVNA SKUPNOST VUČJA GOMILA

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 2021 in 2022 podobna oziroma enaka strukturi
proračuna v predhodnih letih.
V tabelah so prikazani naslednji stolpci:
 realizacija 2019
 ocena realizacije proračuna 2020
 plan 2021
 plan 2022
 indeks predloga plana 2021 glede na realizacijo proračuna v letu 2019
 indeks predloga plana 2021 glede na oceno realizacije proračuna v letu 2020
 indeks predloga plana 2022 glede na oceno realizacije proračuna v letu 2020
 indeks predloga plana 2022 glede na predlog proračuna 2021.
Tudi Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2025 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 2020, razen da vključuje morebitne nove
projekte.
Tabelarni deli proračuna so sestavni del Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto
2021 in Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2022 in vsebujejo:
 Bilanco prihodkov in odhodkov 2021 in 2022
 Prihodke proračuna občine za leto 2021 in 2022
 Proračun občine za leto 2021 in 2022
 Račun financiranja za leto 2021 in 2022
 Finančne načrte Krajevnih skupnosti za leto 2021 in 2022 ter
 Program dela s finančnim načrtom Medobčinskih inšpekcij in redarstva.
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II. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
OBČINE
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II. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 2021 IN 2022
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 2021 in leto
2022« - Splošni del, ki vsebuje naslednje stolpce:
 realizacija 2019
 ocena realizacije proračuna 2020
 plan 2021
 plan 2022
 indeks predloga plana 2021 glede na realizacijo proračuna v letu 2019
 indeks predloga plana 2021 glede na oceno realizacije proračuna v letu 2020
 indeks predloga plana 2022 glede na oceno realizacije proračuna v letu 2020
 indeks predloga plana 2022 glede na predlog proračuna v letu 2021

1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI
V Bilanci prihodkov in odhodkov Občine Moravske Toplice je za leto 2021 skupaj
načrtovanih 11.004.076,40 EUR prihodkov in 13.434.076,40 EUR odhodkov. Prihodki se v
primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2020povečujejo za 38 %.
Prihodki za leto 2022 so načrtovani kar za skoraj enkrat več, kot je ocenjena realizacija za leto
2020 in so planirani v višini 15.380.761,00 EUR.
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).
V celotni višini planiranih prihodkov za leto 2021 in 2022 se predvideva naslednja struktura:
___________________________________________________________________________
Proračun 2021 in 2022
15

___________________________________________________________________________
Vrsta prihodkov

Realizacija
proračuna
2019

Struktura
v % 2019

Davčni prihodki (70)

5.483.806,10

Struktura
v % 2020

Predlog
proračuna
2021

Struktura
v % 2021

Predlog
proračuna
2022

Struktura
v % 2022

70,47 5.830.954,00

73,39

5.985.274,00

54,39

5.774.522,00

37,54

12,09

1.149.460,00

10,45

1.305.310,00

8,49

Nedavčni prihodki (71)

968.293,75

12,44

Kapitalski prihodki (72)

71.002,61

0,91

0,00

0,00

Prejete donacije (73)

Ocena
realizacije
2020
960.900,00
90.610,00
0,00

Transferni prihodki (74)

1.258.969,86

16,18 1.062.926,00

Prihodki skupaj

7.782.072,32

100,00 7.945.390,00

1,14
0,00

1.100.100,00
0,00

13,38

2.769.242,40

100,00 11.004.076,40

10,00

2.010.100,00
0,00

25,17

6.290.829,00

40,90

100,00 15.380.761,00

100,00

Višina sredstev proračuna po virih v letih 2019-2022
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00

Davčni prihodki (70)

4.000.000,00

Nedavčni prihodki (71)
Kapitalski prihodki (72)

3.000.000,00

Prejete donacije (73)

2.000.000,00

Transferni prihodki (74)

1.000.000,00
0,00
2019

2020

2021

2022

Delež sredstev proračuna po virih v letih 2021-2022

60,00

Davčni prihodki (70)

50,00
Nedavčni prihodki (71)

40,00
30,00

Kapitalski prihodki
(72)

20,00

Prejete donacije (73)

10,00

Transferni prihodki
(74)

0,00
2021

13,07

0,00

2022
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Prihodki proračuna 2021

2021
Davčni prihodki (70)
Nedavčni prihodki
(71)
Kapitalski prihodki
(72)
Prejete donacije (73)
Transferni prihodki
(74)

Graf: Prihodki proračuna 2022

2022
Davčni prihodki (70)
Nedavčni prihodki (71)
Kapitalski prihodki (72)
Prejete donacije (73)
Transferni prihodki (74)

Iz tabele in grafov lahko razberemo gibanje prihodkov v proračunih od 2019 do 2022.
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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 2021 in 2022 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 5.985.274 EUR v letu 2021 in 5.774.522 EUR v letu
2022 in predstavljajo 73% vseh prihodkov proračuna v letu 2021 in 37% v letu 2022.
Primerjava davčnih prihodkov po letih v EUR

6.000.000,00
5.900.000,00
5.800.000,00
5.700.000,00
5.600.000,00
5.500.000,00
5.400.000,00
5.300.000,00
5.200.000,00
2019

2020

2021

2022
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V nominalni vrednosti se davčni prihodki od leta 2019 do 2021 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 2019 70%, v letu 2020 73%, v
planiranih proračunih za naslednji dve leti pa se delež ponovno znižuje in sicer v letu 2021 na
54% in v letu 2022 37%.
Graf: Primerjava deležev davčnih prihodkov v celotnih prihodkih proračuna po letih

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2019

2020

2021

2022

Davčni prihodki (70)

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. Dohodnina kot največji lastni vir občin se deli po posebnem sistemu, ki
temelji na solidarnosti med občinami. Merila za dodelitev prihodkov od dohodnine posamezni
občini določa Zakon o financiranju občin, delež dohodnine, ki pripada posamezni občini, pa
se določi na podlagi izračuna primerne porabe občine.
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 dohodnine
Sredstva odstopljene dohodnine se v primerjavi z oceno realizacije za leto 2020 povečujejo za
slab 1%. V strukturi vseh prihodkov predstavlja v letu 2021 dohodnina kot odstopljeni vir 43
% in v letu 2022 29%.
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.
Ocena
Plan 2021
Plan 2022
realizacije
2020
4.094.173,00 472.234,00 4.746.374,00 4.525.022,00
7.782.072,32 7.945.390,00 11.004.076,40 15.380.761,00

Vrsta prihodka
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Skupaj prihodki proračuna
Delež dohodnine v skupnih
prihodkih
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43,13
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3.500.000,00
3.000.000,00
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2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Leto 2019

Ocena
realizacije
2020

Plan 2021

Plan 2022

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
___________________________________________________________________________
Proračun 2021 in 2022
20

___________________________________________________________________________
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, uporablja pa se od 1. 1. 2018.
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,
 uskladitev podatkov v evidenci z ostalimi uradnimi evidencami (REN, eZK, kataster
stavb),
 posodobitev podatkov o zgrajeni komunalni infrastrukturi v preteklem letu
 prisotnosti prvega vala COVID-19
je prišlo v letu 2020 do izdaje odločb s strani Finančne uprave Republike Slovenije v mesecu
avgustu z rokom plačila prvega obroka 5. oktober 2020 in drugega obroka 4. december 2020.
Tako se v letu 2021 na strani prihodkov pričakuje tudi del sredstev iz naslova odmernih
odločb za leto 2020.
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.
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Davki na dediščine in darila so v letu 2021 in 2022 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 2021 in
2022 ocenjeni na višino 105.400 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.
704 Domači davki na blago in storitve
Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so ocenjeni v višini 764.500 EUR in
predstavljajo 6,95% v letu 2021 oziroma 4,97% vseh prihodkov proračuna v letu 2022.
Prihodki iz naslova teh davkov so planirani na podlagi ocene realizacije leta 2020 in dejanskih
okoliščin, ki vplivajo na višino davkov predvidenih za leto 2021 in 2022. Predvsem je
potrebno tukaj omeniti turistično takso, ki je v primeru oživitve gospodarstva v prihodnjih
letih lahko višja kot smo planirali, v primeru nadaljevanja korona krize pa tudi bistveno nižja.

Vrsta prihodka
Domači davki na blago in
storitve
Skupaj prihodki proračuna
Delež v skupnih prihodkih

2019

Ocena
realizacije
2020

Plan 2021

Plan 2022

783.712,18 679.000,00
764.500,00
764.500,00
7.782.072,32 7.945.390,00 11.004.076,40 15.380.761,00
10,07
8,55
6,95
4,97
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Deleži domačih davkov na blago in storitve
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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 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 2021 in 2022 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
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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 Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT1), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/2018 dne 28. 2. 2018 in je uvedel nov način
obračunavanja turistične in promocijske takse. Občina Moravske Toplice je 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, je zakon na novo uvedel tudi
promocijsko takso, ki je prihodek Slovenske turistične organizacije - STO. Promocijska taksa
se obračunava 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.
Tako je od 1. 1. 2019 v skladu z Odlokom o turistični in promocijski taksi v Občini Moravske
Toplice (Uradni list RS št. 57/2018) za celotno območje občine Moravske Toplice določena:
turistična taksa v višini 1,60 EUR na osebo na dan,
promocijska taksa v višini 0,40 EUR na osebo na dan.
Skupna višina obeh taks znaša 2,00 EUR na osebo na dan in se od 1. 1. 2019 nakazuje na
skupen račun »Turistična in promocijska taksa«, ki ga je za ta namen odprla Uprava za javna
plačila. Oprostitve v višini 100% oz. 50% plačila takse so določene z zakonom.
Turistična taksa je torej po zakonu o spodbujanju razvoja turizma v celoti prihodek občine.
Upoštevajoč dejanske kapacitete turističnih nočitev in višino vrednosti turistične takse je
planiran znesek 660.000,00 EUR v letu 2021 in 2022. 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 (informacijskoturistična dejavnost, spodbujanje razvoja in trženja turističnih proizvodov in celovite
turistične ponudbe, razvoj in vzdrževanje javne infrastrukture namenjene za potrebe turizma,
izvedba projektov, organizacija prireditev ipd.).
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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 2021 se v primerjavi z letom 2019 povečujejo za 18%, in prav tako
v primerjavi z oceno realizacije za leto 2020 in so planirani v višini 1.149.460 EUR, kar
predstavlja 10% vseh načrtovanih prihodkov proračuna za leto 2021.
Za leto 2022 so nedavčni prihodki planirani še nekoliko višje in sicer se v primerjavi z oceno
realizacije za leto 2020 povečujejo za 35%, v primerjavi s planiranimi za leto 2021 pa za
13%.
Med nedavčne prihodke se razvrščajo naslednji prihodki:
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&Komunala, ter
Male hiše, kar pa ne moremo ocenjevati za leti 2021 in 2022.
Prihodki od premoženja se s proračunom za leto 2021 v primerjavi z letom 2019 povečujejo
za 14%, v primerjavi z letom 2020 pa za 13%. Tudi v letu 2022 se navedeni prihodki nekoliko
povečujejo in sicer v primerjavi z letom 2020 za 19%. 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 2021 in 700.000 EUR v letu 2022 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, so bile sklenjene pogodbe 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
___________________________________________________________________________
Proračun 2021 in 2022
25

___________________________________________________________________________
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 ocene amortizacije za leto 2020. 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 2021 znaša 12.000
EUR, za leto 2022 pa 15.000 EUR. Do planiranega povečanja prihaja zaradi določil Zakona o
finančni razbremenitvi občin, ki predvideva spremembe pri načinu plačevanja upravnih taks
in tudi pri višini upravnih taks.
712 Globe in druge denarne kazni
Planirani zneski predstavljajo denarne kazni in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo ter
denarne kazni za prekrške izrečene po občinskih predpisih. Nadomestilo za degradacijo in
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 pripada občini v višini, ki je določena z aktom o njeni uvedbi t.j. z 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
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 2021 in 170.000 EUR v letu 2022. 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 ter obveznosti investitorjev na eni strani in občine
na drugi strani.
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Komunalni prispevek je namenski vir za financiranje komunalnega opremljanja. Pri izdelavi
ocene prilivov iz naslova komunalnega prispevka za leti 2021 in 2022 so upoštevani
predvideni trendi gradnje v teh letih oziroma pričakovanja, da se bo v občini ponovno začelo
vlagati v nove objekte - bodisi stanovanjske ali poslovne.
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. Načrtovanje tega prihodka temelji na izkušnjah preteklih let in ocen za v
prihodnje.
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 leti 2021 in 2022.
V proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2021 kapitalski prihodki predstavljajo 10%
delež vseh prihodkov proračuna, v letu 2022 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 2021 25% delež in v letu 2022 40%
delež.
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Načrtujemo jih na podlagi prijav oziroma priglasitev projektov na posamezne razpise ter na
osnovi pričakovanih in napovedanih razpisov. Pregled vseh pričakovanih transfernih
prihodkov je razviden iz tabele prihodkov občine v letih 2021 in 2022.
V letu 2022 se planira na osnovi podatkov Ministrstva za finance tudi finančna izravnava, ki
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 2022 spada tudi Občina Moravske Toplice.
V letu 2021 se predvideva, da bo občina prejela 2.769.242 EUR transfernih prihodkov iz
različnih virov javnega financiranja za sofinanciranje projektov, v letu 2022 pa 6.290.829
EUR. Del sredstev je že zagotovljenih na podlagi odobritve projektov, del sredstev pa se
nanaša na pripravljene projekte za prijavo v letu 2021 in 2022. V proračunu občine za leto
2021 in 2022 so tako planirani prihodki iz državnega proračuna in evropskih skladov za
programe tekočega in investicijskega značaja.
V prihodnjih dveh letih oziroma še naprej si bo občina močno prizadevala za pridobitev čim
več sredstev iz evropskih virov, kakor tudi iz državnega proračuna.
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.
ODHODKI
Skupni planirani odhodki proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021 znašajo
13.434.076 EUR, za leto 2021 pa 16.760.761 EUR.
V strukturi vseh odhodkov obsegajo odhodki po posameznih bilancah naslednje deleže:
Vrsta odhodka

Realizacija
2019

Delež
v%

Ocena
realizacije
2020

Delež v
%

Plan 2021

Delež v
%

Plan 2022

Delež v
%

Tekoči odhodki

2.323.386,26

30,51

2.656.192,08

28,70

2.871.200,00

21,37

3.516.500,00

20,98

Tekoči transfer

2.799.603,73

36,76

2.901.934,72

31,36

3.188.190,00

23,73

3.189.150,00

19,03

Investicijski odhodki

2.362.073,70

31,02

3.480.858,49

37,61

7.162.361,40

53,31

9.910.286,00

59,13

Investicijski transferi

129.946,52

1,71

215.501,58

2,33

212.325,00

1,58

144.825,00

0,86

7.615.010,21

100,00

9.254.486,87

100,00

13.434.076,40

100,00

16.760.761,00

100,00
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Odhodki so v bilanci prihodkov in odhodkov v letu 2021 načrtovani globalno za 45% več kot
je ocenjena realizacija za leto 2020, v letu 2022 pa se v primerjavi z planiranimi za leto 2021
povečujejo za 25%.
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 (2019-2022) v proračunu povečujejo sredstva za
investicijske odhodke. Do povečanja prihaja predvsem zaradi predvidenih velikih
investicijskih vlaganj, ki pa so odvisne tudi od državnega proračuna in državnih investicij ter
uspešnosti pri kandidiranju na javne razpise. Tako kot je bila v preteklosti ureditev križišča v
Moravskih Toplicah, katere izgradnja se je začela v letošnjem letu, sta predvsem od države
odvisni investiciji ureditev pločnikov v Prosenjakovcih ter investicija v objekt Dvojezične
osnovne šole Prosenjakovci. Na delež investicijskih vlaganj vpliva tudi predvideno
nadaljevanje izgradnje vodovodnega omrežja - Pomurski vodovod II. faza. Glede na navedeno
v predlaganih proračunih za leto 2021 in 2022 še vedno največji delež predstavljajo
investicijski odhodki.
Pregled deležev odhodkov po letih 2019-2022
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Tekoči transfer
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%
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Pregled deležev odhodkov po klasifikaciji javnofinančnih odhodkov
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odhodki

Investicijski
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Ekonomska klasifikacija nam omogoča, da ugotovimo, kaj plačujemo iz javno finančnih virov
in je osnova za knjiženje transakcij poračuna ter osnova za pripravo konsolidirane bilance
javno finančnih sredstev. Po ekonomskih namenih so deleži skupin v predlaganem proračunu
za leto 2021 naslednji:
 21,37% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke,
 23,73% odpade na tekoče transferje,
 53,31% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke in
 1,58% sredstev za investicijske transferje.
V letu 2022 so deleži naslednji:
 20,98% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke,
 19,03% odpade na tekoče transferje,
 59,13% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke in
 0,86% sredstev za investicijske transferje.
Navedeni podatki nam prikazujejo, kako se giblje proračunska poraba Občine Moravske
Toplice v predlaganih proračunih za leto 2021 in 2022.
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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 2021 in 2022. V primerjavi z letom 2019 se
tekoči odhodki planirani za leto 2021 povečujejo za 23%, v letu 2022 v primerjavi z letom
2020 pa za 32%.
V proračunu za leto 2021 so planirana sredstva za tekoče odhodke v višini 2.871.200 EUR, v
letu 2022 pa 3.516.500 EUR.
Gibanje tekočih odhodkov po posameznih letih nam prikazujeta naslednja tabela in graf.
Vrsta odhodka

Realizacija
Ocena
2019
2020
2019
realizacije
v%

Plače in drugi izdatki
zaposlenim
Prispevki delodajalcev
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
SKUPAJ tekoči odhodki

2020

474.370 20,42
77.768

1.715.449 73,83

%

525.521 19,78

3,35

PLAN
2021

83.561

3,15

2021

PLAN
2022

2022

v%

v%

548.150 19,09

559.450 15,91

86.540

3,01

88.280

2,51

1.985.485 74,75 2.152.010 74,95 2.784.270 79,18

343

0,01

25

0,00

5100

0,18

5100

0,15

56.204

2,42

61.600

2,32

79.400

2,77

79.400

2,26

2.323.386

100

2.656.192

100 3.516.500

100

100 2.871.200

Graf: struktura tekočih odhodkov po letih
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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
načrtovano strukturo zaposlenih in v mejah, ki jih dopuščajo kadrovski načrti proračunskih
uporabnikov. Sredstva so planirana v skladu s kadrovskim načrtom občinske uprave in
Medobčinske inšpekcije in redarstva ter 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, ki se upošteva
pri plači za december 2020.
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
Realizacija 2019

Ocena realizacije
2020

Plače in drugi izdatki
zaposlenim

425.840,14

469.211,08

484.000,00

494.900,00

Prispevki delodajalcev

77.767,98

83.561,00

86.540,00

88.280,00

503.608,12

552.772,08

570.540,00

583.180,00

6,61

5,97

4,25

3,48

Vrsta odhodka

Skupaj odhodki za stroške
dela
Delež stroškov dela v
odhodkih proračuna
Odhodki proračuna

7.615.010,21

PLAN 2021

PLAN 2022

9.254.486,87 13.434.076,40 16.760.761,00
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Deleži stroškov dela v celotnih odhodkih proračuna po letih.

7,00
6,00
5,00
4,00
Delež stroškov dela v
odhodkih proračuna

3,00
2,00
1,00
0,00
Realizacija
2019

Ocena
PLAN 2021 PLAN 2022
realizacije
2020

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 2021 in
2022. Skupni znesek je v letu 2021 predviden v višini 2.152.010 EUR in za leto 2022 v višini
2.784.270 EUR. Od tega je za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov,
cest in drugih javnih površin namenjenih v letu 2021 1.256.592 EUR in v letu 2022 1.261.792
EUR.
403 - Plačila domačih obresti
Sredstva za plačila domačih obresti so načrtovana v skladu z ocenjenim amortizacijskim
načrtom za kredite, ki ga občina načrtuje v prihodnjih letih za izgradnjo infrastrukture.
409 – Rezerve
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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 2021 in 2022 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:
 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
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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, OŠ Fokovci in DOŠ
Prosenjakovci - 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 2020 se tekoči transferi v letu 2021 povečujejo za
9% in znašajo 3.188.1900 EUR. V primerjavi z letom 2019 pa se tekoči transferi povečujejo
za 13%.
Od vseh tekočih transferov se največ sredstev namenja za transfere v javne zavode v višini
1.382.940 EUR v letu 2021 in 1.409.500 EUR v letu 2022 ter za transfere posameznikom in
gospodinjstvom v višini 1.151.000 EUR v letu 2021 in 1.079.500 EUR v letu 2022 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
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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 2021 se v proračunu v strukturi odhodkov za investicijske
odhodke namenja 7.162.361 EUR oziroma 53,31% 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 2021 - 2025 s poudarkom na letu 2021.
V letu 2022 pa se v proračunu v strukturi odhodkov za investicijske odhodke namenja še
nekoliko več sredstev in sicer 9.910.286 EUR oziroma 59,13% celotnih odhodkov proračuna.
Podroben prikaz teh sredstev je zajet v Načrtu razvojnih programov za obdobje od leta 2021 2025 s poudarkom na letu 2022.
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.
V proračunu občine za leto 2021 je za ta namen predvideno 212.325 EUR, v letu 2022 pa
144.825 EUR. Tudi ta sredstva so zajeta v načrtu razvojnih programov za obdobje od leta
2021 - 2025.
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.
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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.
Občina Moravske Toplice je kljub finančni situaciji, ki nastaja z določitvijo povprečnine in
pokrivanjem zakonskih stroškov, 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 ter v letu 2021
znaša 2.430.000 EUR. Primanjkljaj se pokriva z viri iz računa finančnih terjatev in naložb in
računa financiranja z dolgoročnim zadolževanjem.
V letu 2022 se kot razlika med skupnimi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in
odhodkov izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 1.380.000 EUR, ki se prav tako pokriva z
zadolževanjem občine.

2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V letih 2021 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 2021 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 2021 je predvideno zadolževanje proračuna do višine 2.000.000 EUR za pokrivanje
investicijskih obveznosti proračuna občine, ki so uvrščene v načrt razvojnih programov
občine. Občina zadolževanje planira bodisi pri državnih skladih ali poslovnih bankah za
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financiranje planiranih investicij. Do zadolževanja pa bo občina pristopila šele, ko bodo znani
začetki izvajanja posameznih investicij - Pomurski vodovod II faza, večnamenska dvorana in
druge investicije, ki so vezane na pridobitev sredstev iz naslova javnih razpisov.
550 Odplačilo domačega dolga
Za odplačilo glavnice dolga iz najetega kredita v preteklih letih in v tekočem proračunskem
letu, je v proračunu 2021 predvidenih 60.000 EUR odplačil glavnice kreditov javnemu skladu
oziroma poslovnim bankam, v letu 2022 pa 120.000 EUR. Odplačilo dolga v letu 2021 in
2022 je planirano ob predpostavki, da se bo občina v letu 2021 oziroma 2022 zadolžila v
načrtovanem obsegu.
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III. POSEBNI DEL PRORAČUNA
OBČINE
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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.
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
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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 v letih 2021
in 2022 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 2021 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 2020 ocenjeno število sej in potrebna višina sredstev za delovna telesa občinskega sveta.
Sejnine so izračunane v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov občine Moravske
Toplice ( Ur. l. 121/2020).

V letu 2021 in 2022 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 in povrnitvi stroškov 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
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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 2022 se izteka mandat sedanjemu županu in občinskemu svetu. V skladu z zakonom o
lokalnih volitvah bo občina pokrila stroške izvedbe lokalni volitev in sicer pisarniški material
povezan z lokalnimi volitvami, stroške tiskanja glasovnic, stroške povezane z oglaševanjem,
poštnine, nadomestila članom občinske ter posebne občinske 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.
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 je župan imenoval podžupana, ki mu pomagata pri izvajanju določenih nalog,
za katere ju pooblasti župan.
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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 občine Moravske Toplice ter
 Drugi občinski odloki in pravilniki.
- 01019003 Dejavnost župana in podžupana
V letu 2021 in 2022 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.
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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 sta podžupana občine Moravske Toplice uvrščena v 36. plačilni razred. Ker
svojo funkcijo opravljata nepoklicno, jima pripada skladno z Zakonom o lokalni samoupravi
le 50% plače, ki bi jo dobila, če bi funkcijo opravljala 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.
Cilji delovanja
Letni cilj delovanja je izvrševanje odloka o proračunu za leto 2021 oziroma za leto 2022. V
letih 2021 in 2022 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.
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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.

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 organov Občine 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
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funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Moravske
Toplice.
V planu 2021 in 2022 so sejnine članov NO izračunane na podlagi ocene števila sej in
opravljenih nadzorov, ki temeljijo na programu dela nadzornega odbora in podatkih iz leta
2020 ter predhodnih let. V planu so vključeni tudi stroški za udeležbo članov NO na raznih
posvetih, seminarjih oz. strokovnih predavanjih, ki bodo v letu 2021 oziroma 2022
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 2021 in 2022 veljala ista izhodišča in predpostavke.
Nadzorni odbor Občine Moravske Toplice bo v letih 2021 in 2022 v okviru svojih
pristojnosti, v skladu z 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 2021 in 2022 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 2021 in 2022 opravil letno predvidoma 3 redne seje in 2 do 3 nadzore.
Za vsak izveden nadzor bo NO pripravil poročilo, s katerim bo seznanil župana in občinski
svet.
Potrebna sredstva za izvedbo načrtovanih aktivnosti nadzornega odbora v letu 2021 in prav
tako v letu 2022 se namenjajo za izdatke kot so nadomestilo za opravljanje funkcije (sejnine
in nadomestilo za opravljene nadzore), izdatki za strokovna izobraževanja (dnevnice in drugi
stroški) in materialni stroški.
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
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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.
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.
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0202 Urejanje na področju fiskalne politike,
- 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 2021 in 2022 občina ne predvideva nobenih aktivnosti povezanih z mednarodnim
sodelovanjem občin. V kolikor pa se bodo pojavile težnje po izvajanju projektov na tem
področju se bo tudi Občina Moravske Toplica vključila v sodelovanje.
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:
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 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 2021 določijo v višini 132.750 EUR in
v letu 2022 v višini 136.050 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
- 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.
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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 2021 predvidena v
višini 8.800 EUR in v letu 2022 v višini 9.500 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,
pogostitev in drugi spremljajoči izdatki, povezani s slavnostno prireditvijo. Sredstva za
izvedbo občinskega praznika se planirajo za leto 2021 in 2022 v višini 12.950 EUR.
Poleg sredstev za izvedbo občinskega praznika se v proračunu za leto 2021 in 2022 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 12.950
EUR za leto 2021 in prav tako za leto 2022.
Cilji podprograma:
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje izvedbe protokolarnih aktivnosti in doseganje
prepoznavnosti lokalne skupnosti.
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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, 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
2021 in prav tako v letu 2022 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.

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.
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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. 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, ki se izteče 2023.
Za potrebe črpanja EU sredstev iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in ESRR 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.
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V okviru podprograma povezovanja lokalnih skupnosti se zagotavljajo v letu 2021 in v letu
2022 sredstva za različne oblike povezovanja občin preko delovanja Razvojne agencije
Sinergija, ki je 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 cilj 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:
 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 2021
in prav tako za leto 2022 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 2020 povečujejo za 21.445 EUR.
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Število
prebivalcev

Sredstva za
nadomestila

ANDREJCI

209

945

1.045

1.990

BERKOVCI

42

540

210

750

BOGOJINA

561

1.350

2.805

4.155

BUKOVNICA

46

540

230

770

ČIKEČKA VAS

76

540

380

920

FILOVCI

495

1.350

2.475

3.825

FOKOVCI

179

945

895

1.840

IVANCI

244

945

1.220

2.165

43

540

215

755

IVANOVCI

140

945

700

1.645

KANČEVCI

60

540

300

840

KRNCI

55

540

275

815

LONČAROVCI

46

540

230

770

LUKAČEVCI

74

0

370

370

MARTJANCI

546

1.350

2.730

4.080

MLAJTINCI

204

945

1.020

1.965

MORAVSKE TOPLICE

812

1.350

4.060

5.410

MOTVARJEVCI

146

945

730

1.675

NORŠINCI

239

945

1.195

2.140

44

540

220

760

167

945

835

1.780

RATKOVCI

55

540

275

815

SEBEBORCI

471

1.350

2.355

3.705

SELO

262

945

1.310

2.255

SREDIŠČE

44

540

220

760

SUHI VRH

130

675

650

1.325

TEŠANOVCI

360

1.350

1.800

3.150

VUČJA GOMILA

267

945

1.335

2.280

6.017

23.625

30.085

53.710

NASELJE

IVANJŠEVCI

PORDAŠINCI
PROSENJAKOVCI

SKUPAJ

5,00 EUR
po preb.

SKUPAJ

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:
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 v KS do 100 prebivalcev nadomestilo v višini 200 EUR neto,
 v KS od 101 do 300 prebivalcev nadomestilo v višini 300 EUR neto,
 v KS nad 301 prebivalcev nadomestilo v višini 400 EUR neto.
Letno nadomestilo pripada tudi članom sveta krajevne skupnosti v višini 100 EUR neto.
Določeni zneski izplačil so opredeljeni v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine
Moravske Toplice, ki je bil sprejet na občinskem svetu v mesecu septembru 2020 in se začne
uporabljati s 1. 1. 2021.
Do povečanja planirani sredstev za delovanje Krajevnih skupnosti prihaja prav zaradi določil
zgoraj navedenega pravilnika.
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. Prav s spremembami, ki so vključene v Pravilnik o plačah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih organov Občine Moravske Toplice se želi spodbuditi še boljše delovanje in
sodelovanje ožjih delov občine pri pripravi ključnih programov občine.
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
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,
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 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...).
Višina sredstev, potrebnih za plače in prispevke delodajalca je v letu 2021 in 2022 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 2021 in 2022. V predlogu
proračuna se v skladu z navedenim predvidevajo sredstva za izplačilo plač in stroškov dela v
letu 2021 ter v letu 2022 za 14 zaposlenih.
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Pri izračunu potrebnega obsega sredstev za plače zaposlenih je upoštevan Zakon o ukrepih na
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni
uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/2019 in 139/2020).
Tako se pri načrtovanju potrebnih sredstev za stroške dela (sredstev za plače in druge izdatke
ter prispevke delodajalca za socialno varnost) za leto 2021 upoštevajo učinki vseh obveznosti,
ki izhajajo iz zakonov ali kolektivnih pogodb.
V povprečju bo v letu 2021 potrebna masa sredstev za izplačilo plač in drugih izdatkov
zaposlenim nekoliko višja od sredstev za tovrstne izdatke v letu 2020. Razlog je predvsem v
višjih obveznostih zaradi napredovanj, saj javni uslužbenci in funkcionarji, ki so napredovali
v letu 2020 v višji plačni razred v nazivu oziroma v višji naziv, pridobijo pravico do višje
plače iz tega naslova z decembrom 2020.
Poleg tega je treba upoštevati tudi dogovor o prenehanju veljavnosti ukrepa na področju
delovne uspešnosti, kar ureja Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v
javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19
in 139/2020). Ukrep je prenehal veljati s 1. 7. 2020, zato se od tega datuma dalje spet
izplačuje redna delovna uspešnost, prenehajo pa veljati tudi omejitve pri delovni uspešnosti iz
naslova povečanega obsega dela tako na individualni ravni, kot tudi na ravni skupnega obsega
sredstev pri posameznem proračunskem uporabniku, ki se lahko porabi za ta namen.
Deloma pa na rast vpliva tudi Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in
83/18), in sicer pri doplačilih do minimalne plače in pri višini regresa za letni dopust.
S proračunom so planirana sredstva za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega
obsega rednih delovnih nalog ter sredstva za delovno uspešnost iz naslova projektov. 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 upošteva zakonsko predpisana minimalna
višina, to je izplačilo regresa najmanj v višini minimalne plače. Do regresa za letni dopust so
upravičeni vsi javni uslužbenci in funkcionarji. 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 2021 in prav tako 2023 višina regresa za prehrano usklajuje vsakih šest
mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, na podlagi podatkov Statističnega urada
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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).
Konec decembra 2019 je bil v Uradnem listu objavljen sklep o uskladitvi minimalne premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki določa, da se
znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence s 1. januarjem 2020 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane
zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2019, v primerjavi s povprečno
plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2018 (ta koeficient
je znašal 1,043), tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za javne uslužbence trenutno znaša 30,53 EUR. Glede na povprečno gibanje plač
v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 se ocenjuje povečanje pokojninskih premij za 5,6% v
primerjavi z letom 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
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 2020, ocene makroekonomskih gibanj ter predvidene
potrebe v letu 2021 in v letu 2022.
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.
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- 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 2021 in 2022 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 2021 in 2022 se predvideva nadaljevanje s postopnimi
posodobitvami računalniške in programske opreme, ki postaja za vse večje potrebe po
elektronski izmenjavi podatkov zastarela in dotrajana. Prav tako so planirana sredstva za
nabavo najnujnejše pisarniške in druge opreme za potrebe občinske uprave, s postopno
zamenjavo dotrajane.
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:
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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 2021 in 2022 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
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.
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Cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je predvsem 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 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.
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. S sklepom št. 846-00001/2019-1 je župan dne 25. 2. 2019
imenoval poveljnika Civilne zaščite v Občini Moravske Toplice, njegovega namestnika ter
člane Štaba civilne zaščite, da opravljajo operativno – strokovno vodenje ter izvajanje nalog
zaščite, reševanja in pomoči.
Tako kot v predhodnih letih se tudi v letu 2021 in 2022 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
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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 2021 in 2022 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 2021 in 2022 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.
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 2021 in 2022 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. Osnova za določitev višine sredstev posameznim
naseljem v proračunu za leto 2021 in 2022 so površine vaško - gasilskih objektov iz uradnih
evidenc GURS.
Del sredstev za gasilstvo predstavljajo namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina
prejme iz državnega proračuna (požarna taksa) in se namenjajo za sofinanciranje nakupa
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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.
Sredstva požarne takse se v skladu s tretjim odstavkom 58. člena Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 3/1997-UPB) namenijo izključno za sofinanciranje nakupa
gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.
Merila, na podlagi katerih se izračunajo sredstva požarne takse za posamezno lokalno
skupnost so:
35 % - število poklicnih gasilcev
20 % - število prebivalcev v občini
15 % - ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč
10 % - velikost občine
10 % - število operativnih gasilcev
10 % - število požarnih in drugih intervencij v zadnjih dveh letih
Ostalih 30 % zbranih sredstev se nameni za izvajanje nalog (programov) širšega družbenega
pomena, ki jih določa Zakon o varstvu pred požarom opredeljenih v 5., 6., 7., in 8. točki 58.
členu zakona.
Namenska sredstva so zajeta v proračunu, kakor tudi v načrtu razvojnih programov kot
investicijski transferi neprofitnim organizacijam. Na podlagi vlog jih razdeljuje 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 2021 in 2022 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 SPV, 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 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.
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Predvidene so predvsem aktivnosti ob začetku novega šolskega leta - zagotavljanje dodatne
varnosti ob prvih šolskih dneh.
V proračunu 2021 in 2022 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:
A – Spremljanje prometnih tokov (območje občine Moravske Toplice)
1. stalna kontrola nad tehničnem stanju cestnih površin in prometne signalizacije.
2. stalne naloge
- izboljšanje prometne varnosti na območju občine Moravske Toplice
- umirjanje in spremljanje prometa (v sodelovanju s policijo);
- organiziranje dopolnilnih izobraževanj voznikov
- izpeljava različnih vrst preventivnih akcij za varnost prometa,
3. podpora pri izvedbi Moto rally (tetraplegiki in paraplegiki)
4. preko občinskega glasila – Lipnica – obveščati občane o delu SPV
B – Delo z osnovno šolsko mladino v smeri preventivnih akcij na šolah
1. aktivno sodelovanje z vodstvi osnovnih šol in mentorji prometne vzgoje
2. pregled delovanja in usmeritve šol v smeri varnosti prometa, načrti za posamezno šolo (varna
pot v šolo ….)
3. sodelovanje SPV na kolesarskih izpitih na osnovnih šolah (sodelovanje staršev)
4. sodelovanje pri pripravah in izvedbi občinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu«
5. sodelovanje in priprava šolske ekipe za državno tekmovanje »Kaj veš o prometu«
6. sodelovanje - izvedba širše akcije » prvi šolski dnevi«
7. obširna skupna akcija pod geslom »Dan brez avtomobila«
8. trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah
9. sodelovanje pri preventivnih akcijah, ki jih vodi AVP.
C – Nabava merilnikov hitrosti, za večjo prometno varnost
1. prijava na razpis - sofinanciranje prikazovalnikov "Vi vozite"
2. sprotno spremljanje prikazovalnikov hitrosti in objava rezultatov v občinskem glasilu Lipnica
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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
 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.
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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.
Področje vključuje podporo aktivni politiki zaposlovanja oziroma zmanjševanju in
spodbujanju zaposlovanja z aktivnim in usklajenim delovanjem gospodarskega,
izobraževalnega in delovnega sistema.
Vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja posamezniku povečuje možnosti za
uspešno iskanje zaposlitve, krepi usposobljenost posameznikov in jim pomaga do zaposlitve.
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:
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- 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 se v letih 2021 in 2022 planirajo v višjem obsegu kot
se ocenjuje realizacija 2020, saj je kar nekaj prijavljenih programov v letu 2020 ostalo brez
financiranja, prav tako pa se zaradi epidemioloških razmer javna dela, ki so bila odobrena, v
celoti niso mogla izvajati. Tako predvidevamo, da bodo ti programi v prihodnjih letih
ponovno prijavljeni na javni razpis.
Javna dela so se v preteklosti izvajala skladno z določili Zakona o urejanju trga dela ZUTD,
kar se pričakuje tudi za leto 2021. 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 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 2020
povprečna stopnja brezposelnosti 11,8%, tako da so javna dela s strani Zavoda sofinancirana v
višini 70% plače. V letu 2020 je bila stopnja brezposelnosti v občini nižja in je bil temu
primerno delež sofinanciranja tudi nižji (60 %), v preteklih letih pa je bil delež sofinanciranja
nekoliko višji (do 85%).
Izvajanje zaposlitvenih programov preko javnih del se predvideva na socialno-varstvenih,
izobraževalnih, kulturnih, turističnih in komunalnih področjih. Programi javnih del se bodo
financirali s strani občine tudi v letu 2021 in 2022 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 bil tudi v letu 2020 upravičen
do plače, izražene v deležu od minimalne plače po stopnjah strokovne usposobljenosti za
delo, ki ga je opravljal v programu javnega dela. Predvidevamo, da bo tako tudi v prihodnjem
letu 2021.
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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.
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.
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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
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, 7. 4. 2016 podalo pozitivno mnenje
o skladnosti sheme državne pomoči, ki je združljiva z uredbo Komisije (EU) št. 702/2014) in
dne 8. 4. 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.
Konec leta 2020 poteče veljavnost shem pomoči v kmetijstvu in gozdarstvu, ki so bile na
Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano priglašene v programskem obdobju od 2014
do 2020 – to so sheme državne pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu,
odobrene v skladu z Uredbo EU št. 702/2014, ter sheme pomoči de minimis v primarni
kmetijski proizvodnji, odobrene v skladu z Uredbo EU št. 1408/2013. Obe shemi bosta v
skladu z veljavno zakonodajo Evropske komisije podaljšali do 30. 6. 2023.
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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,
– 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:
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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.
Del sredstev je namenjeno tudi tekoči porabi na področju kmetijstva.
Občina Moravske Toplice načrtuje tudi v letu 2021 in 2022 pristopiti 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 za kar
bo zagotovila v proračunu ustrezno višini sredstev.
- 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 2021 in 2022 se planirajo sredstva za izvedbo programov in projektov, ki
bodo prijavljeni na razpise ministrstev v okviru nove finančne perspektive. 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)
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Postopki za uvedbo agromelioracije s komasacijo v Martjancih in Noršincih so se začeli že
leta 2019. Začetek izvedbe agromelioracije je bil predviden že letu 2020 z nadaljevanjem v
letu 2021, vendar s strani države še ni bilo objavljenega razpisa. Najavljena je objava razpisa
še v decembru 2020 oz. v začetku prihodnjega leta in s tem tudi dana možnost začetka
izvedbe agromelioracije, ki naj bi bila izvedena v dveh letih in sicer 2021 in 2022.
Cilj izvedbe agromelioracij (komasacij) je združevanje in ohranjanje obstoječih kmetijskih
zemljišč ter preprečevanje zaraščanja. Namen ukrepa je omogočiti boljšo obdelavo 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:
 se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču,
 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,
 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., leta 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
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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
2021 in 2022 so za ta namen v proračunu zagotovljena sredstva na osnovi predvidene porabe
v letu 2020.
Občina Moravske Toplice je skladno z zakonodajo dolžna pokrivati stroške prevoza in oskrbe
v azilu, za živali z njenega območja.
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
Tako kot v preteklih letih tudi v letu 2021 in 2022 občina v proračunu načrtuje sredstva za
vzdrževanje gozdnih cest.
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
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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.
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
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Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.
-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 2021 se v proračunu predvideva priprava
projektne dokumentacije za energetsko sanacijo javnih objektov v Občini Moravske Toplice
in prijava na morebitni 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 to v obsegu, ki še zagotavlja bodisi kontinuiteto del, bodisi podlage za pripravo na
investicije, je predviden v vzdrževanje občinskih cest.
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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, 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.
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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 2021-2025.
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.
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.
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Ker se na območju občine pojavlja plazenje tal se v proračunu občine za leto 2021 in v
prihodnjih letih predvidevajo sredstva za manjše sanacije le teh. V letu 2021 in v letu 2022 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 2021 in 2022 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,
 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.
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Zakonske in druge pravne podlage:
 Zakon o javnih cestah
 Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na 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 2021 in 2022 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 2021 in 2022 občina zagotavlja tudi sredstva za pokritje stroškov najema oporišč za
javno razsvetljavo.
Občina bo v letu 2021 in 2022 nadaljevala s pripravo projektne dokumentacije za ureditev
javne razsvetljave v posameznih naseljih občine, ter v prihodnjih letih nadaljevala tudi z
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.
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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
 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.
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- 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 2021 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 2021 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.
V sklopu projekta Rimska Čarda se predvideva ustanovitev podjetja, za kar je v proračunu
občine v letu 2021 zagotovljenih 10.000 EUR ustanovitvenega kapitala.
Podjetje bo nadaljevalo s pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter izvajalo
investicije na območju, ki ga zajema Odlok o lokacijskem načrtu za območje novega
zdravilišča Rimska čarda, Ur. l. št. 117/2003, namenjene turizmu.
V prihodnjem letu je za potrebe pridobitve koncesije potrebno opraviti še gradbena dela
potrebna za izdelavo hidrogeološkega poročila. Potrebno je izvesti čiščenje vrtine pred
izvedbo črpanja s kompresorjem, črpanje pri treh pogojih z globinsko in površinsko opremo
za črpanje, opraviti kemijska analiza vode in plina z interpretacijo podatkov ter izdelati
poročila izvedenih del in Hidrogeološkega poročila.
Predvideno je tudi načrtovanje in umestitev kampa ter pridobivanje zemljišč, ki niso v lasti
občine.
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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).
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
___________________________________________________________________________
Proračun 2021 in 2022
84

___________________________________________________________________________
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
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
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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.
Občina je vključena v projekt »Mreža postajališč za avtodome« (MPZA) zaenkrat z dvema
postajališčema za avtodome – Terme 3000 in Terme Vivat.
Namen vključevanja je prenos znanja in izkušenj pri načrtovanju postajališč ter v sodelovanju
s strokovnjaki vzpostaviti mrežo postajališč za avtodome s standardizirano opremo, skupno
predstavitev mreže in vanjo vključenih občin ter enotno nastopanje na evropski turistični
borzi. Zadnja leta se beleži se porast prodaje avtodomov in s tem tudi rast in razvoj postajališč
za avtodome. Zanimivo je, da epidemija ni pretirano vplivala na prodajo avtodomov, celo jo
je okrepila. Med epidemijo koronavirusa so se močno spremenile navade ljudi. Velik preobrat
se je zgodil v načinu dopustovanja, ker se beleži krepitev avtodomarstva. Prav tako zadnja
leta opažamo tudi velik porast avtodomarskih počitnikovanj v domačih krajih ob podaljšanih
koncih tedna in praznikih. Dejstvo je, da se Slovenija v zadnjih letih pospešeno razvija kot
kamping in karavaning destinacija tudi skozi projekt MPZA, kar seveda ni ostalo neopaženo
tako pri domačih kot tudi tujih turistih. Predvideni letni stroški sofinanciranja v letih 2021 in
2022 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.
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.
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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 2021 do 2025, ki je sestavni del proračuna občine za leto 2021 in
2022.
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 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
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 75% za
financiranje promocijskih dejavnosti občine, ki jih izvaja Turistično-informativni
center Moravske Toplice in druge institucije, 25% pa za ostale stroške promocije,
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 90% za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, ki pa se namenjajo na naslednji
način:










25% 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.
2,5% se nameni za turistična društva, ki se financirajo na podlagi javnega
razpisa,
12,5% 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.
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:
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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
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).
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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
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,
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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
 sanacijo manjših divjih odlagališč,
 dodatne odvoze iz ekoloških otokov in njihove ureditve.
Nadaljujejo se tudi vlaganja v posodobitev 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 sredstev 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 2021 in 2022.
Od 1. septembra 2019 v občini velja nov standard ravnanja z odpadki in nove cene, zbiranja
komunalnih in bioloških odpadkov ter nov način obračuna, kjer se sledi načelu »povzročitelj
plača«, ki je vtkano v evropsko in slovensko okoljsko zakonodajo. To pomeni, da so v novo
ceno zbiranja komunalnih odpadkov vključene tudi storitve, ki jih je do takrat namesto
občanov plačevala občina neposredno iz občinskega proračuna (zbiranje mešane embalaže po
sistemu rumene vreče, ravnanje z ločenimi frakcijami v zbirnem centru Fokovci, odvoz
kosovnih odpadkov na klic ter zbiranje nevarnih odpadkov s pomočjo premične zbiralnice).
Občani lahko kosovne in druge odpadke oddajo tudi v zbirnem centru v Fokovcih, kjer oddaja
ločeno zbranih frakcij občanom ne povzroča dodatnih stroškov, saj je že všteta v ceno.
Nepotrebni stroški se pojavljajo zlasti z dodatnimi odvozi nepravilno odloženih odpadkov na
ekoloških otokih, kjer neodgovorni povzročitelji velikokrat odlagajo tudi kosovne in
komunalne odpadke ter s tem poleg dodatnih stroškov pripomorejo tudi k neprimernemu
izgledu ekoloških otokov.
Dolgoročni cilji programa bodo usmerjeni v:
 uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine
odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč,
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 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, ki 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.
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Vsebina podprograma: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Tudi v letu 2021 in 2022 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 so se začela izvajati v
letu 2020 in se bodo 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
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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,
zdravje prebivalstva ter stanje okolja, Slovenija pa bo na tem področju popolnoma usklajena z
direktivo za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda.
Letni izvedbeni cilj:
Cilj za leto 2021 in 2022 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 2021 in 2022 v občini predvideva nadaljevanje sofinanciranja izgradnje malih
čistilnih naprav v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih
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 2021 in 2022 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 2021-2025, ki je sestavni del proračuna občine za leto 2021 in 2022.
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.
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V bližnji prihodnosti pa je potrebna tudi sistemska ureditev odvodnje v Filovcih, za kar je
potrebno najprej pridobiti dokumentacijo in šele nato pristopiti k sistemski ureditvi.
Za izboljšanje stanja okolja so pomembni tudi vodotoki, ki so potrebni nujnih vzdrževanj.
Tako se v proračunu za leto 2021 in 2022 za vzdrževanje občinskih vodotokov namenjajo
proračunska sredstva.
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.

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.
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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
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 2021 in 2022 sredstva namenjajo za spremembe in
dopolnitve OPN, ter izdelavo večjih OPPN in s tem povezane strokovne podlage.
Dolgoročni cilj glavnega programa:
Z načrtovanimi OPPN se bodo na posameznem območju določili prostorski izvedbeni pogoji
za gradnjo objektov in določil potek gradbeno inženirskih objektov, v kolikor le-ta še ni
urejena. Pri pripravi OPPN se upošteva hierarhično višji akt, veljavni Občinski prostorski
načrt Občine Moravske Toplice, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu
Občine Moravske Toplice (Ur. l. 67/17).
Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN se upošteva pogoje glede skladnosti s cilji
prostorskega razvoja občine, varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika
urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.
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.
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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.
- 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
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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 2021-2025. V letu 2021 se planira izgradnja
posameznih vodovodov, ki niso bili vključeni v sistem Pomurskega vodovoda I. faza, je pa
njihova izgradnja nujno potrebna. Prav tako se v prihodnjih letih načrtuje nadaljevanje
projekta »Pomurski vodovod II. faza«. V kolikor pa do skupnega projekta ne bi prišlo, pa bo
občina prisiljena izgrajevati preostale vodovode iz lastnih sredstev.
Prav tako kot za kanalizacijske sisteme, se poleg sredstev proračuna, za vzdrževanje
vodovodnih sistemov, namenjajo sredstva pobrana z omrežnino, ki jo kot upravljavca
sistemov pobirata komunalno podjetje Čista narava in podjetje Vodovod sistema B.
V letu 2021 in 2022 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 na osnovi navedenega pravilnika vključujejo 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.
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.
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- 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 900 EUR NUSZ 2020
KM2
po km2
V EUR

30%
NUSZ

3.904
777
11.586
732
1.573
11.959
2.812
4.892
708
2.635
1.619
860
1.136
1.247
12.171
4.292
25.386
2.649
5.026
658
3.141

1.171

ANDREJCI

5,06

4.554

BERKOVCI

1,61

1.449

BOGOJINA

6,99

6.291

BUKOVNICA

3,85

3.465

ČIKEČKA VAS

4,27

3.843

FILOVCI

9,1

8.190

FOKOVCI

6,03

5.427

IVANCI

4,37

3.933

IVANJŠEVCI

2,34

2.106

IVANOVCI

3,78

3.402

KANČEVCI

4,09

3.681

KRNCI

2,62

2.358

3,4

3.060

LUKAČEVCI

1,38

1.242

MARTJANCI

3,7

3.330

MLAJTINCI

6,28

5.652

8,6

7.740

10,18

9.162

3,16

2.844

PORDAŠINCI

2,42

2.178

PROSENJAKOVCI

6,66

5.994

LONČAROVCI

MORAVSKE TOPLICE
MOTVARJEVCI
NORŠINCI

vaškigasilski
domovi v 8 EUR za SKUPAJ
cca m2
m2
EUR

460,6

3.685

9.410

145

1.160

2.842

516,3

4.130

13.897

220

195

1.560

5.245

472

144

1.152

5.467

3.588

531,4

4.251

16.029

844

306,7

2.454

8.724

400

3.200

8.601

212

205,4

1.643

3.962

790

250

2.000

6.192

486

109,3

874

5.041

258

282,3

2.258

4.874

341

154,2

1.234

4.634

374

0

0

1.616

233
3.476

1.468

3.651

933,3

7.466

14.448

1.288

211

1.688

8.628

7.616

631,9

5.055

20.411

795

323,6

2.589

12.545

1.508

516,8

4.134

8.486

197

74,78

598

2.974

942

991,6

7.933

14.869
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RATKOVCI

2,77

2.493

SEBEBORCI

7,82

7.038

SELO

9,23

8.307

SREDIŠČE

3,8

3.420

SUHI VRH

3,17

2.853

TEŠANOVCI

7,37

6.633

VUČJA GOMILA

9,97

8.973

SKUPAJ

144 129.618

1.154
10.901
4.732
937
3.654
8.723
4.660

346

265,3

2.122

4.962

3.270

555,5

4.444

14.752

1.420

354,02

2.832

12.559

281

239,9

1.919

5.620

1.096

212

1.696

5.645

2.617

780,9

6.247

15.497

1.398

435,2

3.482

13.853

134.523 40.357

10.226

81.808 251.783

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 251.783 EUR in so se v
primerjavi z odobrenimi sredstvi iz leta 2020 povečala za 7,2% oziroma za 17.097 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 2021 in 2022 je bila na novo
upoštevana višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča odmerjena za leto 2020. Tako
se je pri izračunu sredstev upošteval kriterij 900 EUR po km2 in 30 % sredstev iz naslova
NUSZ po odmernih odločbah za stanovanjske površine za leto 2020.
Z zagotovitvijo določenih sredstev se želi posameznim naseljem omogočiti večja
samostojnost pri urejanju posameznih komunalnih in drugih objektih v naselju.
Občina si bo tudi v letu 2021 in 2022 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 2021 in 2022 se sredstva, ki so namenjena za urejanje komunalnih in drugih objektov v
naseljih v višini 120.000,00 EUR oziroma 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.
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Zakonske in druge pravne podlage:
 Stvarnopravni 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:
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.
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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 2021 in 2022 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 2021 in 2022 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.
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.
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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.
- 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 2021 in 2022 občina zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega
zavarovanja tistim osebam brez zaposlitve oziroma brez drugih virov dohodkov, ki so bili do
uveljavitve zakona o finančni razbremenitvi občin zavarovani na tej osnovi.
___________________________________________________________________________
Proračun 2021 in 2022
102

___________________________________________________________________________
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 2020 je znašala 32,83 EUR na zavarovanca
mesečno, kar je bila tudi osnova za izračun potrebnih sredstev za ta namen. Sprejet je bil
zakon o finančni razbremenitvi občin, ki predvideva prenos plačila zdravstvenega zavarovanja
brezposelnih iz občinskega v državni proračun vendar le za nove zavarovance, medtem ko bo
obveznost kritja prispevka za upravičence pred uveljavitvijo zakona še vedno krila občina.
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.
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.
V letu 2021 in v prihodnjih letih občina več ne planira sredstev za pokrivanje navedenih
stroškov. Sredstva za pokrivanje mrliško-ogledne službe bi naj po Zakonu o finančni
razbremenitvi občin zagotavljala država iz državnega proračuna.
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
 Zakon o finančni razbremenitvi občin
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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.
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, zaščita in ohranjanje
spomenikov - spomeniško kulturne akcije ter 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 se zagotavljajo
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. V kolikor pa bi bila občina
uspešna na javnem razpisu, pa se bo pristopilo k celovitemu urejanju posameznih objektov ter
k digitalizaciji naravne in kulturne dediščine
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- 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 bo kot soustanoviteljica javnega zavoda Pomurski muzej v letih
2021 in 2022 zagotovila del sredstev za sofinanciranje odkupa muzealij.
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.
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Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture. Knjižnica je središče za splošno
dostopnost knjižničnega gradiva in informacij, 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.
Poleg redne dejavnosti knjižnice občina sofinancira tudi stroške nakupa knjižničnega gradiva.
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.
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- 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. Občina bo v skladu s Pravilnikom o financiranju in
sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna občine
Moravske Toplice tudi v prihodnjih letih objavila javni razpis in financirala programe
izvajalcev kulturnih programov, ki se bodo prijavili in bodo izbrani na osnovi javnega razpisa
v skladu s Pogoji in merili za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov.
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 2021 in tudi v letu 2022 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 14.000,00 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 lokalni samoupravi
 Zakon o medijih.
1804 Podpora posebnim skupinam
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim
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 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
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 2021 in 2022 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 2021, ki temelji na
podpori in spodbujanju dejavnosti, ki poudarja in širi ohranitev madžarske narodne zavesti in
materinega jezika.
V letu 2021 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 izročilaplesnega, 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.
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 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 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.
 Finančna podpora Kulturno turistično mladinskemu društvu – Muravidékre (v obliki
članarine). V omenjeno društvo se povezujemo najemniki in lastniki etnografskih hiš in
ostale fizične in pravne osebe, ki delujemo na področju kulture, ohranjanja madžarskega
narodnega izročila, rokodelstva, etnologije, kulturnega turizma, da uresničujemo svoje
cilje na področju, kulture, turizma, mladinskega dela…
 Spodbujanje ohranjanja madžarskega jezika in narodne zavesti v programih vrtcev in šol
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
 Finančna podpora za program Magyarul a Muravidéken, ki ga izvaja Društvo
pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja.
 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, Zalaszántó) 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:
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 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.
 Tekoče vzdrževanje (tekoči stroški) etnografske hiše ALVARIUM v kateri se bodo
odvijali programi madžarskega značaja.
 Podpiranje madžarsko-madžarskih stikov na Goričkem in v Pomurju:
 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.
MNSS OMT s programom dela uresničuje svoje cilje na področju ohranjanja narodne
identitete, ter s tem prispeva h kakovostnejšemu življenju prebivalcev dvojezičnega območja
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 2021 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 2022.
Cilji, ki jih v občini skupaj z narodno skupnostjo želimo doseči v letu 2021 in 2022 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
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razvoj na tem področju in v višini, ki jih prejmemo iz Urada za narodnosti za ta namen na
osnovi odločbe za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone
madžarske narodne skupnosti.
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.
- 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
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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.
Tako kot v preteklih letih bodo tudi v letu 2021 in 2022 sofinancirane dejavnosti izvajalcev
športnih programov, ki bodo izbrani na javnem razpisu. 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 Odloka o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Moravske Toplice.
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 2021 in 2022 se v proračunu občine namenja nekoliko več 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 2021 in 2022 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
 Odlok 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 med 40 in 50 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.
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
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razliko do ekonomske cene, poleg tega pa tudi sredstva za izvajanje javne službe v primeru,
ko 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.

___________________________________________________________________________
Proračun 2021 in 2022
114

___________________________________________________________________________
Plačilo staršev v odstotku od cene programa
dohodkovn povprečni mesečni dohodek na
i razred
osebo v % od neto povprečne plače
1
2
3
4
5
6
7
8
9

do 18 %
nad 18 % do 30 %
nad 30 % do 36 %
nad 36 % do 42 %
nad 42 % do 53 %
nad 53 % do 64 %
nad 64 % do 82 %
nad 82 % do 99 %
nad 99 %

plačilo staršev v
odstotku od cene
programa
/
10 %
20 %
30 %
35 %
43 %
53 %
66 %
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. V skladu z zakonodajo pa mora občina pokrivati tudi manjkajoče
število otrok do polnega normativa v posameznih oddelkih. V takih primerih občina krije
stroške nezasedenega mesta v višini cene vrtca brez stroškov prehrane, 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 2020 in se
uporablja od 1. 3. 2020, 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.
Dolgoročni cilj programa je:
 zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo,
 zagotoviti pogoje za opravljanje predšolske dejavnosti na območju občine,
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 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 okviru sistemizacije za posamezno šolo. To je predvsem
tehnični kader, ki ga pa šola za izvajanje dejavnosti potrebuje. Tudi za šolsko leto 2020/2021
občina priznava OŠ Fokovci dodatne ure pouka pedagoškega kadra in s tem rešuje izvajanje
kombiniranega pouka na tej šoli.
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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 2020.
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 2021 se planirajo sredstva za ureditev Dvojezične osnovne šole
Prosenjakovci pod pogojem, da pridobimo sredstva iz državnega proračuna.
Dolgoročni cilj programa je:
 skrb za kakovostno osnovnošolsko izobraževanje,
 zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov.
Letni izvedbeni cilj je:
 zagotavljati materialne in prostorske pogoje za izvajanje osnovnošolskega programa
in programa glasbene šole,
 zagotavljati šolske prevoze,
 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 letih 2021 in 2022 občina
sofinancirala izvajanje dejavnosti glede na število otrok vključenih v posamezni zavod.
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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 170.000,00 EUR na podlagi opravljenih prevozov prevoznikov, izbranih na javnem
razpisu za šolsko leto 2019/2020, saj se je izvajalcem javnega prevoza na podlagi interventne
zakonodaje sprejete zaradi korona virusa SARS-COV-2, podaljšalo izvajanje storitev za eno
leto brez objave javnega razpisa.
Občina zagotavlja tudi prevoze učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s
prilagojenim programom v Murski Soboti , Center za sluh in govor v Mariboru ter Zavod za
usposabljanje, delo in varstvo Dornava 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,
 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
ter Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza v občini.
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- 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 cilj je 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.
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
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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,
 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,
 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.
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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 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
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,
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 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 večjo neodvisnost 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 letih 2021 in 2022 za
občino opravljal naloge, ki mu jih nalaga zakon o socialnem varstvu in občinski odlok,
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.
- 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 letih 2021 se načrtuje zaposlitev enega
družinskega pomočnika.
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
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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, saj se konec leta končuje izplačilo plače dosedanjemu družinskemu pomočniku,
novih pa v danem trenutku ni. V skladu z zakonom o finančni razbremenitvi občin pa se ti
stroški z letom 2021 financirajo iz državnega proračuna, tako da se občini povrnejo stroški
izplačil.
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.
- 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) ter 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
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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
ceno uporabnikom storitve pomoč na domu v višini 50% cene.
Občina vsako leto tudi financira srečanje starejših občanov, ki se izvaja preko krajevnih
skupnosti oziroma po posameznih naseljih in obdarovanje naših občanov v domovih za
starejše.
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
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podlagi Zakona o socialnem varstvu iz državnega proračuna. Postopke podeljevanja denarnih
pomoči vodi Center za socialno delo Pomurje, enota Murska Sobota.
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.
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 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:
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 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 2021 in 2022 se predvideva odplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v navedenih letih v
skladu s kreditnimi pogodbami.
- 22019001Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje
V letu 2021 in 2022 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 2021 in 2022 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.
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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
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 poraba 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.
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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
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 ter 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.
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- 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
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 v skladu z zakonom financirajo
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 v letih 2021 in 2022 nabava dveh novih
računalnikov in novega tiskalnika, ostalih vlaganj v novo opremo se v teh letih ne pričakuje.
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
povezani z opravljanjem strokovnih administrativnih in računovodskih storitev, ki jih opravlja
Občina Moravske Toplice v okviru občinske uprave.
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c) Kadrovsko stanje
V letih 2021 in 2022 se ne pričakuje novih zaposlitev in kljub spremembi 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, v katerem se je uradniški
naziv Vodje MIR spremenil, se ne pričakuje povečanja stroškov dela in bodo stroški dela
ostali na isti ravni kot v letu 2020.
2. Občinski odloki
MIR je v letu 2020 ponovno opozoril, da nekatere občine, ki jih pokriva, nimajo ustrezno
urejenih odlokov, kjer ni predvidenih kazenskih sankcij za določen prekršek, so sankcije 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 tam, 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 2021 in
2022, na odpravo teh napak obveščene s strani MIR, prav tako jim je bila ponujena strokovna
pomoč pri pripravi sprememb in dopolnitev odlokov. MIR si bo tudi v letu 2021 in 2022
prizadeval, da bi se odloki na območju delovanje MIR, zaradi lažjega izvajanja nalog MIR,
čim bolj 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).
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.
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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 vnaprej. 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.
c) Sodelovanje s službo Civilne zaščite
V času pandemije sodelujemo tudi s službo Civilne zaščite, predvsem na področju redarske
službe.
4. Pozicioniranje vloge medobčinske inšpekcije in redarstva
Inšpektorji in redar so pooblaščene uradne osebe, ki imajo pooblastilo za delovanje
neposredno na podlagi zakona ter vodijo upravne in prekrškovne postopke samostojno in
neodvisno. Inšpektorji delujejo samostojno in neodvisno pri obravnavanju konkretnih
primerov, delujejo 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 primeru, 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 ukrepanja inšpektorja v
stopnjevanju in sicer od izreka ustnega opozorila oz. odreditvijo 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, civilnodružbene pobude).
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Vnaprejšnje določanje točnih terminov je težavno iz različnih vidikov npr. vremenske
razmere, 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:

PODROČJE
PODROČJE VIDEZA NASELIJ
(JAVNE IN DRUGE POVRŠINE)
PODROČJE KOMUNALNIH
ODPADKOV

PODROČJE CEST
PODROČJE ODVAJANJA
ODPADNIH VODA
PODROČJE TURISTIČNE
TAKSE

PREDVIDEN TERMINSKI OKVIR
mesečni nadzor po občinah (strnjena naselja), najmanj 1x na
mesec
od marca do septembra
skozi celo leto, poostreni nadzor
od marca do oktobra
V kolikor pa bodo razmere, zaradi COVID19 omogočale, pa se
bo poostreno nadziralo tudi ekološke otoke po občinah.
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.
Nadzor se izvaja predvsem po skupinskih prijavah s strani
občine po potrebi.
Predvideva se en poostren nadzor in sicer od februarja do maja,
razen v času razglašene pandemije.

Tabela: Okvirni terminski plan za leto 2021 in 2022

7. Povzetek
Dolgoročni in letni cilji MIR v letu 2021 in 2022 strnjeno:
 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
 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
 Sodelovanje z drugimi službami, inšpekcijami in policijo:
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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
 Sodelovanje s službo Civilne zaščite v času pandemije
 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 na področju krajevne infrastrukture in drugih objektov, morajo
imeti načrtovane investicije zaključeno finančno konstrukcijo.
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
2021 IN 2025
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IV. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE MORAVSKE
TOPLICE V OBDOBJU 2021 – 2025
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 2021 - 2025 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.

Tako se v načrt razvojnih programov na ravni občine vključujejo vsi izdatki, ki spadajo v
naslednje skupine oziroma podskupine kontov:
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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
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.
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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
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
06039001 Administracija občinske uprave
 Transformacija javnih storitev občine z uporabo digitalnih orodij
V naslednjih desetletjih se bo digitaliziralo vedno več področij in aktivnosti v naših življenjih.
Odlašati z digitalizacijo pomeni zamujati priložnosti za gospodarstvo občine in življenje
občanov. Menimo, da bi lahko z digitalizacijo prispevali k zmanjšani porabi in zmanjšanju
stroškov ter pozitivno vplivali na okolje. Digitalizacija spodbuja gospodarstvo, kakovost
življenja občanov in zadovoljstvo z občinskimi storitvami.
Projekt prinaša pospešitev digitalne preobrazbe občine z uvajanjem novih digitalnih
tehnologij, partnerstvi in vzpostavitvami ekosistemov.
Sledimo cilju razvoja vzpostavitve in testiranje digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih
področij pametnih mest in skupnosti, standardizacijo zbiranja podatkov in drugo.
Predvideva se, da se bomo vključili v konzorcije občin in skupaj kandidirali na EU sredstva.
Občine bodo lahko sodelovale v več konzorcijih, vendar ne za isto rešitev.
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
 Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev
V investicijskih odhodkih na področju uprave so v letih 2021 in 2022 predvideni izdatki za
nakup opreme in obsegajo stroške nabave opreme s ciljem modernizacije obstoječe in
nadomestitve dotrajane opreme. V letih 2021 in 2022 se predvideva nadaljevanje s
posodobitvijo računalniške in programske opreme, ki je za vse večje potrebe po elektronski
izmenjavi podatkov zastarela in dotrajana. Prav tako se planira nakup 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
 Opremljanje enot in štaba civilne zaščite
Tudi v letu 2021 in 2022 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
 Sredstva za sofinanciranje nakupa opreme OGZ in društev
V letu 2021 in 2022 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 2021 in 2022 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.
11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Projekti, ki so predvideni za izvedbo v letu 2021-2025 so:
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 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.
 Ureditev centra v Prosenjakovcih
Predvidena je ureditev območja med JP 766361 in zadružnim domom Prosenjakovci. V tem
delu je javna pot v zelo slabem stanju zaradi težje motornega prometa do kmetijske trgovine.
Stanje poslabšuje še potok, ki ob malo večjem dežju poplavlja. Predvideva se ureditev
območja z rekonstrukcijo poti, voziščna konstrukcija se prilagoditi prometu, ureditev
odvodnje ter urbanistična ureditev (zelenica, ….) pred zadružnim domom. Projekt se uskladi z
načrtovano ureditvijo regionalne ceste s pločniki in javno razsvetljavo.
11029003 Zemljiške operacije
 Agromelioracija Martjanci-Noršinci
Namen izvedbe agromelioracije s komasacijo v Martjancih in Noršincih 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 izvedene agromelioracije s komasacijo 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.
V naslednjih letih naj bi se ohranila sedanja dinamika na področju vzdrževanja gozdnih cest.
Pretežni del financiranja je predviden iz državnih proračunskih sredstev, preostali del pa iz
proračuna občine (pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest gozdov).
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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
sanacije oz. obnove najbolj potrebne. Za navedena dela načrtujemo sredstva čez celotno
načrtovano obdobje v ocenjeni vrednosti glede na dosedanje izkušnje. V letu 2021 so
predvidene ureditve cest v Čikečka vas JP766102 in JP766731 v skupni dolžini 500 m, v
Središču JP766571 in na parc. št. 896 k.o. Središče, pot do HŠ Vučja gomila 57 ter
najnujnejša sanacijska dela na cestah po ostalih naseljih.
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 Ureditev križišča na vhodu v Moravske Toplice
Predvidena je ureditev križišča na vhodu v Moravske Toplice. S projektom je predvideno
izboljšanje preglednosti in prometne varnosti, optimalno vodenja prometa, ureditev ustreznega
odvodnjavanja meteorne vode s ceste, novi most čez potok Lipnica z ureditvijo struge, javna
razsvetljava ter prilagoditev ceste novim gabaritom. Nekoliko bo spremenjeno vključevanje
prometa iz stranskih cest. Izgradnjo bo delno sofinancirala tudi Občina Moravske Toplice in to
v tistem delu, ki bo glede na finančno konstrukcijo in veljavne predpise pripadal občini.
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Moravske Toplice sta podpisali
tripartitno pogodbo za izvedbo gradbenih del v mesecu oktobru 2020. Dela so se pričela v
decembru 2020, gradnja pa bo trajala 270 dni.
 Cesta Bogojina-Vučja Gomila
Most je bil izveden v letu 2019. V naslednjih letih je predvidena ureditev preostalega dela
ceste v dolžini cca 2500 m, ki je sedaj v gramoziranem stanju. Predvidena širina vozišča je 4
m z obojestranskimi bankinami. Je v fazi urejanja lastniških razmerij.
 Rekonstrukcija ceste v Krncih, JP765781
V sklopu rekonstrukcije ceste je predvidena sanacija gramoznega nosilnega sloja in
asfaltiranje 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 državne ceste, regionalne ceste III. reda, R3-724 skozi
naselje Prosenjakovci z gradnjo dveh nadomestnih mostov čez Ratkovski potok in gradnjo
enostranskega pločnika z javno razsvetljavo. Za investicijo so izdelani projekti v PZI obliki,
ki jih bo potrebno novelirati. 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 ca 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 in novelirati projektno dokumentacijo.
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 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 tem 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 vozišča 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. Je v fazi
urejanja lastništva.
 Ceste v Lončarovcih
Predvidena ureditev kategoriziranih cest v Lončarovcih obsega ceste JP766501, JP766511,
JP766494, JP766495 in JP766496. Skupna dolžina predvidenih rekonstrukcij meri cca. 965 m
s širino vozišča 3,0 m. Pričetek ureditve je v letu 2020 in se nadaljuje v naslednjih letih.
 Preplastitev 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 lokalne ceste se bo izvajala po
izvedbenem načrtu.
 Rekonstrukcija ceste Krncih JP765771 (proti pokopališču)
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 in izdelati izvedbeni načrt za gradnjo.
 Ceste v Ivanjševcih
Predvidena ureditev nekategoriziranih cest v Ivanjševcih obsega del ceste s parcelo št. 1640,
ki vodi do pokopališča v dolžini cca 250 m, cesto s parcelo št. 914 v dolžini cca 105 m in del
ceste s parcelo 2140 v dolžini cca 100 m. Skupna dolžina predvidenih rekonstrukcij meri cca
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455 m s širino vozišča 3,0 m. Dokumentacija se je pričela urejati v letu 2020, gradnja se
nadaljuje v naslednjih letih.
 Ureditev dela ceste v Selo 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. Izdelati je potrebno izvedbeni načrt.
 Sanacija Kratke ulice in Levstikove ulice v Moravskih Toplicah
Levstikova in Kratka ulica imata vozno površino v slabem stanju. Je polna manjših posedkov
in je bila zasilno že večkrat sanirana z zalivanjem razpok. V letu 2020 je bila izvedena ločitev
meteorne kanalizacije od komunalne, kar je še poslabšalo voziščno konstrukcijo. Za trajnejšo
rešitev je potrebno izvesti celotno rekonstrukcijo obeh ulic z obojestranskim oz. enostranskim
pločnikom. Preplastitev cestišča, zamenjava robnikov in preplastitev pločnikov. Dolžina
rekonstrukcije znaša 700 m in odcep do parcel št. 3076/16 in 3076/1.
 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 do iztoka v vodotok. Dolžina dela ceste je cca
100 m, dolžina kanalizacije se opredeli s projektno dokumentacijo.
 Rekonstrukcija mostu v Kančevcih čez Ratkovski potok
Za rekonstrukcijo mostu čez Ratkovski potok v Kančevcih je izdela projektna dokumentacija
gradnjo mostu kot vzdrževalna dela v javno korist. Z dokumentacijo so določeni pogoji
temeljenja in gabariti novega mostu glede na kategorijo ceste in njeno prometno obremenitev.
Karakteristike novega mostu so: AB izvedba dimenzije 7.20 x 4.80 m z pasovnimi temelji
mostu. Novemu mostu se prilagodi cesta, ki se izvede v širini 4.60 m – 6.00 m (2 x 2.30 m – 2
x 3.00 m), niveleta osi ceste na začetku in na koncu prilagodi obstoječi cesti, na katero se
naveže. Padci vzdolžne nivelete ceste se prilagodijo prej omenjeni cesti. Ob cesti se z obeh
strani izvede bankina.
 Ureditev ceste v Moravskih Toplicah, parc. št. 3664
Parcela št. 3664 k.o. Moravci je predstavljala neurejeno poljsko pot, ki je v prostorskih načrtih
predvidena kot dovozna pot do stavbnih zemljišč, ki se nahajajo južno od navedene poti. Ker
se je v letu 2020 pojavil investitor, ki je začel z gradnjo, se je uredila utrjena gramozirana pot
v širini 3 m z izkopom jarka na severni strani. Zaradi odvodnjavanja kmetijskih površin, se
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ureja lastništvo za potrebe ureditve odprtega jarka. V nadaljevanju se bo izvedla celotna
komunalna oprema (cesta, komunalni vodi).
 Ureditev dela ceste v Sebeborcih od parc. št.649/1 naprej
Od parcelne št. 649/1 naprej je predvidena ureditev makadamske ceste z neustreznim
gramoznim slojem, ki 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. Predhodno je potrebno urediti
lastništvo.
Rekonstrukcija občinskih javnih poti z ureditvijo odvodnje (JP 765611, JP 765631, JP
765531, JP 765521 in JP 765551). Javne poti se bodo rekonstruirale v skupni dolžini cca 2
km, v širini cestišča 3.00 m z obojestranskimi bankinami v širini 0.50 m. Po potrebi se
rekonstruira tudi spodnji ustroj. Asfaltni sloj se predvidi v debelini 6 cm.
 Cesta Martjanci proti črpališču, 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, del JP765961 in JP765871, v skupni dolžini cca 300 m in
širine voznega pasa 3 m. Zgradil bi se gramozni nosilni sloj in asfaltna prevleka v debelini 6
cm. V letu 2020 se izvaja pridobitev izvedbenega načrta.
 Cesta Bogojina - Čereg
Prvotno je bila zastavljena sanacija ceste v območju Čereg v dolžini cca 210 m. Dela obsegajo
sanacijo zgornjega ustroja skupaj z asfaltno površino, podaljšanje prepusta in manjši oporni
zid. Na terenu se kaže nenujnost opornega zidu. Glede na težave pri lastništvu, se je v letu
2020 izvedla 1. faza, ki je predstavljala ureditev odvodnjavanja, prikaz parcelnih mej.
Potrebna je projektna dokumentacija, ki prikaže natančen poseg na privat parcele.
 Ceste 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 Kančevcev v dolžini cca 880 m. Širina asfaltnega vozišča
je predvidena 3,0 m in preplastitev z enoslojnim asfaltom debeline 6 cm.
 Selo- rekonstrukcija dela ceste 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,
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se le ta prilagodi obstoječemu stanju. V kolikor lastniška razmerja na trasi niso urejena, jih bo
potrebno pred gradnjo urediti.
 Ureditev dela ceste v Kančevcih – parc. št. 2402
Predvidena je ureditev dela ceste na parceli 2402, k.o. Kančevci, na odseku od lokalne ceste
do meje s sosednjo občino. Gradnja obsega ureditev zgornjega gramoznega sloja in
asfaltiranje z enoslojnim asfaltom z ureditvijo odvodnjavanja. Predvidena dolžina meri cca
700 m, s širino asfaltne površine 3 m. Predhodno je potrebno preveriti lastništvo in obstoječi
potek poti. Pridobitev izvedbenega načrta.
 Preplastitev cest v notranjosti naselja Filovci
Po izgradnji novega vodovodnega omrežja v notranjosti naselja Filovci bo potrebno na novo
urediti asfaltno površino cest z dvoslojnim asfaltom debeline cca 6 cm+3 cm. Dolžina
predvidene ureditve meri cca 3.500 m in širina 5 m.
 Ureditev dostopne ceste v Berkovcih parcela št. 548/2 k.o. Berkovci
Cestni odsek je dejansko daljši priključek do objektov in poteka po zemljišču v k.o. Berkovci
s parc. št. 548/2. Dolžina je 70 m ter širina asfalta 2,5 m. Ureditev obsega delno sanacijo
zgornjega gramoznega ustroja, ter preplastitev z enoslojnim asfaltom.
 Rekonstrukcija priključka Lukačevci v Mlajtincih in odsek novega pločnika
Predvidena je rekonstrukcija priključka za Lukačevce v Mlajtincih, to je priključek JP 765051
na LC 269071, in odsek novega pločnika po naselju Mlajtinci in Lukačevci, ob JP 765041 in
JP 765041. Skupna dolžina predvidenega odseka znaša cca 230 m. Vzporedno se izvede nov
sekundarni vodovod s priključevanjem na primarni vodovod DN200 in pa uredi se tudi javna
razsvetljava po celotni dolžini ulice z osvetlitvijo prehodov za pešce. Priključek se izvede pod
pravim kotom in pločnik bo širine 1.50 m. Prilagodi se tudi odvodnja.
 Most na JP 765981 Vučja Gomila
Zaradi dotrajanosti obstoječega mostu, se izvede montažni most, uredi se struga potoka in
prilagodijo se kraki javne poti na novo stanje. Zasnova mostne prekladne konstrukcije temelji
na novih temeljih. Svetla odprtina mostu znaša 5.00 m
 Rekonstrukcija Ulice na bregu v Moravskih Toplicah
Predvidena je rekonstrukcija Ulice na Bregu (265381) v dolžini 700 m od JP 765351 do LC
265051 - Dolga ulica. Celostna rekonstrukcija ulice bo obsegala ureditev ceste s površino za
pešce, odvodnjavanje, obnovo javne razsvetljave in mostu. Projektna dokumentacija bo
prikazala vso ureditev ulice, tudi ureditev potrebnega lastništva.
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 Ureditev ceste na pokopališče Bukovnica
Dostop do pokopališča je potrebno urediti na normalno širino javne poti, urediti lastništvo.
Cesta do pokopališča prečko tudi prepust v lasti Republike Slovenije, katerega bo potrebno
razširiti in prilagoditi z ostalo okolico. Predvidena je priprava projektne dokumentacije.
 Rekonstrukcija javne poti Bogojina JP765451
Rekonstrukcija javne poti JP 765451 od cerkve do HŠ 165/A v dolžini cca 650 m. Obstaja
možnost razširitve javne poti ali ureditev enosmernega prometa. Prouči se s projektno
dokumentacijo.
 Rekonstrukcija javne poti Bogojina-Čereg JP765462
Rekonstrukcija javne poti JP 765462 od HŠ 167 naprej po izgradnji kanalizacije. Predhodno
bo potrebno urediti lastništvo in pripraviti vso potrebno dokumentacijo za gradnjo.
 Cesta Ivanci-Tešanovci
Zaradi širitve gramoznice Ivanci je bil med koncesionarjem Pomgrad d.d. in Občino
Moravske Toplice sklenjen dogovor za ureditev ceste Ivanci – Tešanovci JP 765091 od
pokopališča Ivanci do državne ceste. Omenjena cesta se ustrezno razširi na širino do 5 m z
obnovitvijo prepustov, ureditvijo bankin in asfaltiranjem.
 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 projektno-tehnične dokumentacije je odvisen od tega ali se
investicija bo izvajala kot novogradnja, rekonstrukcijo ali kot vzdrževana dela v javno korist.
Predvidena je izdelava tiste dokumentacije, na 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 gradbeno dovoljenje ali da se uredi lastništvo.
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,
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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 skozi uresničevanje ukrepov prispeval 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 Berkovcih
V pripravi je projektna dokumentacija 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 930 m.
 Javna razsvetljava Andrejci
Za javno razsvetljavo v naselju Andrejci se izdeluje projektna dokumentacija, ki bo določila
natančen obseg in način opremljanja naselja z javno razsvetljavo. Naselje obsega več območij
s skupinami hiš in eno daljšo obcestno pozidavo ob državni cesti. V letu 2020 so se izvedla
gradbena dela za JR ob državni cesti in lokacije stojišč istočasno z izgradnjo kabliranja
elektro trase. Dolžina JR bi znašala cca 7,6 km.
 Javna razsvetljava Bukovnica
Izvedba javne razsvetljave na podlagi obstoječe dokumentacije vezano na cesto Bukovnica –
Bukovniško jezero. Priprava projektne dokumentacije za preostanek naselja.
 Javna razsvetljava Sebeborci
Izvedba javne razsvetljave ob rekonstrukciji javnih poti. Priprava projektne dokumentacije, ki
bo prikazala točno dolžino.
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 Javna razsvetljava Martjanci-nadaljevanje
Območje križišča državne ceste in lokalne ceste LC 265011 v notranjost lokalne ceste v
dolžini 40 m je neosvetljen. Tako se predvideva podaljšanje javne razsvetljave v dolžini 70 m
ob lokalni cesti in v notranjost kolesarske steze proti vrtcu Martjanci.
 Javna razsvetljava Vučja Gomila
Za javno razsvetljavo v naselju Vučja Gomila se predvideva priprava projektne
dokumentacije, ki bo določila natančen obseg in način opremljanja naselja z javno
razsvetljavo. Naselje obsega več območij s skupinami hiš. Dolžina JR bo znana po idejni
zasnovi.
 Javna razsvetljava Suhi Vrh
Za javno razsvetljavo v naselju Suhi vrh se predvideva priprava projektne dokumentacije, ki
bo določila natančen obseg in način opremljanja naselja z javno razsvetljavo. Naselje obsega
več območij s skupinami hiš. Dolžina JR bo znana po idejni zasnovi.
 Ureditev JR ob JP 765451 Bogojina
Izvedba JR bo predvidena sočasno z rekonstrukcijo ceste in bo tudi ustrezno določena s
projektiranjem.
 Javna razsvetljava Ivanovci
Za javno razsvetljavo v naselju Ivanovci se predvideva priprava projektne dokumentacije, ki
bo določila natančen obseg in način opremljanja naselja z javno razsvetljavo. Naselje obsega
več območij s skupinami hiš. Dolžina JR bo znana po idejni zasnovi.
 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.

14 – GOSPODARSTVO
14039001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
 Ureditev poslovne cone Bogojina
V letu 2021 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.
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Namen poslovne cone je odgovoriti na povpraševanje investitorjev in privabiti investicije, še
posebej nove, ter domače ali tuje investitorje. MSP povprašujejo po prostorskih kapacitetah
zaradi tega, ker želijo izboljšati in povečati lastno poslovanje. Občina Moravske Toplice si
želi s prihodom MSP razvoj in rast gospodarskih aktivnosti v tem delu občine in povečevanje
zaposlitvenih možnosti za mlade, kvalificirane in izobražene kadre. Lokacija je atraktivna
glede dostopa do AC križa. Projekt zajema tudi digitalno promocijo in ureditev okolice cone z
urbano opremo in zeleno infrastrukturo. Predvideva se sofinanciranje iz EU sredstev.
Z investicijo bo občina zasledovala naslednje splošne cilje:
- izvajanje strateške usmeritve države na področju gospodarske konkurenčnosti in
razvoja,
- izvajanje strateške usmeritve regije na področju izboljšanja konkurenčnosti regije,
- uresničevanje razvojnih ciljev občine,
- skladnejši regionalni razvoj na demografsko ogroženem območju.
Občina bo z realizacijo investicije dosegla naslednje strateške in splošne cilje:
- gospodarski in socialni razvoj občine,
- gospodarsko rast in nova delovna mesta,
- spodbujanje nastajanja in rasti podjetij,
- razvoj poslovne infrastrukture, ki je v občini primanjkuje.
 Eko socialna kmetija Prosenjakovci
V letu 2021 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.
Predvideva se rekonstrukcija v objektu EKO SOCIALNA KMETIJA PROSENJAKOVCI, ki
predstavlja nadaljevanje urejanja notranjih prostorov. Obnovitvena dela v mansardi, ki bi
obsegala gradbeno obrtniška dela, strojne instalacije in elektro inštalacije ter zamenjavo oken
in ureditev sanitarij.
 Urejanje območja Rimska Čarda
V sklopu projekta Rimska Čarda se predvideva ustanovitev podjetja, za kar je v proračunu
občine v letu 2021 zagotovljenih 10.000 EUR ustanovitvenega kapitala.
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.
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V prihodnjem letu je za potrebe pridobitve koncesije potrebno opraviti še gradbena dela
potrebna za izdelavo hidrogeološkega poročila. Potrebno je izvesti čiščenje vrtine pred
izvedbo črpanja s kompresorjem, črpanje pri treh pogojih z globinsko in površinsko opremo
za črpanje, opraviti kemijska analiza vode in plina z interpretacijo podatkov ter izdelati
poročila izvedenih del in Hidrogeološkega poročila.
Predvideno je tudi načrtovanje in umestitev kampa ter pridobivanje zemljišč, ki niso v lasti
občine.
V prihodnje pa se bo ocenila možnost nadaljnjih kapitalskih vlaganj v navedeno podjetje v
obliki vlaganj premoženja v naravi.
Rimska čarda pomeni strateško investicijsko vlaganje za odpiranje delovnih mest v turizmu in
s turizmom povezanih dejavnostih ter povečevanje dodane vrednosti v turizmu. Projekt ima
potencial trajnostnega in zelenega razvoja turizma in je lahko v tem delu širše regije vzorčni,
pilotni projekt, ki optimalno izkorišča energetske potenciale pokrajine ob Muri. Razvoj okolju
prijaznega kampa v začetku razvoja območja, sledi umestitev zelenih tehnologij, koriščenje
geotermalnega vira pa omogoča razvoj širšega območja Rimska čarda. Projekt krepi
prepoznavnosti zelene turistične destinacije Moravske Toplice, omogoča povezovanje
ponudnikov s ciljem dviga kakovostnih zelenih turistični produktov ter nagovarja R&R
potencial glede koriščenja geotermalne energije. Rimska čarda omogoča vključevanje javnega
in zasebnega sektorja ter preko vzpostavitve centra za obiskovalce nudi možnost razvoja
edinstvenega doživljajskega, posamezniku prilagojenega turizma ter razvoj drugih dejavnosti
s s katerimi povezujemo raznoliko naravno in bogato kulturno dediščino.
Predvidena so sredstva za sofinanciranje vzpostavitev območja. Po letu 2025 pa pridobivanje
sredstev za RR in JZP.
14039002 Spodbujanje in razvoj turizma
 Izvedba projekta DIGIKUL
Operacija pokriva glavne in druge turistične destinacije v Pomurju. Zaradi omejitve sredstev
se operacija osredotoča na obogateno resničnost oz. augmented reality (v nadaljevanju AR),
saj slednja velja za najhitreje rastočo in uporabljeno v turizmu. Z AR želimo približati in
predstaviti kulturno dediščino Pomurja obiskovalcem v regiji in obiskovalcem spletne strani
visitpomurje.eu ter navezujočih se strani. Pri AR se prepletata resnični in virtualni svet, ki ga
uporabnik opazuje preko mobilne naprave (pametni telefon, tablica, namenska očala).
Ob AR produktih je predvideno razviti 5 integralnih turističnih produktov, ki bodo obogatili
turistično ponudbo in dopolnili doživljanje destinacije ob spoštovanju lokalne identitete,
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posebnosti, stvari, ki delajo Pomurje drugačno, posebno in zato zanimivo. Ob tem želimo
razviti najmanj dve 5* doživetji, ki bi bili pripravljeni tako daleč, da bi se lahko prijavili na
javni poziv v naslednjih dveh letih.
V Občini Moravske Toplice raste povpraševanje po trajnostnih oblika turizma, povezanih z
rekreacijo v naravi, lokalno gastronomijo in doživetji. Aktivno preživljanje prostega časa ni
samo športni turizem ali samo počitniški turizem. Je kombinacija obojega. Turistom omogoča
ob prenočitvenih kapacitetah na podeželju, aktivno preživljanje prostega časa s pomočjo
povezovanja različnih ponudnikov turistične dejavnosti.
V Moravskih Toplicah potekata Festival Ajde in Festival Bezga. Ideja razvoja produkta je
povezati tematski ponudbi obeh festivalov v doživetje, organizirati in izpeljati tako, da bo
produkt prišel do znanega kupca, ki bo z njim zadovoljen. Produkt bo razvit na podlagi
izhodišč, ki jih imamo (ponudba, ideje ponudnikov, vizija destinacije) in hkrati kar gost
pričakuje oziroma potrebuje (identificirane želje, predlogi, pričakovanja). Torej popeljati
obiskovalca do ponudnikov in po regiji, ki na temo ajde in bezga razvijajo svoje produkte in
so pripravljeni sprejeti gosta ter ga popeljati skozi svojo kmetijo, obrat, delo,…pri tem pa
spodbuditi obiskovalca, da se popelje do ponudnika s kolesom ali se odpravi na pot peš.
Digitalizacija kulturne dediščine
Način digitalizacije bo AR, ki deluje tako, da realni objekt ali prostor vzame kot osnovo in s
pomočjo različnih tehnologij dodaja miselno povezane podatke za poglobljeno razumevanje.
AR ni samo skupek tekstovnih ali multimedijskih informacij, ampak je tehnologija, ki je
oblikovana tako, da se uporabniku ponudijo primerne informacije v določenem časovnem in
prostorskem okvirju. AR omogoča ogled virtualnih modelov na terenu v realnem času.
Digitaliziralo se bo 5 lokacij – vsaj 5 objektov kulturne dediščine, ki se bodo povezale preko
aplikacije na digitalnem zemljevidu. Le-ta bo na voljo brezplačno uporabnikom in jo bo
mogoče spoznati tudi na lokacijah v regiji (Expano, Pomurski muzej, TIC Selo, Grad,
Lendava, TIC Jeruzalem,….). Virtualni zemljevid vodilne destinacije bo obogaten s 3D
prikazi petih turističnih produktov v Pomurju. Produkt bo pripravljen tako, da omogoča
možnost nadgradnje z novimi lokacijami ter razviti aplikacijo tako, da odpira možnosti
razvoja virtualnih nagradnih iger, s katero obiskovalci poglobijo poznavanje kraja in vodilne
destinacije in postanejo radovedni za nadaljnje odkrivanje in raziskovanje destinacije.
Operacija vključuje enote nepremične materialne kulturne dediščine, ki bodo predmet
digitaliziranja. V občini Moravske Toplice se bo digitaliziralo Rotundo oz. cerkev Sv.
Nikolaja.
Projekt DIGIKUL se izvaja preko Turistično informativnega centra Moravske Toplice, občina
pa prispeva le delež sofinanciranja za pokrivanje lastnega deleža.



Kolesarska veriga na podeželju
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Namen operacije je slediti ciljem kohezijske politike in z omogočanjem dostopnosti do ekoles vključevanje ranljivih skupin (starostniki, mladi, brezposelni) ustvariti pogoje oz.
doprinesti k razvoju trajnostne mobilnosti.
Sistem izposoje koles odpira nove možnosti mobilnosti tudi za tiste, ki nimajo avtomobila ali
ga ne želijo uporabljati na krajših destinacijah. Na območju LAS Goričko se bo z
vzpostavitvijo izposojevalne postaj s priključnimi električnimi kolesi razširila možnost izbire
prevoza. Izposojevalne postaje za kolesa so inovativen in uporabnikom prijazen, enostaven
način prevoza, ki se zlahka navezuje tudi na javni potniški promet in daje priložnost za razvoj
turističnih produktov z navezavo na mobilnost.
Operacija predvideva:
- vključevanje ranljivih skupin,
- kreacijo sodobnega inovativnega turističnega paketa v navezavi na trajnostno
mobilnost,
- promocijske aktivnosti,
- vodenje in koordinacijo.
Operacija bo razvila nove produkte in storitve z višjo dodano vrednostjo, ki bodo obogatili
lokalno ponudbo. Vključeni partnerji bodo preko projektnih aktivnosti usmerjali ciljne
skupine (brezposelni, invalidi, mladi) k podjetniškemu udejstvovanju, kar bo vplivalo na
zmanjšanje brezposelnosti na območju LAS Goričko.
Operacija je pomembna tudi z vidika uvedbe poenotenega regijskega sistema izposoje e-koles
in ostalih koles ter z okoljskega vidika, saj vpliva na manjše obremenitve okolja.
Z vzpostavitvijo polnilnih postaj in z možnostjo izposoje koles se bo spodbudila uporaba
čistih in energetsko učinkovitih koles ter čistih transportnih sistemov ter odprla možnost
razvoja turističnih produktov v navezavi z mobilnostjo.
 Obnovitev in izgradnja pohodniških poti
Pohodništvo postaja vedno bolj priljubljena rekreacija za domačine in turiste. Pohodniške poti
v nižinah so primerne za nordijsko hojo, sprehode, hitro hojo, tek in spoznavanje pokrajine z
nahrbtnikom. Na območju občine se organizira skozi leto več pohodov, ki so dobro obiskani.
Skozi občino vodita dve Evropski kulturni poti – Pot Sv. Martina in Evropske poti
reformacije. Cilj projekta je okrepiti pohodništvo skozi celo leto, četudi ni organizirano in
spodbuditi razvoj vodniške dejavnosti ter krepitev doživljajskega, posamezniku prilagojenega
paketa.
Predvideva se vzpostavitev omrežja pohodniških poti iz Moravskih Toplic mimo ponudnikov
turističnih storitev in lokalnih ponudnikov hrane in gostinskih storitev. Za vzpostavitev cca.
25 km omrežja in navezava na obstoječe poti se predvideva pridobitev EU sredstev v višini
80% v okviru programa okrevanja.
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 Ureditev kolesarskega omrežja in povezav med občinami
Izgradnja cca. 15 km kolesarskih poti in počivališč na območju občine Moravske Toplice.
Kolesarjenje je ena izmed najbolj trajnostnih oblik športne, rekreacijske in turistične
dejavnosti in povpraševanje po kolesarskih storitvah in zanimivih poteh se krepi. Kolo je
priljubljeno tudi kot vsakodnevno alternativno prevozno sredstvo. Vsekakor lahko z razvojem
kolesarskega turizma pripomoremo k razvoju kolesarske mobilnosti. Nenazadnje več
kolesarjev ustvarja tudi večje potrebe po vlaganju sredstev v izgradnjo kolesarske
infrastrukture in izboljšanje ponudbe. Vedno večja je težnja po povezovanju med občinami,
predvsem z Mursko Soboto in Beltinci, do katerih nimamo varnih povezav. Predvideva se
črpanje EU sredstev v višini 80%.
 Kolesarska povezava Bogojina-Gančani
Predvidena kolesarska povezava med občinama Moravske Toplice in Beltinci, natančneje
med krajema Bogojina in Gančani, ki bo služila v turistično - rekreativne in potovalne
namene. Za vzpostavitev celotne povezave je potrebno urediti kolesarski promet ob lokalni
cesti med naseljema Bogojina in Gančani v dolžini približno 4,5 km. Kolesarske površine
bodo sledile lokalni cesti in bi se vodile ločeno od vozišča. Pri pripravi dokumentacije se
mora upoštevati predvidena rekonstrukcija in širitev lokalne ceste, ki bi naj se v prihodnosti
prekategorizirala v državno cesto. Na območju kolesarske steze so predvidene premostitve
Lipnice in Ledave. Potrebno bo urediti lastništvo na podlagi projektne dokumentacije.


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.
 Večnamenska dvorana v Moravskih Toplicah
Predvidena je izgradnja osrednje nizko-energetske večnamenske dvorane namenjene
pripravam športnikov in rekreativcem, kongresnemu turizmu in kulturnim prireditvam.
Moravske Toplice z razmahom športno-rekreativnega turizma močno pogrešajo osrednjo
dvorano, ki bi bila namenjena notranji vadbi športnikov in rekreativcem. Sočasno pa nimajo
kapacitet za razvoj kongresnega turizma ter osrednjega prostora za kulturne in zabavne
prireditve. Večnamenska dvorana bi te potrebe zadovoljila, čeprav bi bila v glavnini
namenjena športu. Projekt podpirajo oboje terme oz. največja ponudnika turističnih storitev
Terme 3000 in Terme Vivat. Projekt podpira tudi Športna zveza Moravske Toplice.
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Večnamenski objekt se bo projektiral tako, da bo omogočal športno vadbo in organiziranje
tekmovanj ter z minimalnimi preureditvami postal prostor za kongrese, kulturne, zabavne,
plesne in družabne prireditve. Posebna pozornost bo namenjena vhodu v objekt z dovolj
prostorno halo in gostinskim lokalom, akustični obdelavi prostorov in posebej oblikovanemu
odrskemu delu. Uredila se bo tudi okolica dvorane.
Objekt bo energetsko varčen in bo koristil alternativne vire za hlajenje in ogrevanje. Projekt
bo koristil nepovratna sredstva, ki bodo na voljo.
Leto 2021 bo namenjeno pridobivanju projektne in investicijske dokumentacije. Leti 2022 in
2023 sta namenjeni izgradnji in opremi objekta. V letih 2024 in 2025 je predvideno urejanje
okolice in zunanjih prostorov, v 2026 in 2027 pa promocija in trženje.
 Uskladitev turistične signalizacije z zakonodajo
Predvidena je postavitev turistične signalizacije v skladu z elaboratom in pridobljenimi
soglasji DRSI. Postavitev bo potekala fazno s pričetkom v letu 2020 in nadaljevanjem v letih
2021 in 2022. Z elaboratom so določena stojna mesta za postavitev tabel, kakor tudi napisi na
lamelah, ki morajo biti usklajeni z zakonodajo.
 Kolesarska steza Martjanci – Noršinci – M. Sobota
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 agromelioracijo s 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 mimo trafo
postaje po JP 766771 je projektiran enostranski pločnik v dolžini cca 670 m. Pločnik je
projektiran v širini 1,60 m. Gradnja obsega vgradnjo cestnih robnikov, dvigovanje jaškov
meteorne kanalizacije ter asfaltiranje in ureditev JP 766771 z nadaljevanjem javne
razsvetljave, vodovoda in kanalizacije do konca parcele št. 3227/3 k.o. Moravci.
 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
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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. 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.
V preteklih letih je bilo pripravljenih več idejnih rešitev študentov. V začetku leta 2020 je
občinska uprava pripravila natečajno nalogo, na podlagi katere bi se izvedel javni natečaj za
pridobitev strokovno najprimernejše rešitve za urbanistično zasnovo središča Moravskih
Toplic. Zaradi dolgotrajnega usklajevanja in potrebnih postopkov smo se določili, da javnega
natečaja ne objavimo, zato smo pristopili k naročilu projektne dokumentacije za Idejno
zasnovo urbanistične ureditve centra Moravskih Toplic.
Zasnova bo pokazala analizo prostorskih, programskih in lastninskih danosti prostora,
temeljila bo na komunikaciji in analizi videnja razvoja (Občina Moravske Toplice, Terme
3000 in Vivat). Na podlagi tega se bo pripravila preliminarna zasnova z razporeditvijo
urbanih sklopov in predlogom ureditve prometa, saj skozi sam center poteka državna cesta.
 Gradnja pločnika z JR do Ulice na Bregu
Predvidena je gradnja pločnika z javno razsvetljavo ob cesti, ki vodi od Vivata do Ulice na
bregu. Dolžina pločnika meri cca 260 m. Pred gradnjo bo potrebno pridobiti del zasebnih
zemljišč in urediti dostope do kmetijskih zemljišč.
 Javna razsvetljava Cuber
Za javno razsvetljavo v zaselku Cuber bi bilo potrebno izdelati projektno dokumentacijo in na
podlagi tega zgraditi javno razsvetljavo. Dolžine za gradnjo je ocenjena na 650 m, projektna
dokumentacija se pripravlja.
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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
 Individualni priklopi na kanalizacijska omrežja
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 tlačni vod 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
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.
Dolžina kanalizacije meri cca 2500 m. Prva faza je pridobitev projektne dokumentacije in
gradbenega dovoljenja, v naslednjih letih izvedba.
 Kanalizacija Čereg Bogojina
Pridobljena je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ko bodo urejene
lastniška razmerja. Projektna dokumentacija prikazuje novogradnjo komunalne kanalizacija z
gravitacijskim delom, prečrpališče in tlačni vod. Iztok je v obstoječo komunalno kanalizacijo
na dveh lokacijah, ki vodita do čistilne naprave. Predvidena je gravitacijska komunalna
kanalizacija dolžine cca 1260 m, črpališče komunalne vode, tlačni vod dolžine cca 47 m,
elektro priključek in NN elektro dovod dolžine cca 30 m. V naslednjem letu je plan pridobitev
gradbenega dovoljenja.
 Kanalizacija v Moravskih Toplicah pš. 3664 - opremljanje zemljišč
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 je določen s projektom.
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 Kanalizacijski krak s črpališčem Podlipje
Predvidena je izdelava projektne dokumentacije in nato tudi gradnja fekalne kanalizacije za
odvajanje fekalne odpadne vode na območju Lipje v Bogojini, dolžine cca 235 m. Zgrajeno
bo tudi črpališče za tlačni vod. Predvideva se uporaba PVC in PEHD cevi. Natančen potek
trase je določen s projektom.
 Management odpadnih geotermalnih kopalnih in komunalnih vod
Investicija predvideva izgradnjo nove čistilne naprave v Bogojini velikosti 1000 PE in
izgradnjo sistema v dolžini 1.200 m; izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini 2.600 m do
čistilne naprave v Lukačevcih; povečanje zmogljivosti čistilne naprave v Lukačevcih iz 4.000
PE na 6.000 PE in dodatna gradbena dela ter okrepitev sistema MČN na območjih, kjer ni
smiselna gradnja kanalizacijskega sistema.
Predvideva se sofinanciranje projekta iz EU sredstev v višini 70%.
 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
Moravske Toplice. Za kontrolirano odvodnjo večjih količin meteorne vode je predvidena
izvedba kanala s priključitvijo na že zgrajeni cevovod ter iztokom v potok Mostec.
Uredile se bodo zaledne vode, ki se stekajo na območje ceste Ulica na Bregu. Predvideno je
kontrolirano vodenje na dveh lokacijah do odvodnega jarka na parcel št. 1281 k.o. Moravci s
podaljšanjem jarka do HŠ 11. Za ureditev odvodnjavanja bo potrebno pridobiti soglasje
Direkcije RS za vode in urediti lastništvo za potrebe jarka. S tem posegom se bo razbremenila
meteorna kanalizacija, ki je speljana proti Dolgi ulici in ob njej v iztok.
 Sistemska ureditev odvodnje Filovci
Potrebna je sistemska ureditev odvodnjavanja naselja Filovci, kar pomeni zajem celotnega
območja Filovskih goric, ki tangirajo preko državne ceste v naselje Filovci in naprej do
iztoka. Predvidena je trajna rešitev ureditve odvodnih jarkov in z njimi povezanim
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lastništvom. Predviden je pregled vseh premostitvenih objektov, ki predstavljajo črno točko in
pridobitev ustrezne rešitve.

16 – PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

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 nazivnega
premera DN63. Krak bo priključen na novozgrajeni pomurski vodovod.
 Vodovod Ivanci
Izdelana je bila projektna dokumentacija za obnovitev dotrajanega vodovodnega omrežja v
Ivancih. Del vodovoda je bil obnovljen že ob izgradnji 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.
 Vodovod Mlajtinci
V letu 2021 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 se je začela priprava 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.
Glede na stanje na terenu, izvedba vodovoda v pločnik in/ali vozišče povzroči ureditev
celotnega odseka cestišča in pripadajočih pločnikov. Potreben bo celoten pristop k urejanju
odseka.


Vodovod v Moravskih Toplicah ob cesti parc. št. 3664 k.o. Moravci opremljanje zemljišč
Predvidena je izdelava projektne dokumentacije in nato tudi gradnja vodovoda za zazidljiva
območja južno od ceste s parc. št. 3664 dolžine cca 400 m. Natančen potek trase je določen s
projektom.
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 Vodovod Kratka ulica
Predvidena je optimizacija vodovodnega omrežja na navedenem odseku, s katerim bi
izboljšali oskrbo s pitno vodo in zagotovili varnost pri morebitni okvari. Dolžina optimizacije
meri cca 160 m.
 Vodovod Rimska Čarda
Predvideva se izgradnja vodovoda od križišča Puconci – Sebeborci do območja Rimska čarda
in do obstoječega objekta Sebeborci 2. Predhodno je potrebno urediti projektno
dokumentacijo, pridobiti vsa soglasja in mnenja, saj se predvideva trasa ob državni cesti po
ozemlju občine Moravske Toplice in nato po ozemlju Mestne občine Murska Sobota.
Potekajo dogovori z Mestno občino Murska Sobota za skupno pripravo dokumentacije in
izvedbe. Vodovod mora biti dimenzioniran tako, da se bo lahko iz njega napajalo celotno
območje Rimske čarde. Predvidena dolžina vodovoda bi bila cca 1,5 km, dimenzija se določi
s projektom.
 Vodovod Moravske Gorice 21-19
Predvidena je optimizacija vodovodnega omrežja na navedenem odseku, s katerim bi
izboljšali oskrbo s pitno vodo in zagotovili varnost pri morebitni okvari. Dolžina optimizacije
meri cca 260 m.
 Rekonstrukcija vodovoda ob JP 765451 Bogojina
V tem planskem obdobju je predvidena izdelava tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo
vodovoda v sklopu celovite ureditve javne poti. Vse tehnične in ostale karakteristike
kanalizacije, kakor tudi natančnejša dolžina se bodo določile z navedeno dokumentacijo.
 Transportni vod Martjanci – Bogojina
Cevovod med Martjanci in Bogojino v dolžini 6 km je star več kot 35 let in je iz PVC DN200.
Zaradi dotrajanosti bi bilo potrebno zamenjati štiri glavne linijske ventile DN200 in dva
zračnika.
 Sekundarno vodovodno omrežje v naselju Sebeborci
Za potrebe priključevanja novogradenj v delu naselja Sebeborci je potrebno izvesti
manjkajoči sekundarni vod PEHD fi63 v dolžini 230 m.
 Transportni vod od občinske meje do prečrpališča v M. Toplicah
Transportni vod preko katerega se oskrbuje cela občina Moravske Toplice, PVC DN200, je
bil zgrajen okrog leta 1980. Zaradi starosti in pomembnosti, saj predstavlja glavno transportno
pot za distribucijo vode v občini, bo potrebno izvesti zamenjavo, ker bo v primeru pokanja
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cevi, kljub novemu vodohranu Bogojina, prihajalo do motenja dobave vode v naselju,
vključno s kopališkimi kompleksi Term 3000 in Term Vivat.
 Vodovodna povezava Martjanci
Predvidena je izvedba manjkajoče povezave transportnega voda DN200 s sekundarnim
cevovodom DN150 v križišču pri HŠ Martjanci 26. Izgradnja je bistvenega pomena, ker
zaradi neizvedene povezave prihaja do nihanja tlaka v naselju Martjanci.
 Transportni vod Tešanovci – Bogojina
V naselju Bogojina je zgrajen novi vodohran, ki se napaja preko obstoječega, 35 let starega
cevovoda PVC DN200. Na odseku od meje k.o. Tešanovci do križa Bogojina, dolžina cca 800
m, je vodovod v izredno slabem stanju, saj prihaja do okvar dvakrat na leto.
 Transportni vod Bogojina
V Bogojini je izgrajeni novi vodohran, ki se napaja preko obstoječega, 35 let starega
cevovoda PVC DN200. Večji del trase voda poteka po opuščeni dovozni poti, ki je bila pred
leti zasuta, tako da je cevovod trenutno na globini cca 4-5 m. V primeru okvare bi bilo
popravilo zaradi globine in težke dostopnosti oteženo, zelo drago in dolgotrajno. Kar bi
pomenilo, da ves čas okvare bi bil vodohran Bogojina zaprt in izključen iz vodovodnega
sistema.
 Sekundarno vodovodno omrežje v naselju Lukačevci
Obstoječe vodovodno omrežje v naselju Lukačevci je bilo zgrajeno pred več kot 40 leti, s
prostovoljnim delom krajanov. Vodovod v naselju je v slabem stanju, okvare so dokaj
pogoste, hidrantskega omrežja ni.
 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.
 Vodovod Suhi vrh
Predvidena je rekonstrukcija obstoječega dotrajanega vodovodnega kraka v Suhem vrhu na
lokaciji od občinske ceste do HŠ20c, v dolžini cca 140 m. Predvidena je vgraditev PEHD
cevi, nazivnega premera DN63. Pred vgradnjo bo potrebno urediti tudi lastništvo.

___________________________________________________________________________
Proračun 2021 in 2022
161

___________________________________________________________________________
 Sekundarni vodovodni kraki 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.
Predvidena je izgradnja manjkajočih krakov vodovoda v naseljih SELO, BOGOJINA, SUHI
VRH, ČIKEČKA VAS - SELO do parcele št. 3304 k.o. SELO, od HŠ 99 – 130 Suhi vrh,
Čikečka vas do HŠ 38, Bogojina HŠ 4A – 8.
 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 prvi razpis za »pomurski vodovod«, vendar zaradi premajhnih
razpoložljivih sredstev ministrstva, nekatera naselja vanj niso bila uvrščena. Zato se pričakuje
nadaljevanje gradnje »pomurskega vodovoda« po principu prve faze. Občina Moravske
Toplice je v ta razpis vključila 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 Filovcev ter po ravninskem in hribovitem delu Filovcev v dolžini 13 km,
Bukovnica v dolžini 5,2 km , del naselja Fokovci in povezovalni transportni vod od sosednje
puconske občine do državne ceste v notranjosti naselja Sebeborci (VPUS) v dolžini cca 3,0
km.
 Sanacija in širitev vodovodnih omrežij
Predvideva se nadaljnje vlaganje v vodovodno omrežje in da bodo na voljo sofinancerska
sredstva. Voda je strateška dobrina in predvidevamo, da bo v prihodnje pozornost veljala
učinkoviti rabi vode, predvsem pitne vode, zato bo potrebno stalno izboljševati in
nadgrajevati sistem, predvsem z vidika varnosti, kakovosti in optimizaciji porabe vode.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
 Ureditev komunalnih objektov v naseljih
V letu 2021 in 2022 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 sanacij in ureditve
objektov v posameznih naseljih v občini.
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 Rušitev starega vaškega doma 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. Istočasno z rušitvijo je potrebno izvesti statično
oporo zadnje stene objekta, ki ostane v skladu z dogovorom z lastnikom sosednje parcele.
 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.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18059001 Programi športa
Tako kot v preteklih letih bo občina tudi v letu 2021 in 2022 zagotavljala sredstva za
investicijsko vzdrževanje in obnovo športnih objektov v skladu z javnim razpisom za
področje športa.
 Ureditev športne infrastrukture v Občini Moravske Toplice
Predvideva se izgradnja manjkajoče športne infrastrukture v okviru športno rekreacijskih
centrov v Občini Moravske Toplice ter priprava projektnih dokumentacij za prijavo projektov
na razpise za sofinanciranje.
 Slačilnice z nadstreškom in igrišče Krnci
Projekt predvideva izgradnjo slačilnic in nadstreška na igrišču v Krncih. Projekt je bil
predmet prijave na razpis Fundacije za šport 2020 in pomeni zagotovitev manjkajoče športne
infrastrukture v okviru športno rekreacijskih centrov v Občini Moravske Toplice. V letu 2021
se predvideva izvedba zaključnih del in priprava projektne dokumentacije za pridobitev
uporabnega dovoljenja.
 Igrišče z umetno travo za hokej na travi
Projekt predvideva izgradnjo igrišča z umetno travo za igranje hokeja na travi v območju,kjer
je že obstoječe travnato nogometno igrišče. Projekt pomeni zagotovitev manjkajoče športne
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infrastrukture v okviru športno rekreacijskih centrov v Občini Moravske Toplice. Predvideva
se priprava projektne dokumentacije in izgradnja igrišča. Projekt je bil predmet prijave na
razpis Fundacije za šport za sofinanciranje v letu 2021.

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.
 Vrtec Fokovci
Predvidena je izgradnja biološke čistilne naprave za potrebe komunalne odvodne vode iz
objekta vrtec Fokovci s ponikovalnim poljem. BČN je predvidena v velikosti, ki bo zadoščala
za pokrivanje celotnega objekta.
19039001 Osnovno šolstvo
 Investicija OŠ Bogojina
Ocenjuje se tudi potreba po dodatnih šolskih prostorih, zato je v izdelavi projektno
dokumentacija, s katero bi se določila potrebna površina in lokacija dodatnih prostorov. Pred
gradnjo bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
 Rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci
Predvidena je novogradnja manjkajočih objektov (pomožne večnamenske stavbe, nadstreška
terase I. triade) in rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci. Pomožna večnamenska stavba velikosti
60 m2 bo postavljena na SZ strani obstoječega objekta DOŠ Prosenjakovci. Strešna
konstrukcija bo vpeta v obstoječi objekt. Nadstrešek terase I. triade bo dodan na
severozahodni strani obstoječega objekta in bo maksimalnih dimenzij 7,6 x 3,9 m. Pri
rekonstrukciji DOŠ Prosenjakovci se predvideva zamenjava strojnih in elektro inštalacij. Z
zamenjavo je predvideno poseganje v talno ploščo, kar predstavlja poseg v nosilno
konstrukcijo.
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SKUPNI ORGAN MEDOBČINSKIH INŠPEKCIJSKIH SLUŽB
 Nabava osnovnih sredstev MIR
Za potrebe nemotenega delovanja MIR se v letih 2021 in 2022 predvideva zamenjava
najnujnejše dotrajane opreme – računalniške in druge opreme.

Pripravila občinska uprava
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