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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE  
ZA LETO 2021 

 
 

1. UVOD 
 
Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o 
javnih financah. Poslovno poročilo občinskega proračuna pa je v skladu z Zakonom o 
računovodstvu, Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov 
ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna sestavni del zaključnega računa. 
 
Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo tako vsi posredni in 
neposredni uporabniki proračunov pripraviti zaključne račune. Zaključni račun predstavlja 
prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem 
računu proračuna občine so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, 
uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavne sistemske zakonodaje na 
področju javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.  
 
Zaključni račun se sestavi za proračun in za finančne načrte neposrednih uporabnikov. 
Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega 
računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta 
neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Pri 
sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se 
upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.  
 

2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN 
LETNEGA POROČILA  

 
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. 
Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi zaključnega računa državnega proračuna kot tudi 
pri pripravi zaključnih računov občinskih proračunov. 
 
Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov 
neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih in posrednih 
uporabnikov so bili upoštevani naslednji predpisi: 

 Zakon o javnih financah 
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 Zakon o računovodstvu  

 Zakon o financiranju občin 

 Zakon o izvrševanju proračuna (ZIPRS) 

 Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava  

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava  

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu  

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev   

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna  

 Slovenski računovodski standardi, ki niso v nasprotju z Zakonom o računovodstvu 

 Drugi predpisi, pravila in navodila Ministrstva za finance ter drugi državni predpisi 

 Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2021 s spremembami ter 

 Statut in drugi odloki in predpisi občine. 
 

3. STRUKTURA IN VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

 
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021 upošteva strukturo 
proračuna za preteklo leto. Zaključni račun proračuna vsebuje: 

I.  Splošni del zaključnega računa proračuna občine Moravske Toplice za leto 2021 
II.  Posebni del zaključnega računa proračuna občine Moravske Toplice za leto 2021 
III.  Realizacijo Načrta razvojnih programov 2021 
IV.  Obrazložitve zaključnega računa proračuna. 

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE 
Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa proračuna ki 
so naslednji: 

1. Bilanca prihodkov in odhodkov 
2. Račun finančnih terjatev in naložb in 
3. Račun financiranja. 
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II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA  PRORAČUNA OBČINE  
Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih 
uporabnikov. Pri tem se upošteva institucionalno klasifikacijo iz sprejetega proračuna za leto 
2021, za katerega se pripravlja zaključni račun. 
 
V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani: 

- Realizacija leta 2020  
- Sprejeti proračun leta 2021 
- Prerazporeditve 2021 
- Veljavni proračun 2021 
- Realizirani proračun 2021 
- Primerjava med realiziranim proračunom 2021 in realiziranim proračunom 2020 
- Primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom 2021 in 
- Primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom 2021 
 

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
Realizacija Načrta razvojnih programov Občine Moravske Toplice za leto 2021 je 
pripravljena v skladu s sprejetim NRP-jem in omogoča primerjavo in preglednost NRP s 
sprejetim proračunom. Tako so projekti prikazani po institucionalni in programski 
klasifikaciji in proračunskih postavkah, ki so razdeljene še po ekonomski klasifikaciji.  
V tabeli je prikazan sprejeti rebalans Načrta razvojnih programov za leto 2021, 
prerazporeditve po sklepu župana, veljavni proračun z upoštevanimi prerazporeditvami in  
realizacija za leto 2021.  
 

IV. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve: 

1. Splošnega dela zaključnega računa, 
2. Posebnega dela zaključnega računa, 
3. Izvajanja načrta razvojnih programov, 
4. Podatkov iz bilance stanja na dan 31. 12. 2021 in 
5. Upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa. 

 
Obrazložitve zaključnega računa vsebujejo tudi posebne tabelarne priloge in grafe. 
 
IV/1  OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna zajema:  

1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in njihove  
spremembe med letom 
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1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem 
presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo 
pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, 
presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem, 

1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v 
skladu z 40. členom ZJF 

1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom 
1.5. Poročilo o porabi  sredstev proračunske rezerve 
1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije. 

 
IV/2  OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa pripravijo neposredni uporabniki  proračuna 
in zajema obrazložitve realiziranih finančnih načrtov neposrednih uporabnikov in je 
sestavljena iz:: 

2.1. Poročila o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika proračuna 
2.2. Poslovnega poročila neposrednega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih 

ciljih in rezultatih. 
 

 IV/3 OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV  
 
IV/4  OBRAZLOŽITEV IZ BILANCE STANJA  
 
IV/5  POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZR  
 
IV/6  ZAKLJUČEK  
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IV/1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
PRORAČUNA 
 
Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna zajema: 
 

1.1.  Opredelitev makroekonomskih izhodišč 
 
Ministrstvo za finance mora v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah obvestiti občine 
o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna. V 
skladu z Zakonom o financiranju občin je dolžno občinam do 30. septembra posredovati 
izračun primerne porabe.  
 
Ministrstvo za finance - Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti je dne 7. 10. 2020 
občinam posredovalo predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi 
za leti 2021 in 2022. Prav tako je bil posredovan proračunski priročnik za pripravo 
proračunov občine za leti 2021 in 2022 z izhodišči za pripravo predloga proračunov ter 
finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.  
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je pripravil Jesensko 
napoved gospodarskih gibanj za leta 2020-2025. Na osnovi priporočila Ministrstva za finance, 
Direktorata za proračun, Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, so bili ti podatki 
iz Jesenske napovedi podlaga za pripravo občinskega proračuna za leto 2021. Napoved naj bi 
služila tudi kot delovni pripomoček pri sestavi finančnih načrtov proračunskih uporabnikov. 
 
Pri pripravi proračuna za leto 2021 so bili upoštevani podatki o višini primerne porabe, 
dohodnine in finančne izravnave za leto 2021, ki so bili posredovani s strani Ministrstva za 
finance. Upoštevana je bila višina povprečnine 628,20 EUR, ki je bila določena z Dogovorom 
o višini povprečnine za leto 2021 in 2022 med Vlado in reprezentativnimi združenji občin. 
Višina dogovorjene povprečnine je bila določa tudi Zakonom o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2021 in 2022.  
 
Način izračuna primerne porabe in vire za njeno financiranje določa Zakon o financiranju 
občin. Pri pripravi proračunskih izhodišč in proračuna ter njegovih sprememb smo tako 
izhajali iz določil Zakona o financiranju občin in Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije ter predvidene višine povprečnine za leto 2021, ki nam je bila tudi osnova za 
izračun primerne porabe za leto 2021. Z izračunanim zneskom primerne porabe mora občina 
zagotavljati zakonske in ustavne naloge na svojem območju.  
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Pri izračunu in pripravi predloga proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021 oziroma 
pri pripravi predloga rebalansa proračuna za leto 2021 smo upoštevali naslednje elemente: 

 znesek povprečnine na prebivalca v višini 628,20 evrov 

 Plače - Pri načrtovanju obveznosti iz naslova stroškov dela se je izhajajo iz števila in 
strukture zaposlenih ter kadrovske politike občine v povezavi s predpisi, ki urejajo 
plače in druge pravice iz delovnega razmerja v javnem sektorju.  
Na določitev mase sredstev za stroške dela so vplivali, 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 so tudi občine pri načrtovanju potrebnih sredstev za stroške dela (sredstev za 
plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost) za leto 2021 
upoštevale  učinke vseh obveznosti, ki izhajajo iz zakonov ali kolektivnih pogodb.  
V povprečju se je v letu 2021 masa sredstev za izplačilo plač in drugih izdatkov 
zaposlenim načrtovala nekoliko višje od sredstev za tovrstne izdatke v preteklih letih.  
Razlog je predvsem v višjih obveznostih zaradi napredovanj. 
Poleg navedenega se je upošteval 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 
(ZUPPJS2021), objavljenem v Uradnem listu RS št. 75/2019 in 139/2020. 

 
Priprava proračuna za leto 2021 je izhajala iz ocene realizacije proračuna preteklega leta tako 
na prihodkovni kakor tudi na odhodkovni strani. Upoštevana so bila izhodišča, ki nam jih je 
posredovalo Ministrstvo za finance za pripravo predlogov proračunov za leto 2021 in 
navodila iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2021. 

 
V skladu s temi izhodišči so bili ovrednoteni posamezni programi ter zagotovljena sredstva za 
pokrivanje le teh.   
 
Pri predlogih investicijskih programov so imele prednost že začete in nedokončane investicije 
in investicije v sprejetih načrtih razvojnih programov.  
 
V skladu z 18. členom ZJF so bila neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom 
posredovana navodila za pripravo finančnih načrtov. K navodilom so bila priložena tudi 
makroekonomska izhodišča prejeta s strani Ministrstva za finance. Na osnovi omenjenih 
navodil so neposredni proračunski uporabniki - občinska uprava in krajevne skupnosti 
pripravili predloge finančnih načrtov. Finančni načrti krajevnih skupnosti so bili pripravljeni 
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na oceni lastnih sredstev teh proračunskih uporabnikov in so bili v celoti vključeni v proračun 
občine, preostala proračunska poraba po proračunskih porabnikih pa je bila usklajena z 
razpoložljivo višino proračunskih sredstev. 
 

 

1.2.  Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem 
presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna občine  

Proračun Občine Moravske Toplice z Odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za leto   
2021 je bil sprejet na 15. redni seji občinskega sveta dne 2. 2. 2021 in je bil objavljen v 
Uradnem listu RS št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021. Celotno gradivo proračuna Občine Moravske 
Toplice za leto 2021 (vsi sestavni deli odloka – splošni del proračuna, posebni del proračuna, 
načrt razvojnih programov Občine Moravske Toplice 2021-2025 ter vse obrazložitve) je bilo 
objavljeno na spletni strani Občine Moravske Toplice www.moravske-toplice.si.  

Na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Moravske Toplice dne 18. 5. 2021 je bil sprejet  
zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2020 z ugotovitvijo presežka 
proračunske bilance prihodkov in odhodkov ter računa financiranja in računa finančnih 
terjatev in naložb s prerazporeditvami. Zaključni račun je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 
86/2021 dne 28. 5. 2021. Sprejeta je bila tudi razporeditev ugotovljenih presežnih sredstev 
proračuna iz leta 2020 ter vključitev le tega v proračun za  leto 2021. 

Na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Moravske Toplice dne 31. 8. 2021 je župan 
poročal Občinskemu svetu Občine Moravske Toplice o izvrševanju proračuna v prvem 
polletju 2021. Poročilo je prikazovalo primerjavo realizacije s sprejetim oziroma veljavnim 
proračunom. Sprejeti proračun je proračun, ki ga je sprejel občinski svet v februarju 2021, 
veljavni proračun pa vsebuje morebitne prerazporeditve med proračunskimi postavkami, 
kakor tudi vključuje prerazporeditve presežnih sredstev iz preteklega leta po zaključnem 
računu. 
 
Na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Moravske Toplice dne 21. 12. 2021  je bil sprejet 
tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za 
leto 2021, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 205/2021 z dne 29. 12. 2021.  
 
Tako je bil določen končno veljavni proračun za leto 2021, z njim pa je občina načrtovala 
10.325.011,14 EUR prihodkov ter 12.145.236,82 EUR odhodkov. V letu 2021 se občina ni 
zadolževala, je pa odplačala 48.917,66 EUR odplačila dolga. Presežek odhodkov nad prihodki 
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pa se pokriva s sredstvi na računih iz preteklih let v višini 1.879.225,68 EUR. Tako je bil 
predlagan in tudi sprejet proračun uravnotežen. 
 

Po zaključnem računu proračuna občine Moravske Toplice za leto 2021 so (iz vseh treh 
bilanc) realizirani naslednji prejemki in izdatki: 
 
- Prejemki 8.975.762,53 EUR 
- Izdatki 8.769.585,76 EUR 
- Povečanje sredstev na računih 206.176,77 EUR 

 
Prejemki  so razvidni iz naslednje tabele 1: 
 

Konto Naziv bilance 
Veljavni 
proračun Realizacija Indeks 

    2021 2021 5=4/3 

1 2 3 4 5 

70-74 Bilanca prihodkov in odhodkov 10.325.011,14 8.975.762,53 86,93 

75 Račun finančnih terjatev in naložb 0,00 0,00 0,00 

50 Račun financiranja 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ PREJEMKI 10.325.011,14 8.975.762,53 86,93 
 
Realizacijo prejemkov občinskega proračuna v letu 2021 ocenjujemo kot uspešno. Dosegli 
smo 87% načrtovanih prihodkov proračuna, kar je za leto 2021 zadovoljivo, saj je tako kot v 
letu 2020 tudi v letu 2021 epidemiološka situacija vplivala na sredstva iz naslova turistične 
takse in s tem na izvajanja projektov, ki se financirajo iz namenskih prihodkov.  
 
Skupni izdatki znašajo 8.769.585,76 EUR in so razvidni iz naslednje tabele 2: 
 

Konto Naziv bilance Veljavni proračun Realizacija Indeks 

    2021 2021 5=4/3 

1 2 3 4 5 

40-43 Bilanca prihodkov in odhodkov 12.145.236,82 8.710.668,10 71,72 

44 Račun finančnih terjatev in naložb 10.000,00 10.000,00 0,00 

55 Račun financiranja 49.000,00 48.917,66 0,00 

  SKUPAJ ODHODKI 12.204.236,82 8.769.585,76 71,86 

 
Izdatki so realizirani v okviru načrtovanih z upoštevajočimi plačilnimi roki. V letu 2021 
občina kljub nastali situaciji ni imela težav z zagotavljanjem likvidnostnih sredstev, saj je bila 
izvedba projektov planirana glede na pričakovani finančni tok. 
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Prejemki in izdatki se vključujejo v naslednje bilance:   
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB ter  
C) RAČUN FINANCIRANJA.  

 
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
V bilanci prihodkov in odhodkov prikazujemo realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2021. 
 
Po zakonu o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov enotnega kontnega 
načrta priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). To 
načelo pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja pogoja: 
- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je 

nastal 
- denar je izplačan oziroma prejet. 
Šteje se, da je pogoj za priznavanje prihodkov in odhodkov glede prejema oziroma izplačila 
denarja izpolnjen, tudi če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke 
oziroma odhodke poravnane drugače, ne da bi nastal denarni tok. Ta določba seveda pomeni, 
da se prihodek ali odhodek prizna tudi ob poravnavi terjatev oziroma obveznosti s pobotom. 
 

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v 
tekočem letu in v predhodnem letu. Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim 
načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki so izkazani zneski, ki so nastali kot 
denarni tok od 1. januarja do 31. decembra 2021. 
 

Vsaka vrsta prihodkov in odhodkov se lahko pojasni posebej glede nastanka.  
 
 
 Prihodki 

Prihodki so razčlenjeni na:  
- davčne, 
- nedavčne,  
- kapitalske prihodke, 
- prejete donacije in 
- transferne prihodke. 
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- davčni prihodki, ki so predpisani z zakonodajo. Med navedenimi prihodki so  
najpomembnejši davki na dohodke in dobiček, med katere se razvršča tudi vse vrste 
dohodnin, davki na premoženje ter drugi domači davki na blago in storitve;   

- nedavčni prihodki, med katere se razvrščajo prihodki ustvarjeni z udeležbo na dobičku in 
dohodki od premoženja, takse in pristojbine – v občinskem proračunu so realizirane 
upravne takse, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni 
prihodki; 

- kapitalski prihodki, med katere se razvrščajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev, ter 
prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev; 

- prejete donacije, za katere je značilno, da se njihov namen razvršča na donacije za tekočo 
in investicijsko porabo ter da so donacije namenske za določeno vrsto porabe; 

- transferni prihodki med katere se vključujejo prihodki finančne izravnave in drugi 
transferni prihodki iz državnega proračuna. 
 

Prihodki po bilanci oziroma izkazu prihodkov in odhodkov so bili realizirani v višini 
8.975.762,53 EUR in so se v primerjavi z letom 2020 povečali za 13,47%. 
 
Tabela 3: Sestava prihodkov po vrstah v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 

  Naziv ZR ZR INDEKS 

    2020 2021 2021/2020 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 7.910.408 8.975.763 113 
          

70 Davčni prihodki 5.811.178 5.789.927 100 

71 Nedavčni prihodki 981.437 1.145.008 117 

72 Kapitalski prihodki 66.809 94.995 142 

73 Prejete donacije 0 70.350   

74 Transferni prihodki 1.050.984 1.875.483 178 
 

Tabela 4: Struktura prihodkov po vrstah v letu 2021 in v letu 2020 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 2020 2021 
        

70 Davčni prihodki 73 65 

71 Nedavčni prihodki 12 13 

72 Kapitalski prihodki 1 1 

73 Prejete donacije     

74 Transferni prihodki 13 21 
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Graf 1: Struktura prihodkov v grafični obliki 
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Tabela 5: Pregled prihodkov v letih 2018-2021 
  Naziv ZR ZR ZR ZR 
    2018 2019 2020 2021 

70 Davčni prihodki 4.983.877 5.477.124 5.811.178 5.789.927 

71 Nedavčni prihodki 1.014.377 974.976 981.437 1.145.008 

72 Kapitalski prihodki 158.752 71.003 66.809 94.995 

74 Transferni prihodki 864.671 1.258.969 1.050.984 1.875.483 
 
 
Graf 2: Prihodki v letu 2021 
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Graf 3: : Primerjava prihodkov proračuna po letih 
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Tabela 6 : Realizacija prihodkov proračuna 2021 v primerjavi z veljavnim proračunom 
 

  
Veljavni 
proračun Realizacija Indeks 

Struktura 
prihodkov 

  2021 2021 4=3/2 2021 
Davčni prihodki 5.890.774 5.789.927 98,29 65 
Nedavčni prihodki 1.125.632 1.145.008 101,72 13 
Kapitalski prihodki 148.770 94.995 63,85 1 
Prejete donacije 70.350 70.350 100,00 1 

Transferni prihodki 3.089.485 1.875.483 60,71 21 

SKUPAJ 10.325.011 8.975.763 86,93 100 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
Zaključni račun 2021                                                                                        Marec 2022 
  

13 
 
 

Graf 4 : Primerjava med veljavnimi prihodki proračuna in realiziranimi prihodki 2021 
 

 
 
 

 
Graf 5: Struktura realiziranih prihodkov v letu 2021 
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1. Davčni prihodki ( 70 ) 
Davčne prihodke sestavljajo vse vrste davkov, kot so: davki na dohodek in dobiček 
(dohodnina, davek na dobiček, drugi davki na dohodek), davki na premoženje (davki na 
nepremičnine, premičnine, dediščine in darila) in domači davki na blago in storitve 
(nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča).  
Davčni prihodki se razvrščajo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna in 
nepoplačljiva  sredstva v dobro računa proračuna. 
Davčni prihodki so bili v letu 2021 realizirani v višini 5.789.926,77 EUR. V strukturi  
prihodkov so v letu 2020 predstavljali 73% delež, v letu 2021 pa 65%. V primerjavi z letom 
2020 pa so se nominalno davčni prihodki zmanjšali za slab 1%. Davčne prihodke 
predstavljajo: 

- Davek na dohodke in dobiček 
- Davek na premoženje 
- Domači davki na blago in storitve 
- Drugi davki in prispevki 

 
1.1. Davki na dohodek in dobiček ( 700 ) 
7000 – Dohodnina 
Za financiranje nalog občin po ustavi in zakonih pripada občinam prihodek iz naslova 
dohodnine, kot odstopljenega vira države, ki se po posameznih občinah razporedi v razmerju 
med odmerjeno dohodnino zavezancev, ki imajo stalno prebivališče v posamezni občini in 
odmerjeno dohodnino zavezancev v državi. 
Dohodnina je po strukturi davčnih prihodkov najpomembnejši del prihodkov. V celotni 
strukturi prihodkov v letu 2021 predstavlja 53%, v letu 2020 pa je predstavljala 59% vseh 
prihodkov proračuna. Prihodki iz tega vira so bili v letu 2021 realizirani v višini 4.746.374 
EUR, kar je enako kot  leto prej.  
Dohodnina je obvezna dajatev, tako kot vsi davčni in nedavčni prihodki, ki so z zakoni in 
drugimi predpisi predpisani kot splošno obvezni. Davki so obvezna, z zakonom naložena 
plačila, ki jih pobirajo države in občine predvsem zaradi zagotovitve sredstev za kritje 
splošnih družbenih potreb. 
 
Dohodnina je obvezna dajatev, tako kot vsi davčni in nedavčni prihodki, ki so z zakoni in 
drugimi predpisi predpisani kot splošno obvezni. Davki so obvezna, z zakonom naložena 
plačila, ki jih pobirajo države in občine predvsem zaradi zagotovitve sredstev za kritje 
splošnih družbenih potreb. 
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. Prihodki občine od dohodnine v posameznem proračunskem letu, 
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namenjeni financiranju primerne porabe, se ugotovijo tako, da se v skladu z zakonom o 
financiranju občin (prvi odstavek 14. člena ZFO-1) ugotovi vsota odmerjene dohodnine 
zavezancev s stalnim prebivališčem na območju občine.  Če 70 % vsote občinskih prihodkov 
od 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se izračuna skupna 
primerna poraba občin, odmerjene njenim zavezancem, ni enako ali večje od primernega 
obsega sredstev za financiranje njene primerne porabe, se v skladu z merili, ki jih določa 
zakon, občini dodelijo dodatni prihodki od dohodnine iz preostalih 30 % občinskih prihodkov 
od dohodnine (in presežkov prihodkov od dohodnine, ki pri nekaterih občinah presegajo 
njihov primerni obseg sredstev za financiranje njihove primerne porabe). Zakon poimenuje to 
dodelitev dodatnih prihodkov solidarnostna izravnava, ker je njen vir delež dohodnine, ki po 
zakonu pripada vsem občinam.   
Če pa 54-odstotni delež vplačane dohodnine v predpreteklem letu ne zadošča za financiranje 
primerne porabe občin, manjkajoča sredstva zagotovi država v obliki tako imenovane 
finančne izravnave iz državnega proračuna. 
Dohodnina kot odstopljeni vir se občini nakazuje sorazmerno tedensko na podlagi predhodnih 
izračunov ministrstva. 
 
1.2. Davki na premoženje ( 703 ) 
Davki na premoženje so realizirani v višini 477.304 EUR. V primerjavi z letom 2020 so se  le 
ti zmanjšali za 1,4% in predstavljajo manjši del v strukturi vseh prihodkov – 5,3%. 

Med te davke spadajo:  
- davki na nepremičnine in premičnine,  
- na dediščine in darila ter 
- na promet nepremičnin in finančno premoženje.  

Nominalno so najpomembnejši prihodki v okviru navedenih prihodkov, prihodki od 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so bili v letu 2021 realizirani v višini 264.902 
EUR. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v občini se zaračunava na podlagi izdanih 
odmernih odločb, ki jih izdaja Finančna uprava Republike Slovenije v imenu in za račun 
občine na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske 
Toplice (Uradni list RS 70/2017 in 73/2019). 
Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije pa se neplačano nadomestilo po odmernih 
odločbah izdanih v letu 2021 prenese v proračun prihodnjega leta, prav tako kot je bilo to 
izvršeno v preteklih letih. Na dan 31. 12. 2021  so po podatkih Finančne uprave Republike 
Slovenije evidentirane terjatve za neplačano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v 
višini 73.687,97 EUR do fizičnih in pravnih oseb, kar je za 43% več kot je bilo stanje na dan 
31. 12. 2020. Izterjavo nadomestila po uradni dolžnosti vrši Finančni urad.  
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1.3. Domači davki na blago in storitve  ( 704 )  
Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 574.594 EUR, kar predstavlja v 
primerjavi z letom 2020 zmanjšanje za 4,2%. To podskupino sestavljajo:  

- davki na posebne storitve in  
- drugi davki na uporabo blaga in storitev.  

Med davke na posebne storitve spada  davek na dobitke od iger na srečo – konto 7044. V letu 
2021 je bil navedeni davek realiziran v višini 9.706 EUR , kar je za skoraj 5 krat več kot v 
letu 2020. Navedeni davek pa je odvisen od izplačila dobitka pri igrah na srečo, plača pa ga 
fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji pri igrah na srečo zadene dobitek in sicer 15% od 
vrednosti dobitka.  
 
Davki na uporabo blaga in storitev – konto 7047 so realizirani v višini 564.888  EUR in so se 
tudi v letu 2021 zmanjšali. V primerjavi z letom 2020 so manjši za 5,4% oziroma za 32.340 
EUR. Med navedene davke se razvršča: 
 
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,  se nanaša na 
akontativno določena sredstva za leto 2021. Tudi v letu 2021 je zavezanec JKP Čista Narava 
akontacije sredstev iz naslova takse prenakazoval v občinski proračun. Prenakazana je bila 
predpisana taksa ne glede na to, ali je bila tudi plačana ali ne. Skupaj nakazana sredstva so 
tako znašala 70.912 EUR.  

Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje za 
odvajanje industrijske in komunalne odpadne vode. Višina okoljske dajatve je odvisna od 
seštevka enot obremenitve, doseženih v koledarskem letu z odvajanjem komunalne odpadne 
vode na celotnem območju, na katerem se izvaja javno službo. Seštevek obremenitev se 
izračuna po posebni formuli. Višina dajatve je odvisna od porabljene vode, odstranjenih 
obremenitev v kolikor je odpadna voda očiščena na čistilni napravi. Okoljska dajatev je v 
skladu z Zakonom o financiranju občin vir proračuna občine, kjer je nastala obremenitev 
okolja, zaradi katere je predpisana okoljska dajatev. Z odlokom o proračunu pa je določeno, 
za katere namene se sredstva okoljskih dajatev lahko porabijo. V letu 2020 so bila zbrana 
sredstva iz okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane 
zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in v skladu s sprejetim proračunom 
porabljena za pridobitev dokumentacije za izgradnjo čistilnih naprav in kanalizacij, za 
izgradnjo kanalizacij, za sofinanciranje malih čistilnih naprav ter za zagotavljanje 
oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, 
predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
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Turistična taksa je bila realizirana v višini 483.167 in je tako za 6% nižja v primerjavi z 
realizirano takso iz leta 2020 oziroma  za 29.919 EUR. Zmanjšanje turistične takse je tudi v 
letu 2021 odraz epidemioloških razmer v državi ter zaprtja in omejitve dejavnosti tudi  na 
področju turizma. Turistična taksa se zaračunava turistom, ki bivajo v nastanitvenih obratih v 
Občini Moravske Toplice na osnovi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini 
Moravske Toplice (Uradni list RS 57/2018). 

Turistična taksa je določena z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Je denarni znesek, ki 
ga plačuje turist, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporablja 
storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu.  
Turistična taksa je po zakonu o spodbujanju razvoja turizma v celoti prihodek občine. Višino 
takse ureja občinski odlok. Turistična taksa je odvisna 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 in promocijski taksi v Občini 
Moravske Toplice. Turistična taksa je namenski vir financiranja spodbujanja turizma na ravni 
turističnega območja in se porablja za dejavnosti in storitve v javnem interesu (informacijsko-
turistična dejavnost, spodbujanje razvoja in trženja turističnih proizvodov in celovite 
turistične ponudbe, razvoj in vzdrževanje in ureditve skupne infrastrukture potrebne za razvoj 
turizma, organizacija prireditev ipd.).  
 
S 1. 1. 2019 so se začela uporabljati določila Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/2018 dne 28. 2. 2018, ki je uvedel nov način 
obračunavanja turistične in promocijske takse. Občina Moravske Toplice 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. Tako so se s 1. 1. 2019 za 
zaračunavanje turistične takse začela uporabljati določila Odloka o turistični in promocijski 
taksi v Občini Moravske Toplice, ki je bil sprejet na 28. seji Občinskega sveta Občine 
Moravske Toplice in objavljen v Uradnem listu RS št. 57/2018 z dne 31.07.2018. ).  
Odlok določa, da se  za celotno območje občine Moravske Toplice določi: 
-       turistična taksa v višini 1,60 EUR na osebo na dan, 
-       promocijska taksa v višini 0,40 EUR na osebo na dan. 
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 Uprava za javna plačila odprla s 1. 1. 
2019 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Turistična taksa, ki jo turist plača za vsak dan bivanja na območju občine Moravske Toplice, 
znaša od 1. 1. 2019 dalje 1,60 EUR, razen za osebe, ki so z zakonom 100% oz. 50% 
oproščene plačila takse.  
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AJPES je pred leti vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in 
prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja 
obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. 

Podatki o nočitvah se tako poročajo samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno 
Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.  

Izvajalci nastanitvene dejavnosti oziroma gostitelji: 
 dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah - najpozneje v 12 urah po prihodu 

gosta, 
 mesečno poročajo statistične podatke - za pretekli mesec. 

Zavezanci za poročanje so izvajalci nastanitvene dejavnosti (gostitelji oziroma od njih 
pooblaščene osebe), katerih nastanitveni obrati so vpisani v Register nastanitvenih obratov. 
Občine tako pridobivamo podatke o nočitvah preko portala za distribucijo podatkov iz 
eTurizma in izvajalcem nastanitvenih dejavnosti pošiljamo mesečne obračune turistične in 
promocijske takse. 

Tabela št. 7: Pregled zbranih sredstev turistične takse po letih 
 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Turistična taksa 363.309 482.716 480.597 515.772 553.440 694.668 513.088 483.168 
 
 
Graf 6: Turistična taksa po letih 
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Graf in tabela nam lepo prikazujeta gibanje turistične takse v zadnjih letih. Zbrana turistična 
taksa v letu 2021 se lahko primerja s takso zbrano v letu 2015, kar pa je za 30% manj, kot je 
najvišja zbrana taksa, ki je bila v letu 2019 - v letu ko so bile uveljavljene spremembe.  
  
V tej skupini so tudi pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki so bile v letu 2021 realizirane 
v višini 10.808 EUR. 
 
2.  Nedavčni prihodki  ( 71 ) 
Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe ne dobičku, takse in pristojbine, 
denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki. Skupaj so bili 
realizirani v višini 1.145.008 EUR. 
Med nedavčni prihodke se razvrščajo : 

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, 
- takse in pristojbine, 
- globe in druge denarne kazni, 
- prihodki od prodaje blaga in storitev, 
- drugi nedavčni prihodki 

 
2.1. Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  (710 ) 
Med prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženje (710) sodijo: 

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, 
- prihodki od obresti, 
- prihodki od premoženja (najemnine za poslovne prostore, najemnine za stanovanja, 

najemnine za stavbna zemljišča, najemnine za gospodarsko infrastrukturo, prihodki iz 
naslova koncesij, prihodki od zakupnin, drugi prihodki od premoženja). 

Skupno so bili realizirani v višini 744.271 EUR. 
V okviru prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 
je zajeti dobiček podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota v višini 14.051 EUR. 
 
Prihodke od premoženja sestavljajo najemnine, zakupnine in koncesije. Realizirani so v višini 
730.219  EUR. 
Prihodki od najemnin zajemajo najemnine za poslovne prostore, stanovanja in druge 
najemnine. Občina je v letu 2021 iz naslova najemnin za stanovanja dosegla realizacijo v 
višini 3.597 EUR. V letu 2021 pa so bile v skladu z zakonodajo zaračunane poslovne 
najemnine za gospodarsko infrastrukturo (vodovodi, kanalizacije, čistilne naprave in center za 
ravnanje z odpadki) v višini 659.214 EUR. Zaračunane so bile tudi najemnine in zakupnine za 
kmetijska zemljišča, katerih realizacija je dosegla 14.864 EUR. Realizacija prihodkov od 
najemnin za poslovne prostore je v letu 2021 znašala 18.122 EUR, kar je za 22% več kot v 
letu prej. Zajete so vse najemnine za poslovne prostore, ki jih je zaračunala občina, kakor tudi 



                
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
Zaključni račun 2021                                                                                        Marec 2022 
  

20 
 
 

najemnine za poslovne prostore, katerih vir je pri posameznih naseljih. Gre predvsem za 
poslovne prostore v vaško-gasilskih domovih. 
 
Prihodki od podeljenih koncesij so odvisni od opravljanja dejavnosti. V letu 2021 se je 
realizacija koncesijskih dajatev izvedla za lekarniško dejavnost, koncesija za gospodarjenje z 
divjadjo ter podeljena koncesija za rudarsko pravico, ki v skupni vrednosti znašajo 22.409 
EUR.  
 
2.2. Upravne takse in pristojbine ( 711 ) 
V to skupino spadajo upravne takse, ki so bile realizirane v višini 15.097 EUR. Takse se 
plačujejo za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh pri upravnih organih v 
gotovini in so prihodek občinskega proračuna. 
 
2.3. Denarne kazni ( 712 ) 
Kadar investitor nedovoljeno poseže v prostor, je dolžan plačati nadomestilo za degradacijo in 
uzurpacijo prostora, ki se razporeja v državni in občinski proračun. Nadomestilo je bilo 
realizirano v višini 8.232 EUR. V letu 2021 pa so bile realizirane tudi povprečnine oziroma 
sodne takse na podlagi zakona o prekrških v višini 1.130 EUR ter kazni za prekrške v višini 
1.200 EUR, ki jih izrečejo inšpektorji Medobčinske inšpekcije in redarstva. 
 
2.4. Prihodki od prodaje blaga in storitev ( 713 ) 
V tej podskupini se izkazujejo prihodki uprave, ki jih le ta doseže s svojo dejavnostjo in so 
bili v letu 2021 realizirani v višini 18.930 EUR.   
 
2.5.  Drugi nedavčni prihodki ( 714 ) 
Drugi nedavčni prihodki so bili v letu 2021 realizirani v skupni višini 356.148 EUR in so se v 
primerjavi z letom 2020 povečali za 21%. Med druge nedavčne prihodke spadajo: 

- drugi nedavčni prihodki, 
- prihodki od komunalnih prispevkov 
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov. 

 
Drugi nedavčni prihodki predstavljajo vse prihodke, ki jih občina prejme na račun iz 
dedovanj, odškodnin ter drugi prihodki, ki jih prejemajo tudi krajevne skupnosti.  
V okvir nedavčnih prihodkov spada tudi komunalni prispevek, ki je v letu 2021 realiziran v 
višini 201.574 EUR in se je v primerjavi z letom 2020 povečal za 176%. Plača ga zavezanec 
pred izdajo gradbenega dovoljenja. Komunalni prispevek pomeni plačilo sorazmernega dela 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč in pripada občini, v kateri se zemljišče nahaja. 
Navedeni vir se je vse od leta 2018 vsako leto zmanjševal, kar je pomenilo, da se je v občini 
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manj gradilo, kar je bila med drugim tudi posledica velike brezposelnosti in zmanjšanja virov 
občanom. Prvič po letu 2018 pa se beleži trend povečanja vplačil, kar pomeni tudi več gradenj 
v naši občini.  

 
Tabela št.8: Pregled komunalnih prispevkov po letih 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Komunalni prispevek 23.673 112.578 51.747 106.248 136.491 81.022 72.975 201.574 
 
 
Graf št.7: Višina komunalnega prispevka po letih 

 
 
Naslednji pomemben vir drugih nedavčnih prihodkov so prispevki in doplačila občanov za 
izvajanje določenih programov investicijskega značaja in sicer za investicije, ki se že izvajajo 
oziroma bodo izvedene v bližnji prihodnosti. Podroben prikaz sofinanciranj s strani občanov 
je razviden iz bilančnih prikazov zaključnega računa proračuna za leto 2021.  

 
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja 

in sicer za investicije, ki se že izvajajo oziroma bodo izvedene v bližnji prihodnosti. 
Podroben prikaz sofinanciranj s strani občanov je razviden iz bilančnih prikazov 
zaključnega računa proračuna za leto 2010. V letu 2021 je bilo iz naslova sofinanciranj 
izgradnje komunalnih objektov v proračun občine vplačanih 56.309 EUR predvsem za 
izgradnjo kanalizacij in vodovodov. 
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- doplačila pomoči na domu in drugi prihodki s področja sociale;   
Navedeni prihodki  so povezani s področjem sociale, kot so denarna sredstva po sklepih o 
dedovanju, doplačila oskrbnih stroškov v zavodih ter drugi prihodki. Skupno so navedena 
sredstva v letu 2021 realizirana v višini 27.287 EUR in so se v primerjavi z letom 2021 
zmanjšala za 10%. Do zmanjšanja prihaja predvsem zaradi manj sredstev iz naslova 
dedovanja.  

- Sredstva iz naslova odškodnin predstavljajo vplačila v občinski proračun iz naslova 
uveljavljanja odškodnin pri zavarovalnicah po posameznih zavarovalnih namenih. 
Sredstva znašajo 14.135 EUR. V primerjavi z letom 2020 so se zmanjšala za 60 %, saj 
smo imeli v letu 2020 škodo na objektu v  Prosenjakovcih ( bankomat). 
 

3.  Kapitalski prihodki ( 72 ) 
so prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja. Med kapitalske prihodke 
spadajo prihodki od: 

- prodaje osnovnih sredstev (zgradbe, prostori, oprema) ter  
- prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev.  

Skupno je bilo vplačanih iz tega naslova 94.995 EUR, kar je za 42% več kot v predhodnem 
letu. Občina je v letu 2021 načrtovala prodajo zemljišč in nematerialnega premoženja v višini 
147.000 EUR. Uspelo ji je prodati le del premoženja, ki je bilo planirano z načrtom 
razpolaganja.  
 
4. Transferni prihodki ( 74 ) 
V to skupino prihodkov spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (iz 
državnega proračuna, lokalnih proračunov…) ter prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU in iz drugih držav. Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki. V 
strukturi vseh realiziranih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov predstavljajo transferni 
prihodki 20,9% vseh prihodkov oz. 1.875.483 EUR. 
 
Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij ( 740) sodijo: 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna, 
- prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti, 
- prejeta sredstva iz javnih skladov, 
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU. 

 
Realizacija teh sredstev je v posameznih letih lahko zelo različna, saj so sredstva namenjena 
za sofinanciranje določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in so 
zelo odvisne tudi od uspešnosti prijave na razpis in od zagotovitve sredstev v občinskem 
proračunu za posamezni projekt.  
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Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki jih je Občina Moravske Toplice prejela iz 
državnega proračuna ne glede za kakšen namen. Realizacija teh sredstev je v posameznih letih 
lahko zelo različna, saj so sredstva namenjena za sofinanciranje določenih investicij in tekoče 
porabe, ki jih v deležu pokriva država in so zelo odvisne tudi od uspešnosti prijave na razpis 
in od zagotovitve sredstev v občinskem proračunu za posamezni projekt.  
V letu 2021 je občina preko posameznih ministrstev in agencij ter občin prejela sredstva za 
področje narodnosti, za sofinanciranje medobčinske inšpekcije ter za sofinanciranje izvajanja 
projektov.  
 
Prihodki za financiranje dvojezičnih potreb v občini so prihodki, ki so namenjeni 
dvojezičnemu poslovanju Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske 
Toplice in dvojezičnemu poslovanju občinske uprave in so dosegla 100% realizacijo 
planiranih sredstev v letu 2021 v višini 189.054 EUR. V primerjavi z letom 2020 se je višina 
sredstev za dvojezično poslovanje povečala za 8,4%. 
 
Transferni prihodek predstavljajo tudi sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, ki so v letu 2021 
dosegla realizacijo v višini 19.472 EUR. Ta sredstva so se skupaj s sredstvi proračuna 
porabila v skladu s programom Zavoda za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, za 
vzdrževanje gozdnih cest v občini. 
 
S 1. 1. 2021 je začel veljati Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) na osnovi katerega 
so se v Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) črtale oz. dodale nekatere določbe povezane s 
financiranjem investicij v občinah. Skladno z navedenim občine, namesto deleža dodatnih 
sredstev za financiranje investicijskih projektov, prejemajo sredstva za uravnoteženje 
razvitosti občin, ki jih mesečno po dvanajstinah zagotavlja Ministrstvo za finance.  
S tem je nastala poenostavitev in administrativna razbremenitev dela v občinskih upravah in 
na ministrstvu, saj se projekti ne vodijo več kot del državnega proračuna v delu načrtov 
razvojnih programov, občine pa sredstva lahko namenjajo za razvojne naloge glede na lastne 
prioritete in razvojne potrebe. Razlika med prejšnjo in novo ureditvijo je tudi ta, da občine z 
državnimi organi (MGRT) ne sklepajo več pogodb, prav tako pa ni več potrebno posebno 
poročanje o porabi sredstev. 
 
Občini tako v skladu z zgoraj navedeno zakonodajo pripadajo sredstva za uravnoteženje 
razvitosti občin, ki so bila v letu 2021 realizirana v višini 679.244 EUR. 
 
V letu 2021 je občina na podlagi Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem 
šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021-2024 prejela odobrena sredstva 
sofinanciranja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za Rekonstrukcijo in  
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novogradnjo zunanje učilnice in nadstreška I. triade Dvojezične osnovne šole v 
Prosenjakovcih. Del odobrenih sredstev v višini 606.426 EUR je bilo realiziranih v letu 2021, 
del sredstev v višini 96.542 EUR pa je odobreno za leto 2022. 
 
Sredstva požarne takse so namenska sredstva iz naslova zavarovalnih premij in se stekajo v 
državni proračun, kjer se vodijo na postavki požarnega sklada. Del sredstev na državni ravni s 
sklepom porazdeli odbor občinam za izvrševanje nalog v skladu z Zakonom o požarnem 
varstvu, namensko za sofinanciranje opremljanja gasilskih enot, v razmerju z zbranimi 
požarnimi taksami na območju posamezne občine. V letu 2021 se je iz naslova požarne takse 
kot transfernega prihodka zbralo 23.127 EUR, kar je za 5% več kot leto prej. 
 
V letu 2021 je občina prejela tudi namenska sredstva za pokrivanje stroškov nastalih v času 
epidemije COVID-19 v višini 46.647 EUR. 
 
Transferni prihodek predstavljajo tudi sredstva javnih skladov.  
S strani Fundacije za financiranje športnih dejavnosti je bilo tako prejetih 19.883 EUR za 
ureditev  slačilnice z nadstreškom in igrišče v Krncih za odobrena sredstva iz leta 2020. 
 
V proračunskem letu 2021 je v okviru občine delovala skupna občinska uprava Medobčinska 
inšpekcija in redarstvo, ki jo financira 10 občin (Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, 
Kuzma, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina in Moravske Toplice) na osnovi Dogovora o 
pravicah in obveznostih občin ustanoviteljic. Dogovor določa delež financiranja posamezne 
občine. Za pokrivanje stroškov navedenega organa so bila v proračun nakazana sredstva kot 
tekoči transfer v višini 212.629 EUR, kar je za 2 % več kot leto prej a še vedno niso 
poravnane vse zapadle obveznosti občin ustanoviteljic. 
Občina Moravske Toplice ima na dan 31. 12. 2021 vzpostavljene terjatve do občin 
soustanoviteljic in sofinancerk v višini 34.671 EUR za neporavnane zahtevke in sicer od tega 
le 8.502 EUR že zapadlih terjatev in 26.169 EUR terjatev, ki se nanašajo na leto 2021 z 
zapadlostjo v letu 2022. 
Občina Moravske Toplice je v letu 2021 bistveno zmanjšala zapadle terjatve do občin 
sofinancerk, kar je razvidno tudi iz zaključnega računa Medobčinske inšpekcije in redarstva. 
V preteklih letih je občina Moravske Toplice zalagala lastna sredstva za pokrivanje tekočih 
obveznosti Medobčinske inšpekcije in redarstva, saj je imela na dan 31. 12. 2020 za kar 
49.273,50 EUR že zapadlih in neporavnanih terjatev do občin soustanoviteljic, kar je 
nemalokrat povzročala likvidnostne težave pri uresničevanju zastavljenih ciljev. V letu 2021 
se je situacija plačevanja občin bistveno izboljšala. 
Največji obseg zapadlih neporavnanih terjatev je evidentiran do Občine Šalovci in sicer 
5.999,47 EUR, medtem ko je občina Gornji Petrovci svoje zapadle neporavnane obveznosti iz 
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preteklih let zmanjšala na samo 2.503,22 EUR. Vse ostale občine sofinancerke imajo 
poravnane vse že zapadle obveznosti.  
Nepokrita razlika sredstev se bo vključila v proračun leta 2021, saj obstajajo odprte realne 
terjatve do občin, katerim osnova je zgoraj omenjeni dogovor. V letu 2021 so občine prejele 
tudi sofinanciranje s strani državnega proračuna in sicer je občina upravičena do sredstev iz 
državnega proračuna za sofinanciranje nalog določenih v Zakonu o financiranju občin. 
Sredstva se zagotavljajo za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v 
skupnih občinskih upravah v višini v višini 30 % v prejšnjem letu realiziranih odhodkov 
njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v skupno 
občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena naloga, ki jo 
opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Višina sofinanciranja se 
poveča za 5 % za vsako dodatno nalogo iz drugega odstavka 26. člena Zakona o financiranju 
občin, ki jo skupna občinska uprava opravlja za občino, vključeno v skupno občinsko upravo, 
pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 % sredstev za plače in druge izdatke 
ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah. 
Občina Moravske Toplice je v letu 2021 tako prejela 12.282 EUR.  
 
 Odhodki 
Odhodki se v skladu s 15. členom Zakona o računovodstvu priznavajo po načelu denarnega 
toka (plačane realizacije). V skladu z zakonodajo se razvrščajo med: 

- tekoče odhodke, 
- tekoče transfere, 
- investicijske odhodke in 
- investicijske transfere. 

 
Tabela 9: Odhodki proračuna v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 
 

  Naziv ZR ZR INDEKS 

    2020 2021 2021/2020 

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 7.322.748 8.710.668 118,95 

          

40 Tekoči odhodki 2.367.687 2.477.487 104,64 

41 Tekoči transfer 2.725.830 2.945.877 108,07 

42 Investicijski odhodki 2.106.560 3.075.803 146,01 

43 Investicijski transferi 122.671 211.501 172,41 
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Graf 8: Prikaz odhodkov proračuna v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 
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Tabela 10: Deleži po vrstah prihodkov v letu 2021 in  2020 
 

  Naziv DELEŽ DELEŽ 

    2020 2021 

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 100 100 

        

40 Tekoči odhodki 32 29 

41 Tekoči transfer 37 34 

42 Investicijski odhodki 29 35 

43 Investicijski transferi 2 2 
 

Graf 9: Grafičen prikaz strukture odhodkov Občine Moravske Toplice v letu 2021 
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Tabela 11 : Tabela odhodkov proračuna v letih 2018-2021 z deleži 
 

Naziv 
Zaključni 

račun Delež 
Zaključni 

račun Delež 
Zaključni 

račun Delež 
Zaključni 

račun Delež 

  2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 

ODHODKI IN 
DRUGI IZDATKI 7.879.408 100 7.615.010 100 7.322.748 100 8.710.668 100 
                  

Tekoči odhodki 2.424.387 30,77 2.323.386 30,51 2.367.687 32,33 2.477.487 28,44 

Tekoči transfer 2.698.787 34,25 2.799.603 36,76 2.725.830 37,22 2.945.877 33,82 

Investicijski odhodki 2.629.495 33,37 2.362.074 31,02 2.106.560 28,77 3.075.803 35,31 

Investicijski transferi 126.740 1,61 129.947 1,71 122.671 1,68 211.501 2,43 

 
 

Graf 10: Pregled odhodkov proračuna v letih od 2018 do 2021 
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Graf 11: Pregled deležev odhodkov proračuna v skupnih odhodkih v letih od 2018 do 2021 

 

 

 
5. Tekoči odhodki ( 40 ) 
Med tekoče odhodke se razvrščajo stroški povezani z izplačilom plač in drugih prejemkov 
zaposlenim s prispevki in davki delodajalcev, izdatki za blago in storitve, plačila obresti ter 
rezerve proračuna - tekoča rezerva in rezerva za naravne nesreče. Tekoči odhodki  v letu 2021 
znašajo 2.477.487 EUR, kar je za 4,6% več, kot je bila poraba v letu 2020.  
V okviru tekočih odhodkov se je za plače in druge izdatke zaposlenim s prispevki in davki 
porabilo 606.297 EUR, kar predstavlja izplačilo plač za 20 redno zaposlenih oseb na upravi 
Občine Moravske Toplice in na Medobčinski inšpekciji in redarstvu. V primerjavi z letom 
2020 so se ti stroški povečali za 2,2%. 
 
Za izdatke za blago in storitve (pisarniški material, telefon, poštnina, literatura, čistilni 
material, reprezentanca, kurjava, električna energija - tudi javna razsvetljava, izdatki za 
službena potovanja, tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, tekoče vzdrževanje  vseh 
objektov, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, opreme, zavarovalne premije, najemnine 
za poslovne prostore, najem in vzdrževanje računalniške opreme, odvoz odpadkov in druge 
tekoče izdatke) je bilo porabljenih 1.813.243 EUR, kar predstavlja 5% povečanje s 
predhodnim letom. Največji delež v okviru izdatkov za blago in storitve predstavlja tekoče 
vzdrževanje cestnega omrežja in sicer kar 46,4%. V skladu z enotnim kontnim načrtom kot 
drugi operativni odhodki sem spadajo tudi sejnine občinskega sveta, delovnih teles in raznih 
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komisij, nadomestila podžupanom za nepoklicno opravljanje funkcije ter vsa pogodbena 
izplačila.  
 
V letu 2021 je Banka Slovenije zaračunavala obresti na stanje sredstev na podračunih 
zakladniškega računa občine. 
 
Sredstva rezerv v letu 2021 znašajo 51.851 EUR. V proračunsko rezervo so se izločila 
sredstva v višini 23.700 EUR, v proračunskem skladu Občine Puconci pa se je za potrebe 
investicij CERO Puconci združilo 26.164 EUR. 
 
6. Tekoči transferi ( 41) 
Tekoči transferi, kot so subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, neprofitnim 
organizacijam in ustanovam ter drugi domači tekoči transferi, med katerimi so 
najpomembnejši transferi v javne zavode kot so vrtci, šole in drugi izvajalci javnih služb so v 
letu 2021 dosegli realizacijo v višini 2.945.877 EUR, kar predstavlja 8% povečanje v 
primerjavi z letom 2020. Tekoči transferi predstavljajo v celotnih stroških proračuna kar 34%.  
 
Med večjim deležem transfernih odhodkov tudi v letu 2021 – 33,5% predstavljajo transferi 
posameznikom in gospodinjstvom, ki so v letu 2021 realizirani v višini 988.100 EUR. Med 
navedene transfere se uvršča plačilo razlike med ceno programov v vrtcih, regresiranje 
prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih in drugi transferi posameznikom. V 
primerjavi z letom 2020 predstavljajo navedeni transferi 6,5% povečanje. Do povečanja 
prihaja predvsem zaradi stroškov prevozov otrok v šolo, saj so bile šole zaradi epidemije 
COVID-19 spomladi in tudi jeseni 2020 vse do začetka leta 2021 zaprte. 
47% vseh transfernih odhodkov predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, kar nominalno 
pomeni 1.390.098 EUR in se v primerjavi z letom 2020 povečujejo za 13%.  
 
7. Investicijski odhodki ( 42 ) 
Med te se razvrščajo odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev - naložb vključno z 
investicijskim vzdrževanjem in obnovami, nakupi zemljišč ter projekti in dokumentacija. 
Delež investicijskih odhodkov v skupnih odhodkih proračuna predstavlja 35% delež v 
celotnem proračunu, kar pa v nominalnem znesku znaša 3.075.803 EUR. V letu 2021 je 
občina izvajala projekte, ki so bili predvideni v Načrtu razvojnih programov za leto 2021, ki 
so pa bili financirani iz lastnih sredstev oziroma sofinancirani s strani državnega proračuna. 
Predviden projekt, ki se sofinancira tudi iz sredstev EU - Pomurski vodovod II. faza pa se bo 
začel izvajati v letu 2022.   
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8. Investicijski transferi ( 43 ) 
Investicijski transferi so sredstva, ki so dana neprofitnim organizacijam ter javnim zavodom 
in javnim gospodarskim zavodom kot sredstva, s katerimi se sofinancirajo investicije in 
investicijsko vzdrževanje v navedenih organizacijah. Zajemajo plačila, ki pomenijo 
nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev.  
V primerjavi z letom 2020 so se povečali za 72% in so realizirani v višini 211.501EUR. 
Sredstva so bila porabljena kot investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki (neprofitnim organizacijam) v višini 141.379 EUR, kjer največji 
znesek predstavlja investicijski transfer za sofinanciranje nabave gasilskih vozil v višini 
95.000 EUR. Kot investicijski transferi so bila sredstva namenjena tudi proračunskim 
uporabnikom v višini 64.817 EUR, kamor se razvrščajo sredstva, ki so bila namenjena in 
porabljena pri občinah in javnih zavodih.  
 

Iz bilance prihodkov in odhodkov občine za leto 2021 je razvidno, da znaša presežek 
prihodkov nad odhodki 265.094 EUR, ki pa se vključuje v sredstva na računih ostalih bilanc. 
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
Račun finančnih terjatev in naložb vsebuje podatke prejetih vračilih danih posojil in prodaje 
kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev. 
 
9. Prejeta vračila danih posojil ( 75 ) 
V letu 2021 občina ni prejela nobenih vračil iz naslova danih posojil. 
 
10. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev ( 44 ) 
V letu 2021 je občina namenila 10.000 EUR kot kapitalski delež za ustanovitev podjetja 
Rimska Čarda.   
Na dan 31. 12. 2021 znaša saldo na računu finančnih terjatev in naložb -10.000 EUR. 
 
C) RAČUN FINANCIRANJA  
Občina Moravske Toplice se v letu 2021 ni zadolžila. V skladu z anuitetnim načrtom je 
odplačala del dolgoročnega kredita v višini 48.918 EUR. 
Neto zadolževanje občine na dan 31. 12. 2021 znaša -48.918 EUR in se prav tako vključuje v 
skupno stanje na računih na dan 31. 12. 2021.  
 
11. Stanje sredstev na računih 
Skupna sprememba stanja sredstev na vseh računih za leto 2021 na dan 31. 12. 2021 pomeni 
povečanje sredstev na računih za 206.177 EUR in se vključuje v skupno stanje sredstev.  
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Skupno stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2021 se prenaša v leto 2022 in se namenja za 
pokrivanje namenskih stroškov in še nerealiziranih investicijskih pogodbenih obveznosti iz 
leta 2021. V skupno stanje sredstev na računih pa je vključeno tudi stanje sredstev na računih 
krajevnih skupnosti, ki so samostojne pravne osebe in s sredstvi razpolagajo samostojno, se pa 
v skladu z zakonodajo vključujejo v občinski proračun. 
 

1.3.  Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji 
Proračun Občine Moravske Toplice za leto 2021 je bil uravnotežen že ob sprejemu proračuna, 
kakor tudi ob sprejemanju rebalansa proračuna za leto 2021. 

 
1.4.  Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom 

V skladu z Odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2021 o prerazporejanju 
pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj podprograma, med 
podprogrami v okviru glavnih programov in med glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.  
Osnova za prerazporeditev pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 
rebalans proračuna. Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 
2021 so bile po rebalansu proračuna za leto 2021 na podlagi sklepa župana opravljene 
prerazporeditve sredstev v višini 36.910 EUR.  
Seznam prerazporeditev je v sestavni del zaključnega računa proračuna. 

 
1.5.  Poročilo o porabi proračunske rezerve 

V skladu z zakonom in odlokom je občina opravila izločitev sredstev v proračunsko rezervo v 
višini 21.600,00 EUR. Višina proračunske rezerve na dan 31. 12. 2021 tako znaša 73.296,39 
EUR in se prenaša v proračunsko leto 2022. 
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2021 v 11. členu določa, da se v letu 
2021 oblikuje proračunska rezerva v višini 21.600 EUR. Na predlog za finance pristojnega 
organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za posamezne namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan do višine 21.600 evrov in o tem s pisnimi poročili 
obvesti občinski svet. V primeru, ko se sredstva proračunske rezerve namenjajo za odpravo 
posledic naravnih nesreč širših dimenzij in namenska sredstva presegajo višino oblikovane 
rezerve s tem odlokom, odloča o njihovi porabi občinski svet s posebnim odlokom. 
Sredstva proračunske rezerve so se v letu 2021 namenila predvsem za nabavo zaščitnih 
sredstev ter za izvajanje ostalih ukrepov, potrebnih za preprečevanje širjenja COVID-19 in 
blažitev posledic  epidemije.   
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Pregled proračunske rezerve v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021: 
 v EUR 
I.   Stanje rezerve na dan 1. 1. 2021 56.714,25 
II.  Oblikovanje rezerve v letu 2021 21.600,00 
          -------------- 
      SKUPAJ 80.414,25 
III. Poraba sredstev rezerve od 1. 1. do 31. 12. 2021 
          - prevoz pitne vode 1.530,00 
          - stroški povezani s preprečevanjem epidemije COVID-19 5.587,86 
  ------------- 
     SKUPAJ poraba  7.117,86 
 
OSTANEK sredstev rezervnega sklada na dan 31. 12. 2021 je 73.296,39 EUR. 
 

1.6.  Poročilo o porabi splošne proračunske rezervacije 
Splošna proračunska rezervacija, s katero v skladu z ZJF razpolaga župan je bila v proračunu 
Občine Moravske Toplice planirana v višini 17.210,00 EUR in je bila namenjena za 
nepredvidene namene v proračunu, ki se pojavljajo tekom leta in niso načrtovani. Tako se je 
del sredstev tekoče proračunske rezerve prerazporedil na proračunske postavke, kjer sredstva 
niso bila planirana v zadostni višini in sicer 5.600,00 EUR. Prerazporedila so se za pokrivanje 
stroškov izplačil za posebne obremenitve za čas epidemije podžupanom, za kar je občina 
prejela tudi povrnjena sredstva s strani države, za pokrivanje stroškov za zdravniške preglede 
gasilcem, za pokrivanje dela stroškov za javna dela v vrtcih ter za poštne storitve za raznos 
Lipnice.  
Sredstva na tej postavki pa so bila realizirana v višini 1.986,61 EUR in porabljena za 
naslednje namene: 
- izdelava priznanj zlatim maturantom   48,71 EUR 
- nabava knjig Slovenija zelena dežela 
 (v kateri je predstavljena tudi naša Občina)     1.595,00 EUR 
- nezgodno zavarovanje prvošolčkov 342,90 EUR. 
 

1.7. Poročilo o porabi namenskih sredstev proračuna 2021 
Zakon o javnih financah in posledično tudi Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice 
določata namenske prihodke proračuna in njihovo namensko porabo. V odloku o proračunu 
Občine Moravske Toplice za leto 2021 je namenska poraba določena v 7. členu in sicer: 
 
 prihodki iz naslova požarne takse, ki se uporabijo za namene, določene v Zakonu o 

varstvu pred požarom.  



                
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
Zaključni račun 2021                                                                                        Marec 2022 
  

33 
 
 

Sredstva požarne takse so namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz 
državnega proračuna in so se namenila za sofinanciranje nakupa gasilske opreme (vozila, 
zaščitna in reševalna oprema…). 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. 
V letu 2021 so bila v proračun nakazana sredstva požarne takse v višini 23.127,360 EUR. 
Sredstva so bila dodeljena gasilskim društvom na osnovi kriterijev za dodelitev sredstev na 
Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v celotni zbrani višini. 
 
 prihodki iz naslova turistične takse, po 21. členu Zakona o spodbujanju razvoja 

turizma (Uradni list RS, št. 13/18), ki se namenijo za izvajanje dejavnosti in storitev v 
javnem interesu, določenih v tem zakonu. 

V proračunu Občine Moravske Toplice se je v letu 2021 zbralo 483.167,58 EUR sredstev iz 
naslova turistične takse. Porabljena je bila za naslednje namene: 
14039001 Promocija občine 67.959,18 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma (brez investicij) 541.486,60 
   ---------------- 
   609.445,78 
Poraba sredstev, ki presega razpoložljiva sredstva iz naslova turistične takse se pokriva iz 
ostalih virov proračuna, saj se velik del sredstev namenja za izgradnjo infrastrukturnih 
objektov na področju turizma, ki pa so namenjeni tudi za povečanje kakovosti življenja 
prebivalcev, ki bivajo na turističnih območjih.  
 
 prihodki  krajevnih skupnosti v občini - prihodki od občanov, ki se namenijo za 

namene, za katere se  zbirajo. 
Namenski lastni prihodki krajevnih skupnosti se vključujejo v proračun in zaključni račun 
proračuna občine za leto 2021.  
- Prihodki krajevnih skupnosti v letu 2021        171.266,41 EUR 
- Neporabljena sredstva iz preteklih let po zaključnem računu 2020   90.097,90 EUR 
 
- Poraba sredstev krajevnih skupnosti v letu 2021 114.451,61 EUR 
    
Razlika sredstev v višini 146.912,70 EUR se izkazuje kot namenska neporabljena sredstva 
krajevnih skupnosti, ki so v proračunu in zaključnem računu proračuna evidentirana po 
posameznih krajevnih skupnostih in s katerimi izključno razpolagajo posamezne krajevne 
skupnosti kot samostojne pravne osebe in se prenašajo v leto 2022. 
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 prihodki za narodnostne potrebe, ki se namenijo za pokrivanje narodnostnih potreb 
Sredstva, ki jih občina prejme iz državnega proračuna na podlagi Zakona o financiranju občin 
po Odločbi o sofinanciranju dvojezičnosti ter uresničevanju ustavnih pravic avtohtone 
madžarske narodne skupnosti so strogo namenska. Namenskost odobrenih sredstev je 
opredeljena z določili Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun 
višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim 
narodnim skupnosti. V letu 2021 je občina na podlagi odločbe prejela 189.054,00 EUR. 
Sredstva so bila porabljena za namene uresničevanja narodnostnih potreb, ki se uresničujejo 
preko Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice in preko občine. 
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za: 
- delovanje Madžarske narodne samoupravne skupnosti in njenih organov      256.644,00 EUR 
- tekoče odhodke narodnosti občine v višini            5.943,18 EUR 
  ------------------ 
  262.587,18 EUR 
 
V letu 2021 je bila poraba sredstev višja od namensko pridobljenih sredstev v tem 
proračunskem letu. Višja poraba pa je posledica neporabljenih sredstev iz preteklih let. 
Preostanek neporabljenih sredstev  iz preteklih let v skupni višini 23.922,25 EUR se prenaša v 
leto 2022 in sicer za potrebe Madžarske narodne samoupravne skupnosti 13.690,26 EUR ter 
za potrebe narodnosti občine 10.231,99 EUR.  
   
 sredstva pridobljena na podlagi razpisov za točno določene naloge 

V letu 2021 je občina pridobila v proračun tudi sredstva iz naslova javnih razpisov in sicer za 
naslednje projekte: 

- GardEN 
- Green Exercise   
- Trajna mobilnost 
- Ureditev Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci 
- Ureditev športne infrastrukture v občini. 

Vsi projekti so bili  izvedeni v letu 2021 oziroma pred letom 2021, ko so bili posredovani tudi 
zahtevki za izplačilo, ki pa so bili izplačani v letu 2021 oziroma bodo še v letu 2022. Občina 
mora pri vseh projektih, ki se financirajo iz evropskih sredstev izvesti vse načrtovane 
dejavnosti, jih tudi financirati in šele nato dobi povrnjena sredstva. Prejeta sredstva so bila 
strogo namensko porabljena za izvedbo zgoraj navedenih projektov. 
 
 komunalni prispevek, ki se nameni za izgradnjo komunalne infrastrukture 

V letu 2021 je bilo v proračunu občine zbranih 201.573,99 EUR iz naslova komunalnega 
prispevka. Sredstva komunalnega prispevka se vključujejo v integralni proračun občine in so 
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se v skladu z odlokom porabila za izgradnjo komunalne infrastrukture, kamor se razvršča med 
drugim tudi ravnanje z odpadno vodo ter oskrba s pitno vodo. V letu 2021 je občina porabila 
za: 
- program ravnanja z odpadno vodo (izgradnja čistilnih naprav in kanalizacij) 45.347,23 EUR,  
- oskrbo s pitno vodo (izgradnja vodovodov) 89.863,46 EUR ter za 
- obnovo prometne infrastrukture – delno  66.363,30 EUR. 
  
 koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporablja za izvajanje 

ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu 
V letu 2021 je občina prejela 3.434,23 EUR namenskih sredstev iz naslova koncesijske 
dajatve trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Sredstva so bila porabljena v okviru 
integralnega proračuna v celoti in sicer za: 

- izvajanje ukrepov za preprečevanje prekomerne škode na kmetijskih kulturah in 
površinah v višini 1.209,71 EUR, 

-  izvajanje programov lovskih družin, ki pripomorejo k ozaveščanju ohranjanja naravnih 
virov. V okviru izvedbe programov se člani lovske družine trudijo za razvoj lovske 
družine, ohranjanje narave, za dobre medsosedske odnose z ostalimi uporabniki 
prostora in prebivalci, ki prebivajo na tem območju  ter z lastniki zemljišč in 
pridelovalci kmetijskih kultur. V drugi polovici leta se izpolnjuje plan odvzema iz 
lovišča, kar pomeni veliko obremenitev in veliko angažiranja članstva. S tem ukrepom 
in izvajanjem navedene dejavnosti se varuje narava in skrbi za naravno ravnovesje 
divjadi. S tem se preprečuje tudi prekomerna škoda na kmetijskih kulturah in 
površinah, ki je zelo zahtevna naloga. 
Tako lovske družine opravljajo javno službo trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.  Za 
izvajanje navedenih programov je bilo porabljenih 4.000,00 EUR. 

 
V proračun občine  namensko pridobljena sredstva so se porabila za namen za katerega so bila 
pridobljena. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2021 se prenesejo v proračun 
leta 2022. 
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IV/2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2021 
 
Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna zajema obrazložitve realiziranih 
finančnih načrtov neposrednih uporabnikov in je sestavljena iz: 
2.1. Poročila o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in 
2.2. Poslovnega poročila neposrednega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in 

rezultatih. 
 
2.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta Občine Moravske Toplice 
Poraba proračunskih sredstev je analitično prikazana v posebnem delu proračuna oziroma 
zaključnega račun proračuna. Posebni del proračuna na strani odhodkov sestavljajo 
posamezne analitične postavke proračuna, ki so predstavljene v finančnih načrtih neposrednih 
proračunskih uporabnikov in sicer: 
 
A – Občinski svet 
C – Župan, podžupan 
D – Nadzorni odbor 
E – Občina-občinska uprava 
F – Medobčinske inšpekcijske službe 
KS 01 – Krajevna skupnost Andrejci 
KS 02 – Krajevna skupnost Bogojina 
KS 03 – Krajevna skupnost Filovci 
KS 04 – Krajevna  skupnost Ivanovci 
KS 05 -  Krajevna skupnost Krnci 
KS 06 – Krajevna skupnost Martjanci 
KS 07 – Krajevna  skupnost Moravske Toplice 
KS 08 – Krajevna  skupnost Motvarjevci 
KS 09 – 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 
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KS 19 – Krajevna skupnost Ivanjševci 
KS 20 – Krajevna skupnost Pordašinci 
KS 21 – Krajevna skupnost Središče 
KS 22 – Krajevna skupnost Lončarovci 
KS 23 – Krajevna skupnost Kančevci 
KS 24 – Krajevna skupnost Fokovci 
KS 25 – Krajevna skupnost Mlajtinci-Lukačevci 
KS 26 – Krajevna skupnost Suhi vrh 
KS 27 – Krajevna skupnost Vučja gomila 
 
Spodnja tabela prikazuje porabo proračunskih sredstev po proračunskih uporabnikih in deleže 
porabe po posameznih porabnikih v letu 2018, 2019, 2020 in 2021. 
 
Tabela 12: Pregled porabe proračunskih sredstev po proračunskih uporabnikih 
 

  Realizacija delež Realizacija delež Realizacija delež Realizacija delež 

  2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 

Občinski svet 99.179,43 1,26 44.897,62 0,59 41.110,49 0,56 37.623,28 0,43 

Župan, podžupan 78.585,14 1,00 71.355,32 0,94 78.506,98 1,07 81.815,48 0,94 

Nadzorni odbor 1.969,26 0,02 2.995,68 0,04 893,36 0,01 2.236,27 0,03 

Občina-občinska uprava 7.441.196,53 94,44 7.215.781,85 94,76 6.927.704,80 94,61 8.281.285,80 94,96 

Medobčinske 
inšpekcijske službe 134.250,52 1,70 200.743,59 2,64 200.304,74 2,74 203.255,66 2,33 

                  

 OBČINA 7.755.180,88 98,42 7.535.774,06 98,96 7.248.520,37 98,99 8.606.216,49 98,69 

                  

KS Andrejci 1.604,31 0,02 991,59 0,01 912,69 0,01 1.550,35 0,02 

KS Bogojina 6.828,59 0,09 1.770,49 0,02 4.469,03 0,06 1.435,15 0,02 

KS Filovci 26.272,46 0,33 15.442,46 0,20 12.150,32 0,17 15.641,06 0,18 

KS Ivanovci 6.160,25 0,08 777,96 0,01 517,49 0,01 665,39 0,01 

KS Krnci 1.531,35 0,02 1.606,57 0,02 595,71 0,01 0,70 0,00 

KS Martjanci 41.535,05 0,53 22.307,26 0,29 23.428,08 0,32 9.339,56 0,11 

KS Moravske Toplice 2.600,28 0,03 2.611,29 0,03 2.017,31 0,03 2.466,58 0,03 

KS Motvarjevci 7.481,83 0,09 1.631,53 0,02 606,90 0,01 1.292,44 0,01 

KS Noršinci 1.173,70 0,01 1.747,69 0,02 813,58 0,01 609,80 0,01 

KS Prosenjakovci 4.641,56 0,06 4.287,63 0,06 8.102,50 0,11 22.795,74 0,26 

KS Ratkovci 237,49 0,00 457,33 0,01 0,10 0,00 0,05 0,00 

KS Sebeborci 3.349,66 0,04 2.507,70 0,03 4.097,18 0,06 3.308,98 0,04 
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KS Selo 1.181,81 0,01 1.913,63 0,03 702,42 0,01 279,76 0,00 

KS Tešanovci 1.261,25 0,02 2.796,18 0,04 1.623,64 0,02 5.197,50 0,06 

KS Bukovnica 581,9 0,01 341,08 0,00 3,37 0,00 3,74 0,00 

KS Ivanci 6.538,92 0,08 4.610,50 0,06 1.010,23 0,01 1.873,53 0,02 

KS Berkovci 788,03 0,01 1446,28 0,02 1.642,87 0,02 3,20 0,00 

KS Čikečka Vas 930,21 0,01 881,14 0,01 686,38 0,01 17.212,48 0,20 

KS Ivanjševci 415,79 0,01 781,79 0,01 149,61 0,00 2.121,89 0,02 

KS Pordašinci 578,5 0,01 710,55 0,01 376,90 0,01 14.731,18 0,17 

KS Središče 147,2 0,00 217,09 0,00 183,70 0,00 5.279,67 0,06 

KS Lončarovci 514,82 0,01 396,38 0,01 3.205,54 0,04 70,21 0,00 

KS Kančevci 971,59 0,01 328,92 0,00 259,23 0,00 136,71 0,00 

KS Fokovci 2.343,15 0,03 3.474,09 0,05 2.117,10 0,03 1.446,75 0,02 

KS Mlajtinci-Lukačevci 3.317,09 0,04 2.308,24 0,03 2.248,52 0,03 2.362,65 0,03 

KS Suhi Vrh 150,4 0,00 1711,56 0,02 1.532,87 0,02 622,44 0,01 

KS Vučja Gomila 1.089,63 0,01 1.179,22 0,02 775,10 0,01 4.004,10 0,05 

KRAJEVNE 
SKUPNOSTI 124.226,82 1,58 79.236,15 1,04 74.228,37 1,01 114.451,61 1,31 

                  

SKUPAJ (občina in KS) 7.879.407,70 100,00 7.615.010,21 100,00 7.322.748,74 100,00 8.720.668,10 100,00 

 
Podrobna obrazložitev povečanja oziroma zmanjšanja deležev po posameznih proračunskih 
uporabnikih je podana v nadaljevanju pri obrazložitvah proračunskih postavk. 
Odhodki in izdatki so prikazani v skladu z veljavno zakonodajo po področjih proračunske 
porabe, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah s šestmestnimi konti 
ekonomske klasifikacije. 
 
Tabela 13: Prikaz porabe proračunskih sredstev po področjih proračunske porabe - brez 
porabe Krajevnih skupnosti 
 

  Realizacija Delež Realizacija Delež Realizacija Delež Realizacija Delež 

  2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 

01 Politični sistem 175.195,89 2,24 113.603,70 1,49 116.620,10 1,60 116.563,97 1,35 

02 Ekonomska in fiskalna      
administracija 3.052,69 0,04 4.117,85 0,05 1.792,15 0,02 13.902,75 0,16 

03 Zunanja politika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 Skupne administrativne 
službe in splošne javne 
storitve 89.550,12 1,15 95.917,19 1,26 137.260,17 1,89 84.243,32 0,97 

06 Lokalna samouprava 580.451,69 7,44 774.887,90 10,18 745.450,35 10,25 810.571,05 9,37 
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07 Obramba in ukrepi ob 
izrednih dogodkih 144.026,34 1,85 131.919,78 1,73 139.575,61 1,92 232.136,12 2,68 

08 Notranje zadeve in 
varnost 3.413,63 0,04 6.173,99 0,08 5.187,44 0,07 6.033,32 0,07 

10 Trg dela in delovni 
pogoji 60.544,77 0,78 62.372,09 0,82 64.418,05 0,89 52.615,64 0,61 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo 
in ribištvo 403.663,45 5,17 138.056,90 1,81 134.448,49 1,85 160.975,47 1,86 

12 Pridobivanje in 
distribucija energetskih 
surovin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Promet, prometna 
infrastruktura in komun. 1.749.170,60 22,41 1.548.524,82 20,35 1.341.540,45 18,44 1.510.535,13 17,45 

14 Gospodarstvo 748.757,31 9,59 649.939,15 8,54 912.414,01 12,54 1.199.423,67 13,86 

15 Varovanje okolja in 
naravne dediščine 417.866,99 5,35 393.025,38 5,16 303.254,56 4,17 277.397,99 3,21 

16 Prostorsko planiranje 
in stan.kom.dejavnost 1.000.495,15 12,82 1.056.183,89 13,88 691.602,54 9,51 821.768,20 9,49 

17 Zdravstveno varstvo 71.787,16 0,92 65.219,43 0,86 72.761,66 1,00 8.103,07 0,09 

18 Kultura, šport in 
nevladne organizacije 438.641,95 5,62 346.833,25 4,56 530.295,49 7,29 533.703,48 6,17 

19 Izobraževanje 1.478.257,33 18,94 1.780.369,18 23,39 1.749.140,76 24,04 2.467.755,82 28,51 

20 Socialno varstvo 368.943,89 4,73 342.294,16 4,50 278.398,17 3,83 284.800,88 3,29 

22 Servisiranje javnega 
dolga 50.108,58 0,64 75.659,99 0,99 26.006,53 0,36 48.917,66 0,57 

23 Intervencijski programi 
in obveznosti  20.578,50 0,26 25.997,17 0,34 24.350,62 0,33 25.686,61 0,30 

                  

ODHODKI SKUPAJ 7.804.506,04 100,00 7.611.095,82 100,00 7.274.517,15 100,00 8.655.134,15 100,00 
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Graf 12: Deleži proračunske porabe po področjih proračunske porabe po letih    

 
 
Zgornji Tabela in graf nam prikazujeta porabo po področjih. Največji strukturni delež v letu 
2021 predstavljajo področja:  
-  19 Izobraževanje  28,51 %, 
-  13 Promet-prometna infrastruktura z 17,45 %,  
-  14 Gospodarstvo 13,86 %, 
-  16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 9,49%.  
V vseh primerjalnih letih je bilo največ sredstev porabljenih na področju izobraževanja in 
področju prometa in prometne infrastrukture.  
Pomembna pa je ugotovitev, da je kljub nihanju proračunske porabe navzgor oziroma navzdol 
po posameznih področjih zagotovljeno financiranje zakonsko določenih nalog, ki jih mora 
občina zagotoviti in pokriti s proračunskimi sredstvi.  
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Tabela 14: Prikaz porabe proračunskih sredstev po področjih proračunske porabe - brez KS 
skupno v obdobju 2018-2021     
 

  Realizacija Delež 

  2018-2021 
2018-
2021 

01 Politični sistem 521.983,66 1,67 
02 Ekonomska in fiskalna      
administracija 22.865,44 0,07 

03 Zunanja politika 0,00 0,00 
04 Skupne administrativne službe in 
splošne javne storitve 406.970,80 1,30 

06 Lokalna samouprava 2.911.361,00 9,29 
07 Obramba in ukrepi ob izrednih 
dogodkih 647.657,85 2,07 

08 Notranje zadeve in varnost 20.808,38 0,07 

10 Trg dela in delovni pogoji 239.950,55 0,77 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 837.144,31 2,67 
12 Pridobivanje in distribucija 
energetskih surovin 0,00 0,00 
13 Promet, prometna infrastruktura in 
komun. 6.149.771,00 19,62 

14 Gospodarstvo 3.510.534,14 11,20 
15 Varovanje okolja in naravne 
dediščine 1.391.544,92 4,44 
16 Prostorsko planiranje in 
stan.kom.dejavnost 3.570.049,78 11,39 

17 Zdravstveno varstvo 217.871,32 0,70 
18 Kultura, šport in nevladne 
organizacije 1.849.474,17 5,90 

19 Izobraževanje 7.475.523,09 23,85 

20 Socialno varstvo 1.274.437,10 4,07 

22 Servisiranje javnega dolga 200.692,76 0,64 
23 Intervencijski programi in 
obveznosti  96.612,90 0,31 

      

ODHODKI SKUPAJ 31.345.253,17 100,00 
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Graf 13:  Deleži proračunske porabe po področjih skupno v obdobju 2018-2021 
 

 
 
 
Zgornji podatki o porabi po področjih proračunske porabe v štiriletnem obdobju 2018-2021 
nam prikazujejo porabo oziroma deleže proračunske porabe po področjih. Ugotavljamo, da je 
občina v preteklem štiriletnem obdobju največ sredstev namenila oziroma porabila na 
področju 19-Izobraževanje in sicer kar 23,85% oziroma v nominalni vrednosti 7,5 mio EUR 
oziroma povprečno 1,9 mio EUR na leto. Navedeno področje porabe je predvsem področje, 
kjer se pokrivajo zakonske obveznosti vzgoje in izobraževanja - tako predšolske kot 
osnovnošolske vzgoje in drugih programov na področju izobraževanja. Predvsem gre tu za 
tekočo porabo pokrivanja stroškov bodisi preko ekonomske cene v vrtcih oziroma pokrivanje 
materialnih stroškov v osnovnih šolah kakor tudi financiranje pomoči v osnovnem šolstvu, 
kot so prevozi šolskih otrok. Kljub temu, da je epidemija okrnila nekatere programe - kot so 
prevozi šolskih otrok in so se temu primerno zmanjšali tudi stroški pa so se na drugih 
področjih povečali. Predvsem gre za področje predšolske vzgoje, kjer občina pokriva stroške 
preko ekonomske cene programov. Ker pa so se v skladu z zakonodajo uskladile plače -
opravljena so bila napredovanja, sprostilo se je izplačilo delovne uspešnosti, je bil opravljen 
tudi dvig ekonomske cene, ki pa je vplival tudi na večje stroške občin. Z dvigom ekonomske 
cene se je povečala tudi subvencija občine. 
Na drugem mestu je poraba 13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, ki je v 
štiriletnem obdobju povprečno dosegla 19,62 % celotne porabe proračunov oziroma dobrih 
1,5 mio EUR na leto. Že sam naziv porabe nam pove, da gre za stroške povezane s prometom 
in prometno infrastrukturo. Sredstva so se porabila za upravljanje in tekoče vzdrževanje 
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občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa 
in cestno razsvetljavo.  
Po višini porabe je pomembno tudi področje 16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko 
komunalna dejavnost, ki je doseglo 11,39 % celotne porabe proračuna v analiziranem 
obdobju. Gre za zelo pomembno področje in sicer so bila v okviru področja porabe 16-
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost sredstva porabljena za urejanje 
oskrbe s pitno vodo, za druge komunalne dejavnosti kot je vzdrževanje in urejanje 
komunalnih objektov po naseljih, za spodbujanje stanovanjske gradnje ter upravljanje in 
razpolaganje z zemljišči. 
 

Izdatki so tako realizirani skladno s prejetimi prejemki in upoštevajočim proračunom za leto 
2021. V letu 2021 občina ni imela težav z zagotavljanjem likvidnostnih sredstev, saj je bila 
izvedba projektov planirana in realizirana glede na pričakovani finančni tok. 
 
V nadaljevanju podajamo obrazložitve po posameznih proračunskih uporabnikih in sicer: 
 
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.  
 
Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM 
 
-  0101 Politični sistem 
Pravne podlage: 
- Ustava Republike Slovenije 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o lokalnih volitvah 
- Zakon o političnih strankah 
- Zakon o volilni kampanji 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Statut občine Moravske Toplice 
- Občinski odloki in pravilniki. 
 

-  01019001 Dejavnost občinskega sveta  
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
Občinski svet šteje 15 članov izmed katerih dva člana zastopata interese madžarske 
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narodnosti. Člani občinskega sveta svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Njihova naloga je, 
da  odločajo o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.  
 
V okviru svojih pristojnosti občinski svet:  
- sprejema statut občine, 
- sprejema poslovnik občinskega sveta, 

- sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,  

- sprejema odloke in druge občinske akte,  

- sprejema občinski proračun in zaključni račun občine,  

- imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega 
sveta,  

- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede odločitev občinskega sveta,  

- v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave 
ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih 
podjetjih, 

- odloča o cenah storitev javne gospodarske službe,  

- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.  

 
Finančni načrt občinskega sveta za leto 2021 je zagotavljal sredstva za vse izdatke povezane z 
delovanjem občinskega sveta in organov občine in je bil planiran s proračunom v višini 
48.850 EUR. V letu 2021 so bila sredstva porabljena v višini 37.623,28 EUR kar je manj, kot 
smo načrtovali. Znotraj navedenega podprograma so bili odhodki načrtovani analitično po 
proračunskih postavkah in analitičnih kontih.  
 
Zakon o lokalni samoupravi v 34.a členu določa, da članom občinskega sveta pripada sejnina 
za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek 
sejnin vključno s sejninami delovnih teles občinskega sveta, ki se izplačajo posameznemu 
članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Izdatek za ta namen je bil za 
leto 2021 načrtovan v višini 25.000 EUR letno in vključuje tudi sejnine, ki jih prejmejo člani 
delovnih teles občinskega sveta ter člani komisij, ki jih imenuje župan. Pri planiranju 
odhodkov za dejavnosti občinskega sveta, je bil za leto 2021 upoštevan okvirni program dela 
občinskega sveta Občine Moravske Toplice in za to proračunsko leto predvideno število sej. 
Prav tako je bilo na podlagi predvidene realizacije v letu 2021 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 občinskih organov v Občini Moravske Toplice.  
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Za delovanje občinskega sveta so se poleg sredstev za izplačilo sejnin v finančnem načrtu 
namenila tudi sredstva za pokrivanje stroškov reprezentance in pogostitev ter za stroške 
povezane s prevozi na seje občinskega sveta in delovnih teles.  
 
V letu 2021 je bilo opravljenih 7 rednih sej občinskega sveta z naslednjo prisotnostjo - tabela 
15: 

Datum seje Občinski svet 
Število 
prisotnih 

2. 2. 2021 15. redna seja 14 
23. 4. 2021 16. redna seja 15 
18. 5. 2021 17. redna seja 14 
22. 6. 2021 18. redna seja 14 
31. 8. 2021 19. redna seja 14 
9. 11. 2021 20. redna seja 14 

21. 12. 2021 21. redna seja 13 
 
Iz navedene tabele je razvidno, da so bile seje občinskega sveta v letu 2021 dobro obiskane, 
saj je bilo povprečno na sejo prisotnih 14 svetnikov od 15-ih. 
Vse seje občinskega sveta se tonsko snemajo. Gradivo za seje občinskega sveta se redno 
objavlja na spletni strani Občine Moravske Toplice. 
 
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.  
 
V letu 2021 so delovala naslednja stalna delovna telesa in komisije občinskega sveta: 

 Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 

 Odbor za lokalno infrastrukturo, 

 Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, kulturo, šport in turizem, 

 Odbor za zaščito in reševanje, 

 Odbor za kmetijstvo, 

 Komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje, 

 Statutarno pravna komisija ter 

 Svet za varstvo javnih dobrin. 
 

Odbori štejejo 7 članov, komisiji pa 5 oziroma 3 člane. Število članov posameznega 
delovnega telesa občinskega sveta in delovno področje je določeno v poslovniku občine. 
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Občinski svet lahko ustanovi občasna delovna telesa s sklepom, s katerim določi naloge 
delovnega telesa in število članov. Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed 
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. 
 
Tabela 16: Pregled števila sej po odborih in komisijah  
 
  Število Udeležba Število Udeležba Število  Udeležba  Število Udeležba  

Odbor-komisija sej 2018 v % sej 2019 v % sej 2020 v% sej 2021 v % 

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 

8 65 5 92 5 97 4 85 

Svet za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin 

6 69 6 83 4 75 4 64 

Odbor za lokalno infrastrukturo 5 77 6 81 5 83 4 82 

Odbor za družbene dejavnosti, 
šolstvo, kulturo, šport in turizem 

5 57 6 88 6 88 6 90 

Odbor za zaščito in reševanje 2 29 4 68 2 71 3 66 

Odbor za kmetijstvo 2 86 4 86 2 79 4 78 

Statutarno pravna komisija 6 100 6 100 7 100 7 95 

 

 V okviru dejavnosti občinskega sveta pa so bila planirana tudi sredstva za financiranje 
političnih strank v Občini Moravske Toplice ter pokrivanje stroškov svetniških skupin 
oziroma samostojnih članov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice. 
 
Podlaga za financiranje političnih strank iz občinskega proračuna je 26. člen Zakona o 
političnih strankah, po katerem so do financiranja iz občinskega proračuna upravičene 
politične stranke, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet in so dobile najmanj 
50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Stranka je upravičena do 
višine sredstev, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Znesek 
financiranja političnih strank se določi s sprejemom vsakoletnega proračuna občine na podlagi 
Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Moravske Toplice. 
 
V letu 2021 je bilo za financiranje političnih strank porabljenih 7.474,08 EUR.  
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Tabela 17:  Pregled dodeljenih sredstev za financiranje političnih strank za leto 2021 
 
 
 
 

Podlaga za financiranje oziroma pokrivanje stroškov svetniških skupin je Pravilnik o sredstvih 
za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, 
na osnovi katerega je bilo vloženih 5 zahtevkov za izplačilo. Trije zahtevki v vrednosti 299,56 
EUR so bili realizirani do konca leta 2021, medtem ko sta bila dva zahtevka v višini 200 EUR 
izplačana v začetku letošnjega leta.  
 
S proračunom so bili zastavljeni dolgoročni cilji delovanja občinskega sveta in sicer: 
obravnava in sprejem dokumentov in njihova uskladitev z zakonodajo v smislu nemotenega, 
organiziranega in zakonitega dela občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, 
razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa proračuna, odločanje o 
odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in 
podjetij, katerih so/ustanoviteljica je občina in drugo. 
 
V okviru tega podprograma je zelo težko postavljati dolgoročne cilje, vsekakor pa mora biti 
delo občinskega sveta v dobrobit vseh občanov. Kratkoročni cilji, ki se nanašajo na leto 2021 
so glede na doseženo realizacijo in opravljene naloge doseženi, saj je občinski svet v letu 
2021 s svojim delovanjem dosegel zastavljene cilje. Opravljene so bile načrtovane seje 
občinskega sveta, ki pa so v letu 2021 potekale na nekoliko drugačen način kot v preteklih 
letih, saj so bile predpisane omejitve zaradi epidemije COVID-19. Tako so nekatere seje v 
času omejitev potekale virtualno preko platforme ZOOM, druge pa v športni dvorani v 
Martjancih, kjer se je lahko zagotovila varnost in zadostna razdalja. Na sejah so bile 
sprejemane odločitve o aktualnih vprašanjih v občini ter občinski predpisi - odloki, sklepi, 

  ŠTEVILO 0,23*12* 

  GLASOV 
število 
glasov 

  Volitve 2018   

1. Slovenska demokratska stranka (SDS)   644 1.777,44 
2. Slovenska ljudska stranka (SLS) 211 582,36 
3. Socialni demokrati (SD) 767 2.116,92 
4. Stranka Modernega Centra (SMC) 268 739,68 
5. Lista Marjana Šarca (LMŠ) 443 1.222,68 
6. Demokratična stranka upokojencev 
(DESUS) 211 582,36 
7. Nova Slovenija-krščanski demokrati (NSI) 164 452,64 

SKUPAJ 2.708 7.474,08 



                
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
Zaključni račun 2021                                                                                        Marec 2022 
  

48 
 
 

pravilniki in drugi akti. V letu 2021 je bilo sprejetih 26 dokumentov, prav tako kot v letu 
2020. Vsi sprejeti dokumenti so bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Pregled sprejetih dokumentov v letu 2021, ki so bili objavljeni v Uradnem listu Republike 
Slovenije v letu 2021 lahko najdemo tudi na spletni strani Lex localis kot informacije javnega 
značaja. 
 
Tabela 17: Pregled sprejetih in objavljenih dokumentov 
 
 

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Moravske Toplice za leto 2022        
• Uradni list Republike Slovenije, št. 205/2021 • 29.12.2021 
 
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2022              
• Uradni list Republike Slovenije, št. 205/2021 • 29.12.2021 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 
2021              
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 205/2021 • 29.12.2021 
 
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice             
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 184/2021 • 26.11.2021 
 
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta 
Občine Moravske Toplice             
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 184/2021 • 26.11.2021 
 
Sklep o spremembah Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Moravske Toplice             
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 184/2021 • 26.11.2021 
 
Sklep o financiranju političnih strank             
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 184/2021 • 26.11.2021 
 
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Etno vas v 
Motvarjevcih             
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 181/2021 • 19.11.2021 
 
Odlok o predkupni pravici Občine Moravske Toplice             
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 143/2021 • 07.09.2021 
 
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene 
storitve pomoč družini na domu             
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 • Uradni list Republike Slovenije, št. 143/2021 • 07.09.2021 
 
Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena             
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 143/2021 • 07.09.2021 
 
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del 
območja EUP MT 33 – Papičov breg             
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 121/2021 • 23.07.2021 
 
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo 
kmetijskih objektov (hlev za perutnino) na kmetijskih zemljiščih kmetije Lainšček             
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 121/2021 • 23.07.2021 
 
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Moravske Toplice             
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 108/2021 • 09.07.2021 
 
Obvezna razlaga petega odstavka tč. a) in drugega odstavka tč. b) 65. člena Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice             
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 108/2021 • 09.07.2021 
 
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto 
urejanja prostora SB 2             
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 90/2021 • 04.06.2021 
 
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto 
urejanja prostora SV 3             
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 90/2021 • 04.06.2021 
 
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto 
urejanja prostora AD 10             
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 86/2021 • 28.05.2021 
 
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2020             
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 86/2021 • 28.05.2021 
 
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini 
Moravske Toplice             
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 86/2021 • 28.05.2021 

 

 
Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem 
vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice             
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 86/2021 • 28.05.2021 
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016–2020            
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 74/2021 • 14.05.2021 
 
Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme              
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 25/2021 • 18.02.2021 
 
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe oskrba s pitno vodo             
 •  Uradni list Republike Slovenije, št. 16/2021 • 05.02.2021 
 
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2021              
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 16/2021 • 05.02.2021 
 
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2022              
 • Uradni list Republike Slovenije, št. 16/2021 • 05.02.2021 
 
 
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 njegovih nalog je zadolžena občinska uprava. Izvolijo ga državljani, ki 
imajo v občini stalno prebivališče na neposrednih in tajnih volitvah. Mandat župana traja 4 
leta. Za opravljanje in pomoč pri izvajanju nalog ima imenovana dva podžupana, ki županu 
pomagata pri izvajanju določenih nalog, za katere ju pooblasti župan. 
 
Župan Občine Moravske Toplice je Alojz Glavač, ki funkcijo župana opravlja poklicno.   
 

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM 
Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, kot sta: župan in podžupan. 
 

-  0101 Politični sistem 
V okviru glavnega programa se uvrščajo stroški povezani z delom župana in podžupana. 
 
Pravne podlage: 
- Ustava Republike Slovenije 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
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- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Statut občine Moravske Toplice 
- Občinski odloki in pravilniki 
 
-  01019003 Dejavnost župana in podžupanov   
S proračunom Občine Moravske Toplice so bila za dejavnost župana in podžupanov 
zagotovljena sredstva v višini 88.460,00 EUR in porabljena v višini 81.815,48 EUR. Sredstva 
so bila namenjena za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje 
funkcije, materialne izdatke, vključno z izdatki reprezentance in stroške odnosov z javnostmi 
na proračunskih postavkah kot so:  

 01,01,01,01, Bruto plača in stroški dela 
 01,01,01,02, Prispevki delodajalca 

        01,01,01,04, Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje 
  01,01,01,05, Reprezentanca 
  01,01,01,06, Izdatki za službena potovanja 
  01,01,02,01, Nadomestilo podžupanu  
 
Višino bruto plače župana določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
108/09-uradno prečiščeno besedilo z vsemi spremembami in dopolnitvami - v nadaljevanju 
ZSPJS), ki je zakonska podlaga za določitev plač funkcionarjev (torej tudi županov) in javnih 
uslužbencev. Ker je vloga funkcionarjev v sistemu izvajanja zakonodajne, sodne in izvršilne 
veje oblasti drugačna od vloge javnih uslužbencev, je tudi vrednotenje dela funkcionarjev 
urejeno drugače, kot je urejeno vrednotenje dela javnih uslužbencev. 

V plačnem sistemu, ki se je za župane začel uporabljati s 1. 1. 2007 je določeno, da je 
funkcija župana uvrščena v plačni razred v razponu od 32. do 59. plačnega razreda, plačni 
razredi pa so del plačne lestvice, ki je določena v prilogi 1 ZSPJS. Slednja določa, da so 
župani občin s 5001 do 15000 prebivalci uvrščeni v 51. plačilni razred.  

Proračunska postavka »Bruto plače in stroški dela« je bila realizirana v višini 93,32 %. V 
primerjavi z letom 2020 so sredstva za plače in stroške dela ostala skoraj v nespremenjeni 
višini.  
V skladu z zakonodajo so bili županu poleg bruto plače (osnovna plača in dodatek za delovno 
dobo), ter povračila stroškov za prehrano in prevoz na in z dela obračunani prispevki 
delodajalca ter nakazane premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne 
uslužbence. 
Župan tako poleg osnovne plače prejema samo še dodatek za delovno dobo in ni upravičen do 
dela plače za delovno uspešnost. Tako je ocenjevanje županove funkcije z vidika uspešnosti 
glede na razmerje med načrtovanimi in dejansko realiziranimi nalogami prepuščeno volivcem. 
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V letu 2021 pa je bil župan v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) upravičen 
do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času prvega vala epidemije.  
 
Postavka reprezentanca je namenjena kritju stroškov reprezentance župana, stroškov 
protokolarnih dogodkov, obiskov delegacij in drugo in je bila v letu 2021 realizirana v višini 
5.005,09 EUR. 
 
Izdatki za službena potovanja so namenjeni povračilu stroškov, ki jih ima župan pri delu in v 
zvezi z njim (stroški za službena potovanja doma in v tujini - dnevnice, kilometrina, 
parkirnina ipd.) kot določa področna zakonodaja in občinski akti, ter izdatki za plačilo 
morebitnih nočitev in kotizacij za udeležbo na posvetih in seminarjih. Navedeni izdatki so bili 
realizirani v višini 754,64 EUR. 
 
Med odhodke na proračunski postavki »Nadomestilo podžupanu« so vključena plačila 
povezana z opravljanjem funkcije podžupanov.  
Plača podžupana je skladno z 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 s predpisi sta podžupana Občine Moravske Toplice 
uvrščena v 36. plačni 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. Tako so bila sredstva za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov porabljena v 
višini 26.437,02 EUR. V primerjavi z letom 2020 se je višina porabljenih sredstev povečala  
za 15 %. Do povečanja prihaja zaradi izplačila za posebne obremenitve v času epidemije za 
obdobje oktober 2020 do junij 2021 na osnovi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva 
(ZNUPZ), za kar je občina dobila povrnjena sredstva v višini izplačila. 
  

Dolgoročni cilj v okviru tega podprograma je skrb za razvoj občine z izboljšanjem in 
posodobitvijo infrastrukture, zagotavljanje materialnih pogojev za uresničevanje sprejetih 
projektov in programov, usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki, promocija 
občine, nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov ter izvajanje sprejetih aktov kakor tudi 
finančna stabilnost proračuna občine. 
 
Ugotavlja se, da se dolgoročno zastavljeni cilji v okviru tega podprograma uresničujejo skozi 
proračunska leta, saj župan s pomočjo podžupanov skrbi za razvoj občine s tem, da skrbi za 
posodobitev infrastrukture, zagotavljanje materialnih pogojev za uresničevanje sprejetih 
projektov in programov, usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki, promocijo 
občine, nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov ter za izvajanje sprejetih aktov. 
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Uresničevanje teh ciljev pa je razvidno iz same realizacije razvojnih projektov skozi Načrt 
razvojnih programov občine.  
Tudi cilj finančne stabilnosti proračuna je v proračunskem letu dosežen, saj so bile v občini 
izvedene vse z zakonom naložene obvezne naloge. Ugotavlja pa se, da je bila finančna 
stabilnost v Občini Moravske Toplice zagotovljena v celotnem proračunskem letu. 
 
Prav tako so v celoti realizirani kratkoročni cilji, saj so bila tekoče izvedena vsa izplačila in 
realizirani vsi stroški predvideni za ta podprogram. 
 
D – NADZORNI ODBOR 
 
Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Področje proračunske porabe zajema nadzor nad porabo javnih financ. 
 
-  0203 Fiskalni nadzor 
Podprogram vsebuje planirane izdatke za delovanje nadzornega odbora. 
Pravne podlage: 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o plačilnem prometu 
- Zakon o financiranju občin 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
- Statut občine Moravske Toplice. 

 
-  02039001 Dejavnost nadzornega odbora 
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Ima 5 članov, ki jih je 
imenoval občinski svet. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
 
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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Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja 
občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih 
podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in 
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje 
učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. 
 
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 
ter izvedbo drugih nalog po sklepu župana oz. občinskega sveta. Višina sejnin za udeležbo na 
sejah je določena na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Moravske 
Toplice. V proračunu 2021 so bile sejnine članov NO planirane na podlagi ocene števila sej in 
opravljenih nadzorov, ki so temeljile na podatkih iz preteklega leta. V planu so bili vključeni 
tudi stroški za udeležbo članov NO na raznih posvetih, seminarjih oz. strokovnih predavanjih, 
vsebinsko namenjenih nadgradnji znanj, potrebnih za izvedbo nadzornih nalog. Nadzorni 
odbor je v letu 2021 opravil nadzor zaključnega računa proračuna občine za leto 2020 in 
dokončal nadzor Zaključnega računa za leto 2019. Za izvedena nadzora je NO pripravil 
poročili, s katerim je seznanil župana in občinski svet. Občinski svet se je s poročili seznanil 
na svoji 19. redni seji. 
Realizacija porabe sredstev je  v letu 2021 je bila v višini 2.236,27 EUR. V primerjavi z letom 
2020 so se stroški delovanja Nadzornega odbora povečali za dvakrat, saj sta bili dokončani 
poročili za dve proračunski leti, saj v letu 2020 nadzorni odbor zaradi omejitev ni mogel 
opravljati nadzorov tako kot v normalnih pogojih.  
 
Cilji delovanja 
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. 
Ugotavlja se, da je nadzorni odbor v letu 2021 opravljal nadzor porabe proračunskih sredstev 
za leto 2019 in 2020 ter z ugotovitvami seznanil župana in občinski svet.  
 
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 
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(kadrovske, premoženjsko pravne zadeve, zaščita in reševanje, kmetijstvo, gospodarstvo, 
družbene dejavnosti…) in krajevne skupnosti. 
 
Področje porabe 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
-  0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
Pravne podlage: 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o plačilnem prometu 
- Zakon o financiranju občin 
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Statut občine Moravske Toplice 
- Občinski odloki in pravilniki 
 
-  02029001 Urejanje na področju fiskalne politike  
Sredstva so bila namenjena za plačila bančnih storitev in plačila storitev organizacijam, 
pooblaščenim za plačilni promet. Upravi za javna plačila se plačujejo stroški prerazporejanja 
javnofinančnih prihodkov iz prehodnih računov na vplačilne račune občine. Stroški so bili 
ocenjeni na osnovi preteklega leta in korigirani s stopnjo pričakovane inflacije (le-ta namreč 
vpliva tudi na cene bančnih storitev in storitev plačilnega prometa). 
Na področju urejanja ekonomske in fiskalne administracije je bilo v letu 2021 porabljenih več 
sredstev kot v letu 2020 ter v okviru planiranih.  Stroški provizij in izterjav so bili realizirani v 
višini 11.666,48 EUR in so nastali v zvezi s pokrivanjem plačil storitev organizacijam 
pooblaščenim za plačilni promet (storitve Uprave RS za javna plačila), plačil bančnih storitev 
(bančne provizije) za gotovinski promet preko ničelnega računa ter stroški negativnih obresti 
na stanje podračunov vključenih v zakladniški podračun občine, ki jih zaračuna Banka 
Slovenije in direktno bremenijo račun proračuna Občine. 
 
Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 
 
- 0403 Druge skupne administrativne služba 
Pravne podlage: 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Statut občine 
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- Občinski odloki in pravilniki  
 

-  04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti  
Vsebina podprograma: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list 
Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), 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. V ta sklop sodijo tudi stroški 
drugih objav (obvestil, novic ipd).  
 
V okviru navedenega podprograma so bila namenjena sredstva za obveščanje javnosti o delu 
občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih 
ustanoviteljica je Občine Moravske Toplice. V skladu z določili Statuta občine Moravske 
Toplice morajo biti sprejete odločitve (sklepi, odloki in drugi akti) objavljene v Uradnem listu 
Republike Slovenije (seznam objavljenih predpisov je naveden pri delu občinskega sveta). Za 
objave v Uradnem listu Republike Slovenije in druge uradne objave so bila v proračunu 
zagotovljena sredstva v višini 2.500,00 EUR in porabljena v višini 1.862,05 EUR, kar je za 
40% manj kot v letu 2020. Do zmanjšanja  stroškov prihaja zaradi manjšega obsega objav kot 
v predhodnem letu, saj so bili predpisi, ki so bili sprejeti na Občinskem svetu in objavljeni v 
Uradnem listu ne glede na isto število sprejetih predpisov kot v preteklem letu manj obsežni 
po vsebini in številu strani.  
 
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 in   

 stroškov najema strežnika in tekočega vzdrževanja občinske uradne spletne strani. 
 
Občina Moravske Toplice ima svojo spletno stran www.moravske-toplic.si . 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 so pomembne za občane. Namen pri sprotnem 
vzdrževanju spletne strani je sprotno informiranje občanov z dogajanji v občini na vseh 
področjih družbenega in političnega življenja.  
Izdelana spletna stran omogoča sprotno dodajanje novih poglavij in vsebin, ki jih občinska 
uprava postopno dodaja glede na za ta namen pripravljene vsebine. 
V letu 2021 je občina namenila tudi sredstva za stroške vzdrževanja in dopolnjevanja 
»Kataloga informacij javnega značaja«, ki ga je občina dolžna na primeren način javno 
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objavljati (svetovni splet) in redno vzdrževati skladno z Zakonom o dostopu do informacij 
javnega značaja. Tako so bili tudi v letu 2021 tako kot v preteklih letih vsi akti (odloki, sklepi, 
predpisi…) objavljeni na spletni strani občin v Sloveniji »Lex localis« kot informacije 
javnega značaja. 
 
Tako letni izvedbeni kot dolgoročni cilj podprograma je sprotno zagotavljanje najvišje možne 
obveščenosti občanov in druge širše javnosti o predpisih in ukrepih lokalne skupnosti.  
 
S tem, ko je občina informirala domačo in tujo javnost o delu občinskega sveta, župana, 
občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij na različne načine in preko različnih 
inštitucij, je dosegla svoj zastavljeni cilj. 
 
-  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. 
 

S sprejetim proračunom so bila načrtovana sredstva na proračunski postavki »01,06,04, 
Stroški ob občinskem prazniku« in namenjena za pokrivanje stroškov, ki so nastali z 
organizacijo in izvedbo prireditve ob občinskem prazniku vključno z nagradami in priznanji. 
Občina je v mesecu septembru praznovala svoj 25. občinski praznik.  
Praznovanje 25. občinskega praznika Občine Moravske Toplice je bilo v letu 2021 zaradi 
epidemije obeleženo le z enim dogodkom in to s slavnostno sejo občinskega sveta, ki pa je 
imela zaradi izvajanja ukrepov za zajezitev epidemije omejeno število povabljenih. Prireditev 
je potekala v skladu z navodili NIJZ. 
 
Slavnostna seja ob občinskem prazniku je potekala v torek 7. septembra 2021 v Martjancih. 
Podeljena so bila priznanja in nagrade in sicer je bil podeljen naziv častnega občana, 
podeljena je bila  nagrada Občine Moravske Toplice ter priznanja občine in župana.  
Na prireditvi so bila podeljena tudi priznanja v sklopu akcije "Moja dežela - lepa in 
gostoljubna" v letu 2021.  
 
Za vse zgoraj navedeno so bila porabljena sredstva v višini 6.137,22 EUR, kar je v skladu s 
pričakovanji. 
 
Leto 2021 pa je bilo posebej zaznamovano na področju prireditev. Vsakoletne občinske 
prireditev, ki so se izvajale v občini zaradi korona virusa niso mogle biti izvedene.  
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Občina tako v letu 2021 ni mogla izvesti zastavljenih ciljev in organizirati prireditev 
občinskega pomena. Kljub temu pa je občane in širšo javnost o svojih dosežkih in nadaljnjih 
načrtih, informirala preko medijev in spletne strani in s tem je poskušala ohraniti stik z 
občani. Prav tako pa se je trudila k večji prepoznavnosti in promociji občine. Tako je v teh 
težkih trenutkih epidemije skušala na tem področju vsaj delno uresničiti svoje letno 
zastavljene cilje. 
 
-  04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  
Vsebina podprograma: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), 
investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore. 
 
Občina razpolaga z različnim premoženjem, za katero je potrebno izvesti razne aktivnosti. 
Tako so bila s proračunom 2021 predvidena in planirana sredstva za pokrivanje stroškov 
povezanih z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem, to so stroški, ki se 
navezujejo na tekoče vzdrževanje premoženja. Sem spadajo tudi zavarovalne premije, 
operativni odhodki povezani z urejanjem premoženja - oglasi, najemnine, stroški notarjev, 
izvršb, odvetnikov in drugi. Od planiranih 94.650,00 EUR v okviru tega podprograma, je bilo 
porabljenih 73.611,14 EUR. 
 
V okviru tega podprograma so bili stroški planirani na dveh proračunskih postavkah in sicer: 

 »01,06,03,01, Vzdrževanje premoženja« 
 »01,06,03,03, Operativni odhodki povezani z urejanjem premoženja«. 

 
Stroški na proračunski postavki »01,06,03,01, Vzdrževanje premoženja« so realizirani v višini 
23.122,00 EUR oziroma so dosegla 62% realizacijo, na proračunski postavki »01,06,03,03, 
Operativni odhodki povezani z urejanjem premoženja« pa so dosegla 87% realizacijo oziroma 
so bili realizirani v višini 50.489,14 EUR.  
Velik delež namenjenih sredstev je bil porabljen za tekoče vzdrževanje premoženja, predvsem 
za vzdrževanje javnih površin in objektov, ki so v lasti občine. Za tekoče vzdrževanje 
navedenega premoženja je bilo porabljenih 22.815,91 EUR. 20.744,86 EUR sredstev je bilo 
porabljenih za plačila notarskih in odvetniških storitev ter 10.570,85 EUR za plačilo 
geodetskih storitev, parcelacij, cenitev. Preostala sredstva pa so bila porabljena za stroške, ki 
so nastajali v povezavi s samim premoženjem. Prav tako so se poravnavali stroški električne 
energije in komunalnih storitev za objekte, ki so v lasti občine. Ker pa se za vsako investicijo 
oziroma poseg v prostor v skladu z zakonom pripravijo posebne služnostne pogodbe s tem 
nastajajo dodatni stroški overitve podpisov.  
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Cilj, gospodarno in smotrno upravljati s premoženjem občine je dosežen, saj je občina 
racionalno ravnala pri vseh postopkih, ki so bili potrebni za urejanje občinskega premoženja 
in z njim ravnala kot dober gospodar. 
 
Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Pravne podlage: 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Statut občine Moravske Toplice 
- Občinski odloki in pravilniki in 
- Drugi predpisi, ki urejajo to področje 
 
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
 
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti  
V okviru tega programa so bila v letu 2021 planirana sredstva sofinanciranje Lokalne akcijske 
skupine »Las Goričko« ter za sofinanciranje dejavnosti razvojnih agencij v skupni višini 
7.900,00 EUR in realizirana v višini 7.790,98 EUR. 
 
Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost (ang. Community Led Local Development, kratica: 
CLLD) je pristop, ki ga je kot novost v programskem obdobju 2014-2020 Evropska komisija 
ponudila državam članicam v izvajanje, z namenom, da bi se dosegli multiplikativni učinki pri 
povezovanju ukrepov in sredstev iz več strukturnih skladov hkrati. 
O sredstvih CLLD govorimo, ko gre za združevanje sredstev več strukturnih skladov, ki so 
dodeljena v izrecno upravljanje lokalnim območjem, to je lokalnim akcijskim skupinam, kot 
je tudi LAS Goričko 2020, katerega član je Občina Moravske Toplice. Skupnost sestavlja 
javni, zasebni in socialni oz. družbeni sektor, ki je izrazil namero o sodelovanju. LAS Goričko 
2020, ki v okviru pobude CLLD skrbi za pripravo in izvajanje Strategije lokalnega razvoja 
(SLR) ter za koordinacijo in prijavo projektov na javne razpise ter pripravlja lokalne razpise. 
Država Slovenija se je odločila, da bo Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost podprla s sredstvi 
treh evropskih skladov: EKSRP – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ESRR 
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– Evropskega sklada za regionalni razvoj in ESPR – Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo.  
Za LAS Goričko sta v poštev zaradi lokacije prišla le prva dva. Za namen izvajanja SLR in 
zagotavljanja delovanja LAS za obdobje 2014-2020 se del sredstev zagotavlja tudi s strani 
članov LAS. 
LAS Goričko mora do leta 2023 zaključiti projekte s finančnega obdobja 2014-2020. V tem 
obdobju pa se bo pričela priprava nove SLR pod pobudo CLLD za obdobje 2021-2027, ki ga 
v novem finančnem obdobju dopolnjuje še ESS. 
 
Občina je v letu 2021 sofinancirala izvajanje SLR v višini 3.618,92 EUR. S tem je zagotovila 
delovanje LAS za obdobje 2014-2020. 
 
V okviru podprograma povezovanja lokalnih skupnosti so se v letu 2021 zagotovila sredstva 
za različne oblike povezovanja občin preko delovanja Razvojne agencije Sinergija, ki izvaja  
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.  
 
Dolgoročni ter letni izvedbeni cilji podprograma je zastopanje skupnih interesov občin v 
razmerju do državnih in mednarodnih institucij, pripravljanje stališč in predlogov občin do 
zakonskih predlogov, ki se tičejo občin ter organiziranje strokovnih pomoči v obliki posvetov 
na aktualne teme občin. 
Ocenjujemo, da so bila izpolnjena pričakovanja o delu in pomoči Lokalne akcijske skupine 
»LAS GORIČKO« in Razvojne agencije Sinergija in s tem uresničeni zastavljeni cilji 
pridobitve čim več sredstev iz strukturnih skladov za regionalne razvojne programe pri 
Evropski uniji.   
 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
 
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin  
Za funkcionalno dejavnost ter delovanje krajevnih skupnosti je bilo s proračunom za leto 
2021 namenjenih 53.710,00 EUR, kar je za 65% več kot leto prej. Sredstva so bila v planirani 
višini tudi porabljena oziroma prenakazana na račune posameznih krajevnih skupnosti. 
Sredstva so se krajevnim skupnostim dodelila že v proračunu občine in sicer glede na število 
prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti.  
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Sredstva ožjim delom občine so namenjena za delovanje organov v 27 krajevnih skupnostih 
oziroma 28 naseljih na območju občine Moravske Toplice. Občina je sredstva izračunala po 
sprejetih kriterijih in jih ožjim delom lokalne skupnosti nakazala v mesecu decembru 2021. 
 
Ker pa krajevne skupnosti dodeljenih sredstev še niso v celoti porabile se bo njihova 
namenskost porabe ugotavljala v prihodnjem letu. Namenska poraba sredstev iz naslova 
funkcionalne dejavnosti je prikazana v prilogi – v pregledu realizacije prihodkov in odhodkov 
posamezne krajevne skupnosti oziroma naselja.  
 
Tabela 18:  Sredstva za funkcionalno dejavnost krajevnih skupnosti  
 

NASELJE 
Število 

prebivalcev 
Sredstva za 
nadomestila 

 5,00 EUR  po 
prebivalcu 

SKUPAJ 
nakazano 

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 

IVANJŠEVCI 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 

PORDAŠINCI 44 540 220 760 

PROSENJAKOVCI 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 



                
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
Zaključni račun 2021                                                                                        Marec 2022 
  

62 
 
 

TEŠANOVCI 360 1.350 1.800 3.150 

VUČJA GOMILA 267 945 1.335 2.280 

SKUPAJ 6.017 23.625 30.085 53.710 

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

 v KS do 100 prebivalcev nadomestilo v višini 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 začel 
uporabljati s 1. 1. 2021. 
 
Z zagotovitvijo namenskih sredstev za delovanje ožjih delov občine se pokrivajo najnujnejši 
stroški, ki nastajajo v posameznih krajevnih skupnostih, povezani z njihovim delovanjem. S 
tem se dosega cilj vzpodbujanja zainteresiranosti posameznih občanov za delovanje v ožjih 
delih občine in s tem se zagotavljano materialne možnosti za izvajanje lokalne samouprave na 
ravni ožjih delov občine-krajevnih skupnosti in s tem se spodbuja tudi njihovo delovanje na 
ožji lokalni ravni.  
 
- 06039001 Administracija občinske uprave  
Proračunska sredstva za dejavnost občinske uprave so bila v letu 2021 načrtovana v višini 
530.540,00 EUR, realizirana pa v višini 503.102,56 EUR, kar pomeni, da se je poraba 
sredstev za delovanje občinske uprave v primerjavi z letom 2020 povečala za 7%. V 
primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2021 pa so navedeni stroški dosegli 95% 
realizacijo.  
V okviru tega programa so bila planirana sredstva na proračunskih postavkah in sicer: 

- 01,02,01,01, Bruto plače uprave  
- 01,02,01,02, Prispevki delodajalca  
- 01,02,01,03, Sredstva za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje in 
- 01,02,02,  Materialni stroški uprave 

Že sam naziv proračunskih postavk pove, da se na teh postavkah zagotavljajo sredstva za 
bruto plače, regres za letni dopust in stroške dela uprave kakor tudi prispevki in davki 
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delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev in za 
vzdrževanje ter nakup opreme in objektov, potrebnih za delovanje občinske uprave.   
 
Sistem plač v javnem sektorju za vse javne uslužbence ureja Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju. Višina sredstev, potrebnih za plače in prispevke delodajalca je bila v letu 2021 
načrtovana na podlagi veljavnih predpisov in načrtovanim številom zaposlenih ih zaposlitev v 
skladu s kadrovskim načrtom za leto 2021. 
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. V predlogu 
proračuna so se v skladu z navedenim predvidevala sredstva za izplačilo plač in stroškov dela 
za 14 zaposlenih v občinski upravi (brez župana).  
 
Pri načrtovanju obveznosti iz naslova stroškov dela se je izhajajo iz števila in strukture 
zaposlenih ter kadrovske politike občine v povezavi s predpisi, ki urejajo plače in druge 
pravice iz delovnega razmerja v javnem sektorju.  
Na določitev mase sredstev za stroške dela so vplivali, 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 smo tudi občine pri načrtovanju potrebnih sredstev za stroške dela (sredstev za plače in 
druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost) za leto 2021 upoštevale  učinke 
vseh obveznosti, ki izhajajo iz zakonov ali kolektivnih pogodb.  
V povprečju se je v letu 2021 masa sredstev za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim 
načrtovala nekoliko višje od sredstev za tovrstne izdatke v preteklih letih. Razlog je predvsem 
v višjih obveznostih zaradi napredovanj. 
Poleg navedenega se je upošteval 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 (ZUPPJS2021), 
objavljenem v Uradnem listu RS št. 75/2019 in 139/2020. 
Tako so pri realizacija stroškov dela bila zasledovana vsa z zakoni in kolektivnimi pogodbami 
določena pravila. Izplačane so bile plače, zagotovljena in izplačana so bila sredstva iz naslova 
redne delovne uspešnosti, zagotovljena so bila napredovanja javnih uslužbencev, izplačana je 
bila z zakonom določena višina regresa za letni dopust, izplačana so bila povračila stroškov 
dela - regres za prehrano in stroški povezani s prevozom na in z dela, obračunani in plačani pa 
so bili tudi vsi prispevki in vse dajatve povezane s stroški dela.   
 
 
Tako so bila sredstva za plače v občinski upravi porabljena v skladu s sistemizacijo in 
zasedbo delovnih mest, Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o sistemu plač v javnem 
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sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor ter Zakonom za uravnoteženje javnih financ. Pri 
izplačilu plač pa se je upoštevala še Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju.  
 
Tabela 19: Pregled sistemiziranih in zasedenih delovnih mest po tarifnih skupinah (brez 
župana) na dan 31. 12. 2021  
 

Zap. Tarifna Število Število zasedenih 
št. skupina sistemiziranih delovnih mest 
    delovnih mest na dan 31. 12. 2021 
1 I. 0 0 
2 II. 0 0 
3 III. 0 0 
4 IV. 0 0 
5 V. 4 4 
6 VI. 1 1 
7 VII. 9 9 

SKUPAJ   14 14 
 
Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 je v primerjavi z dnem 31. 12. 2020 ostalo 
nespremenjeno. 
V občinski upravi Občine Moravske Toplice je bilo v preteklem letu sistemiziranih 14 
delovnih mest, od tega 1 položajno delovno mesto - direktor občinske uprave, 4 uradniška 
delovna mesta in 9 strokovno tehničnih delovnih mest. Na dan 31. 12. 2021 je bilo zasedenih 
14 delovnih mest.  
 
Na kadrovskem področju je bilo izdanih: 
- 14 sklepov o določitvi rednega letnega dopusta zaposlenih v občinski upravi,  
- 14 ocenjevalnih listov za oceno uspešnosti javnega uslužbenca v občinski upravi. 
 
Kljub epidemiji se je skozi celo leto 2021 izvajalo strokovno izobraževanje zaposlenih preko 
seminarjev - predvsem spletnih s poudarkom na dodatnih strokovnih znanjih za posamezno 
delovno mesto ter v skladu s potrebami po posameznih delovnih mestih.  
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Tabela 20: Podatki o številu vseh zaposlenih po delovnih mestih na dan 31. 12. 2020 in 31. 
12. 2021 
 

 Število zaposlenih 
na dan 31. 
december 2020 

Število zaposlenih 
na dan 31. december 
2021 

I. FUNKCIONARJI   

Župan 1 1 
II. POLOŽAJNA DELOVNA MESTA   

Direktor občinske uprave 1 1 
III. URADNIŠKA DELOVNA  
MESTA                                     

  

Višji svetovalec - tarifni razred VII/1 1 1 
Svetovalec - tarifni razred VII/1 2 2 
Referent - tarifni razred V 1 1 
IV. STROKOVNO - TEHNIČNI JAVNI 
USLUŽBENCI 

  

Strokovni sodelavec VII/1 3 3 
Pravnik VII/2 1 1 
Strokovni sodelavec VII/2 1 1 
Računovodja VI 1 1 
Finančno računovodski delavec V 1 1 
Knjigovodja V 1 1 
Tajnica župana V 1 1 
SKUPAJ 15 15 
   

 
Plače oziroma izdatki 14 redno zaposlenim v občinski upravi, med katere spadajo plače in 
dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost in 
drugi izdatki (jubilejne nagrade in odpravnina) so bili v letu 2021 realizirani v višini 
354.375,01 EUR in so bila izplačila opravljena v okviru sprejetega proračuna. V primerjavi z 
letom 2020 je evidentirano povečanje porabe sredstev za 7%. Do povečanja prihaja zaradi 
napredovanj javnih uslužbencev, zaradi izplačila redne delovne uspešnosti ter zaradi izplačila 
drugih izdatkov kot so dodatki za posebne obremenitve. Do manjše realizacije izplačila plač v 
primerjavi s planirano višino sredstev za leto 2021 pa prihaja predvsem zaradi bolniških 
odsotnosti zaposlenih, ki bremenijo zavod za zdravstveno zavarovanje. 
Prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 51.809,87 EUR, njihova 
poraba pa je sorazmerno izplačanim plačam nekoliko nižja od načrtovanih za leto 2021. 
Višina prispevnih stopenj za socialno varnost je ostala nespremenjena in znaša 16,1 % na 
bruto plače.  
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Premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev so bile izplačane 
v višini, ki jo določa zakonodaja in so dosegle 99,29% realizacijo planiranih sredstev za ta 
namen. V primerjavi z letom 2020 pa se je strošek izplačila premij povečal za 6,75% in 
dosegel realizacijo v višini 6.155,99 EUR. Višina premije se giblje glede na dopolnjeno 
število let delovne dobe v javnem sektorju. V upravi Občine Moravske Toplice se premije 
gibljejo od 32,18 EUR na mesec za zaposlene z najmanj delovne dobe do 44,56 EUR za 
zaposlene z največjim številom let v javnem sektorju.  
 
»01,02,02, Materialni stroški uprave«.  
V okviru sredstev za materialne stroške občinske uprave so bila planirana sredstva za  izdatke, 
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 je delo preko študentskega servisa in drugo.  
 
Materialni stroški so bili v letu 2021 planirani v višini 106.110,00 EUR. Njihova realizacija 
pa je dosegla 90.761,69 EUR, kar je 85,54% veljavnega finančnega načrta oziroma so se v 
primerjavi z letom 2020 povečali za 5,41%. 
Delež odhodkov za materialne stroške v skupnih odhodkih v okviru dejavnosti občinske 
uprave v letu 2021 predstavlja 16,63%. 
 

Iz same realizacije stroškov občinske uprave ugotavljamo, da je v letu 2021 delovanje 
občinske uprave potekalo racionalno, s tem da so bili doseženi tudi načrtovani cilji 
opravljanja upravnih nalog s čim manjšimi stroški. 
 
 
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje  občinske  
uprave  
V letu 2021 so se sredstva zagotavljala za tekoča vzdrževanja na opremi in objektih, s 
katerimi razpolaga občinska uprava, prav tako so se zagotovila sredstva za delno posodobitev 
in nabavo nove računalniške in programske opreme, pisarniške in druge opreme.  
Izdatki za nakup opreme obsegajo stroške nabave opreme s ciljem modernizacije obstoječe in 
nadomestitve dotrajane pisarniške, telekomunikacijske, računalniške in druge tehnične 
opreme, potrebne za delo občinske uprave in občinskih organov.  
Za izvajanje nalog občinske uprave in za njeno delovanje so potrebna določena tehnična 
sredstva in oprema. Skupna načrtovana sredstva so s sprejetim proračunom za vlaganje v 
objekte in opremo bila načrtovana v višini 48.600,00 EUR in so bila porabljena v vrednosti 
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42.711,85 EUR, kar je 88% plana. V primerjavi z letom 2020 so se stroški povezani z 
vzdrževanjem in nabavo opreme za delovanje občinske uprave povečali za 19%.  
Do zmanjšanja  prihaja pri tekočem vzdrževanju opreme in objektov, medtem ko so se stroški 
nabave opreme povečali.   
 

01,03,01, Tekoče vzdrževanje opreme in objektov  
 
Tabela št. 21:  Tekoče vzdrževanje po letih 
 

    2018 2019 2020 2021 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.662 3.084 3.609 3.683 

4025 Tekoče vzdrževanje opreme in objektov        

  
 - tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih  
objektov z zavarovanjem 

2.936 21.460 3.836 3.297 

  
 - Tekoče vzdrževanje opreme z 
zavarovanjem opreme 

6.224 5.128 9.593 6.152 

4023 
Storitve povezane z vzdrževanjem in 
popravilom vozil 

       

  
 -  Vzdrževanje in popravila vozil ter 
pristojbine za registracijo 

316 404 423 199 

  
 -  Zavarovalne premije za motorna vozila 
in pristojbine za registracijo 

0 1.548 701 874 

4205 Obnove     4.666 4.654 

    13.138 31.624 22.828 18.859 
 
Podatki v zgornji tabeli prikazujejo višino porabljenih sredstev za tekoče vzdrževanje opreme 
in objektov, ki jih občinska uprava uporablja za svoje delovanje. Največji delež v vseh teh 
stroških predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja opreme z zavarovanjem.  
 
Izdatki za nakup opreme obsegajo stroške nabave najnujnejše opreme s ciljem modernizacije 
obstoječe in nadomestitve dotrajane opreme. V skladu s programom so bile v letu 2021 
opravljene nabave računalniške in programske opreme, ki jo je potrebno zaradi vse večje 
potrebe po elektronski izmenjavi podatkov postopno posodabljati. V letu 2021 se je nabavila 
tudi telekomunikacijska in druga oprema, tiskalniki, fotokopirni stroj, televizorja za sejno 
sobo ter pisarniška oprema – pisarniški stoli. Nabavljen je bil tudi drobni inventar za potrebe 
občinske uprave.  
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Tabela št. 22:  Nakup opreme in investicijska vlaganja 
 

    2018 2019 2020 2021 

420 
Nakup opreme in 
investicijska vlaganja 

        

   - nakup pisarniškega pohištva 100 2.818 100 2.861 

  
 - nakup računalnikov, 
programske opreme in opreme 
za tiskanje 

5.070 36.160 5.447 12.233 

  
 - nakup telekomunikacijske in 
druge opreme 

756 788 1.738 918 

   - nakup avdiovizualne opreme  0   0 2.283 

  
 - nakup drugih osnovnih 
sredstev (drobnega inventarja) 

1.350 1.856 5.699 5.557 

 
 
Na podlagi zgoraj navedenega se ugotavlja, da je bila nabavljena najnujnejša oprema in da so 
bila opravljena najnujnejša vzdrževanja, s tem pa je zastavljeni cilj občine oziroma občinske 
uprave v celoti izpolnjen. Ugotavlja se tudi, da občinska uprava vestno skrbi za svoje 
premoženje s katerim razpolaga, saj je iz podatkov vidno, da je v zadnjem proračunskem letu 
izvedla le nujna vzdrževanja, nabave in zamenjave že dotrajane opreme. 
 
Ocenjujemo, da so bili kratkoročni cilji delovanja občinske uprave v večini realizirani. Vsem 
zaposlenim so bile v rokih izplačane mesečne plače, poravnane so bile vse obveznosti za 
materialne stroške povezane z delovanjem občinske uprave in realizirana tekoča vlaganja v 
poslovni objekt in opremo potrebno za delovanje občine in njenih organov. Prav tako je bila 
nabavljena najnujnejša oprema za delovanje uprave. 
Tudi v okviru zaposlovanja v občinski upravi je občina v letu 2021 izpolnila zastavljeni cilj. 
 
Dolgoročni cilji delovanja občinske uprave so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev 
dela za zaposlene v občinski upravi, k ustvarjanju delovne klime in dobrih odnosov, ki bodo 
pripomogli k kvalitetnemu delu občinske uprave kot servisu vseh občanov občine, kajti le 
sposobna in dobra uprava lahko veliko pripomore k reševanju problemov občanov. 
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Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 

Pravne podlage: 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  
- Zakon o varstvu pred požarom 
- Zakon o gasilstvu 
 
Za področje obrambe in ukrepov ob izrednih razmerah je bilo zagotovljenih 410.460,00 EUR, 
porabljenih pa 232.136,12 EUR, kar pomeni 57% realizacijo.  
Področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih zajema en glavni program in sicer 
 
0703  Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami le ta pa zajema dva podprograma: 
 
- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  
V  letu 2021 so se sredstva planirala na dveh proračunskih postavkah in sicer: 
»02,01,01, Dejavnost zaščite in reševanja«, in »02,01,02, Nabava in vzdrževanje opreme« - 
sredstva so bila razporejena za posamezne namene tako, da se je omogočilo izvajanje tekočih 
aktivnosti in realizacija programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v Občini Moravske Toplice. Zagotavljala so 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.  
 
Od planiranih 21.550,00 EUR za pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč - za 
operativno delovanje enot in služb zaščite in reševanja, za delovanje operativcev ter nabavo 
opreme je bilo porabljenih 13.941,43 EUR, kar je 65% glede na sprejeti plan. Sredstva so bila 
namenjena za dejavnost zaščite in reševanja, kjer so se v letu 2021 zagotavljala predvsem za 
pokrivanje stroškov enot zaščite in reševanja ter drugih operativnih enot povezanih z 
reševanjem, povrnitvi stroškov pripadnikom enot zaščite in reševanja, ki bi se angažirale v 
primeru nesreč ter izboljšanju komunikacijskih povezav (sistem pozivanja-alarmiranja) s 
pokrivanjem stroškov telefonskih storitev. Tako se je tudi v letu 2021 nadaljevalo naročniško 
razmerje za storitev ASK, ki vključuje dostop do aplikacije za storitev alarmiranja ter 
pošiljanja SMS sporočil. Storitev ASK se uporablja za alarmiranje in obveščanje članov 
prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Moravske Toplice. Za 
navedene storitve je bilo porabljenih 2.771,70 EUR proračunskih sredstev. Ker pa je leto 2021 
bilo zaznamovano z epidemijo so bila sredstva porabljena tudi za pokrivanje stroškov 
aktiviranja članov štaba zaščite in reševanja, ki so delovali v času epidemije COVID-19. 
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V letu 2021 pa je bila opravljena tudi nabava osebne zaščitne opreme za enote zaščite in 
reševanja.  
 
Glavni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila naravnih nesreč 
ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev v primeru nesreč in drugih posledic.  
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. 
Sile za zaščito in reševanje sestavljajo enote, službe in drugi operativni sestavi društev in 
drugih organizacij, pooblaščena podjetja, zavodi ter enote in službe civilne zaščite. 
 
Ugotavljamo, da je bilo leto 2021 leto, ki je zaznamovalo izvajanje marsikatere dejavnosti v 
življenju. Tako lahko zapišemo tudi, da so se zastavljeni programi realizirali razmeram 
primerno, tako pri operativnem delovanju enot zaščite in reševanja in štaba civilne zaščite 
kakor tudi pri nakupu opreme. Enote štaba civilne zaščite so bile v letu 2021 usmerjene v 
izvajanje ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja koronavirusa v občini, ter izvajanju 
preventivnih ukrepov povezanih z epidemijo, kar jim je tudi v večini primerov uspelo.    
  
- 07039002  Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                                                              
Sredstva za redno dejavnost požarnega varstva so bila v letu 2021 namenjena za zagotavljanje 
rednega delovanja izvajalcev javnih služb na področju požarnega varstva.  
Sredstva so bila razporejena tako, da so omogočala 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. Sredstva so bila razdeljena na podlagi sprejete kategorizacije gasilskih 
društev. Delitev sredstev po posameznem izvajalcu javne službe se je določila z aneksi k 
pogodbam o opravljanju javne gasilske službe v Občini Moravske Toplice, s katerimi 
posamezni izvajalci prevzemajo odgovornost za izvajanje javne službe. 
 
Z aneksi k pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v Občini Moravske Toplice so se 
prostovoljnim gasilskim društvom, ki so opravljala dejavnost javne gasilske službe v letu 
2021, zagotovila  potrebna sredstva za delovanje društva. Sredstva za vzdrževanje in 
zamenjavo dotrajane gasilske zaščitne in reševalne opreme glede na sprejeta merila so se 
društvom dodelila na podlagi podane vloge po javnem pozivu in obravnavi posebne strokovne 
komisije. 
Skupna sredstva za opravljanje javne gasilske službe so se zagotavljala za naslednje namene: 

- sredstva za dejavnost društva ter 
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- sredstva za vzdrževanje in zamenjavo dotrajane gasilske zaščitne in reševalne opreme 
glede na sprejeta merila na podlagi podane vloge po javnem pozivu in obravnavi posebne 
strokovne komisije. 

 
V okviru podprograma 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (tako 
imenovana protipožarna varnost) je bilo v letu 2021 zagotovljenih 388.910,00 EUR. 
Porabljenih je bilo 218.194,69 kar je 56% sprejetega oziroma veljavnega proračuna. V 
primerjavi z realizacijo leta 2020 pa se je poraba sredstev povečala za 75%. Do povečanja 
prihaja predvsem zaradi nekoliko večje porabe sredstev na proračunski postavki, ki je 
namenjena za tekoče obnove in vzdrževanje objektov KS in društev, kjer gre predvsem za 
gasilske domove, ki so v lasti gasilskih društev in tudi krajevnih skupnosti. Prav tako prihaja 
do povečanja pri sredstvih namenjenih za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, predvsem 
zaradi prenosa obveznosti iz leta 2020 za nakup gasilskega vozila PGD Selo. 
 
Tako so se v  letu 2021 sredstva, ki so bila namenjena za delovanje sistema za zaščito in 
reševanje - za protipožarno varnost v občini, porabljala skladno s sprejetim proračunom.  
Razpoložljiva sredstva so bila namenjena za zagotavljanje osnovnih potreb v posameznih 
prostovoljnih gasilskih društvih, kot so strokovna izobraževanja, zavarovanje gasilskih vozil, 
zavarovanja operativnih članov, za vzdrževanje in obnavljanje gasilskega premoženja ter 
opreme na osnovi programa opremljanja in izobraževanja.  
 
01,05,01, Tekoče obnove in vzdrževanja objektov KS in društev 
 
Sredstva so bila namenjena tudi za stroške povezane z vaško-gasilskimi domovi, kot so 
investicijska in tekoča vzdrževanja vaško gasilskih domov in opreme ter tekoči stroški 
povezani z njimi. Sredstva so bila posameznim naseljem dodeljena na osnovi površine vaško 
gasilskih objektov. 
 
S sredstvi, ki se namenjajo za vzdrževanje in investicijsko obnovo objektov KS in društev 
občina prispeva svoj delež k ohranjanju in tekočemu vzdrževanju nepremičnin, ki so v 
pretežni lasti posameznih društev, uporabljajo pa se za širše družbene potrebe. 
Razpoložljiva sredstva za navedeni namen so se v letu 2021 porabljala na osnovi potreb po 
posameznih naseljih po vzdrževanju in pokrivanju tekočih stroškov na objektih kot so vaško-
gasilski domovi in so bila porabljena v višini 35.368,52 EUR in so tako dosegla 29% 
realizacijo. Z navedeno višino sredstev razpolagajo posamezna naselja v občini. Del 
neporabljenih sredstev pa se prenaša v leto 2022, saj posamezna naselja planirajo porabo teh 
sredstev za določene namene tudi v prihodnjem letu. 
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V letu 2021 je občina pokrivala tekoče stroške kot so elektrika, kurjava in stroški ogrevanja, 
voda in komunalne storitve, stroške tekočega vzdrževanja vaško-gasilskih domov, nakupa 
opreme in drugih osnovnih sredstev. 
 
 
Tabela št. 23: Pregled porabe sredstev po naseljih 
 

Naselje   Znesek 
NORŠINCI   
el.energija   737,16 
SKUPAJ   737,16 
    
BOGOJINA    
kurilno olje VGD   961,25 
slikopleskarska dela v VGD  2.719,96 
SKUPAJ 3.681,21 
    
SUHI VRH   
el.energija VGD   1.982,91 
SKUPAJ   1.982,91 
    

SELO     

poraba el.energije  VGD  508,93 

ogrevanje  VGD  1.012,26 

voda in kom.storitve   105,56 

tekoče vzdrževanje VGD  90,00 

SKUPAJ   1.716,75 

    

FILOVCI    

sanacija vodovodnih inštalacij v VGD  1.885,52 

tekoče vzdrževanje objektov-beljenje 2.317,23 

nakup opreme lestev, cev pocinkana  607,58 

kurilno olje-VGD   915,90 

SKUPAJ   5.726,23 
    

MLAJTINCI   

kurilno olje VGD   882,41 

SKUPAJ   882,41 
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TEŠANOVCI     
voda in kom. Storitve   176,03 

SKUPAJ   176,03 
    

BUKOVNICA     

el.energija   445,10 

SKUPAJ   445,10 
    

SEBEBORCI   

kurilno olje   975,24 

SKUPAJ   975,24 
    

MORAVSKE TOPLICE    
el.energija   2.076,19 

SKUPAJ 2.076,19 

    

BERKOVCI     

voda in kom. Storitve   68,94 

SKUPAJ   68,94 

    

MOTVARJEVCI     
voda in kom. Storitve   15,92 

SKUPAJ   15,92 
    

KANČEVCI     

naprava enokapne strehe pri GD  1.375,60 

SKUPAJ   1.375,60 
    

KRNCI   

telefon, internet   761,90 

SKUPAJ  761,90 
    

SREDIŠČE   
sof.prizidka GD Središče   8.000,00 

SKUPAJ   8.000,00 
    

ANDREJCI   
zavarovanje objektov   362,22 

SKUPAJ  362,22 
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MARTJANCI   

stroški vzdrževanja VGD  1.042,87 

SKUPAJ 1.042,87 

    

IVANJŠEVCI   

prenova strehe   5.341,84 

SKUPAJ  5.341,84 

    

SKUPAJ   35.368,52 
 
Vsa poraba je bremenila dodeljena sredstva posameznih naselij za urejanje vaško-gasilskih 
domov in komunalnih objektov, ki so bila opredeljena s proračunom za leto 2021. Za naselja, 
ki v proračunskem letu niso porabila razpoložljivih sredstev, bodo le-ta prenesena v proračun 
leta 2022. 
 

03,01,01,02, Sredstva za dejavnost OGZ in društev 
V Občini Moravske Toplice deluje 27 prostovoljnih gasilskih društev s 1.688 člani in 524 
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. Izobraževanja operativnih gasilcev so še posebno 
pomembna, saj je potrebno v skladu z zakonodajo upoštevati pogoje za opravljanje nalog 
javne gasilske službe in slediti novitetam ter razvoju na operativnem področju. 
 
Poraba sredstev požarne varnosti je tudi v letu 2021 potekala na osnovi podpisanih aneksov k 
pogodbam o opravljanju javne gasilske službe s posameznimi gasilskimi društvi v Občini 
Moravske Toplice in na osnovi predloženih zahtevkov s strani društev. Sredstva za delovanje 
Gasilske zveze Moravske Toplice in prostovoljnih gasilskih društev so bila v letu 2021 
realizirana v višini 73.489,04 EUR in so tako dosegla 73% realizacijo glede na sprejeti 
proračun.  
Sredstva za tekoče transfere so realizirana v višini 55.001,73 EUR oziroma so dosegla 100% 
realizacijo  sprejetega plana. To so sredstva za dejavnost samostojnih gasilskih enot in zveze, 
medtem ko so investicijski transferi realizirani v višini 41%.  
Razdelitev sredstev v letu 2021 za tekoče transfere oziroma za delovanje društev je razvidna 
iz spodnje tabele. 



                
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
Zaključni račun 2021                                                                                        Marec 2022 
  

75 
 
 

Tabela 24: Razdelitev sredstev za potrebe zaščite in reševanja na področju gasilstva v Občini 
Moravske Toplice za leto 2021 
 

Prostovoljno gasilsko 
društvo 

K
at

eg
or

ij
a 

Faktor za 
kategorijo 

Sredstva 
za 

dejavnost 
v EUR    

Zavarovanje 
gasilskih 

vozil v EUR 

Zavarovanje 
operativcev 

v EUR 

Zavarovanje 
gasilskih 
vozil in 

operativcev 
SKUPAJ          

EUR 

Sredstva za 
dejavnost 

zmanjšana 
za strošek 

zavarovanja 
gasilskih 

vozil 
1 ANDREJCI I. (2) 1,5 1.390 521,40 30,00 551,40 839 

2 BERKOVCI I. (1) 1 927 172,34 20,00 192,34 734 

3 BOGOJINA I. (3) 2 1.854 351,11 35,00 386,11 1.468 

4 BUKOVNICA I. (1) 1 927 154,00 20,00 174,00 753 

5 ČIKEČKA VAS I. (1) 1 927 170,08 20,00 190,08 737 

6 FILOVCI I. (3) 2 1.854 476,90 35,00 511,90 1.342 

7 FOKOVCI I. (2) 1,5 1.390 159,71 30,00 189,71 1.201 

8 IVANCI I. (2) 1,5 1.390 189,73 30,00 219,73 1.171 

9 IVANJŠEVCI I. (1) 1 927 150,33 20,00 170,33 756 

10 IVANOVCI I. (1) 1 927 573,73 20,00 593,73 333 

11 KANČEVCI I. (1) 1 927 173,30 20,00 193,30 734 

12 KRNCI I. (2) 1,5 1.390 174,80 30,00 204,80 1.185 

13 LONČAROVCI I. (1) 1 927 254,32 20,00 274,32 653 

14 MARTJANCI I. (3) 2 1.854 369,79 35,00 404,79 1.449 

15 MLAJTINCI I. (2) 1,5 1.390 168,26 30,00 198,26 1.192 

16 MORAVCI I. (1) 1 927 170,19 20,00 190,19 737 

17 
MORAVSKE 
TOPLICE II. 5 4.634 461,67 50,00 511,67 4.122 

18 MOTVARJEVCI I. (2) 1,5 1.390 167,46 30,00 197,46 1.193 

19 NORŠINCI I. (2) 1,5 1.390 182,83 30,00 212,83 1.177 

20 PROSENJAKOVCI I. (3) 2 1.854 336,64 35,00 371,64 1.482 

21 RATKOVCI I. (1) 1 927 176,13 20,00 196,13 731 

22 SEBEBORCI I. (3) 2 1.854 407,68 35,00 442,68 1.411 

23 SELO I. (2) 1,5 1.390 347,42 30,00 377,42 1.013 

24 SREDIŠČE I. (1) 1 927 374,31 20,00 394,31 533 

25 SUHI VRH I. (1) 1 927 412,45 20,00 432,45 494 

26 TEŠANOVCI I. (3) 2 1.854 471,30 35,00 506,30 1.347 

27 VUČJA GOMILA I. (1) 1 927 314,83 20,00 334,83 592 

Skupaj   41 38.000 7.882,71 740,00 8.622,71 29.377 

 
Poleg sredstev, ki so jih gasilska društva prejela na osnovi zgoraj navedenih aneksov k 
pogodbam za opravljanje javne gasilske službe so bila v proračunu zagotovljena tudi 
namenska sredstva za vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme ter za nabavo 
opreme po planu opremljanja glede na sprejeta merila. Sredstva so bila razdeljena po sprejetih 
kriterijih financiranja programov požarnega varstva na podlagi javnega poziva prostovoljnim 
gasilskim društvom, ki so oddala vloge, v višini 18.487,31 EUR.  
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Tabela 25: Skupna razdelitev sredstev za leto 2021 
 

1 
Sredstva za delovanje Gasilske zveze Moravske 
Toplice 17.000 

2 Skupaj razdeljena sredstva za dejavnost društev 38.000 

3 
Sredstva za vzdrževanje gasilske zaščitne in 
reševalne opreme glede na sprejeta merila z javnim 
razpisom 6.000 

4 Sredstva za nabavo opreme po planu opremljanja 14.000 

Skupaj vsa sredstva 75.000 
 
Sredstva za nabavo po planu opremljanja so se razdelila po potrditvi župana občine, kot 
odgovornega za področje zaščite in reševanja v občini. 
  
Tabela 26: Razdelitev sredstev za vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme glede na 
sprejeta merila v letu 2021 
 

  
PGD NAMEN kom 

V
R

E
D

N
O

ST
 

SK
U

P
N

A
 

V
R

E
D

N
O

ST
 

K
R

IT
E

R
IJ

 
PRIPA-

DA 
SKUPAJ ZA 
NAKAZILO ZAP. 

ŠT. 

1 
MORAVSKE 
TOPLICE 

SERVIS 
DIHALNEGA 
APARATA 1 44,04   0,50 22,02   

 
  

POLNJENJE 
GASILNIKOV S6 4 107,90   0,50 53,95   

 
  

ŽICA PLINA GVC 
16/25 - ZAČASNA 1 14,57   0,50 7,29   

 
  

ŽICA PLINA GVC 
16/25 - ORIGINAL 1 187,88   0,50 93,94   

 
  

TESTIRANJE IN 
POLNJENJE 
APARATA CO2 1 61,49   0,50 30,75   

 
  

AKUMULATOR 
100Ah 1 98,00 513,88 0,50 49,00 256,94 

2 
MOTVAR-
JEVCI 

MONTAŽA 
VLEČNE KLJUKE 1 450,88   0,50 225,44   

  
  

KONTROLA 
ROTACIJSKIH 
LUČI 1 48,42 499,30 0,50 24,21 249,65 
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3 SUHI VRH GORIVO   16,36   0,00 0,00   

    GORIVO   102,74   0,00 0,00   

  
  

POPRAVILO 
ČRPALKE 1 520,35   0,50 260,18   

  
  

VZDRŽEVANJE 
OBLEK 10 66,33 705,78 0,50 33,17 293,34 

4 FOKOVCI SEVIS GVM - 1  1 107,72   0,50 53,86   

  
  

MENJAVA GUM 
IN SERVIS 
AVTOELEKTRIKA 1 430,58 538,30 0,50 215,29 269,15 

5 

MARTJANCI 

POPRAVILO AL. 
ROLOJA IN 
MENJAVA PRVIH 
ŽAROMETOV NA 
VOZILU 1 170,80 170,80 0,50 85,40 85,40 

6 

PROSENJA-
KOVCI 

SERVIS 
DIHALNIH 
APARATOV 3 604,14   0,40 241,66   

  

  

ČIŠČENJE 
GASILSKE 
ZAŠČITNE 
OPREME 10 285,00   0,50 142,50   

  
  

AKUMULATOR 
TOPLA 1 115,28 1.004,42 0,50 57,64 441,80 

7 TEŠANOVCI SERVIS GVM-1 1 205,05   0,50 102,53   

  
  

SERVIS MB 
ROSENBAUER 
FOX4 1 230,08   0,50 115,04   

  
  

SERVIS GASILNIH 
APARATOV 1 75,66   0,50 37,83   

    SERVIS IDA 2 53,19   0,40 21,28   

  
  

SPODBUJEVALEC 
AKUMULATORJA 1 27,97   0,50 13,99   

  
  

MOBILNA 
SIRENA ZA AC-1 1 385,52 977,47 0,50 192,76 483,42 

8 SREDIŠČE 

SERVIS IN 
POPRAVILO 
PRENOSNE 
ČRPALKE 1 481,90   0,50 240,95   

 
  

AKUMULATOR 
TOPLA 12V 1 

65,75 
547,65 0,50 32,88 273,83 

9 FILOVCI 

TLAČNI 
PREIZKUS 
KOMPOZITNE 
TLAČNE POSODE, 
POLNJENJE IDA 1 74,05   0,40 29,62   

    AKUMULATOR 1 131,63   0,50 65,82   
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4. LETNI SERVIS 
VOZILA AC 16/50 1 163,72 369,40 0,50 81,86 177,30 

10 BOGOJINA AKUMULATOR 2 293,59   0,50 146,80   

  
  

TESTIRANJE 
GASILNIKA CO2 5 
KG 1 61,00   0,50 30,50   

  
  

POLNJENJE 
GASILNIKA 1 29,59 384,18 0,50 14,80 192,09 

11 

VUČJA 
GOMILA 

ISTA VLOGA KOT 
ZA POŽARNI 
SKLAD, SE NE 
UPOŠTEVA, KER 
JE NOVA 
OPREMA 0   0,00   0,00   

12 
KRNCI 

POPRAVILO 
VISOKOTLAČNE 
ČRPALKE 1 698,45 698,45 0,50 349,23 349,23 

13 SELO GUMI PUŠA 2 2,34   0,50 1,17   

    ŠČITNA REŠETKA 1 93,83   0,50 46,92   

    ŠČITNA REŠETKA 1 93,83   0,50 46,92   

    VIJAK M6X16 6 6,56   0,50 3,28   

  
  VIJAK   

6 4,33 200,90 0,50 2,17 100,45 

SKUPAJ 6.610,53 6.610,53   3.172,58 3.172,58 

 
Zaradi okvare na vozilu, ki je nastala na intervenciji, in njegovo popravilo ni smotrno je 
občina v višini 10.000,00 EUR sofinancirala nabavo rabljene avto cisterne PGD Vučja 
Gomila.  
V letu 2021 je bil sklenjen aneks v skladu s planom opremljanja s Prostovoljnim gasilskim 
društvom Noršinci v višini 11.000,00 EUR. Zaradi zamika dobave gasilskega vozila je 
nakazilo realizirano v letu 2022. 
Zagotovljena sredstva v letu 2020 za nabavo gasilskega vozila PGD Selo so se na osnovi 
podpisanega aneksa v višini 42.500,00 EUR prenesla v leto 2021 kot obveznost. Skupno je 
občina v letu 2021 sofinancirala nabavo vozila v višini 85.000,00 EUR. Sredstva v višini 
15.000,00 EUR, ki so bila zagotovljena z rebalansom proračuna za leto 2021, pa so bila 
realizirana v začetku leta 2022.  
 
03,02,01, Sredstva požarnega sklada 
 
Del sredstev za gasilstvo predstavljajo tudi namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina 
prejme iz državnega proračuna (požarna taksa) in so se namenila za sofinanciranje nakupa 
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gasilske opreme (vozila, zaščitna in reševalna oprema…). Namenska sredstva so zajeta v 
proračunu, kakor tudi v načrtu razvojnih programov kot investicijski transferi neprofitnim 
organizacijam. Razdeljuje jih na podlagi vlog Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega 
sklada in se lahko porabljajo le do višine zbrane takse za namene, ki so opredeljeni z zakonom 
- to je za nabavo gasilske opreme. Sredstva v proračunu za leto 2021 so bila načrtovana v 
višini 20.000,00 EUR ter bila porabljena oziroma razdeljena gasilskim društvom v višini 
23.302,00 EUR. Osnova za delitev sredstev je požarna taksa, ki jo je občina prejela s strani 
ministrstva v letu 2021. 
 
Pri dodelitvi sredstev požarnega sklada je bila upoštevana višina razpoložljivih sredstev v letu 
2021, sprejeti kriteriji za dodelitev sredstev, upoštevani so bili vsi računi in dokazila prejeti v 
roku na Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. 
 
 
Tabela 27: Poročilo o porabi sredstev požarne takse in proračunskih sredstev za nabavo 
opreme v letu 2021 
 

PGD GASILSKA OPREMA  
kom / 
kompl 

V
R

E
D

N
O

ST
 

M
O

R
S 

al
i O

B
Č

IN
A

 

K
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IJ

 

P
R

IP
A

D
A

 P
O
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R
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R
IJ

IH
 

SK
U

P
A

J 
Z

A
 N

A
K

A
Z

IL
O

  

ČIKEČKA VAS 

arzawa 6417-6660 02 fo src 12 532,80   0,50 266,40   

gasilska delovna kapa tip b-
gasilec 10 219,60   0,50 

109,80 
  

gasilska delovna obleka tip b kpl 10 1.366,40   0,50 
683,20 

  

gasilska funkcijska polo majica -
zir 10 323,30   0,50 

161,65 
  

vezen našitek pripadnost pgd 20 109,80   0,00 0,00   

vezen našitek delovna obleka 
zač. ime + priimek 20 59,9996   0,00 0   

položajna oznaka - član pgd tip 
b 2 7,80   0,00 

0,00 
  

položajna oznaka - predsednik 
pgd tip b 2 13,98   0,00 

0,00 
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položajna oznaka člana uo-pgd 
tip b 6 39,48   0,00 

0,00 
  

    2.673,15     1.221,05 1.221,05 

MORAVSKE 
TOPLICE 

mikrofon/zvočnik za ročno 
radijsko postajo za napadalce  

2 132,39 
  0,40 52,96 

  

tlačne posode za ida  
kompozitna cts 

5 
1.927,60 449,50 0,40 771,04 

  

svetilka kotna m-fire ag 
mactronic 

10 439,98 
  0,50 219,99 

  

absorbent v vedru 10 kg 
chemsorb 

2 29,43 
  0,50 14,71 

  

krpe za vpijanje olja sm50 pw 
bela, 200 kos 

1 
93,33   0,50 46,67 

  

delovni čevlji bi. eagle, št. 46 
1 126,21   0,50 63,10   

delovni čevlji bi. eagle, št. 44 2 252,43   0,50 126,22   

delovni čevlji bi. eagle, št. 43 2 252,43   0,50 126,22   

delovni čevlji bi. eagle, št. 42 4 504,85   0,50 252,42   

delovni čevlji bi. eagle, št. 41,5 1 126,21   0,50 63,10   

delovni čevlji bi. eagle, št. 41 1 126,21   0,50 63,10   

delovni čevlji bi. eagle, št. 46 1 135,24   0,50 67,62   

cev tlačna b 75x20 m s 
spojkama, 3x pletena 4 416,29   0,50 

208,15 
  

cev tlačna c 52x15m s spojkama, 
3x pletena 4 

244,35   
0,50 

122,17 
  

vrv signalna v vreči 2 701,39   0,50 350,69   

obleka gasilska zaščitna super 
fire stedair 661 3 2.581,03   0,50 

1.290,52 
  

    8.089,36 449,50   3.838,68 3.838,68 

MOTVARJEVCI elektro agregat pfagt8203ttl/e 1 2.305,80   0,50 1.152,90   

  avtomobilska prikolica 1 564,19   0,00 0,00   

      2.869,99     1.152,90 1.152,90 

SUHI VRH obleka gasilska delovna novi tip 
b 19 

2.218,33 797,24 
0,50 

1.109,16 
  

  kapa gasilska delovna tip b 19 469,16   0,50 234,58   

  spojka prehodna c/h 1 43,86   0,50 21,93   

  spojka sesalna 1 25,74   0,50 12,87   
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  posoda tlačna kompozitna cts 
protilobmi ventil 1 385,52 89,90 0,50 

192,76 
  

  vrečka za jeklenko fe 1 30,30   0,50 15,15   

  vezenje našitki 20 85,40   0,00 0,00   

  most cevni 2 219,05   0,50 109,53   

  tlačna cev fi52/c/15m 6 405,71   0,50 202,86   

  plašč gasilski moder gzs 1 173,24   0,50 86,62   

  ročnik turbomatic fi52/c/400 
jmw 2 572,18   0,50 

286,09 
  

  pritrdilec cevi 10 84,18   0,50 42,09   

  položajne oznake 19 67,82   0,00 0,00   

      4.780,50 887,14   2.313,64 2.313,64 

BUKOVNICA ida interspiro qs ii inspire  2 2.188,88   0,40 875,55   

      2.188,88     875,55 875,55 

PROSENJAKOVCI hlačni škornji fw 74 2 149,80   0,50 74,90   

  delovni kombinezon gasilci z 
odsevnim trakom 4 199,99   0,50 

100,00 
  

  gasilska cev tlačna 75/15m 2 175,90   0,50 87,95   

  cev tlačna gasilska q75-20m-
kovane spojke 1 118,25   0,50 

59,13 
  

  cev tlačna gasilska q52-20m-
kovane spojke 5 379,51   0,50 

189,76 
  

  prehodna spojka b/c-kovna 2 62,50   0,50 31,25   

  led lenser if8r-deovni reflektor 1 275,90   0,50 137,95   

  spojka c-miška za čiščenje 
odtokov 1 145,90   0,50 

72,95 
  

  gumi škorenj borovo filc 200 2 62,39   0,50 31,20   

      1.570,14     785,07 785,07 

KANČEVCI delovni čevlji - čevlji boč nizki 
bjk 10 504,42   0,50 

252,21 
  

      504,42     252,21 252,21 

MLAJTINCI jopič - vodja intervencije 1 60,27   0,50 30,13   

  jopič vodja enote 1 60,27   0,50 30,13   

  cev tlačna c k2l ziegler 3 123,53   0,50 61,76   

  cev tlačna b k2l ziegler 3 237,17   0,50 118,58   
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  triopan gasilci odsevni 70dm z 
gumi ročajem 1 109,80   0,50 

54,90 
  

  navezava spojka na tlačno cev 12 73,57   0,50 36,78   

  lopar stop gasilci 1 73,75   0,50 36,87   

      738,34     369,17 369,17 

TEŠANOVCI zaščitna obleka firescuritex 
prevent nonex 1 695,89 209,76 0,50 

347,94 
  

  rokavice safe grip iii  1 101,93 17,98 0,50 50,97   

  podkapa nomex dvojna 1 35,38   0,50 17,69   

  škorenj gasilski volkl cs št. 45 1 229,36 35,96 0,50 114,68   

  gasilske delovne hlače tip b 3 118,22 125,88 0,50 59,11   

  gasilska delovna jakna tip b 3 223,99   0,50 112,00   

  gasilska delovna kapa tip b 3 59,11   0,50 29,55   

  funk del gasilec 3 18,30   0,00 0,00   

  ime in priimek 3 14,64   0,00 0,00   

  znak pripadnosti društva 6 36,60   0,00 0,00   

  gasilski pas pleten 3 21,96   0,50 10,98   

  ročnik turbomatic fi52/c/400 
jmw 1 286,09   0,50 

143,05 
  

  tlačna cev fi52/c/15m 3 147,95   0,50 73,97   

  tlačna cev fi75/b/20m 3 266,00   0,50 133,00   

  škornji haix eagle nizek 1 281,41   0,50 140,71   

  čin nižji gasilski častnik 8 51,20   0,00 0,00   

  čin nižji gasilski častnik ii. 
stopnje 1 7,10   0,00 

0,00 
  

  čin gasilski častnik i. stopnje 1 6,80   0,00 0,00   

  čin gasilec pripravnik 2 10,80   0,00 0,00   

  čin gasilec   8 44,01   0,00 0,00   

  položajna oznaka za delovno 
obleko operativn igasilec 3 7,20   0,00 

0,00 
  

  položajna oznaka za delovno 
obleko desetar pgd 5 27,00   0,00 

0,00 
  

  
položajna oznaka za delovno 

obleko podpredsednik in tajnik 
pgd 1 6,00   0,00 

0,00 
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  položajna oznaka za delovno 
obleko poveljnik pgd 1 6,61   0,00 

0,00 
  

  
položajna oznaka delovno mesto 
vodnik, namestnik poveljnika in 

podpoveljnik pgd 1 6,00   0,00 

0,00 

  

  
gasilska delovna polo majica kr 23 757,62   0,50 

378,81 
  

  ime in priimek 26 126,88   0,00 0,00   

  znak pripadnosti drušva 28 170,80   0,00 0,00   

  čelada gasilska veplas 7 1.335,66   0,50 667,83   

  vrečka za dihalno jeklenko 
podložena nomex 2 90,17   0,50 

45,09 
  

  baterija li ion 2100 mah 1 97,48   0,50 48,74   

  svetilka nightsearcher ex 325 4 277,70   0,50 138,85   

  maska draeger fps 7000 2 593,16   0,50 296,58   

  draeger pljučn iavtomat  2 630,25   0,50 315,13   

  črpalka potopna 
1500spechtenhauser-žolna b 1 3.195,03   0,30 

958,51 
  

  čelada heros titan z velikim 
nomex ščitnikom 1 311,65 50,94 0,50 

155,82 
  

  nalepka odsevna za čelado heros 
titan rdeča   13,42   0,50 

6,71 
  

      10.309,37 440,52   4.245,71 4.245,71 

SEBEBORCI jakna gasilska delovna tip b, vel. 
56 1 70,86   0,50 

35,43 
  

  jakna gasilska delovna tip b, vel. 
54 1 70,86   0,50 

35,43 
  

  jakna gasilska delovna tip b, vel 
58 1 70,86   0,50 

35,43 
  

  hlače gasilske delovne tip b, vel. 
50 2 85,89   0,50 

42,94 
  

  hlače gasilske delovne tip b, vel. 
54 1 42,94   0,50 

21,47 
  

  kapa gasilska delovna tip b, vel. 
m 2 41,48   0,50 

20,74 
  

  kapa gasilska delovna tip b, vel. 
xl 1 25,25   0,50 

12,63 
  

   408,14   204,07 204,07 

LONČAROVCI obleka gasilska delovna tip b 9 989,30 377,64 0,50 494,65   
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  kapa gasilska delovna tip b 9 182,52   0,50 91,26   

      1.171,82 377,64   585,91 585,91 

FILOVCI ščitnik za čelado pb fiere 04 
nomex+plastika-predel za obraz 5 251,93   0,50 

125,97 

  

  obleka gasilska delovna tip b 1 114,07   0,50 57,04   

  kapa gasilska delovna model b 
gč 1 25,93   0,50 

12,96 
  

  našitek z imenom, delvna obleka 
r 1 6,10   0,00 

0,00 
  

  znak pripadnosti društva 1 8,54   0,00 0,00   

  penilo sintetično orchidex me 
3% 20l 1 69,59   0,40 

27,84 
  

  antena vhf 1 13,83   0,50 6,92   

  posoda tlačna kompozitna cts 
proti vlomni ventil 6,8 l 2 810,08   0,50 

405,04 
  

  absorbent v vedru 10 kg 
chemsorb 1 16,09   0,50 

8,05 
  

  obleka basic plus s - gard 2 1.341,30 419,52 0,50 670,65   

  škornji fire eagle haix 2 451,94 71,92 0,50 225,97   

  rokavice defender kratke asko 2 129,40 35,96 0,50 64,70   

  podkapa ognjeodporna s-gard 2 65,88   0,50 32,94   

  izpihovalec dima rosenbauer 
fanergy v16 z b&s motorjem 1 2.569,86 634,14 0,50 

1.284,93 
  

  čelada gasilska zaščitna fire 
compact 2 445,30 101,88 0,50 

222,65 
  

      6.319,84 1.263,42 
 

3.145,64 3.145,64 

BOGOJINA posoda tlačna kompozitna cts 
protilomni ventil 3 1.215,12   0,50 

607,56 
  

  jakna gasilska delovna tip b 
gamat št. 64 1 68,44   0,50 

34,22 
  

  hlače gasilske delovne tip b 
gamat tipizirane, vel. 60 1 41,48   0,50 

20,74 
  

  kapa gasilska delovna tip b 
gamat tipizirana, vel. xl 1 20,74   0,50 

10,37 
  

  JAKNA BASICPLUS S-GARD 1 398,10   0,50 199,05   

  hlače basicplus s-gard 1 287,51   0,50 143,76   

  napis na hrbtu (pgd, gasilec) 1 21,25   0,50 10,63   
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  čelada pf 1000r casco 1 204,10   0,50 102,05   

  hidrantna omarica  1 526,80   0,50 263,40   

  cev sesalna a-110 1,6 m mehka 4 601,46   0,50 300,73   

  gasilnik pd 9 kg gallus gloria 3 146,40   0,50 73,20   

  čistilec visokotlačni hdem 1800 1 122,98   0,50 61,49   

      3.654,38 
  

1.827,19 1.827,19 

VUČJA  jakna basicplus s-gard 1 398,05   0,50 199,02   

GOMILA prehodna šifra 2 1 287,51   0,50 143,75   

  napis na hrbtu (pgd, gasilec) 1 21,25   0,50 10,63   

  rokavice defender kratke asko 1 76,21   0,50 38,11   

  čelada pf 1000r casco 1 205,03   0,50 102,52   

  škornji gasilski one cs  1 207,40   0,50 103,70   

      1.195,45 
  

597,73 597,73 

SELO agregat električni rosenbauer 
rs9, din14685-1 1 6.532,05 1.162,60 0,50 

3.266,03 
  

  podaljšek kabelski  2 748,10   0,50 374,05   

  polnilec mobilni za motorolo 
serije dp 2 378,20   0,50 

189,10 
  

  penilo sintetično f15 3%, 20l 2 129,30   0,40 51,72   

  svetilka led, pod kotom 900 2 113,44   0,50 56,72   

  cevni most iz gume 1 100,78   0,50 50,39   

  svetilka bliskavica rumena 
dvostranska 2 59,73   0,50 

29,87 
  

  trak zaščitni rdeče beli 500 m 1 10,85   0,50 5,42   

  škatla plastična za opozorilni 
trak rdeča 240x200x100mm 1 18,02   0,50 

9,01 
  

  lomilka donges 600 mm 1 21,91   0,50 10,96   

  sekira gasilska donges 1 40,93   0,50 20,47   

  sekira gozdarska v skladu z din 
7294 1 54,38   0,50 

27,19 
  

  kovček z orodjem 1 424,01   0,50 212,01   

  kanta za gorivo 20 l 1 17,96   0,50 8,98   

  posoda kombinirana za gorivo 
stihl 5l+3l 1 32,60   0,50 

16,30 
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  vrv reševalna 30m s torbico 2 119,82   0,50 59,91   

  klešče za žico 1 74,18   0,50 37,09   

  cev tlačna ¨rosenbauer synthetic 
special - signal¨ 3 270,83   0,50 

135,42 
  

      9.147,07 1.162,60   4.560,61 4.560,61 

KRNCI hlače zaščitne hu z naramnicami 
classic 2 207,68   0,50 

103,84 
  

      207,68     103,84 103,84 

RATKOVCI pas gasilski delovni haberkorn 4 242,89 59,92 0,50 121,44   

  rokavice patron fire asko 6 332,58 107,88 0,50 166,29   

      575,47 167,80 
 

287,74 287,74 

SKUPAJ   56.404,01 4.748,62   26.366,70 26.366,70 

 
 
Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 
Pravne podlage: 
- Zakon o varnosti cestnega prometa 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o policiji 
- Statut občine Moravske Toplice 

 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost  
Glavni program 0802 zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti 
v občini. 
 
- 08029001 Prometna varnost 
Vsebina podprograma: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
(zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan…). Sredstva so namenjena osnovni 
dejavnosti SPVCP, ki obsega aktivnosti vzgoje in preventive v cestnem prometu, oblikovanje 
predlogov za izboljšanje prometne varnosti, prometno vzgojo otrok in mladostnikov.  
 
Sredstva so bila 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: 
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- 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.  
Predvidene so bile predvsem aktivnosti ob začetku novega šolskega leta - zagotavljanje 
dodatne varnosti ob prvih šolskih dneh.  
 
Prometna varnost je ena temeljnih kakovosti prometnega sistema. Vsak udeleženec in 
uporabnik v cestnem prometu želi imeti sistem, ki zadovoljuje njegove potrebe in 
pričakovanja. Od stopnje varnosti je odvisna kakovost življenja nas vseh. Cilji Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu so bili tudi v letu 2021 usmerjeni v načrtovanje in 
izvedbo vzgojno preventivnih aktivnosti za večjo varnost najranljivejših skupin udeležencev v 
prometu, izvajanju prometne vzgoje v šolah in vrtcih in ozaveščanje udeležencev cestnega 
prometa. Ocenjujemo, da cilji v letu 2021 niso dosegli želenega nivoja zaradi epidemije 
nalezljive bolezni covi-19. 
 
 SPREMLJANJE PROMETNIH TOKOV na območju občine Moravske Toplice 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je tudi v letu 2021 izvajal stalno kontrolo nad 
tehničnim stanjem cestnih površin in prometne signalizacije, spremljanje prometa v 
sodelovanju s policijo in izvajanje umirjanja prometa, izpeljava različnih vrst preventivnih 
akcij za varnost prometa (v mesecu marcu sta potekali nacionalni preventivni akciji 
"Varnostni pas" in "Motorist"...). 
Za izvajanje umirjanja prometa smo pridobili prikazovalnik hitrosti, katerega lokacija je v 
naselju Ivanci. 
 
 AKTIVNOSTI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

 Preventivni programi in akcije za večjo varnost otrok v prometu 
 

V skladu z zakonskimi nalogami in finančnimi možnostmi je Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu v letu 2021 izvajal akcije in program namenjen prometni vzgoji otrok in 
mladostnikov in zaščititi najšibkejših skupin udeležencev v cestnem prometu in akcije, ki 
opozarjajo na najpomembnejše dejavnike tveganja v prometu (prehitra vožnja, vožnja pod 
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vplivom alkohola, uporaba zaščitnih izdelkov: čelada, otroški varnostni sedež, varnostni 
pas,…). 
 
V šolah in vrtcih poteka vsako leto poleg vsebin, ki so vključene v učne načrte, več različnih 
akcij in programov. Med njimi so stalne akcije varovanja otrok na šolskih poteh in 
zagotavljanje varnih šolskih poti, projekt Prvi šolski dan, Pasavček, prometno tekmovanje Kaj 
veš o prometu in akcije namenjene mladim kolesarjem (Varno kolo, kolesarski izpit, Bistro 
glavo varuje čelada) in pešcem, obširna skupna akcija Dan brez avtomobila in trajnostna 
mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah. 
 
Projekt Pasavček, Kaj veš o prometu je bilo odpovedano zaradi razsajanja virusa COVID-19. 
Varno  kolo in kolesarski izpiti – na osnovnih šolah, kjer so uspeli izvesti kolesarske izpite, so 
člani komisije za akcije s šolami sodelovali pri pregledu koles in izvedbi praktičnega dela 
kolesarskega izpita, v okviru smernic, ki jih je določil NIJZ. 
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Moravske Toplice je pri akcijah 
sodeloval predvsem z šolami in vrtci, z redarjem Medobčinskega redarstva in inšpekcije ter s 
policisti Policijske postaje Murska Sobota in sosednjimi občinami. 
 
Za zgoraj navedene aktivnosti je bilo v letu 2021 porabljenih 6.033,32 EUR.   
Letni cilj je bil organizirati 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. 
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v letu 2021 aktivno sodeloval z vsemi 
osnovnimi šolami in vrtci. Kolikor je bilo mogoče, je opravljal naloge preventivnega pomena 
in s tem ozaveščal udeležence v cestnem prometu. V letu 2021 je bil nabavljen prikazovalnik 
hitrosti, ki je postavljen v naselju Ivanci. Namen postavitve prikazovalnika je izboljšanje 
varnosti različnih udeležencev v prometu, ki se srečujejo na tem odseku (avtomobili, avtobusi, 
gospodarska in kmetijska vozila, kolesarji, pešci, šolarji, otroci). 
 
Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
 
Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer spodbujanje  
odpiranja novih delovnih mest predvsem pa zaposlitve brezposelnih oseb. 
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Pravne podlage: 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
- Zakon o urejanju trga dela 
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del. 

 
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.  
 
- 10039001 Povečanje zaposljivosti  
Zaposlitveni programi, ki jih občina vključuje v svoje načrte podpore, so predvsem lokalni 
zaposlitveni programi, ki potekajo v okviru izvajanja programov javnih del in drugih 
zaposlitvenih programov in so podprti in sofinancirani s strani državnega proračuna ali drugih 
virov. Sredstva za navedene programe so bila v letu 2021 planirana v višini 55.330,00 EUR, 
porabljena pa v višini 52.615,64 EUR, kar je v primerjavi z letom 2020 zmanjšanje za 19%. 
V letu 2021 so se programi javnih del izvajali v skladu z določbami Zakona o urejanju trga 
dela. Na podlagi navedenega zakona so se izvajali samo lokalni programi javnih del. Delo 
udeležencev javnih del je potekalo 40 ur na teden - to je za polni delovni čas, podaljšanje 
vključitve udeležencev v program javnega dela je bilo mogoče pri istem izvajalcu javnega 
dela le za obdobje do enega leta. V primeru upokojitve javnega delavca pa je Zavod RS za 
zaposlovanje zagotavljal sredstva za izplačilo odpravnin. Pravilnik o izvajanju in 
sofinanciranju programov javnih del, glede na zakonodajo in stanje na trgu dela določa delež 
sofinanciranja plač v višini od 50% do 80% s strani Zavoda RS za zaposlovanje glede na 
povprečno stopnjo brezposelnosti v občini. Na podlagi stanja na trgu dela lahko Zavod za 
programe javnih del, v katere se vključijo samo dolgotrajno brezposelni invalidi ter za 
programe javnih del, ki so namenjeni delu z romsko populacijo in v katere se vključi najmanj 
polovica dolgotrajno brezposelnih Romov, zagotavlja 95 % delež plač udeležencem. 
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V območni enoti Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota je bila v obdobju januar-
december  2020 povprečna stopnja brezposelnosti 12,8%. 
 
Izvajanje zaposlitvenih programov preko javnih del se je v letu 2021 izvajalo na socialno-
varstvenih, izobraževalnih, kulturnih in komunalnih področjih. Programi javnih del so se v 
letu 2021 nadaljevali in se oblikovali na podlagi interesa dosedanjih izvajalcev po 
vključevanju zaposlenih preko javnih del v izvajanje njihove dejavnosti.  
 
Ugotavlja se, da so bili 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 in se usklajuje v razmerju do minimalne plače. 
Javni delavci so bili tudi v letu 2021 upravičeni do plače, izražene v deležu od minimalne 
plače po stopnjah strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravljajo v programu javnega 
dela.  
 
Programi javnih del so se iz občinskega proračuna sofinancirali v višini sredstev za regres za 
letni dopust ter del sredstev za plače. Razliko sredstev za plače in stroške dela - prevoz na 
delo in z dela ter regres za malico je zagotavljal Zavod RS za zaposlovanje, morebitno nastalo 
razliko pa izvajalec del. Občina je zagotavljala tudi del materialnih stroškov, ki so neposredno 
povezani z izvajanjem javnih del, kot so stroški zaščitne opreme ter drugi materialni stroški 
povezani z izvajanjem javnih del. Izvajanje zaposlitvenih programov preko javnih del se je 
izvajalo na socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih in komunalnih področjih.  
 
Tabela 28: Število brezposelnih oseb vključenih v program javnih del in financiranih iz 
občinskega proračuna po letih 
 

  2018 2019 2020 2021 
Število 
oseb 

23 17 16 15 
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Graf 14: Število vključenih oseb v javna dela po letih 
 

 
 

V letu 2021 je občina s sofinanciranjem izvedbe zaposlitvenih programov preko javnih del 
dosegla svoj letni zastavljeni cilj, saj je pripomogla k vključenosti brezposelnih oseb v javna 
dela in s tem aktivirala večje število brezposelnih oseb, posledično zmanjšala dosedanjo 
veliko nezaposlenost in zagotovila socialno varnost vsaj za obdobje enega leta osebam 
vključenim v navedene programe. 
Iz podatkov o številu vključenih v programe javnih del pa ugotavljamo, da se število 
vključenih oseb v programe javnih del v zadnjih letih vsako leto zmanjšuje. V letu 2021 so se 
zmanjšala tudi sredstva, medtem ko so se v preteklem letu le ta povečala zaradi nižjega deleža 
sofinanciranja s strani Zavoda za zaposlovanje. Do zmanjševanja števila zaposlenih pa prihaja 
predvsem zaradi pogojev, ki jih morajo imeti brezposelne osebe, da se lahko vključijo v 
navedene programe.  
Zmanjševanje brezposelnosti v občini pa je tudi dolgoročno zastavljen cilj občine, ki pa ga je 
težje dosegati, saj na zaposljivost občanov vpliva več dejavnikov.  
 
Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje 
kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve v kmetijstvu) ter gozdne infrastrukture. 
 
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 
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- Izboljšanje kakovosti 
- Ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja 
- Izboljšanje higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali ter 
- Izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva. 

 
Pravne podlage: 
- Zakon o kmetijstvu 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih 
- Zakon o zaščiti živali 
- Zakon o gozdovih 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest 

 
Navedeno področje zajema naslednje glavne programe: 

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

 
- 1102  Programi reforme kmetijstva in živilstva 
Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne 
ukrepe v kmetijstvu in živilstvu ter sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
 
- 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 je potekla 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 
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kmetijski proizvodnji, odobrene v skladu z Uredbo EU št. 1408/2013. Obe shemi sta v skladu 
z veljavno zakonodajo Evropske komisije podaljšani do 30. 6. 2023. 
 
V skladu z veljavnim pravilnikom so se v proračunu Občine Moravske Toplice zagotovila 
sredstva za dva ukrepa in sicer: 
 
V skladu z veljavnim pravilnikom so se v proračunu Občine Moravske Toplice zagotavljala 
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: 
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Ohranjanje oziroma povečevanje rodovitnosti tal. 
Upravičenci do pomoči: 
Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje, kot so opredeljeni v prvi točki 6. člena 
pravilnika. 
Pomoč se dodeli za stroške nakupa sredstev za zmanjšanje kislosti tal (nakup apnenčeve 
moke, agro apna, ipd.). 
 
Na podlagi 2. odstavka 2. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016–2020 je Občinski svet 
Občine Moravske Toplice na predlog Odbora za kmetijstvo sprejel Letni program ukrepov 
pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Moravske Toplice, z višino razpoložljivih sredstev za posamezne ukrepe, do skupne višine, 
določene v ta namen v odloku o proračunu občine za tekoče leto.  
 
Sredstva so se razdelila na osnovi prejetih vlog po dveh javnih razpisih.  
 
Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev sredstev za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij v 
Občini Moravske Toplice v letu 2021 je bilo 57 upravičencem razdeljeno 16.217,35 EUR. Na 
podlagi Javnega razpisa za dodelitev sredstev za podporo ohranjanju oziroma povečevanju 
rodovitnosti tal v Občini Moravske Toplice v letu 2021 pa se je 37 upravičencem razdelilo 
8.252,72 EUR. 
 
Za izvajanje strukturnih ukrepov v kmetijstvu – kompleksne subvencije v kmetijstvu se je v 
proračunu 2021 porabilo v primerjavi z letom 2020 za 9,2% več sredstev, realizacija plana pa 
je dosežena 96%. 
 
Del sredstev je bilo namenjeno tudi tekoči porabi na področju kmetijstva. Sredstva so bila 
porabljena v višini 20.611,77 EUR. V okviru navedene porabe so bila zagotovljena tudi 
sredstva za sofinanciranje letalske obrambe pred točo v višini 11.075,00 EUR, sofinanciranje 
dejavnosti Lovske družine Prosenjakovci v višini 4.000,00 EUR, sofinanciranje projekta 
zgodnje ugotavljanje brejosti krav v višini 2.000,00 EUR ter sofinanciranje Čebelarskemu 
društvu Moravske Toplice za nabavo tehtnice in delovanje društva v skupni  višini 1.800,00 
EUR  ter Čebelarskemu društvu Prosenjakovci za delovanje društva 1.000,00 EUR..  
 
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
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.  
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Sredstva se lahko namenjajo tudi urejanju vaških središč in objektov skupnega pomena v 
vaseh, podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt…).  
 
V letu 2021 je občina namenila sredstva za obnovo infrastrukturnih objektov na podeželju. 
Sredstva so bila namenjena za navoz gramoza v skladu s potrebami posameznih naselij na 
vaške oziroma poljske poti. K realizaciji programa se je pristopilo po pridobljenih podatkih o 
potrebah po posameznih naseljih v letu 2021. 
 
V lanskem letu je bilo na nekategorizirane ceste v občini Moravske Toplice navoženih 
1.309,23 m3 gramoznega materiala (v letu 2020 1.000,37 m3 ) in opravljenih 68 ur del z  
rovokopačem (v letu 2020 97,5 ur),10,0 ur z grederjem (v letu 2020 22,0 ur), 45,5 ur z 
bagerjem (v letu 2020 23 ur), 55 ur košnje s traktorjem (v letu 2020 61), izgrajenih 26 m 
propustov (v letu 2020 32m) in opravili prevoze s tovornimi vozili in uredili cestne koridorje. 
 
Za realizacijo navedenega programa so bila porabljena sredstva v višini 48.551,59 EUR, kar 
je v skladu s planirano višino sredstev v letu 2021. 
 
- 11029003 Zemljiške operacije                                                                      
Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje 
komasacijskih postopkov, izvedbe melioracij) 
V letu 2021 se je občina prijavila na  javni razpis za izvedbo agromelioracij oziroma 
komasacij in bila tudi uspešna. Občina je prijavila uvedbo skupne agromelioracije in 
komasacije Martjanci – Noršinci. 
 
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. 
 
- 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.  
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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 
sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem veljavnih cen oskrbe 
živali v zavetišču. Izvrševanje plačil je potekalo preko celega proračunskega obdobja na 
podlagi izstavljenih računov in posredovanega poročila o oskrbi zapuščenih živali.  
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. 
 
V letu 2021 je bilo iz Občine Moravske Toplice v zavetišče prejetih 64 živali (v letu 2020 58 
živali) in sicer: 
 
Tabela 29: Pregled števila zapuščenih in oskrbovanih živali v Občini Moravske Toplice v 
letu 2021  

  2018 2019 2020 2021 

PSI         

Sprejeti 5 10 3 3 

Oddani 4 8 3 3 

Pogin 1 1 0 0 

Evtanazija    1  0  0 

Steriliziranih    1  1  1 

Kastriranih    0  0  0 

V zavetišču na dan 31.12. 0 0 0 0 

          

MAČKE         

Sprejeti 43 93 55 61 
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Oddani 8 7 6 10 

Pogin 5 15 8 16 

Evtanazija 6 3 6 5 

Izpust 24 67 35 30 

Steriliziranih 15 40 24 24 

Kastriranih 9 27 12 9 

V zavetišču na dan 31.12. 0 1 0 0 
SKUPAJ SPREJETE 
ŽIVALI 48 103 58 64 

 
Za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču Mala hiša je občina v letu 2021 porabila 9.851,37 
EUR. V primerjavi z letom 2020 so se stroški zmanjšali za 5%. 
 
Občina s tem, ko zagotavlja pomoč pri oskrbi zapuščenih živali uresničuje zakonsko 
zastavljene naloge in proračunsko zastavljen cilj.  
 
- 1104  Gozdarstvo 
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                                         
Za vzdrževanje gozdnih cest je obvezna poraba sredstev iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih 
cest. Ker pa so pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest premajhne, del sredstev zagotavlja 
občina iz lastnih virov, del sredstev pa se zagotavlja tudi iz državnega proračuna v skladu s 
pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest.  
Tako kot v preteklih letih so se tudi v letu 2021 vzdrževale gozdne ceste v skladu s 
programom Zavoda za gozdove, OE Murska Sobota po prioritetnem vrstnem redu. 
 
Vzdrževalna dela na gozdnih cestah so vrednostno realizirana v višini 39.946,42 EUR. 
S tem, ko občina skrbi za vzdrževanje gozdnih cest upošteva pomen splošnih koristi, ki jih 
dajejo gozdovi, pa tudi ekonomsko korist, ki jo gozd lahko brez škode za ostale, trajno daje 
lastniku in tudi družbi. S tem se prispeva k ohranitvi in trajnostnemu razvoju gozdov v smislu 
njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij ter ohranitev 
naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini. Da se gozd lahko vzdržuje je potrebno 
skrbeti za varno spravilo in kazalec uspeha so rekonstruirane gozdne ceste na območju, kjer je 
po podatkih Zavoda za gozdove, to potrebno. 
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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. 
 
S tem, ko so bile urejene vse gozdne ceste, ki so bile planirane v programu Zavoda za 
gozdove za območje občine Moravske Toplice za leto 2021, je dosežen cilj sprotnega 
vzdrževanja gozdnih cest in poti v občini. Ugotavlja pa se, da so vsako leto potrebe po 
vzdrževanju gozdnih cest vse večje in da bo v prihodnje potrebno poiskati dodatne vire za ta 
namen. 
 
Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
 
Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa ter cestne infrastrukture, železniške ter 
ostale infrastrukture.  
 
Pravne podlage: 
- Zakon o javnih cestah 
- Zakon o varnosti cestnega prometa 
- Zakon o gospodarskih javnih službah  
- Občinski odloki in pravilniki.  
 
-    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 
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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. 
 
- 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 vključen v vzdrževanje občinskih cest.  
 
Vsebina podprograma zajema: 
 upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko),  
 upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), 
 upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, 

mostovi, varovalne ograje …). 
 
V okviru tega programa so bila planirana sredstva za redno letno vzdrževanje lokalnih cest in 
javnih poti ter redno zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter druge operativne 
odhodke. Vzdrževanje občinskih cest se je izvajalo po programu vzdrževalca občinskih cest 
Javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o.. 
Po odloku o kategorizaciji je bilo vzdrževano cestno omrežje v dolžini 221,128 km, od tega: 
- LC med naselji in občinami 92,525 km 
- LK mestne in krajevne             3,177 km 
- JP v naseljih in med naselji  125,426 km. 
 
Program vzdrževanja lokalnih cest torej zajema: 

 letno vzdrževanje občinskih cest in 

 zimsko službo. 
 
 Letno vzdrževanje občinskih cest 
V okviru rednega letnega vzdrževanja cest so bila izvedena naslednja dela: 

 pregledniška služba, 

 cestarska dela, 

 posek dreves in grmičevja v širini 4 m cestnega sveta levo in desno od LC in JP, 

 popravila obstoječih bankin, 
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 posnemanje bankin, 

 navoz gramoza na makadamske ceste, 

 popravilo in naprava novih propustov, kanalet in muld, 

 sanacija asfaltiranih cestišč, 

 košnja obcestnih jarkov in bankin, 

 čiščenje vtokov, kanalet in propustov, 

 intervencije v času neugodnih vremenskih razmer (neurja, poplave,....), 

 opremljanje cest s prometno signalizacijo in 

 vodenje banke cestnih podatkov. 
Za redno vzdrževanje cest je bila sklenjena pogodba za proračunsko leto 2021 za vse lokalne 
ceste in javne poti. 
Vzdrževanje občinskih cest in javnih poti izven časa zimske službe se imenuje letno 
vzdrževanje in vključuje vrsto opravil, ki prispevajo k zagotavljanju prometne varnosti na 
občinskih lokalnih cestah in javnih poteh. 
 
 Zimska služba  
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil potrebnih za omogočanje prevoznosti cest 
in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah in je namenjena zgolj zagotavljanju 
prehodnosti in prevoznosti občinskih cest. Zimska služba praviloma poteka od 15. novembra 
tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. To je zakonsko določeno obdobje za izvajanje 
zimske službe. V tem času se zimska služba izvaja po izvedbenem programu z usposobljenimi 
ljudmi in mehanizacijo opremljeno za izvajanje zimske službe. 

Dejanski začetek oziroma konec zimske službe lahko nastopi tudi prej ali pozneje, kar zavisi 
od vremenskih razmer oz. vremenskih napovedi prispelih s strani Hidrometeorološkega 
zavoda Slovenije.  

Izvajanje poteka po določenem prednostnem redu. Delitev po posameznih prioritetah je 
izdelana glede na kategorijo ceste, gostoto prometa, geografsko-klimatske in krajevne 
potrebe. Predmet zimske službe so vse kategorizirane ceste in pločniki, skladno z Odlokom o 
kategorizaciji občinskih cest.  
 
Zimska služba zajema:  

 predhodne aktivnosti, ki trajajo od 1. oktobra do 15. novembra tekočega leta. To so 
pripravljalna dela, ki obsegajo: 

 izdelavo izvedbenega programa zimske službe,  

 postavitev zimske signalizacije,  

 postavitev snežnih kolov,  

 pripravo deponije za posipne materiale in 
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 pripravo zimske mehanizacije. 
 zimska služba  

 pluženje in posipavanje cest, poti, pločnikov, parkirišč,  

 ročno čiščenje asfaltnih in tlakovanih površin. 
 

 kasnejše aktivnosti, se izvajajo po končani zimski službi, to je od 15. marca naslednjega leta 
dalje. Te aktivnosti so predvsem: 

 odstranitev zimske prometne signalizacije,  

 odstranitev snežnih kolov,  

 remont in konzerviranje zimske mehanizacije in 

 odstranitev posipnega materiala s cestišč in pločnikov. 
 
V celoti je bila opravljena zimska služba na cestnem omrežju v dolžini 221.128 km. Del 
zimskega vzdrževanja cestnega omrežja je vršilo poleg podjetja še 5 kooperantov po 
posameznih krajevnih skupnostih. Intervencij zimske službe je bilo 13 (2020 10), za kar se je  
porabilo: 
 
Tabela 30: Poraba materiala za zimsko službo v letih  2018-2021 

  2018 2019 2020 2021 
Sol (t) 444,47 107,9 156,28 182,40 
Posipina (m3) 323,78 86,2 163,20 132 

 
Graf 15: Prikaz porabe soli in posipine za potrebe zimske službe v letih 2018-2021 
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Za omenjena vzdrževalna dela (letno vzdrževanje občinskih cest in zimsko službo) ter 
rekonstrukcijo poškodovanih cestišč so bila v letu 2021 porabljena sredstva v višini 
761.295,32 EUR in so tako dosegla 90% realizacijo. V primerjavi z letom 2020 pa so se 
tovrstni stroški povečali za 9%. Do povečanja prihaja tudi zaradi nujnih sanacij na cestnem 
omrežju, ki so bila poškodovana v preteklih neurjih in niso bila v celoti sanirana. Ob analizi 
porabe sredstev za vzdrževanje cest skupaj z zimsko službo ugotavljamo, da je občina v letu 
2021 dobro poskrbela za ureditev cestnega omrežja ter z izboljšanjem in ureditvijo cest 
pripomogla k varnejšemu cestnemu prometu.  
 
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  
Poleg sredstev namenjenih v proračunu za vzdrževanje občinskih cest so bila zagotovljena 
tudi sredstva za obnovo oziroma posodobitve občinskih cest, do obstoječe asfaltirane javne 
ceste. Prioriteto pri izvajanju projektov imajo projekti, za katere se pridobijo sredstva iz 
naslova javnih razpisov - regionalni razvojni projekti, oziroma posodobitve cest in odsekov 
cest, za katere so občani že podpisali pogodbe o sofinanciranju in delno tudi pokrili svoje 
obveznosti. Posodobitve posameznih cest so bile vključene v načrt razvojnih programov 
občine za leto 2021. 

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, intenzifikacije 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 
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investicijsko vzdrževalnih del na obstoječih cestiščih z ohranjanjem obstoječih asfaltov, kar 
pa se že opaža pri povečanju sredstev za urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest. 

Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest se je v proračunu Občine Moravske 
Toplice za leto 2021 namenilo 704.888,55 EUR. Finančna realizacija je bila dosežena v višini 
417.828,31 EUR, kar predstavlja 59% realizacija plana. Preostali finančno nerealizirani del pa 
se prenaša v leto 2022, saj so bile podpisane pogodbe oziroma so bila dela že tudi fizično 
izvedena, vendar na dan 31. 12. 2021 še ni bilo valute za plačilo in tako še ni nastal denarni 
tok. 
 
V letu 2021 pa so se zagotovila tudi sredstva za sanacijo cestnih objektov in prepustov, ki so 
realizirane v višini 12.442,87 EUR.  
 
Pred pričetkom investicije oziroma vlaganj v cestno infrastrukturo, so potrebna dovoljenja za 
gradnjo, ki se pridobijo na podlagi projektov PGD. Ti projekti se pripravljajo že tudi za 
prihodnja leta (skladno s prioritetnim vrstnim redom iz programa investicij na cestah v 
naslednjih letih). Tako so v okviru navedenega programa sredstva porabljena tudi 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. Ker pa se 
opravljena dela nikoli ne zaključijo s koledarskim letom, se tudi pri pripravi projektne 
dokumentacije ugotavlja, da se določeni del finančnih obveznosti prenaša v leto 2022. 
 
Tudi v proračunskem letu 2021 je občina za vzdrževanje, rekonstrukcije, izgradnje in 
posodobitve lokalnih cest in javnih poti v proračunu namenila 17,45% kar pomeni 
1.510.535,13 EUR, kar predstavlja v primerjavi z letom 2020 povečanje sredstev za 13%.  
 
Prikaz in podrobna obrazložitev porabe investicijskih sredstev je razvidna iz realizacije Načrta 
razvojnih programov za leto 2021. 
 
- 13029003  Urejanje cestnega prometa   
Predvidena sredstva za to področje so bila porabljena za: 
- stroške povezane s kategorizacijo cest,  
- banko cestnih podatkov,  
- stroške ureditve prometne signalizacije, prometnih in neprometnih znakov,  
- stroške barvanja črta in vgradnjo smernikov ter  
- tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč in druge stroške. 
V letu 2021 je bilo za navedeni namen porabe porabljenih 80.674,90 EUR.  
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  - 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 pa pomeni, da je potrebno zagotoviti 
zadostna finančna sredstva zaradi menjave svetilnih teles in pokrivanja stroškov vzdrževanja 
obstoječe infrastrukture.  
 
V okviru navedenega programa so se na proračunski postavki Javna razsvetljava zagotavljala 
sredstva za plačilo dobave električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje Občine 
Moravske Toplice. Sredstva so posledično namenjena povečanju varnosti udeležencev v 
cestnem prometu. 
Za pokrivanje stroškov električne energije je bilo porabljenih 52.437,86 EUR, kar je za 7,5% 
več, kot je bila realizacija v letu 2020. Strošek električne energije za javno razsvetljavo se je 
do sedaj iz leta v leto povečeval, na kar pa ni vplivala samo cena električne energije, temveč 
tudi izgradnja novih javnih razsvetljav v naseljih, kjer jih še ni bilo. 
 
V proračunu občine za leto 2021 so se prav tako namenjala sredstva za vzdrževanje javne 
razsvetljave, ki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in vzdrževanju ulične 
razsvetljave ter zamenjavi svetilk in popravilu dotrajane ulične razsvetljave.  
Po odloku o vzdrževanju javne razsvetljave in prometne signalizacije v Občini Moravske 
Toplice je bilo vzdrževanje javne razsvetljave izvajano v vseh vaseh občine Moravske 
Toplice, kjer je javna razsvetljava izgrajena.  

Program vzdrževanja zajema naslednje aktivnosti: pregledi brezhibnosti sistema javne 
razsvetljave po naseljih, popravila svetilk – zamenjava sijalk, varovalk ter drugih elementov 
sistema JR in vodenje katastra. V lanskem letu so bile s strani predstavnikov posameznih 
naselij 71-krat prijavljene okvare javne razsvetljave in prometne signalizacije (v letu 2020  
86-krat).  

Stroški vzdrževalnih del so v skladu s pogodbo o vzdrževanju javne razsvetljave v letu 2021 
znašali 47.849,97 EUR in s tem dosegli 82% realizacijo. Vzdrževanje javne razsvetljave se je 
opravljalo v skladu s programom vzdrževanja in potrebami po naseljih, v katerih je javna 
razsvetljava.  
V letu 2021 je občina plačevala najemnino za uporišča lastniku le teh - to je podjetju Elektro 
Maribor. Najemnina se plačuje v skladu s pogodbo za vsa uporišča - drogove, na katerih je 
javna razsvetljava in so last Elektra Maribor. 
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V proračunu za leto 2021 so bila zagotovljena tudi sredstva za izgradnjo javne razsvetljave v 
višini 108.000,00 EUR, ki je bila realizirana v višini 77.504,85 EUR, ter za prenovo in 
ureditev javne razsvetljave v občini v višini 27.000,00 EUR z doseženo realizacijo 19.929,30 
EUR.  Podrobni pregled je podan v obrazložitvi Načrta razvojnih programov za leto 2021. 
 
Ob vseh nastalih situacijah ugotavljamo, da je občina v letu 2021 zagotovila sredstva za 
pokritje vseh obveznosti v zvezi z nastalimi stroški električne energije za javno razsvetljavo, 
ter da je bilo v proračunu za leto 2021 že zagotovljenih več sredstev za tekoče in sprotno 
vzdrževanje javne razsvetljave v občini, saj le ta zahteva glede na svojo življenjsko dobo 
večja vzdrževalna dela. Delno je bilo povečanje sredstev za vzdrževanje javne razsvetljave 
zagotovljeno že v preteklih proračunskih letih, zato ugotavljamo, da občina izpolnjuje svoj 
tako dolgoročno kot tudi kratkoročno zastavljeni cilj ureditve in posodobitve javne 
razsvetljave v občini. 
 
  - 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje   
V letu 2020 je Elektro Maribor na območju Bogojina-Vučja Gomila pristopil k urejanju 
omrežja. Občina se je pridružila in pristopila k izgradnji optičnega omrežja-medkrajevne 
povezave FL-Bogojina do FL Vučja Gomila. S tem je občanom Vučje Gomile omogočen 
boljši dostop do internetnih storitev. Dela so bila fizično izvedena v letu 2020, finančni tok pa 
se je realiziral v letu 2021. 
 
Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO 
Zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma 
in gostinstva.  
 
Pravne podlage: 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o razvoju malega gospodarstva 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
- občinski odloki in pravilniki  
 
-  1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  
 
Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 
 
- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
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S sprejemom novega OPN se je predvidela ureditev poslovne cone Bogojina površine 5,3 ha. 
Namen projekta je izboljšanje podjetniške klime, ki bo prispevala k ustanavljanju in boljšem 
trajnem poslovanju mikro, malih in srednje velikih podjetij. 
Že v letu 2019 so se začeli postopki ureditve poslovne cone Bogojina, ki se je nadaljevalo tudi 
v letu 2021 s pridobitvijo in ureditvijo zemljišč. S tem se bo omogočil razvoj gospodarskih 
dejavnosti na enem območju. V letu 2021 je bila naročena izdelava strokovnih podlag za OPP 
za enoto urejanja BG9- gospodarska cona Bogojina, ki se je izvajala tudi v letu 2020 in 2021. 
V letu 2021 je občina  nadaljevala z odkupi zemljišč. Aktivnosti v zvezi z odkupi in izvedbo 
projekta se bodo nadaljevale v prihodnjih letih. 
 
Prav tako se je v preteklem letu nadaljevalo z zagotavljanjem pogojev za razvoj socialnega 
podjetništva na lokaciji bivšega prehodnega doma v Prosenjakovcih. Pristopilo se je k ureditvi 
pogojev za razvoj kmetijske in izobraževalne dejavnosti v Prosenjakovcih. V letu 2021 se je 
pristopilo k ureditvi sanitarnih prostorov z obrtniškimi deli. 
 
V sklopu projekta Rimska Čarda se je v letu 2021 v skladu z načrtovanji ustanovilo podjetje, 
za kar je v proračunu občine v letu 2021 realiziranih 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. 
 
- 1403  Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za 
promocijo občine in spodbujanje turizma. 
 
- 14039001 Promocija občine  
Proračunske postavke zajemajo sredstva, ki so bila v različnih oblikah namenjena promociji 
občine in njeni turistični ponudbi. Vključena so sredstva za promocijske objave v različnih 
medijih, promocijo s turizmom povezanih prireditev in stroški turističnih prireditev ter 
izvedba različnih promocijskih aktivnosti. 
 
Promocija se je izvajala tudi s predstavitvami na sejmih, na drugih predstavitvah turistične 
ponudbe ter s predstavitvami ponudbe in prireditev medijem, ki so prisotni v našem okolju. 
Promocija se je izvajala v sodelovanju s TIC Moravske Toplice in preko različnih društev, 
posameznimi turističnimi ponudniki in drugimi zainteresiranimi.   
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V sodelovanju s TIC Moravske Toplice se turistična ponudba občine predstavlja na različnih 
regijskih in nacionalnih turističnih spletnih portalih, v več jezikih kjer so vključene tudi 
kolesarske in pohodne poti, prireditve in druge zanimivosti. 
 
Sredstva so bila namenjala tudi za financiranje različnih manjših projektov, ki prispevajo k 
razpoznavnosti specifike naselij in občine.  
 
Sredstva za navedeni podprogram so bila zagotovljena v višini 76.000,00 EUR in so dosegla 
89% realizacijo oziroma 67.959,18 EUR. Realizirana so bila preko proračunske postavke 
047,01,02, Promocija turistične dejavnosti in so prikazane v poročilu o doseženih ciljih in 
rezultatih. 
 
Cilj promocije občine in njene turistične ponudbe je bil dosežen v načrtovanem obsegu, in  
ocenjujemo, da je izvajanje promocije potekalo v skladu z začrtanimi programi.  
 
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  
Program spodbujanje 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. 
 
V letu 2021 si je občina prizadevala spodbujati razvoj turizma na različne načine oziroma 
preko več različnih proračunskih postavk. Sredstva so se namenjala za dejavnost Turistično-
informativnega centra Moravske Toplice in urejanje objektov na področju turizma. Po javnem 
razpisu so se v skladu s sprejetim pravilnikom dodelila sredstva društvom, ki izvajajo s 
turizmom povezane programe. 
 
Tabela 31:  Realizacija sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev po letih  
 

  Vlagatelj 
v letu 
2018 

v letu 
2019 

v letu 
2020 

v letu 
2021 

1 POMURSKA TURISTIČNA ZVEZA 1.088 874 1.491 0  

2 
VINOGRADNIŠKO SADJARSKO 
DRUŠTVO FILOVCI 

1.224 1.272 1.328 1.971 
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3 
TURISTIČNO, KULTURNO IN 
ŠPORTNO DRUŠTVO IVANOVCI 

884 835 792 1.084 

4 ŠTRK DRUŠTVO MLAJ 0 860 906 591 

5 
KTD "ADY ENDRE" 
PROSENJAKOVCI 

453 517 559 0 

6 KTD "ZVON" PORDAŠINCI 1.131 874 979 2.404 
7 TURISTIČNO DRUŠTVO BOGOJINA 793 835 909 1.951 
8 KTD CEKER FOKOVCI 680 1.105 932 1.182 

9 
DRUŠTVO GAJ - VINOGRADNIŠKO 
TURISTIČNO DRUŠTVO FILOVCI 

1.440 1.292 1.305 2.513 

10 
KULTURNO TURISTIČNO 
DRUŠTVO MALE RIJTAR 
TEŠANOVCI 

326 318 326 591 

11 
MLADINSKO DRUŠTVO 
TEŠANOVCI 

 0 198 0 0  

12 
TURISTIČNO DRUŠTVO "MARTIN" 
MARTJANCI 

1.598 1.629 1.188 1.380 

13 
DRUŠTVO ZA KULTURO, ŠPORT IN 
TURIZEM "ŽLAKI" SEBEBORCI 

1.181 1.033 1.165 690 

14 DRUŠTVO SELENCA       493 
 
V letu 2021 so se izvajali tudi projekti, za katere se je zagotavljal le lastni delež in občina ni 
bila partnerica ter čezmejni projekti, ki jih občina prijavlja na posamezne razpise in preko 
katerih se z izvedbo spodbuja razvoj turizma in gostinstva in so vključeni v NRP občine.   
Financirani projekti iz proračuna so naslednji: 

 projekt »Trajna mobilnost in turizem na kolesih«, 

 projekt »Digikul«, 

 projekt »Kolesarska veriga na podeželju«, 

 Evropski teden mobilnosti 
Podrobna obrazložitev realizacije posameznih projektov je podana v obrazložitvi realizacije 
Načrta razvojnih programov 2021.  
 
Določena proračunska sredstva so se namenila za ureditev infrastrukture, potrebne za razvoj 
turizma. Posamezne investicije so vključene tudi v Načrt razvojnih programov Občine 
Moravske Toplice za leto 2021, ki je sestavni del zaključnega računa proračuna občine za leto 
2021.   
V okviru navedenega programa so tudi proračunske postavke, na katerih so se zagotavljala  
sredstva za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja komunalnih objektov v Moravskih 
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Toplicah in drugih naseljih, ki so pomembni za urejenost turističnega kraja. Ker so Moravske 
Toplice center turizma v občini in ker se tu giblje največ turistov je pokrivanje teh stroškov in 
skrb za lepo urejeno okolico neizbežna. 
 
Zastavljen cilj v celotnem programu »1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva« 
je bil ustvarjanje pogojev za doseganje konkurenčnosti turističnega gospodarstva z razvojem 
turistične infrastrukture in elementov turistične ponudbe. V letu 2021 je bil cilj doseganje 
konkurenčnosti turističnega gospodarstva kljub državnim spodbudam onemogočen, saj so bile 
dejavnosti na področju turizma tako v začetku leta kot ob koncu leta popolnoma oziroma 
delno zaprte zaradi prisotne epidemije COVID-19. Dosežen pa je bil cilj ureditve turistične 
infrastrukture. Je pa v letu 2021 bil v okviru zastavljenega programa povečanja 
prepoznavnosti našega območja narejen zelo velik napredek, saj nas je epidemija prisilila, da 
je občina, tudi s pomočjo Turistično informativnega centra svojo prepoznavnost prenesla na 
svetovni splet. 
 
Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
Področje porabe 15 zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem 
naravne dediščine. 
 
Zajema naslednje glavne programe: 
 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 se v prvi vrsti opredeljujejo najpomembnejša področja, 
katerim je posvečeno največ pozornosti in so opredeljena kot obvezne javne gospodarske 
službe. 
 
Pravne podlage: 
- Zakon o varstvu okolja 
- Zakon o gospodarskih javnih službah 
- Zakon o vodah 
- Zakon o ohranjanju narave 
- občinski odloki in pravilniki.  

Proračunsko področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema en glavni program -
zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor oziroma ravnanje z odpadki in odpadno vodo. 
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- 1502  Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 
Varovanje naravnega in čistega okolja je ena izmed pomembnih nalog lokalne skupnosti. V 
okvir tega programa spadajo nujna sredstva za urejanje in varstvo okolja kot področje 
ekologije z zbiranjem in ravnanjem z odpadki - kosovnimi ali nevarnimi ter ravnanjem z 
odpadno vodo. 
 
- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
  
V občini Moravske Toplice opravlja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih 
odpadkov podjetje Saubermacher-Komunala. Standard ravnanja z odpadki zajema: 
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, 
- zbiranje mešane embalaže po sistemu rumene vreče od vrat do vrat, 
- ločeno zbiranje papirja po sistemu od vrat do vrat ter 
- zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, v katerega 
se občani vključijo prostovoljno. 
 
V občini so bili tudi v letu 2021 v skladu z Letnim programom ravnanja s komunalnimi 
odpadki organizirani odvozi kosovnih odpadkov na enak način kot v letu 2020 in sicer na klic, 
kar pomeni, da je sleherni občan, ki je vključen v odvoz komunalnih odpadkov in je imel 
kosovne odpadke lahko enkrat na leto naročil do 2 m3 odvoza kosovnih odpadkov pri 
izvajalcu javne službe. Kosovni odpadki pa se vse leto lahko oddajo tudi v zbirnih centrih. V 
Občini Moravske Toplice deluje Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov za občane občine 
Moravske Toplice v Fokovcih. Zbirni centri so namenjeni izključno zbiranju ločenih frakcij, 
kot so papir, steklo, plastika, kovine, električna in elektronska oprema, les in kosovni odpadki. 
 
Zbiranje embalažnih materialov po sistemu tako imenovane »rumene vreče« poteka od vrat 
do vrat vsakega gospodinjstva, ki je vključeno v organiziran odvoz mešanih komunalnih 
odpadkov. Vsako gospodinjstvo prejme letno 24 tipizirane namenske vreče, v katerih se 
zbirajo vsi embalažni materiali razen steklenih in papirnih.   
Projekt »Rumena vreča« je zato poleg tega, da je bolj učinkovit sistem zbiranja odpadne 
embalaže kot ekološki otoki, tudi bolj fleksibilen in do uporabnika prijaznejši sistem, ker: 
- omogoča ločeno zbiranje odpadne embalaže prav v vsakem gospodinjstvu, 
- uporabniki polne rumene vreče nastavijo kar na domačem (individualnem) odjemnem  

mestu, 
- embalaže ni potrebno razvrščati, ker v eno vrečo zbiramo vso odpadno embalažo 

(kovinsko, plastično in sestavljeno) hkrati in ne nazadnje,  
- uporabnikom poveča lastno zadovoljstvo, da so naredili nekaj za ohranitev naravnih virov 

in zmanjšali količino odpadkov, ki se odložijo na odlagališče. 
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Občina pa je v letu 2021 v skladu s sprejetim Letnim programom ravnanja s komunalnimi 
odpadki skupaj z elaboratom zagotavljala sredstva za dodatne odvoze ločenih frakcij iz 
ekoloških otokov, za kar je bilo v letu 2021 porabljenih 19.644,70 EUR.    
Na ekoloških otokih se zbirajo ločene frakcije - papir, steklo in mešana embalaža. Na zbirnih 
mestih so postavljeni 240 l oziroma 1100 l zabojniki za ločene frakcije odvisno od 
primernosti lokacije, potreb in števila prebivalcev, ki jim je namenjeno zbirno mesto. Na 
zbirnih mestih se nahajajo zabojniki za papir in papirno embalažo, za mešano embalažo in za 
stekleno embalažo. 
 
Tradicionalna čistilna akcija Občine Moravske Toplice je v letu 2021 zaradi epidemije Covid-
19 potekala nekoliko drugače kot prejšnja leta, saj jo je Občina Moravske Toplice v 
sodelovanju s predstavniki krajevnih skupnosti izvedla skladno z navodili NIJZ. Pri tem je 
sodeloval in pomagal tudi štab Civilne zaščite Občine Moravske Toplice. Čistilne akcije se je 
v soboto, 20. marca 2021 udeležilo 910 prostovoljcev, kar je nekaj manj udeležencev kot v 
letu 2019, ko je zaradi epidemije COVID-19 nazadnje bila izvedena čistilna akcija in je bilo 
1072 udeležencev. V nekaterih naseljih so poleg čistilne akcije opravljali tudi razna druga 
dela pri vzdrževanju objektov in urejanju okolice z obrezovanjem drevja in grmovja ter 
košnjo trave. Odkrilo se je tudi nekaj novih divjih odlagališč. 
 
Naselje z največjim številom udeležencev na čistilni akciji je naselje FILOVCI z 99 
udeleženci čistilne akcije. Naselje z največjim številom udeležencev glede na število 
prebivalstva je naselje IVANJŠEVCI (42 udeležencev oziroma 93 % udeležba). Naselje z 
največjim deležem povečanja udeležencev čistilne akcije je naselje FOKOVCI, ki je leta 2019 
imelo 28 udeležencev, letos pa je bilo 38 udeležencev. Vsa tri naselja so prejela nagradne 
bone v vrednosti 500 EUR. 
 
V letu 2021 se je nadaljevalo tudi z vlaganji v regijski Center za ravnanje z odpadki v 
Puconcih, saj je občina skupaj z drugimi občinami pristala na sofinanciranje izgradnje 
navedenega centra z odpadki v Puconcih, ki se je v veliki meri financira tudi iz Evropskih 
virov.  
Na osnovi sklenjene Medobčinske pogodbe in sklenjenih Aneksov za izgradnjo in obratovanje 
CERO Puconci smo po izgradnji postale občine sofinancerke lastnice centra. CERO Puconci 
je predan v upravljanje (poslovni najem) javnemu podjetju, ki so ga ustanovile občine 
sofinancerke. Osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic so določeni glede na delež 
združenih finančnih sredstev investicije posamezne občine. 
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V letu 2021 se na osnovi dogovora občin ustanoviteljic 50% sredstev iz naslova najemnin 
združuje na proračunskem skladu Občine Puconci. Sredstva se namenjajo za investicijska 
vlaganja v objekt CEROP. 
Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. izvaja obvezno gospodarsko javno 
službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju 
občin sofinancerk. 
 
V letu 2021 je občina združila sredstva na proračunskem skladu Občine Puconci v višini 
26.164,31 EUR. V letu 2021 so bila združena sredstva porabljena v višini 54.612,98 EUR  
Preostali del združenih sredstev v višini 19.850,39 EUR bo porabljen v letu 2022 oziroma v 
prihodnjih letih.  
 
Združena sredstva iz naslova najemnine predstavljajo eden najpomembnejši vir podjetja 
CEROP d.o.o. za pokrivanje stroškov investicij, ki služijo za izvajanje javne gospodarske 
službe. V poslovnem načrtu so bila navedena sredstva namenjena za zamenjavo dotrajane in 
iztrošene obstoječe opreme. Tako je bil v letu 2021 iz teh sredstev nabavljen delovni stroj z 
grabežem na platoju za kosovne odpadke, boks za skladiščenje kosovnih odpadkov, oprema 
za obdelavo kosovnih odpadkov-granulator, transportni trak, postavljen je bil plato z opremo 
za obdelavo kosovnih odpadkov, nabavljena sta bila nakladalca za linijo in za sortirnico, 
nabavljena je bila druga manjša oprema in opravljeno investicijsko vzdrževanje na objektih in 
napravah.  
 
Kakor kratkoročno tako tudi dolgoročno občina dosega svoj zastavljeni cilj, saj bo z 
nadaljnjim financiranjem izgradnje centra za ločeno zbiranje odpadkov občanom omogočila, 
da odpadke, ki nastajajo v vsakdanjem življenju ne zavržejo v okolje, ampak jih ločeno 
oddajo v center in s tem dolgoročno gledano pripomorejo k čistejšemu in manj onesnaženemu 
okolju v katerem živimo.  
 
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
Vsebina podprograma: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 
Tudi v letu 2021 so se sredstva še naprej namenjala za urejanje kanalizacijskih sistemov in 
čistilnih naprav v občini.  
 
V proračunu občine so se poleg sredstev za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in 
individualnih priklopov na že izgrajene kanalizacije, zagotavljala tudi sredstva za 
sofinanciranje gradnje individualnih čistilnih naprav v skladu z občinskim pravilnikom, ki 
določa kriterije za dodelitev sredstev. Sredstva so se upravičencem razdelila na podlagi 
javnega razpisa. Dodeljena so bila 17 upravičencem in bila porabljena v višini 24.633,23 
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EUR, kar je vrednostno povečanje za 11,5%, medtem ko je bilo upravičencev v  primerjavi z 
letom 2020 za 1 manj. 
 
V proračunu občine za leto 2021 so se zagotavljala sredstva za investicijsko vzdrževanje 
čistilnih naprav in kanalizacij, predvsem gre za investicijsko vzdrževanje, ki je vezano na 
objekte in opremo, ki ni predmet zavarovanja. Tako so bila v letu 2021 opravljena 
vzdrževalna dela na čistilni napravi Tešanovci, Lukačevci, Bogojina - dobava in montaža 
grabelj za prečrpališče, menjava črpalke, urejanje vrtine, ograje in druga vzdrževalna dela; 
investicijsko vzdrževanje prečrpališč. 
 
V letu 2021 pa so se v proračunu zagotovila tudi sredstva za subvencije cen javnim podjetjem, 
ki od 1. 1. 2010 s premoženjem občine ne upravljajo, temveč ga imajo v poslovnem najemu in 
za njega plačujejo najemnino, ki pa mora biti sestavni del cene storitev do uporabnikov. 
Višina subvencije je določena s Sklepom o določitvi višine subvencioniranja cen storitve 
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, 
ki jo izvaja Čista narava d.o.o., za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, v delu, 
ki se nanaša na ceno omrežnine, se subvencionira v višini 50%.   
 
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja  
V okviru programa so se sredstva namenjala za izboljšanje stanja okolja. Predvideni so bili 
ukrepi za zaščito Moravskih Toplic pred poplavami, ki se nadaljujejo iz preteklih let.  
 
Za izboljšanje stanja okolja so pomembni tudi vodotoki, ki so potrebni nujnih vzdrževanj. V 
proračunu za leto 2021 je bilo za vzdrževanje občinskih vodotokov kot protipoplavni ukrep 
namenjenih 30.000,00 EUR, ki so bila porabljena v višini 29.911,15 EUR. Pristopilo se je k 
ureditvi odvodnje v Tešanovcih, Prosenjakovcih in Bogojini s čiščenjem in razširitvijo jarkov, 
odstranitvijo dreves in panjev, odstranitvijo in zamenjavo poškodovanih propustov.  
 
S tem, ko je občina čistila ter sanirala jarke in potoke je pripomogla k varovanju ljudi in 
njihovega premoženja pred morebitnimi poplavami in s tem tudi uresničila svoj zastavljeni 
cilj. 
 
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
- 1602  Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
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V letu 2021 so se zagotavljala sredstva za vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom - 
sredstva za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) Občine Moravske 
Toplice. 
 
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 ter programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini. Ker je izdelava prostorskega 
plana (OPN) končana, pri pričetem postopku sprememb OPN pa še niso nastali stroški, so se v 
letu 2021 sredstva namenjala le za izdelavo OPPN in s tem povezane strokovne podlage.  
 
- 1603  Komunalna dejavnost 
 
Glavni program komunalne dejavnosti zajema več podprogramov. V okviru programa so bila 
s proračunom zagotovljena sredstva za oskrbo z vodo in druge komunalne dejavnosti. 
  
- 16039001 Oskrba z vodo  
Kot je bilo zapisano že v samem proračunu je ključna naloga občine pri zagotavljanju zdrave 
pitne vode nadaljevanje z izgradnjo vodovodov. Oskrba z vodo zajema gradnjo in vzdrževanje 
vodovodnih sistemov. Voda, kot naravni vir je ena od dobrin, ki pogojuje tako obstoj in 
zdravo življenje, kot tudi gospodarski razvoj. Ključni cilj je tako vzpostavitev novih in 
obnova obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav za zagotovitev redne in kvalitetne 
oskrbe prebivalcev s pitno vodo. Občina že nekaj let vlaga v infrastrukturo na področju 
vodooskrbe in si s tem prizadeva za oskrbo občanov z zadostno količino zdrave pitne vode, ki 
je vir življenja, in je zelo pomembna za nadaljnji razvoj občine. Za pokrivanje investicij v 
izgradnjo vodovodov si občina prizadeva pridobiti večji del sredstev iz naslova javnih 
razpisov, kajti lastna sredstva proračuna ne zadoščajo za pokritje tako obsežnih projektov.  
 
Nadaljevanja projektov iz programa oskrbe s pitno vodo so vključeni v Načrt razvojnih 
programov Občine Moravske Toplice za leto 2021. Tako se je v letu 2021 izvajala izgradnja 
posameznih vodovodov, ki niso bili vključeni v sistem Pomurskega vodovoda I. oziroma II. 
faza, je pa njihova izgradnja nujno potrebna.  
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Prav tako kot za kanalizacijske sisteme se poleg sredstev proračuna namenjajo za vzdrževanje 
vodovodnih sistemov sredstva pobrana z vodarino, ki jo kot upravljalec sistemov pobira javno 
podjetje Vodovod sistema B.  
V letu 2021 so se v proračunu zagotavljala sredstva tudi za vzdrževanje vodovodnih sistemov. 
Tudi v letih 2021 se je na osnovi zakonodaje in računovodskih standardov za javno 
infrastrukturo upravljalcu zaračunavala najemnina oziroma uporabnina. Upravljalec 
infrastrukture pa mora v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja pripraviti in izračunati cene storitev. V 
skladu z navedenim pravilnikom občina lahko delno nameni sredstva za subvencioniranje cen 
storitev, ki vključujejo na osnovi navedenega pravilnika tudi amortizacijo teh osnovnih 
sredstev, kar pa se že izvaja, saj je bil Elaborat o določitvi cene storitve javne službe oskrba s 
pitno vodo in tudi sklep o subvencioniranju cene že sprejet na občinskem svetu. Za pokrivanje 
subvencij cen storitve javne službe oskrba s pitno vodo je bilo v letu 2021 porabljenih 
161.101,46 EUR. 
 
Odhodki povezani z oskrbo z vodo so bili v letu 2021 planirani v višini 1.742.390 EUR in so 
dosegli 17% realizacijo v primerjavi s sprejetim planom. V primerjavi z letom 2020 pa so se 
vlaganja v vodovodne vire in sisteme zmanjšala za 11%. Do tako nizke realizacije prihaja 
predvsem zaradi planiranih stroškov izgradnje pomurskega vodovoda II. faza, za katerega pa 
so v letu 2021 potekali postopki javnega razpisa za izbiro izvajalca.  
V letu 2021 pa je občina nadaljevala z izgradnjo vodovodnih sistemov, ki niso sestavni del 
»Pomurskega vodovoda« in jih je  bilo nujno izvesti.  
Podrobna obrazložitev izvedenih projektov je podana v obrazložitvi Načrta razvojnih 
programov za leto 2021. 
 
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti  
Del sredstev proračuna se je namenilo za vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov v 
krajevnih skupnostih oziroma v naseljih občine. Sredstva so se namenila 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. Sredstva za navedeno vzdrževanje so se zagotovila na podlagi kriterijev, ki so 
razvidni iz naslednje tabele:  
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Tabela 32:  Sredstva namenjena za vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov po naseljih 

NASELJE 
POV. V 

KM2 
900 EUR 
po km2 

NUSZ 2020 
V EUR 

30% 
NUSZ 

vaški-
gasilski 

domovi v 
cca m2 

8 EUR za 
m2 

SKUPAJ 
EUR 

ANDREJCI 5,06 4.554 3.904 1.171 460,6 3.685 9.410 

BERKOVCI 1,61 1.449 777 233 145 1.160 2.842 

BOGOJINA 6,99 6.291 11.586 3.476 516,3 4.130 13.897 

BUKOVNICA 3,85 3.465 732 220 195 1.560 5.245 

ČIKEČKA VAS 4,27 3.843 1.573 472 144 1.152 5.467 

FILOVCI 9,1 8.190 11.959 3.588 531,4 4.251 16.029 

FOKOVCI 6,03 5.427 2.812 844 306,7 2.454 8.724 

IVANCI 4,37 3.933 4.892 1.468 400 3.200 8.601 

IVANJŠEVCI 2,34 2.106 708 212 205,4 1.643 3.962 

IVANOVCI 3,78 3.402 2.635 790 250 2.000 6.192 

KANČEVCI 4,09 3.681 1.619 486 109,3 874 5.041 

KRNCI 2,62 2.358 860 258 282,3 2.258 4.874 

LONČAROVCI 3,4 3.060 1.136 341 154,2 1.234 4.634 

LUKAČEVCI 1,38 1.242 1.247 374 0 0 1.616 

MARTJANCI 3,7 3.330 12.171 3.651 933,3 7.466 14.448 

MLAJTINCI 6,28 5.652 4.292 1.288 211 1.688 8.628 

MORAVSKE TOPLICE 8,6 7.740 25.386 7.616 631,9 5.055 20.411 

MOTVARJEVCI 10,18 9.162 2.649 795 323,6 2.589 12.545 

NORŠINCI 3,16 2.844 5.026 1.508 516,8 4.134 8.486 

PORDAŠINCI 2,42 2.178 658 197 74,78 598 2.974 

PROSENJAKOVCI 6,66 5.994 3.141 942 991,6 7.933 14.869 

RATKOVCI 2,77 2.493 1.154 346 265,3 2.122 4.962 

SEBEBORCI 7,82 7.038 10.901 3.270 555,5 4.444 14.752 

SELO 9,23 8.307 4.732 1.420 354,02 2.832 12.559 

SREDIŠČE 3,8 3.420 937 281 239,9 1.919 5.620 

SUHI VRH 3,17 2.853 3.654 1.096 212 1.696 5.645 

TEŠANOVCI 7,37 6.633 8.723 2.617 780,9 6.247 15.497 

VUČJA GOMILA 9,97 8.973 4.660 1.398 435,2 3.482 13.853 

SKUPAJ 144 129.618 134.523 40.357 10.226 81.808 251.783 
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V gornji 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. 
Izhodišča za dodelitev sredstev so ostala nespremenjena - površina naselja, NUSZ in površina 
vaško gasilskih objektov, spremenile pa so se vrednosti. 
 
Za leto 2021 so bili upoštevani naslednji kriteriji: 

 površina naselja - 900 EUR po km2 
 NUSZ 2020 - 30% 
 Površina vaško-gasilskih domov - 8 EUR po m2 (dejanska površina). 

 
Z zagotovitvijo določenih sredstev se je posameznim naseljem omogočila večja samostojnost 
pri urejanju posameznih komunalnih in drugih objektov v naselju.  
V letu 2021 so bila skupaj z neporabljenimi sredstvi iz leta 2020 z rebalansom proračuna 
namenjena sredstva v višini 447.634,71 EUR za vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov 
v naseljih občine. Sredstva so se namenjala za javne potrebe posameznih naselij, kot so 
sofinanciranje urejanja vaških in krajevnih poti ter ureditve drugih objektov po naseljih.  
 
V letu 2021 je občina dosegla na proračunski postavki »049,03,01, Vzdrževanje in urejanje 
komunalnih objektov v KS« 29% realizacijo v primerjavi s planirano višino sredstev. Poraba 
v višini 132.446,74 EUR se je v primerjavi z letom 2020 zmanjšala. Sredstva so bila 
porabljena po naseljih za tekoče obveznosti (storitve, električna energija, voda in komunalne 
storitve, vodna povračila…), tekoče vzdrževanje objektov, za nakup raznih osnovnih sredstev 
ter za rekonstrukcije in adaptacije v naslednjih višinah: 
 
Tabela 33: Pregled porabe po naseljih 
 

Naselje   namen Znesek 
IVANCI       
  el.energija   779,18 
SKUPAJ     779,18 
      
NORŠINCI       
  klopi-pokopališče   791,57 
  košnja vaških cest   378,01 
  odstranitev lipe  822,66 
SKUPAJ     1.992,24 
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VUČJA GOMILA       

  
pripravljalna dela za 
dokumentacijo-tehnična pomoč   625,00 

  
predelava el.priključka za kulturni 
dom   355,35 

  zavarovanje   107,12 
  betonska cev  1.025,39 
  izkop in košnja jarkov  2.876,45 
  odvoz smeti   100,98 
  voda in komunalne storitve   101,45 
  priključnina za elektriko 1.275,07 
  navoz poljskih poti   2.920,75 
  grediranje cest   608,90 
  vzdrževanje kurilnih naprav   55,02 
  el.energija   926,57 
SKUPAJ     10.978,05 
      
KRNCI       
  projektor   550,00 
  pravokotne cevi-slačilnice   469,92 
  el.energija   71,84 
SKUPAJ     1.091,76 
      
TEŠANOVCI     
  kosilnica   3.500,00 
  zavarovanje kosilnice   80,50 
  voda in komunalne storitve   38,28 
  vzdrževanje kurilnih naprav   29,00 
  el.energija   1.589,31 
SKUPAJ     5.237,09 
      
BUKOVNICA       
  ploščice in lepilo VGD   579,37 

  
polaganje keramike v prostorih 
VGD   900,00 

  odvoz odpadkov   925,90 
  analiza vode   465,64 
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  el.energija   1.018,27 
SKUPAJ     3.889,18 
      
BOGOJINA      
  zavarovanje kosilnice   108,57 
  urejanje cest   539,00 
  popravilo vodovoda   93,40 
  voda in komunalne storitve   611,12 
  ureditev deponije   8.134,17 
  vzdrževanje kurilnih naprav 208,87 
  el.energija   4.693,50 
SKUPAJ     14.388,63 
      
MOTVARJEVCI     
  odvoz odpadkov   100,98 
  poraba plina 35,00 
  voda in komunalne storitve   85,53 
  el.energija   1.159,65 
SKUPAJ     1.381,16 
      

MLAJTINCI-
LUKAČEVCI     

  ureditev pokopališča Mlajtinci   17.794,90 

  ureditev vaških cest   452,03 

  košnja obcestnih jarkov   283,51 

  sesalec  269,31 

SKUPAJ     18.799,75 
      

SUHI VRH       

  mrliška vežica   1.000,00 

  el.energija  328,79 

SKUPAJ     1.328,79 
      

SELO       

  klima naprava   1.190,62 

  zavarovanje kosilnice   107,43 

  ureditev vaških cest   975,00 

  košnja obcestnih jarkov   803,72 
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  zemeljsko strojna dela -izkop jarkov  630,00 

SKUPAJ     3.706,77 

      

MARTJANCI       

  voda in komunalne storitve   986,33 

  el.energija   3.266,46 

SKUPAJ     4.252,79 

      

SEBEBORCI     

  razsvetljava na igrišču   11.413,08 

  plinske jeklenke   91,04 

SKUPAJ     11.504,12 
      

PROSENJAKOVCI      

  
ureditev priklopa vodovoda -stari gas. 
Dom   1.141,08 

  razne strojne storitve  994,21 

  popravilo pretvornika za TV signal   350,00 

  el.energija   383,74 

SKUPAJ     2.869,03 
      

FILOVCI      

  zavarovanje defibrilatorja   4,72 

  polaganje keramike v gas.domu   1.075,00 

  ureditev pokopališča   526,11 

  ureditev počivališča ob gas. muzeju 3.427,27 

  vodna povračila   1.647,28 

SKUPAJ     6.680,38 

      

MORAVSKE 
TOPLICE       

  mrliška vežica  1.000,00 

  
ureditev žarnega zida, postavitev 
ograje … 3.110,27 

  
ureditev na pokopališču za raztros 
pepela   2.421,70 

  drenaža na parkirišču ob igrišču  721,53 

  ureditev vaške ceste   765,78 
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  el.energija   709,70 

SKUPAJ     8.728,98 
      

SREDIŠČE       

  obnova kapele  328,97 

  el.energija -kurjava   477,34 

  grediranje   319,55 

  zemeljsko strojna dela   475,00 

SKUPAJ    1.600,86 

      

ANDREJCI       

  asfaltiranje platoja ob igrišču   2.886,35 

  podporni zid   1.297,14 

  gradbena dela  VGD   2.062,71 

  odvoz odpadkov   316,63 

  voda in komunalne storitve   354,05 

  el.energija   854,84 

SKUPAJ     7.771,72 
      

KANČEVCI       

  
klopi, mize in cvetlična korita(urbana 
oprema) 1.491,80 

  
barvanje oken in vrat na mrliški 
vežice   438,90 

  rože   70,12 

  dobava in montaža alu tabel   1.433,35 

  odvoz zemlje   273,28 

  košnja trave   330,75 

  
izdelava in montaža delovnega pulta 
za VGD  681,97 

  servis zvona   278,60 

  
zamenjava počenega varnostnega 
stekla  v vitrini   207,03 

  strojne storitve   142,11 

  košnja trave   639,34 

SKUPAJ     5.987,25 
      

PORDAŠINCI       

  mešano cvetje-VGD   129,89 
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  ureditev VGD   1.728,35 

  odmaševanje odtoka v VGD  125,79 

  pozdravne table   127,89 

  
OSB plošče z pritrdilnim materialom 
za podest   164,75 

  košnja vaških cest   141,75 

  aluminijaste cevi za zastave   26,95 

  zemeljska cela ob mrliški vežici   164,00 

SKUPAJ     2.609,37 
      

BERKOVCI      

  voda in komunalne storitve   31,84 

  el.energija   870,43 

SKUPAJ     902,27 

      

IVANJŠEVCI     

  zavarovanje defibrilatorja   4,45 

  gradbeni material za gas. dom   158,30 

  košnja jarkov 694,15 

  asfalt drobljene   734,37 

  popravilo zvonenja   116,35 

  špirovci za gasilski dom   109,60 

  
opeka in drug material za gasilski 
dom   31,23 

  okno za VGD   136,19 

SKUPAJ     1.984,64 
      

RATKOVCI      

  projektne storitve   2.435,60 

  ureditev pokopališča   7.516,32 

  klop   1.333,49 

  dobava gramoznega materiala 493,22 

  razni material za ureditev okolice   60,62 

  košnja jarkov   511,48 

SKUPAJ   12.350,73 
      

ČIKEČKA VAS       

  slikopleskarska dela v mrliški vežice 197,89 

  popravilo vrat v gas. domu   93,77 
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    208,87 

SREDIŠČE      

  ureditev okolice kapelice   672,23 

  el.energija   668,11 

SKUPAJ     1.340,34 
 
V letu 2021 je občina poleg navedenih stroškov po naseljih pokrila tudi stroške zavarovanj 
premoženja krajevnih skupnosti, ki prav tako bremenijo sredstva posameznih naselij v skupni 
višini 14.284,61 EUR.  
 
Sredstva, ki jih naselja v proračunskem letu niso porabila se prenašajo v leto 2022, saj so 
nekatera naselja namensko varčevala več let za potrebe ureditve objektov večjih vrednosti. 
Prav tako so sredstva navedena na tej postavki del participativnega proračuna.  
 
V letu 2021 so se v proračunu zagotavljala tudi sredstva za ureditev komunalnih in drugih 
objektov v naseljih v višini 146.700 EUR. Porabljena so bila v višini 100.411,44 EUR. 
Porabo teh sredstev nam prikazuje spodnja tabela. 
 
Tabela 34: Sofinanciranje ureditve objektov  po naseljih 
 

Naselje   namen Znesek 
BOGOJINA ureditev deponije  8.134,18 

  postavitev lovilne mreže 
na igrišču 7.697,71 

  ogrevalni sistem ŠRC 
Bogojina 4.948,84 

  
sanacija slačilnic gosti- 
ŠRC 4.425,06 

      

SREDIŠČE sofinanciranje prizidka 
gasilskega doma 35.500,00 

  
popravilo električnega 
pastirja 1.208,27 

  
sofinanciranje obnove 
kapele 5.000,00 

      

SEBEBORCI sofinanciranje javne 
razsvetljave na igrišču 4.415,68 
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VUČJA GOMILA obnova elektro instalacij 
v kulturnem domu 2.961,85 

      

MORAVSKE TOPLICE Ureditev mrliške vežice 
Zg.Moravci, Suhi Vrh 1.966,28 

      

IVANJŠEVCI prenova strehe na 
gasilskem domu 10.000,00 

      

TEŠANOVCI izgradnja namakalnega 
sistema na igrišču 2.192,02 

      

MARTJANCI 

sofinanciranje prenove 
garderob in sanitarij v 
športnem objektu NK 
Čarda 10.000,00 

      
      
MLAJTINCI-
LUKAČEVCI 

ureditev priključne moči 
igrišče Mlajtinci 1.515,61 

  ureditev priključne moči 
kapela Lukačevci 633,64 

      

LONČAROVCI geodetski načrt za 
izgradnjo garaž 240,00 

      

FILOVCI sofinanciranje nakupa 
traktorske kosilnice 1.000,00 

 
Poleg navedenih vlaganj pa je ostalo odprtih nerealiziranih kar nekaj objektov, ki so bili 
dogovorjeni in planirani s proračunom, do realizacije pa prihaja v letu 2022. To so postavitev 
solarnih svetilk v Kančevcih, projektna dokumentacija za gasilske garaže v Lončarovcih, 
nadstrešek v Andrejcih in drugi manjši projekti. 
 
Ob zaključku proračunskega leta ugotavljamo, da občina iz leta v leto namenja več 
proračunskih sredstev za vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov v naseljih občine, saj 
krajevne skupnosti oziroma krajevni odbori razpolagajo z zelo majhnimi lastnimi sredstvi, 
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potreb po urejanju objektov v naseljih pa je vedno več. S tem ko občina namenja sredstva 
vsem naseljem v občini, poskrbi, da se uredijo tiste najnujnejše zadeve, ki so za krajane zelo 
pomembne. S tem pa pripomore tudi k boljši urejenosti ter sprotnemu urejanju objektov v 
naseljih.  
 
- 1605  Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Program spodbujanja stanovanjske gradnje vsebuje dva podprograma: 
 
- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje   
Sredstva so se namensko porabila za tekoče stroške upravljanja in vzdrževanja, ki jih občina 
mora pokriti za stanovanje v Prosenjakovcih. 
 
- 1606  Urejanje in razpolaganje z zemljišči 
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. 
 
Sredstva se zagotavljajo v okviru podprograma na eni proračunski postavki 
 

- 16069002 Nakup zemljišč   
V proračunu Občine Moravske Toplice so bila v letu 2021 zagotovljena sredstva za odkupe 
zemljišč in drugih nepremičnin, ki so povezana z izvedbo investicij in ureditvijo komunalne 
infrastrukture, predvsem cest. Odkupi zemljišč in drugih nepremičnin so se vršili v skladu z 
letnim načrtom in projekti. 
V proračunu so bila zagotovljena sredstva za nakup zemljišč in drugih nepremičnin v 
vrednosti 270.000,00 EUR in realizirana v vrednosti 252.160,91 EUR. Občina zemljišča 
kupuje v skladu z načrtom pridobivanja zemljišč, predvsem gre za nakupe zemljišč potrebnih 
za realizacijo projektov oziroma načrtovanih investicij v komunalno infrastrukturo. Do 
manjše realizacije od predvidene prihaja predvsem zaradi manjšega obsega nakupa zemljišč, 
kot smo jih načrtovali oziroma tečejo še postopki pridobivanja zemljišč. 
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S tem, ko je občina odkupila dobršen del zemljišč in drugih nepremičnin, zastavljenih v 
programu je izpolnila svoj zastavljeni cilj. Zemljišča, ki pa še niso odkupljena in so bila prav 
tako vključena v program pridobivanja zemljišč se vključujejo v program naslednjega 
proračunskega leta. 
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. 
 
Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
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. 
Pravne podlage: 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti 
- Zakon o zavodih. 

 
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva 
Glavni program 1707 vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno 
službo. 
 
- 17079001  Nujno zdravstveno varstvo  
Vsebina podprograma: nujna zdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega 
varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 
V proračunu za leto 2021 je občina morala zagotoviti še sredstva  za pokrivanje stroškov 
obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oziroma brez drugih virov 
dohodkov za mesec december 2020 izplačano v januarju 2021, kajti z letom 2021 je navedeni 
strošek v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin prevzela država. 
Tako se je največji delež proračuna za področje zdravstva, ki se je namenjal za obvezno 
zdravstveno zavarovanje občanov, kar  je spadalo med zakonske obveznosti občine (zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) ukinil. V januarju 2021 je bil prispevek 
za obvezno zdravstveno zavarovanje poravnan za 183 oseb.  
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V letu 2021 so bila za plačilo zdravstvenega prispevka porabljena sredstva v višini 6.582,87 
EUR, kar je v okviru načrtovanih. 

 
- 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: 
1. iz mrliških ogledov, ki jih pri nas opravljajo praviloma zdravniki zdravstvenega doma in  
2. 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. 
 
Na območju občine Moravske Toplice mrliško ogledno službo v večini primerov opravlja 
Zdravstveni dom Murska Sobota. Sredstva so se zagotavljala za pokrivanje mrliško ogledne 
službe, ki obsega opravila mrliškega oglednika (ogled, potrditev smrti, prijave smrti na 
pristojnem uradu…) za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine 
Moravske Toplice, ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa 
so na območju občine. Občina na osnovi Zakona o finančni razbremenitvi občin ni dolžna 
kriti zgoraj navedenih stroškov. Realizacija, ki je prikazana v zaključnem računu občine za 
leto 2021 se nanaša na leto 2020, saj je s 1. 1. 2021 obveznosti prevzela država. 
 
Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
Področje proračunske porabe Kultura, šport in nevladne organizacije zajema štiri glavne 
programe in sicer: 
- 1802   Ohranjanje kulturne dediščine 
- 1803   Programi v kulturi 
- 1804   Podpora posebnim skupinam 
- 1805   Šport in prostočasne aktivnosti. 

 
Pravne podlage: 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine 
- Zakon o knjižničarstvu 
- Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
- Zakon o zavodih 
- Zakon o športu 
- Zakon o društvih 
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- Zakon o medijih 
- Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih. 

 
- 1802   Ohranjanje kulturne dediščine 
Program ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo 
nepremične in premične kulturne dediščine. 
 
Glavni program 1802 zajema naslednji podprogram 
 

- 18029001  Nepremična kulturna dediščina 
Pod nepremično kulturno dediščino spada vzdrževanje, saniranje, zaščita, ohranjanje 
spomenikov - spomeniško kulturne akcije, postavitev spominskih obeležij. V okviru te 
postavke so se v proračunu zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov na 
področju kulture - kulturnih spomenikov ter kulturne dediščine.  
 
V letu 2021 so bila planirana sredstva za ta namen v višini 8.00,00 EUR. Njihova poraba je 
dosegla 40% oziroma 3.177,83 EUR.  
V letu 2021 je občina zagotovila sredstva za prenovo zunanje osvetlitve kulturnega 
spomenika Rotunda v Selu. Prav tako je sofinancirala obnovo-ureditev fasade na 
evangeličanski kapeli v Prosenjakovcih. 
 
- 18029001  Premična kulturna dediščina 
V letu 2021 je občina zagotovila sredstva za nakup muzealij Pomurskemu muzeju, kjer je 
občina tudi soustanoviteljica, v višini 2.500,00EUR. 
 

- 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.  
 
- 18039001   Knjižničarstvo in založništvo  
V okviru tega podprograma so bila zagotovljena sredstva za delovanje Pokrajinske in 
študijske knjižnice v Murski Soboti, s čimer si je občina zadala cilj omogočiti dostop do 
knjižničnega gradiva in storitve vsem občanom občine. Pokrajinsko in študijsko knjižnico 
Murska Sobota sofinancirata ustanoviteljici Mestna občine Murska Sobota in Občina Beltinci 
ter deset občin pogodbenih partneric, med katerimi je tudi Občina Moravske Toplice. 
Knjižnica prejema še sredstva za izvajanje programov s strani Ministrstva za kulturo in iz 
naslova plačil uporabnikov za izvajanje javne službe ter s prodajo blaga in storitev na trgu.  
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S sredstvi, ki so bila zagotovljena in tudi porabljena v proračunu za leto 2021 je občina 
knjižnici pokrivala del stroškov plač in drugih prejemkov zaposlenih, sredstva za prispevke 
delodajalca ter sredstva za materialne stroške knjižnice v višini 90.0000,00 EUR. Višina 
sredstev se je v primerjavi z letom 2020 povečala za 6,7%. 
 
Poleg redne dejavnosti knjižnice je občina sofinancirala tudi stroške nakupa knjižničnega 
gradiva v višini 13.425,00 EUR in s tem dosegla 100% realizacijo planiranih sredstev. V 
primerjavi z letom 2020 pa so se sredstva za ta namen povečala za 2,61%.  
Pokrajinska in študijska knjižnica že dolgo let sodeluje z zamejskimi Slovenci v Porabju, kot 
tudi z narodnostno skupnostjo Madžarov na območju Prekmurja. Knjižnica izvaja posebne 
naloge osrednje območne knjižnice v Pomurju. 
 
S tem, ko je občina pokrila vse svoje obveznosti za leto 2021 do Pokrajinske in študijske 
knjižnice, je v celoti izpolnila zastavljeni cilj, saj je preko sofinanciranja dejavnosti knjižnice 
omogočila občanom dostop do knjižničnega gradiva bodisi preko »bibliobusa«, ki po urniku 
redno prihaja v naselja po občini Moravske Toplice oziroma preko matične knjižnice v 
Murski Soboti, kar nam potrjujejo tudi podatki Pokrajinske in študijske knjižnice o obisku in 
izposoji knjig in drugega gradiva v knjižnici.  
 
- 18039002 Umetniški programi 
Občina Moravske Toplice, kot soustanoviteljica sofinancira izvajanje programa Galerije 
Murska Sobota in Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti. Za izvajanje njunih dejavnosti je 
bilo v letu 2021 v proračunu zagotovljenih in porabljenih  9.000,00 EUR, kar je za 5,88% več 
kot v letu 2020. 
 
- 18039003   Ljubiteljska kultura 
V okviru proračunskih postavk znotraj programa so se v preteklosti zagotavljala sredstva za 
določene kulturne projekte in prireditve kot so likovne kolonije, sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti kulturnih društev ter sredstva namenjena za druge kulturne potrebe. 
  
Izvajalci kulturnih programov so bili izbrani na osnovi javnega razpisa v skladu s Pogoji in 
merili za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se financirajo ali 
sofinancirajo iz proračuna Občine Moravske Toplice ter v skladu s Pravilnikom o financiranju 
in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov v občini Moravske 
Toplice. 
 



                
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
Zaključni račun 2021                                                                                        Marec 2022 
  

130 
 
 

Občina Moravske Toplice je na spletni strani Občine Moravske Toplice objavila javni razpis 
zbiranja predlogov programov kulturnih društev za izvajanje letnih programov kulture, ki so 
bila letu 2021 sofinancirana iz občinskega proračuna. 
Izvedla je tudi del preostalih zastavljenih aktivnosti s proračunom, kot je sofinanciranje 
izvedbe likovnih kolonij in sofinanciranje drugih potreb na področju kulture. 
 
Za program ljubiteljske kulture je bilo v proračunu zagotovljenih 20.800,00 EUR, porabljenih 
pa 20.007,68 EUR, kar je v okviru načrtovanih sredstev v proračunu. V primerjavi z letom 
2020 so se porabljena sredstva povečala za 7,5%. 
 
Tabela št 35: Pregled sofinanciranja programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti po posameznih prejemnikih v letu 2021 

  
Sekcija   

Višina odobrenih 
sredstev po 

razpisu (EUR) 

1 ROKODELSKO DRUŠTVO VRTNICA PROSENJAKOVCI   
    926 

2 KUD AVGUST GAŠPARIČ VUČJA GOMILA 

  dramsko - recitacijska skupina  1.370 

3 KTD CEKER FOKOVCI   
  kulturna sekcija 972 

4 KULTURNO DRUŠTVO JOZSEF ATTILA MOTVARJEVCI   
  folklorna skupina 1.288 

5 PEVSKO DRUŠTVO SELO 1.118 

  ljudski pevci   
  ljubiteljska gledališka skupina "Nemaki"   

  sekcija koscev   

6 
ŠPORTNO TURISTIČNO REKREATIVNO KULTURNO DRUŠTVO 
MLAJ  2.166 

  gledališka sekcija   
  pevsko instrumentalna sekcija   
  likovno ustvarjalna sekcija  

7 KUD JOŽEF KOŠIČ BOGOJINA  4.553 

  folklorna skupina   

  mešani pevski zbor Ignacij Maučec   

  recitatorska sekcija   

  košarica ročnih izdelkov   

  popotovalna sekcija   
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8 KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO TEŠANOVCI   
  folklora 1.238 

9 KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO FILOVCI  663 

  dramsko recitatorska skupina   

10 DRUŠTVO ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM ŽLAKI SEBEBORCI  707 

  odbor za prireditve    
 
V letu 2021 je občina financirala tudi druge stroške, ki so povezani s kulturnimi dejavnostmi. 
V okviru razpoložljivih sredstev za kulturo pa se sofinancirale izdaje knjig - Kakšno Slovenijo 
si želimo, Pisma v šatulji, Slovenska bakla in Nemaki so še itak tü v skupnem znesku 
1.384,56 EUR. Pokrivajo se tudi stroški električne energije v kulturnem spomeniku Rotunda v 
Selu. Sofinancirali so se tudi programi Javnega sklada za kulturne dejavnosti Murska Sobota 
in Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija. 

 
- 18039004   Mediji in avdiovizualna kultura  
V letu 2021 so se zagotavljala sredstva za izdajo občinskega glasila Lipnica v obsegu 40 
strani na posamezno številko glasila. Ker smo na narodnostno mešanem območju in ker se del 
prispevkov objavlja tudi v madžarskem jeziku, se stroški prevodov pokrivajo iz naslova 
sredstev narodnosti.  
V okviru načrtovanih sredstev je bilo izdanih 6 rednih številk informativnega lista Lipnica. Za 
stroške izdaje informativnega lista Lipnica je občina v letu 2021 porabila 22.130,97 EUR 
proračunskih sredstev. Sredstva so bila porabljena za založniške in tiskarske storitve, 
poštnine, avtorske honorarje piscem prispevkov ter za plačila uredniku. Z izdajo 
informativnega lista si občina prizadeva obveščati občane o aktualnih temah, ki se dogajajo v 
občini. V informativnem listu so bili objavljeni tudi obvestila o občinskih javnih razpisih in o 
delovanju občinskega sveta. Višina porabljenih sredstev za izdajo Lipnice se je v primerjavi z 
letom 2020 povečala za 2%.  
 
Informiranje občanov je poleg domačega informativnega lista in spletne strani občine 
potekalo tudi preko drugih medijev. Višina porabljenih sredstev za tovrstna oglaševanja in 
stike z javnostjo v letu 2021 je bila 13.238,22 EUR. V primerjavi z letom 2020 so se navedeni 
stroški povečali za 22%. Do povečanja prihaja predvsem zaradi večjega števila raznovrstnih 
objav v tiskanih in drugih medijih. Potreba po večjem obsegu obveščanja je nastala zaradi 
epidemije, saj je občina le na tak način skušala občane sproti informirati o dogajanjih v občini 
in širši okolici. 
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Z realizacijo navedenih aktivnosti je občina dosegla zastavljen cilj obveščanja javnosti o 
novostih, dogajanjih in aktualnih temah v občini. 
 

- 1804   Podpora posebnim skupinam 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program je: 
 
- 18049003  Podpora narodnostnim skupnostim  
V proračunu so se zagotavljala sredstva za dvojezične potrebe in sicer sredstva za delovanje 
Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice, kakor tudi za 
dvojezične potrebe občine. Višina porabe teh sredstev je usklajena z višino namenskih 
prihodkov za dvojezične potrebe iz državnega proračuna po programu. Ker so to namenska 
sredstva za narodnostno področje, se lahko porabljajo le za namene, ki predstavljajo dodatne 
stroške na področju narodnosti oziroma tako, da se omogoča hitrejši razvoj na tem področju.  

Tudi leto 2021 je bilo zaznamovano z epidemijo COVID-19. Prav zaradi tega je bilo izvajanje 
nalog na področju narodnosti zelo oteženo. V času, ko je bilo dovoljeno druženje ter 
omogočeno izvajanje programov in projektov, so se izvajale naloge stalnega značaja kot so: 

 Dejavnosti in programi, ki so pripomogli k širjenju madžarskega jezika preko 
kulturnih društev in ustanov v Občini Moravske Toplice. Z izvajanjem teh programov 
se je delno pripomoglo k ohranjanju ljudskega izročila ter ljubiteljske dejavnosti 
madžarskega naroda.  

 Izvajalo se je sodelovanje narodne skupnosti in njenega vodstva z ustanovami in 
društvi večinskega slovenskega naroda v občini. 

 Vzdrževali so se stiki z matično domovino na ravni samouprav, društev in županij. 

 Delno - kolikor so dopuščali ukrepi za zajezitev epidemije so bile izvedene aktivnosti 
ob praznovanju največjega madžarskega narodnega praznika (15. marec). V ta namen 
so člani sveta MNSS Občine Moravske Toplice položili vence pred spominskim 
obeležjem v Motvarjevcih in Prosenjakovcih ter na ta način obeležili spomin na 
dogodke marčne revolucije ter narodnoosvobodilnega boja v letih 1848–1849. 

Zastavljen program na področju narodnosti se je izvajal preko Občine Moravske Toplice in 
preko Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice. 

 
 Realizacija programov in doseženi cilji Občine Moravske Toplice v letu 2021 na 
področju narodnosti 
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Občina Moravske Toplice si je skupaj s predstavniki madžarske narodne samoupravne 
skupnosti občine zastavila program dela za leto 2021, ki je temeljil na podpori in spodbujanju 
dejavnosti, ki poudarja in širi ohranitev madžarske narodne zavesti in materinega jezika.  
 
Sredstva, ki jih je občina pridobila na osnovi odločbe so bila porabljena za naslednje namene: 
- izplačilo stroškov dodatka za dvojezičnost za zaposlene na občinski upravi za delovna 
mesta, za katera je kot poseben pogoj za zasedbo delovnega mesta določeno tudi znanje jezika 
narodne skupnosti. V občinski upravi so bili v letu 2021 dodatki za znanje madžarskega jezika 
izplačani dvema zaposlenima osebama. 
 
- v letu 2021 so bile izplačane sejnine tudi članoma Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice, ki sta pripadnika madžarske narodnosti, za prisotnosti na sejah.  
 
- Stroški dvojezičnega gradiva občinske uprave in njenih organov predstavljajo stroške objav 
v občinskem glasilu ter s tem povezani stroški prevajanj. Prav tako so zajeti celotni stroški 
prevajanja dokumentov - sprejetih predpisov občine, ki so pomembni za ohranjanje 
madžarske identitete. 
V sklopu občinske uprave so se opravljala vsa finančno računovodska, knjigovodska  in druga 
strokovna dela za potrebe Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske 
Toplice, ki je samostojna pravna oseba. Tako so znotraj materialnih stroškov občinske uprave 
evidentirani tudi stroški uporabe računalniških programov in licenc za potrebe računovodstva 
in drugih storitev, ki se opravljajo v okviru občinske uprave za potrebe narodnosti. Ti stroški 
so bili v letu 2021 zaračunani narodni skupnosti. 
 

Realizacija programov Madžarske narodnostne samoupravne skupnosti Občine 
Moravske Toplice  
MNSS Občine Moravske Toplice – Moravske Toplice Községi MNÖK, s sedežem v 
Prosenjakovcih 70, je skupnost, ki je ustanovljena v skladu z Zakonom o samoupravnih 
narodnih skupnosti, ki določa, da pripadniki italijanske in madžarske narodna skupnosti, ki 
avtohtono živijo na narodnostno mešanih območjih ustanovijo občinske samoupravne narodne 
skupnosti. Samoupravne narodne skupnosti zagotavljajo in izvajajo uresničevanje posebnih, z 
ustavo in zakonih določenih pravic, omogočajo uresničevanje potreb in interesov narodnih 
skupnosti ter organizirano sodelujejo v javnem življenju. Samoupravne narodne skupnosti so 
subjekt javnega prava. V stikih z lokalnimi in državnimi organi narodne skupnosti sodelujejo 
pri zadevah, ki se nanašajo na položaj manjšine. Pomembna ustavna določba je, da država 
omenjene skupnosti lahko pooblasti za opravljanje določenih nalog iz državne pristojnosti. Z 
vidika splošnega interesa je nedvomno najpomembnejše poslanstvo narodnih skupnosti, da 
spodbujajo in organizirajo dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju in razvoju narodne identitete 
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ter materinega jezika pripadnikov madžarske narodne skupnosti. Med slednje sodijo področja 
šolstva, kulture, informiranja, ohranjanje materinega jezika na vseh področjih, stiki z 
matičnim narodom, določene oblike gospodarske dejavnosti itd. V povezavi s tem so občinske 
madžarske narodne samoupravne skupnosti soustanoviteljice dvojezičnih vrtcev in osnovnih 
šol, kulturnih in drugih ustanov, ki delujejo na narodno mešanem območju. 
 
MNSS Občine Moravske Toplice upošteva pravne okvire in v skladu s tem, s posebno 
tenkočutnostjo skrbi za ohranjanje identitete in materinega jezika populacije na območju svoje 
občine. Zato je za delovanje MNSS Občine Moravske Toplice pomembno, da sodelujejo z 
matičnim narodom in njegovo državo, to je z Republiko Madžarsko. 
 
CILJI  MNSS Občine Moravske Toplice  
 Podpiranje in spodbujanje dejavnosti, ki poudarja in širi pomembnost ohranitve 

madžarske narodne zavesti in materinega jezika; 
 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 območju); 

 Pravna analiza statuta MNSS, uvedba morebitnih sprememb, oblikovanje in sprejetje 
za dejavnost potrebnih predpisov; 

 Poudarjena podpora kulturnim društvom, ki delujejo na območju Občine Moravske 
Toplice, s posebno pozornostjo na programih, ki ohranjajo izročilo, ljubiteljsko 
dejavnost in zabavne vsebine; 

 Spodbujanje dela ostalih društev, ki delujejo na območju omenjene občine in njihovo 
podpiranje v skladu z možnostmi; 

 Podpora Kulturno turistično mladinskemu društvu Muravidékre; 
 Spodbujanje ohranjanja madžarskega jezika in narodne zavesti v programih v vrtcih in 

šolah ter njihovo podpiranje v skladu z možnostmi; 
 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 ter na novo vzpostavljenega 
sodelovanja med društvi in naselji; 
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 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; 

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

 Spodbujanje vsaj enega samega madžarskega programa v vsakem narodnostno 
mešanem naselju; 

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

 Tekoče vzdrževanje etnografske hiše Alvarium, v kateri se bodo odvijali programi 
madžarskega značaja. 

 Podpiranje madžarsko-madžarskih stikov na Goričkem in v Pomurju; 
 Tesno sodelovanje s pomurskimi madžarskimi kulturnimi, informacijskimi, 

znanstvenimi in drugimi strokovnimi ustanovami ter društvi. 
 Investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v katerih se odvijajo kulturne prireditve 

oz. programi MNSS OMT (v Središču, Prosenjakovcih, Pordašincih, Motvarjevcih in v 
Čikečki vasi) ter pokrivanje tekočih materialnih stroškov teh objektov.  

 Izdelava dvojezičnega stenskega koledarja MNSS OMT. 
 
Doseženi rezultati glede na zastavljene cilje in bistvene aktivnosti, s katerimi so bili 
rezultati doseženi 
 
Sredstva ki jih je MNSS prejela preko občine iz državnega proračuna so strogo namenska in 
so bila porabljena za naslednje namene: 
 
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov dela (bruto plača z vsemi dajatvami, 
povračilom stroškov za malico, prevoz na in z dela, regresom za letni dopust in drugimi 
stroški dela za zaposlitev osebe za poln delovni čas) ter za pokrivanje materialnih stroškov, 
kot so stroški pisarniškega materiala, poštni stroški, električna energija, kurjava, za 
financiranje programov društev, ki se nanašajo na stike z matičnim narodom, za financiranje 
izvajanja posameznih projektov, za pokrivanje nujnih stroškov povezanih z vzdrževanjem 
objektov, ki jih narodna skupnost uporablja za izvajanje svojih programov in projektov  ter za 
pokrivanje stroškov delovanja narodnostnega sveta. 
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V letu 2021 je MNSS Občine Moravske Toplice organizirala oziroma sodelovala pri izvajanju 
naslednjih programov in projektov : 
 Na podlagi sklenjenega sporazuma (iz l. 2018), je MNSS Občine Moravske Toplice 

tudi v letu 2021 sodelovala  z Občino Zalaszántó iz R. Madžarske (zaradi epidemičnih razmer 
le virtualno). 
 13. marca 2021 so člani sveta MNSS Občine Moravske Toplice položili vence pred 

spominskim obeležjem v Prosenjakovcih in Motvarjevcih ter na ta način obeležili spomin na 
dogodke marčne revolucije ter narodnoosvobodilnega boja v letih 1848–1849. 
 MNSS Občine Moravske Toplice spremlja in spodbuja tudi razvoj vzgoje in 

izobraževanja za pripadnike narodne skupnosti. 
Tako je v letu 2021 sofinancirala narodnostni program Dvojezične osnovne šole 
Prosenjakovci (nabava delovnih gradiv za pouk madžarskega jezika ter nabava didaktičnih 
pripomočkov za učenje madžarskega jezika) in narodnostni program Dvojezične enote 
Prosenjakovci, ki deluje pod okriljem zavoda Vrtci občine Moravske Toplice.  
 MNSS Občine Moravske Toplice je v letu 2021 sofinancirala nabavo knjižničnega 

gradiva v madžarskem jeziku za potrebe krajevnih knjižnic na dvojezičnem območju v 
Motvarjevcih in Prosenjakovcih ter za potrebe potujoče knjižnice na narodnostno mešanem 
območju Občine Moravske Toplice. 
 MNSS Občine Moravske Toplice je prav tako v letu 2021 sofinancirala program 

Magyarul a Muravidéken, ki ga izvaja Društvo pedagoških delavcev dvojezičnih šol in 
vrtcev Prekmurja. 

S tem MNSS  OMT spodbuja, razvija  in ohranja uporabo madžarskega jezika in  njegove 
vrednote. 
 MNSS Občine Moravske Toplice je 1. maja 2021 sodelovala pri simbolični postavitvi 

mladinskega mlajskega drevesa, ki jo je organiziralo Pomursko madžarsko mladinsko 
društvo. 
 20. maja je MNSS Občine Moravske Toplice skupaj s Kulturno turističnim društvom 

Muravidékre v čebelarskem centru Alvarium organizirala rokodelsko delavnico Čebelica. 
 MNSS Občine Moravske Toplice se je 24. junija 2021 udeležila srečanja, ki je bilo 

organizirano na meji Pártosfalva – Magyarszombatfa. 
 10. julija 2021 je MNSS Občine Moravske Toplice s svojo ekipo sodelovala na 

bogračijadi, ki je bila organizirana v okviru lončarskih dni v vasi Magyarszombatfa. 
 MNSS Občine Moravske Toplice je 24. julija v Prosenjakovcih pri lovskem domu 

priredila kulinarični popoldan, na katerem so sodelujoči z narodnostno mešanega območja 
Občine Moravske Toplice pripravljali tradicionalne jedi, katere povezujemo z našo okolico. 
 MNSS Občine Moravske Toplice je 31. julija sodelovala na odprtju poti Őrzők öröme 

med naseljema Kercaszomor in Središče. 
 MNSS Občine Moravske Toplice se je 19. avgusta udeležila spominske slovesnosti ob 
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počastitvi ustanovitve madžarske države v Magyarszombatfi, 20. avgusta pa v Dobrovniku. 
 MNSS Občine Moravske Toplice je 20. avgusta, skupaj z ZKMN Lendava pri 

lovskem domu v Prosenjakovcih organizirala koncert – Szekszárdi gitárkvartett. 
 MNSS Občine Moravske Toplice je 28. novembra organizirala spominski dan Flórisa 

Kühárja, ki se je začel s sv. mašo, nadaljeval pa s polaganjem vencev pri spominskem 
obeležju. 
 MNSS Občine Moravske Toplice je 10. decembra pred večnamensko zgradbo v 

Prosenjakovcih 70 (sedež MNSS OMT) organizirala okraševanje božičnega drevesa. 
 V mesecu decembru 2021 je MNSS Občine Moravske Toplice v okviru božično 

novoletnih praznikov obdarila učence DOŠ Prosenjakovci in otroke, ki obiskujejo vrtec v 
Prosenjakovcih. 
 MNSS Občine Moravske Toplice je decembra 2021 izdelala in izdala s fotografijami 

okrašen 12 stranski stenski koledar. Koledar so krasile fotografije z raznih prireditev in 
srečanj MNSS Občine Moravske Toplice. Koledarji so bili nato podarjeni kot božično 
novoletno darilo vsem registriranim gospodinjstvom na narodnostno mešanem območju OMT 
(Središče, Prosenjakovci, Čikečka vas, Pordašinci, Motvarjevci). 
 MNSS Občine Moravske Toplice je v letu 2021 na podlagi sklenjenih sporazumov in 

pogodb poleg svojega poslovnega prostora, tekoče in investicijsko vzdrževala tudi objekte, v 
katerih MNSS izvaja narodnostne programe.  

 

 MNSS Občine Moravske Toplice je v letu 2021 finančno podprla tudi Kulturno 
turistično mladinsko društvo – Muravidékre. 
Omenjeno društvo povezuje najemnike in lastnike etnografskih hiš in ostale fizične in pravne 
osebe, ki delujemo na področju kulture, ohranjanja madžarskega narodnega izročila, 
rokodelstva, etnologije, kulturnega turizma, da uresničujejo svoje cilje na področju, kulture, 
turizma, mladinskega dela… 
 MNSS Občine Moravske Toplice je v letu 2021 nabavila računalniško opremo in 

drugo opremo, ki bo pripomogla pri izvedbi narodnostnih programov.  
 
S tem MNSS OMT podpira ohranitev, razvoj in krepitev identitete madžarske skupnosti. 
 

 MNSS Občine Moravske Toplice je v letu 2021 finančno skrbela za izvajanje 
programov društev, ki se nahajajo na narodnostno mešanem območju. 
Društva, ki so v letu 2021, s pomočjo sredstev, pridobljenih na razpisu MNSS Občine 
Moravske Toplice organizirala različne prireditve, srečanja, razstave, ipd: 
 
- Kulturno društvo »Antal Ferenc« Središče: postavljanje mlaja pri vaško-gasilskem domu, 
podiranje mlaja pri vaško-gasilskem domu, srečanje prebivalcev Središča in Kercaszomora v 
Središču, gledališki - veseli večer in adventno srečanje z okrasitvijo božičnega drevesa. 
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- Kulturno turistično društvo »Ady Endre« Prosenjakovci: postavljanje mlaja, kresovanje 
in druženje, podiranje mlaja, pokušnja vin vinogradniške sekcije v sodelovanju z vinogradniki 
iz Magyarszombatfe, ocenjevanje vin v sodelovanju z vinogradniki iz Magyarszombatfe, 
strokovno srečanje, srečanje sosedov z obeh strani meje Prosenjakovci – Magyarszombatfa, 
tradicionalno postavljanje klopotca, tradicionalno martinovanje s krstom mošta. 
 
- Kulturno društvo »József Attila« Motvarjevci: nastopi folklorne skupine na različnih 
prireditvah in srečanjih - cca. 5 nastopov, praznovanje 40. jubileja KD »József Attila« 
Motvarjevci, sodelovanje na festivalu v organizaciji TIC-a, organiziranje Plesne hiše v 
Motvarjevcih, nastopi na Etno večerih v Moravskih Toplicah, zbiranje ljudskih plesov in 
ljudskih pesmi v Motvarjevcih, organizacija dveh gledaliških večerov, soorganizator 
predstavitev knjig, predstavitev CD-ja (Által mennék dalárda), predstavitev kratkega filma - 
Lado Klar, organiziranje X. adventnega pohoda, vaje plesov szatmári in mezőségi (50 ur), 
recitacijska skupina: recitacijske vaje pesmi Petőfi Sándorja in József Attile, nadaljnje 
izobraževanje recitatorjev. 
 
- Kulturno turistično društvo Zvon Pordašinci: postavitev mlaja, tekmovanje v kuhanju 
bograča, predstavitev pravilnega pogozdovanja v naseljenem okolju, Pordašinski pohod: 
Pordašinci – Selo – Pordašinci, okrasitev vasi Pordašinci – Kisfalu, čistilne akcije: pomlad - 
zima, kostanjev piknik, okrasitev božičnega drevesa.  
  
- Rokodelsko društvo »Vrtnica« Prosenjakovci: velikonočna razstava, razstava 
vzglavnikov, 13. samostojna razstava ročnih del – dvodnevna, izdelava adventnih 
venčkov/dekoracij in njihova razstava - t.j. adventna razstava, sodelovanje na različnih 
prireditvah in razstavah, sodelovanje z okoliškimi društvi, ohranjanje in negovanje 
madžarskega jezika. 
 
- Športno društvo Prosenjakovci: nogometna tekma/srečanje s prebivalci vasi 
Szentgyörgyvölgy, prijateljska tekma s klubom malega nogometa Šalovci in Domanjševci, 
sodelovanje z društvi narodnostno mešanega območja Občine Moravske Toplice in ohranjanje 
madžarskega jezika. 
 
- Športno društvo Motvarjevci: ohranjanje in širitev vezi z nogometaši iz vasi Körmend, 
Magyarszombatfa, in Szentgyörgyvölgy - negovanje madžarskega jezika, izvedba 
tradicionalne motvarjevske nogometne tekme s Körmendom, Magyarszombatfo in 
Szentgyörgyvölgyem, 11. tekmovanje v odbojki na mivki, srečanje/nogometna tekma 
Motvarjevci – Körmend, kolesarski maraton na Madžarsko, sodelovanje s KS Motvarjevci, 
PGD Motvarjevci in KD »József Attila« iz Motvarjevcev. 
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- PGD Središče: nadaljnje izobraževanje/usposabljanje mladih gasilcev, postavljanje in 
podiranje mlaja, sodelovanje na občinskem tekmovanju in drugih tekmovanjih, izmenjava 
strokovnih izkušenj z madžarskimi gasilskimi društvi, ohranjanje madžarske identitete in 
jezika med gasilci, sodelovanje s Kulturnim društvom »Antal Ferenc« iz Središča, vaja v 
mesecu požarne varnosti, izmenjava strokovnih izkušenj in sodelovanje z okoliškimi društvi. 
  
- PGD Prosenjakovci: gasilsko tekmovanje z gasilci iz vasi Magyarszombatfa, poletno 
strokovno srečanje z gasilci iz Velemérja in Magyarszombatfe, strokovno usposabljanje 
gasilcev, ohranjanje/negovanje madžarskega jezika med gasilci, sodelovanje s KS 
Prosenjakovci in z društvi v vasi – KTD »Ady Endre«, ŠD Prosenjakovci, RD Vrtnica, 
sodelovanje z okoliškimi društvi, sodelovanje na občinskem gasilskem tekmovanju in na 
drugih tekmovanjih ter prikaz evakuacije v vrtcu Prosenjakovci. 
 
- PGD Motvarjevci: pregled dela gasilcev/občni zbor, udeležba na različnih gasilskih 
srečanjih, proslavah, jubilejih, vajah in občnih zborih/sestankih, udeležba/sodelovanje na 4. 
srečanju gasilcev dvojezičnega območja OMT, udeležba na tekmovanju v kuhanju bograča v 
Magyarszombatfi in v Szentgyörgyvölgyu, nadaljnje izobraževanje/usposabljanje gasilcev, v 
okviru meseca požarne varnosti Dan odprtih vrat - prikaz vaj in gasilske opreme vaščanom 
Motvarjevcev ter Pordašincev, srečanje gasilcev veteranov, sodelovanje z okoliškimi društvi, 
sodelovanje na občinskem gasilskem tekmovanju ter na drugih tekmovanjih, raznašanje 
koledarjev in pregled dimnikov. 
 
- PGD Čikečka vas: postavljanje in podiranje mlaja, sodelovanje na pohodu Pince-Hodoš – 
postojanka v Čikečki vasi, sodelovanje na občinskem gasilskem tekmovanju in drugih 
tekmovanjih, strokovno usposabljanje gasilcev, vzgoja in izobraževanje gasilske mladine, 
ohranjanje in negovanje madžarskega jezika med gasilci, sodelovanje z društvi narodnostno 
mešanega območja Občine M. Toplice, organizacija dneva odprtih vrat – prikaz gašenja 
otrokom iz Čikečke vasi in spoznavanje z gasilsko opremo. 
 
 MNSS OMT je v letu 2021 na podlagi prejete prošnje finančno podprla še narodnostni 

program društva /organizacije, ki deluje na območju Občine Moravske Toplice: 

- Društvo upokojencev Moravske Toplice: kulturno delo - 3 pevske skupine, sekcija za 
ročna dela, literati in slikarji; športno-rekreativne dejavnosti, strokovna predavanja, pomoč 
starejšim osebam v okviru socialne komisije, izdaja CD-roma skupine Zvonček in Kvarteta 
pevcev ljudskih pesmi. 
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- Reformatorska Krščanska Cerkev Slovenije: ohranjanje vezi z madžarskimi verskimi 
skupnostmi, izvedba mladinskih programov, organizacija in izvedba koncertov, širjenje 
publikacij madžarskega značaja. 

S tako obliko financiranja oz. sofinanciranja MNSS OMT podpira ohranitev, razvoj in 
krepitev identitete madžarske skupnosti. 

 MNSS OMT je v l. 2021 na podlagi prejete prošnje dodelila finančno pomoč 
tudi društvom/organizacijam  izven območja Občine Moravske Toplice: 

- Društvu ljubiteljev konjev za program: Pomurski galop – predtekmovanje nacionalnega 
galopa. 
- KD »Baráti Kör« Murska Sobota za program: praznovanje 30. obletnice društva,         
letno - jesensko srečanje društva in prireditev Tradicionalni madžarski večer. 
- EHO Podpornici za program: dobrodelni pohod ob shodu EHO-Podpornica. 
- Evangeličanski cerkveni občini Domanjševci za program: večje aktivnosti in druženja v 
okviru delovanja verskega življenja, srečanja v okolici kapele v Prosenjakovcih. 
S takim sodelovanjem MNSS OMT še kakovostnejše ohranja ter razvija narodno in kulturno 
identiteto. 

Zastavljen program na področju narodnosti se je izvajal preko Občine Moravske Toplice in 
preko Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice. 

 
V letu 2021 so bila sredstva zagotovljena na več proračunskih postavkah, poraba pa je bila 
naslednja: 
   

 - Sredstva za delovanje sveta madžarske narodnostne samoupravne skupnosti - sredstva so 
bila porabljena za pokrivanje stroškov dela (bruto plača z vsemi dajatvami, povračilom 
stroškov za malico, prevoz na in z dela, regresom za letni dopust in drugimi stroški dela za 
zaposlitev osebe za poln delovni čas) ter za pokrivanje materialnih stroškov, kot so stroški 
pisarniškega materiala, poštni stroški, električna energija, kurjava, za financiranje programov 
društev, ki se nanašajo na stike z matičnim narodom ter za pokrivanje stroškov delovanja 
narodnostnega sveta. Kot dotacijo je Madžarska narodna samoupravna skupnost prejela 
sredstva v višini 256.644,00 EUR. 
 
-  Tekoči odhodki za potrebe narodnosti v občini  
Občina Moravske Toplice si je skupaj s predstavniki madžarske narodne samoupravne 
skupnosti občine zastavila program dela za leto 2021, ki je temeljil na podpori in spodbujanju 
dejavnosti, ki poudarja in širi ohranitev madžarske narodne zavesti in materinega jezika.  
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Sredstva, ki jih je občina pridobila na osnovi odločbe so bila porabljena za naslednje namene: 
- izplačilo stroškov dodatka za dvojezičnost za zaposlene na občinski upravi za delovna 
mesta, za katera je kot poseben pogoj za zasedbo delovnega mesta določeno tudi znanje jezika 
narodne skupnosti. V občinski upravi so bili v letu 2021 dodatki za znanje madžarskega jezika 
izplačani dvema zaposlenima osebama. 
 
- v letu 2021 so bile izplačane sejnine tudi članoma Občinskega sveta Občine Moravske 
Toplice, ki sta pripadnika madžarske narodnosti, za prisotnosti na sejah.  
 
- Stroški dvojezičnega gradiva občinske uprave in njenih organov predstavljajo stroške objav 
v občinskem glasilu ter s tem povezani stroški prevajanj. Prav tako so zajeti celotni stroški 
prevajanih dokumentov - sprejetih predpisov občine, ki so pomembni za ohranjanje 
madžarske identitete. 
V sklopu občinske uprave so se opravljala vsa finančno računovodska, knjigovodska in druga 
strokovna dela za potrebe Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske 
Toplice, ki je samostojna pravna oseba. Tako so znotraj materialnih stroškov občinske uprave 
evidentirani tudi stroški uporabe računalniških programov in licenc za potrebe računovodstva 
in drugih storitev, ki se opravljajo v okviru občinske uprave za potrebe narodnosti. Za 
navedene stroške je občina v letu 2021 izstavila zahtevek narodni skupnosti. 
 
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 ohranjanje 
stika z matičnim narodom najmanj v višini, ki jih prejmemo iz Urada za narodnosti za ta 
namen. Del namenskih sredstev za tekoče odhodke narodnosti občine v letu 2021 ni bil v 
celoti porabljen, saj so določeni programi in projekti še v izvajanju. Glede na to se 
neporabljena sredstva prenašajo v leto 2021 kot namenska za financiranje že zastavljenih 
projektov v okviru Programa za ohranjanje identitete madžarskega naroda ter za podpiranje 
jezikovnih, kulturnih in drugih programov na narodnostno mešanem območju v občini 
Moravske Toplice. 
 
- 18049004  Programi drugih posebnih skupin  
Sredstva namenjena kot podpora posebnim skupinam so realizirana v višini 95% in so bila  
namenjena za programe posameznih društev na podlagi vlog in dokazil o izvedbi navedenih 
programov. Sredstva so bila zagotovljena na več proračunskih postavkah.  
 
Preostalim društvom in organizacijam so bila sredstva dodeljena na podlagi individualnih 
vlog in njihovih programov in so bila naslednja: 
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Tabela št. 36: Pregled posameznih društev oziroma nepridobitnih organizacij, ki so v letu 
2021 prejela proračunska sredstva 
 

  Naziv društva   tekst Znesek   

1. 
ČEBELARSKA ZVEZA DRUŠTEV 
POMURJA donacija za delovanje društva 200,00 

2. 
DRUŠTVO GAJ Vinogradniško turistično 
društvo Filovci donacija-legalizacija vinske kleti 400,00 

3. ROTARY KLUB MARTJANCI donacija 150,00 

4. 
ZVEZA VETERANOV VOJNE ZA 
SLOVENIJO donacija 100,00 

5. 
JEEP KLUB - VETERAN MURSKA SOBOTA donacija -varovanje tehnične kulture 

JEEP KLUB 200,00 

6. 
DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE- 
PODRUŽNICA ZA POMURJE donacija 100,00 

7. 
LOVSKA DRUŽINA PROSENJAKOVCI tekmovanje v streljanju na glinaste 

golobe 300,00 

8. 
DRUŠTVO GOJITELJEV PASEMSKIH 
MALIH  ŽIVALI  MURSKA SOBOTA donacija-razstava 100,00 

9. 
DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKREACIJO 

donacija  za državno prvenstvo v 
skokih 100,00 

10. 
SLAVISTIČNO DRUŠTVO PREKMURJA, 
PRLEKIJE IN PORABJA sofinanciranje -donacija  za kongres 200,00 

11. 

ZAVOD ZA OHRANJANJE IN PROMOCIJO 
ROČNIH DEL USTVARJALNO SRCE 

donacija-projekt Slovenija kvačka 200,00 

 
- 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.  
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Sofinancirane so bile dejavnosti izvajalcev športnih programov, ki so bili izbrani na osnovi 
javnega razpisa, ki je temeljil na  Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini 
Moravske Toplice in Letnem programu športa v občini za leto 2021. Javni razpis je bil 
objavljen na spletni strani Občine Moravske Toplice. V letu 2021 se je prav tako na podlagi 
javnega razpisa sofinanciralo investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Na javnem razpisu 
si je pridobilo sredstva za izvajanje programov 17 športnih organizacij, ki so izpolnjevale 
pogoje razpisa in se ukvarjajo s športno dejavnostjo. Za dejavnost društev je bilo tako 
porabljenih 51.915,15 EUR in s tem dosežena 98% realizacija v primerjavi s planiranimi 
sredstvi. Ugotavlja pa se, da športna društva niso v celoti porabila odobrenih sredstev iz 
naslova organiziranja prireditev, saj jih niso mogla izvesti zaradi epidemiološki razmer in z 
njimi povezanih omejitev. 
 
V skladu s programom športa Občine Moravske Toplice za leto 2021 so Občinska športna 
zveza ter športna društva in klubi izvajali naloge nacionalnega in letnega programa športa v 
kolikor so jim to omogočale epidemiološke razmere. Sredstva za izpeljavo letnih programov 
so bila zagotovljena v občinskem proračunu, ključni športni programi pa so bili 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. 
S tem so se uresničili glavni cilj, saj so športno aktivnim prebivalcem, otrokom in mladini 
omogočili v večji meri vse vrste športnih aktivnosti, tako rekreativnega, množičnega, 
kakovostnega in tudi vrhunskega športa. 
 
Tabela št. 37: Pregled odobrenih sredstev sofinanciranja športnih dejavnosti, prireditev in 
vzdrževanja objektov v leto 2021 po javnem razpisu 
 

ZAP. 
ŠT. IZVAJALEC ŠPORTNA 

DEJAVNOST 
OBJEKTI PRIREDITVE 

VREDNOST 
SKUPAJ 

1. 
HOKEJSKI KLUB MORAVSKE 
TOPLICE 6.935 € 693 € 132 € 7.760 € 

2. KLUB MALEGA NOGOMETA IVANCI 1.062 € 693 € 230 € 1.985 € 

3. 
KLUB MALEGA NOGOMETA 
MLAJTINCI 

1.141 € 693 € 230 € 2.064 € 

4. 
KLUB MALEGA NOGOMETA 
NORŠINCI 

1.125 € 693 € 0 € 1.818 € 

5. 
KLUB MALEGA NOGOMETA VUČJA 
GOMILA 

911 € 693 € 230 € 1.834 € 

6. 
KLUB MALEGA NOGOMETA 
SEBEBORCI 937 € 693 € 230 € 1.860 € 
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7. NOGOMETNI KLUB ČARDA 14.487 € 2.911 € 296 € 17.694 € 

8. NOGOMETNI KLUB TEŠANOVCI 824 € 693 € 230 € 1.747 € 

9. STRELSKO DRUŠTVO KALIBER 402 € 0 € 0 € 402 € 

10. ŠPORTNO DRUŠTVO BOGOJINA 11.286 € 2.356 € 230 € 13.872 € 

11. ŠPORTNO DRUŠTVO FILOVCI 1.324 € 970 € 230 € 2.524 € 

12. 
ŠPORTNO DRUŠTVO MORAVSKE 
TOPLICE 

1.302 € 1.248 € 0 € 2.550 € 

13. ŠPORTNO DRUŠTVO MOTVARJEVCI 1.456 € 970 € 230 € 2.656 € 

14. 
ŠPORTNO DRUŠTVO 
PROSENJAKOVCI 

664 € 693 € 0 € 1.357 € 

15. Š-T-R-K  DRUŠTVO MLAJ 686 € 0 € 0 € 686 € 

16. TENIŠKI KLUB PERUNIKA 160 € 0 € 230 € 390 € 

17. OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA MT 1.800 € 0 € 5.000 € 6.800 € 

SKUPAJ PODROČJA ŠPORTA: 46.500 € 14.000 € 7.500 € 68.000 € 

 
Sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so bila v letu 2021 realizirana v višini 
9.981,31 EUR in so tako dosegla 71,3% realizacijo v primerjavi s planiranimi sredstvi.   
Športna društva so sredstva prejela na osnovi predloženih zahtevkov.  
 
V letu 2021 se je na področju športa nadaljevalo z izvajanjem izgradnje slačilnic z 
nadstreškom v Krncih - investicija je bila začeta že v preteklem letu, pristopilo pa se je k 
pripravljalnim delom za ureditev igrišča z umetno travo za hokej na travi v Tešanovcih. 
Navedeni projekti so sestavni del Načrta razvojnih programov za leto 2021. 
 
Področje porabe 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. 
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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. 
 
Občina je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna pokrivati stroške na področju izobraževanja, 
kamor se razvršča predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje ter ostale dejavnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja. Že v samem začetku smo ugotovili, da področje 
izobraževanja zavzema v proračunski porabi občine kar 28% in predstavlja največji delež 
porabe v celotnem proračunu. V nominalnem znesku je bilo za to področje porabe v letu 2021 
predvidenih 2.622.322,38 EUR in porabljenih 2.467.755,82 EUR. V primerjavi s preteklim 
letom se je za področje izobraževanja poraba povečala za 41%. Do povečanja prihaja 
predvsem zaradi investicije v DOŠ Prosenjakovci. Višina porabe na tem področju je dosegla 
94,1% realizacijo. Realizirane so bile vse tekoče obveznosti in izvedeni načrtovani projekti.  
Na področju izobraževanja so bili tako realizirani vsi zastavljeni cilji in programi, ki se 
navezujejo na dejavnost predšolske vzgoje in osnovnega šolstva.  
 
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 predpisi 

 
- 1902   Varstvo in vzgoja predšolskih 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 
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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 opravlja javno veljavni kurikulum.  
V skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo, se cena programov oblikuje iz stroškov dela, stroškov 
materiala in storitev ter stroškov živil za otroke. Občina ustanoviteljica je dolžna zagotavljati 
razliko do ekonomske cene poleg tega pa tudi sredstva za izvajanje javne službe v primeru, da 
je število otrok manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje 
posamezne vrste oddelka, sredstva za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi 
potrebami, sredstva za rezervacije (neprekinjena odsotnost otroka en oziroma dva meseca - v 
času počitnic) in sredstva za nadomeščanje morebitne daljše bolniške odsotnosti, kakor tudi 
sredstva za pokrivanje nadstandardnih zaposlitev. 
 
- 19029001   Vrtci  
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% cene in polno ceno programa za slehernega otroka iz občine 

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

 
V proračunu naše občine so se tako kot v preteklih letih zagotavljala sredstva za pokrivanje 
stroškov za izvajanje dejavnosti vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, 
pokrivanje stroškov dela za spremljevalce otrok s posebnimi potrebami, sofinanciranje razlike 
plače za delavce zaposlene preko javnih del, sofinanciranje kuharja,  dodatni program v vrtcih 
- sofinanciranje obdaritve otrok ob Dedku Mrazu…), sredstva za vzdrževanje vrtcev, nakup 
opreme in 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 vrtca ekonomsko ceno 
sprejme občinski svet, cena pa vsebuje stroške dela, stroške materiala in storitev ter stroške 
živil za otroke. Cena se je določila 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 izda Center za socialno delo na osnovi Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in sicer na osnovi ugotovljenega materialnega stanja 
družine. Razlika se plačuje tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah za otroke s 
stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice. 
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Število otrok med letom niha, predvsem se spremeni v mesecu septembru - z novim šolskim 
letom. 
V občini Moravske Toplice deluje en zavod Vrtci občine Moravske Toplice, ki je imel v 
mesecu decembru 2021 vključenih 203 otrok v 6. enotah oziroma v 14. oddelkih. 
 
Tabela 38: Pregled števila otrok v vrtcih v Občini Moravske Toplice po letih na stanje 
december 

  
št. 
otrok 

2018 191 
2019 219 
2020 219 
2021 203 

 
Graf 16: Število otrok v vrtcih v Občini Moravske Toplice po letih stanje december 
 

 
 

 
Iz proračuna lokalne skupnosti so se v skladu z zakonom o vrtcih zagotavljala sredstva za 
plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev tudi za vse tiste otroke, ki imajo v 
lokalni skupnosti stalno prebivališče in obiskujejo vrtce izven občine Moravske Toplice. V 
navedene vrtce v drugih občinah je bilo v mesecu decembru 2021 vključenih 44 otrok s 
stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice v 18 zavodih po vsej Sloveniji.  
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Tabela 39: pregled števila otrok v vrtcih izven Občine Moravske Toplice po letih na stanje 
december 

leto 
št. 
otrok 

2018 34 
2019 42 
2020 48 
2021 44 

 
Graf 17: Število otrok v drugih vrtcih po letih stanje december 

 
 
Iz tabel in grafov lahko razberemo, da se je število otrok, ki so vključeni v vrtce v drugih 
občinah v preteklih letih iz leta v leto povečevalo. V letu 2021 je število otrok nekoliko nižje 
v primerjavi z letom 2020 in sicer za 4 otroke. Največ otrok iz občine Moravske Toplice je 
vključenih v sosednjih vrtcih in sicer v Murski Soboti 20 (v letu 2020 19 otrok)  ter v 
Puconcih 7 (v letu 2020 9 otrok). Ostali so vključeni v različne vrtce po vsej Sloveniji. 
Občina pa v skladu z zakonom pokriva tudi stroške predšolske vzgoje v okviru bolnišničnih 
oddelkov za čas bivanja otrok iz občine v bolnišnici. 
Občina v skladu z zakonodajo vrtcu zagotavlja tudi sredstva za manjkajoče število otrok v 
oddelkih (občina v takih primerih krije stroške nezasedenega mesta v višini cene vrtca brez 
stroškov hrane), kar pa pomeni dodatno obremenitev proračuna. Ugotavljamo torej, da se na 
eni strani pojavlja v posameznih enotah vrtca oziroma v oddelkih premalo število otrok, 
medtem ko so drugi prezasedeni in je povpraševanje po prostih mestih večje, kot so možnosti 
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vrtca. V mesecu decembru 2021 je občina vrtcu Moravske Toplice pokrila stroške razlike v 
ceni za 20 manjkajočih otrok po oddelkih v skladu z normativi. 
 
 Tabela 40: Pregled manjkajočega števila otrok v Vrtcih v Občini Moravske Toplice po letih 
na stanje december 

  št. otrok 
2018 20 
2019 14 
2020 16 
2021 20 

 
 
Graf 18: Pregled manjkajočega števila otrok v Vrtcih v Občini Moravske Toplice po letih na 
stanje december 
 

 
 
 

 
Manjkajoče število otrok v skladu z normativi se v Vrtcih Občine Moravske Toplice v zadnjih 
štirih letih giblje od 14 pa do 20 otrok na stanje december posameznega leta. V letu 2021 se je 
v primerjavi z letom 2020 manjkajoče število otrok v oddelkih povečalo za 4 otroke.  Na 
samo manjkajoče število otrok vplivajo tudi evidenčni vpisi otrok, ki so v vrtec vključeni v 
prihodnjih mesecih. 
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Za izvajanje navedenih programov vzgoje in varstva predšolskih otrok so bila v letu 2021 
porabljena sredstva v višini 1.187.335,55 EUR (v letu 2019 1.061.306,38 EUR, v letu 2020 pa 
1.129.449,63 EUR). V primerjavi z letom 2020 so se sredstva povečala za 5,13% oziroma 
nominalno za cca 60 tisoč EUR. 
 
Plačila staršev so bila določena v upravnem postopku z odločbo na osnovi Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Plačila staršev je določil Center za socialno delo na 
podlagi lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede od 1 do 9, glede na njihov dohodek v 
preteklem letu. V posameznem razredu so plačali starši določen odstotek cene programa, ki ga 
je otrok obiskoval.  
 
V javnem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice je veljala sprejeta ekonomska cena za 
program vrtca določena v višini 446,91 EUR do 30. 4. 2021 dalje, od 1. 5. 2021 dalje pa 
479,59 EUR. Veljavna ekonomska cena je bila sprejeta na občinskem svetu s Sklepom o 
določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno 
varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice v mesecu maju 2021, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS št 86/2021.  
Tako je kot osnova za izračun plačila staršev za vse otroke vključene v zavod bila določena 
cena v višini 404,82 EUR na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene v višini 71,77 EUR 
za slehernega otroka vključenega v zavod pokriva Občina Moravske Toplice iz sredstev 
občinskega proračuna  od 1. 5. 2021, ko je začela veljati nova ekonomska cena. 
Za dneve odsotnosti otrok, ne glede na vzrok odsotnosti, se plačilo staršem sorazmerno zniža 
za del neporabljenih živil. Stroški živil znašajo 1,51 EUR po otroku na dan.  
 
Občinski svet Občine Moravske Toplice je sprejel tudi sklep za dneve odsotnosti v mesecu 
juliju in avgustu. Za vsak dan odsotnosti otroka se staršem odšteje celotni znesek dnevne 
oskrbnine pod pogojem, da odsotnost sporočijo najkasneje do 25. junija tekočega leta. Sklep 
velja za starše otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini Moravske Toplice. Staršem otrok, 
ki imajo stalno prebivališče v drugi občini, se bo za te dneve odsotnosti odštelo v skladu s 
sklepom občine njihovega stalnega prebivališča. 
 
Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, so glede na sprejete spremembe Zakona o vrtcih 
oproščeni plačila vrtca za drugega otroka, ki je v vrtec vpisan sočasno s sorojencem. 
Oprostitev plačila, ki so jo deležni starši, se pokriva iz državnega proračuna. Prav tako so 
oproščeni plačila za  vsakega nadaljnjega otroka. Z odločbo, s katero center za socialno delo 
odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega 
naslednjega otroka. 
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Tabela št. 41:  Pregled števila otrok ter oddelkov v šolskem letu 2020/2021 in v šolskem letu 
2021/2022 v Vrtcih občine Moravske Toplice 

Zap.   Število oddelkov  Število otrok         
št. ENOTA VRTCA Šol. leto Šol. leto Šol. leto Šol. leto 
    2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 

            

01. Bogojina 2 2 34 31 

02. Filovci 1 1 19 18 

03. Fokovci 2 2 22 27 

04. Martjanci 3 3 43 47 

05. Moravske Toplice 5 5 88 72 

06. Prosenjakovci 1 1 13 8 

 
 
Vrtci, kot javni zavod, ki izvajajo javno službo vzgoje in varstva predšolskih otrok se torej 
financirajo na podlagi sprejete ekonomske cene. Ekonomska cena mora pokrivati celotne 
stroške izvajanja programov vrtcev v skladu z zakonodajo. V skladu z zakonom so se le-ti 
glede na prejemke družine v primerjavi s povprečnimi prejemki v državi razvrstijo v plačilne 
razrede (od 1 – 9) in tako pokrivajo del cene preko prispevka staršev. Razlika do polne 
ekonomske cene - to je 23% kot subvencijo za slehernega otroka, vključenega v program 
vrtca, ter razlika od plačila staršev do polne cene, se pokriva iz občinskega proračuna. V 
spodnji tabeli je prikazana višina plačil staršev glede na razvrstitev v plačilne razrede in glede 
na veljavno ekonomsko ceno po posameznem plačilnem razredu. 
 
Tabela št. 42: Plačilo staršev v odstotku od cene programa  

dohodkovni 
razred 

povprečni mesečni dohodek na 
osebo  v % od neto povprečne 

plače 

plačilo staršev v 
odstotku od  cene 

programa 
1 do 18 % / 

2 nad 18 % do 30 % 10 % 

3 nad 30 % do 36 % 20 % 

4 nad 36 % do 42 % 30 % 

5 nad 42 % do 53 % 35 % 

6 nad 53 % do 64 % 43 % 

7 nad 64 % do 82 % 53 % 

8 nad 82 % do 99 % 66 % 

9 nad 99 % 77 % 



                
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
Zaključni račun 2021                                                                                        Marec 2022 
  

152 
 
 

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. 

Tabela št. 43: Pregled višine plačil na podlagi veljavne ekonomske cene 

plačilni 
razred 

Plačilo staršev 
v odstotku od 

cene 
programa 

 Ekonomska cena do 
staršev 404,82                         
do 1. 5. 2021 

 Plačilo občine 
skupaj s 

subvencijo 

1 0% 0 476,59 
2 10% 40,48 421,11 
3 20% 80,96 395,63 
4 30% 121,45 355,14 
5 35% 141,69 334,90 
6 43% 174,07 202,52 
7 53% 214,55 262,04 
8 66% 267,18 209,41 
9 77% 311,71 164,88 

 
Po podatkih iz meseca decembra 2021 je največ staršev v 5. plačilnem razredu (27,59 %), 
sledijo jim starši, ki so v 6. plačilnem razredu (14,78 %), sledijo starši, ki so v 7. plačilnem 
razredu (14,29 %), sledijo jim starši, ki so v 4. razredu (12,32 %), v 2. plačilnem razredu 
(11,82%), v 3. plačilnem razredu (7,31%). Delež staršev v 9. plačilnem razredu (5,9%), delež 
staršev v 8. plačilnem razredu (5,42 %). Najmanj staršev pa je v 1. plačilnem razredu 
(1,48%)- ti starši so oproščeni plačila vrtca.    
 
Stroški, ki so povezani s subvencijo občine in subvencioniranjem vrtec v času počitnic 
predstavlja 23,71 % vseh sredstev, ki jih je občina zagotovila za dejavnost predšolske vzgoje 
v Vrtcih Občine Moravske Toplice, kar v nominalnem znesku predstavlja 227.406,62 EUR.  
 
Na podlagi zakona o vrtcih so se v proračunu zagotavljala tudi sredstva za investicijsko 
vzdrževanje ter obnove in za najnujnejša vzdrževanja objektov in opreme, ki so bila 
realizirana v višini 41.751,96 EUR.  
 
Občina je v letu 2021 izpolnila in dosegla zastavljeni letni izvedbeni cilj, saj je zagotovila 
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, 
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zagotovila optimalno organiziranost predšolske vzgoje, tekoče spremljala poslovanje vrtcev in 
gibanje stroškov vrtcev.  
 
- 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. 
 
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, tekoče vzdrževanje opreme in prostorov in razne 
storitve), 

 prevoze učencev v osnovne šole, če so od šole oddaljeni več kot 4 km in pa za učence, 
ki hodijo v šole po nevarnih poteh, 

 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 tehnični kader, ki 
ga pa šola za izvajanje dejavnosti potrebuje. Občina pa je tudi v šolskem letu 2021/2022 na 
podlagi sklepa občinskega sveta še naprej zagotavljala dodatna sredstva OŠ Fokovci za 
izvajanje določenega števila ur v kombiniranem oddelku ter vsem trem osnovnim šolam 
sredstva za določeno število zaposlenega tehničnega kadra (čistilci, kuharji…).  
 
Kot kriterij za določanje višine sredstev za posamezno šolo je bilo upoštevano število 
oddelkov v šoli, kot izhodišče za izračun potrebnih sredstev pa realizacija navedenih stroškov 
v letu 2020 z oceno za leto 2021.  
V letu 2021 je bilo za pokrivanje materialnih stroškov vseh treh šol namenjenih 193.200,00 
EUR, kar je bilo tudi 100% realizirano, v primerjavi z letom 2020 pa je bila višina sredstev 
večja za 1,6%. 
 
Za plače in stroške dela je bilo porabljenih 69.924,93 EUR, kar predstavlja 40% povečanje v 
primerjavi z letom 2020. Poraba po posameznih šolah pa je razvidna iz tabelarnega pregleda – 
Zaključni račun Občine Moravske Toplice za leto 2021. 
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V proračunu so se zagotovila 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 občinskih, medobčinskih, regijskih in 
državnih  tekmovanj učencev, ter za kritje drugih stroškov in prioritetnih dejavnosti, ki pa 
niso v celiti realizirana, saj šole zaradi epidemije niso mogle izvesti vseh dodatnih dejavnosti. 
 
Lokalna skupnost mora na podlagi 82. člena Zakona 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 so bila v letu 2021 v proračunu zagotovljena sredstva v višini 
38.900,00 EUR za vse tri osnovne šole. Osnovnošolski zavodi so jih namensko porabili za 
tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme ter za nabavo najnujnejše opreme za 
potrebe izvajanja dejavnosti.  
 
V letu 2021 se je pristopilo k obnovi in rekonstrukciji Dvojezične osnovne šole 
Prosenjakovci. Investicija se nadaljuje še v letu 2022. Projekt je sestavni del Načrta razvojnih 
programov, kjer je podana obrazložitev. 
 
- 1903   Glasbeno šolstvo 
 
- 19039002   Glasbeno šolstvo  
V letu 2021 je občina sofinancirala izvajanje programov glasbene šole Murska Sobota in 
Beltinci. Sredstva, ki jih je namenila so bila izvajalcema dodeljena glede na število učencev iz 
naše občine, ki obiskujejo glasbeno šolo. V letu 2021 so bili programi sofinancirani v višini 
11.741,25 EUR. Glasbeno šolo Murska Sobota je obiskovalo 44 učencev, Glasbeno šolo 
Beltinci pa 15 učencev iz Občine Moravske Toplice. 
 
- 1905   Drugi izobraževalni programi 
Ob zakonsko določenih nalogah in obveznostih pa Občina Moravske Toplice na osnovi 
sprejetih odločitev sofinancira tudi druge programe in sicer: program izvajanja izobraževanja 
odraslih ter študijske in druge izobraževalne  programe. 
 
- 19059001   Sofinanciranje izobraževanja odraslih  
V letu 2021 so bila sredstva porabljena na podlagi Dogovora o sofinanciranju dejavnosti 
Ljudske univerze Murska Sobota v letu 2021. Ljudska univerza Murska Sobota (v 
nadaljevanju LU MS) je organizirana kot javni zavod za izobraževanje odraslih. LU MS 
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deluje na območju Upravne enote Murska Sobota, čeprav se v večino programov vključujejo 
udeleženci iz celotne pomurske regije. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pa 
urejajo te občine s posebnim dogovorom. Posebni dogovor o sodelovanju in sofinanciranju je 
sklenjen z občinami Moravske Toplice, Beltinci in Gornji Petrovci, ustanoviteljske pravice in 
obveznosti pa izvršuje Mestni svet Mestne občine Murska Sobota. 
LU MS je ustanovljena za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu. 
Ustanovljena je z namenom, da se občanom zagotovi možnost pridobivanja, nadgrajevanja in 
obnavljanja znanja.  
Občina Moravske Toplice je v skladu z Dogovorom o sofinanciranju dejavnosti Ljudske 
univerze Murska Sobota za leto 2021 zagotovila sredstva v skupnem znesku 4.500,00 EUR. 
Sredstva sofinanciranja so torej pomenila pokrivanje materialnih stroškov, ki jih je imela 
Ljudska univerza Murska Sobota za izvajanje planirane dejavnosti.  
Nudenje popusta, možnost brezplačne vključitve v izobraževanje in možnosti obročnega 
načina odplačevanja so bile konkretne olajšave za udeležence iz občine Moravske Toplice. 
Cene nekaterih izobraževalnih oblik so poenotili, zaradi možnosti vključevanja v 
izobraževanje pod enakimi pogoji.  
Mnoga nova znanja in veščine so si prebivalci pridobivali v okviru splošnih neformalnih 
programov, ki so jih brezplačno obiskovali v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja in v 
programih Univerze za tretje življenjsko obdobje. 
 
- 1906   Pomoči šolajočimi 
Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.    
 
- 19069001   Pomoč v osnovnem šolstvu  
V skladu z zakonom je občina zagotovila prevoze učencem oziroma prevoze na nevarnih 
poteh, kakor tudi prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s prilagojenim 
programom v Murski Soboti in Dornavi. Za šolske prevoze je občina v letu 2021 porabila 
135.204,35 EUR, kar je za 33% več, kot je bila realizacija v letu 2020. Do povečanja prihaja 
zaradi ne opravljanja šolskih prevozov, ki so bili v letu 2020 nižji zaradi zaprtja šol v času 
epidemije COVID-19.  
Prevoze šolskih otrok so po v naprej določenih relacijah v šolskem letu 2020/2021 opravljali 
izbrani prevozniki in sicer: Avtobusni promet Murska Sobota za osnovno šola Bogojina in 
Dvojezično osnovno šolo Prosenjakovci, Manuel Šinko s.p. in Turistično podjetje Jambrošič 
za OŠ Fokovci. Občina v skladu z zakonodajo zagotavlja tudi prevoze učencev s posebnimi 
potrebami, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom v Murski Soboti in Dornavi, 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 stroškov, ki bi za tega učenca 
nastali v domačem šolskem okolišu. 
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- 19069004   Študijske pomoči 
Občina Moravske Toplice je v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo (PIF), 4. 11. 
2020 v občinskem glasilu Lipnica in na spletni strani občine, objavila javni razpis za podelitev 
štipendij Občine Moravske Toplice za študijsko leto 2020/2021. Na javni razpis se je prijavilo 
37 študentov, od katerih jih je 33 izpolnjevalo pogoje za pridobitev štipendije Občine 
Moravske Toplice. 
V skladu z 10. členom Pravilnika o štipendiranju v občini Moravske Toplice se višina 
štipendije določi na podlagi seštevka točk, doseženega po naslednjih kriterijih:  

- oddaljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja,  
- povprečna ocena v preteklem študijskem letu in  
- letnik študija.  

Župan je v skladu s 4. odstavkom 10. člena citiranega pravilnika s sklepom določil vrednost 
točke, ki je znašala 12,00 EUR.  
Občina Moravske Toplice je v študijskem letu 2020/2021 podelila 34 štipendij, katerih skupna 
višina znaša 46.680,00 EUR.  
Povprečna štipendija znaša 115,00 EUR /mesec.   
 
Realizacija proračuna na področju izobraževanja kaže, da so bile glavne naloge, ki smo si jih 
zastavili s proračunom za leto 2021 uresničene. Občina že leta analitično spremlja stroške 
posrednih proračunskih uporabnikov, kar dejansko omogoča ustrezno letno planiranje in 
sprotno spremljanje porabe.  
Občina je v letu 2021 dosegla zastavljeni letni cilj, saj je zagotavljala materialne in prostorske 
pogoje za izvajanje osnovnošolskega programa, programa glasbene šole in druge programe, 
zagotavljala šolske prevoze in financirala dodatne dejavnosti. 
 
Področje porabe 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. 
 
Pravne podlage: 

- Zakon o socialnem varstvu 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
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- Občinski predpisi.  
 
Proračunska sredstva za področje socialnega varstva so realizirana v višini 278.398,17 EUR 
in se gibljejo v okviru načrtovane porabe.  
 
- 2002   Varstvo otrok in družine 
Glavni program 2002 – vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. 
 
- 20029001   Drugi programi v pomoč družini 
Občina ima sprejeti Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Moravske 
Toplice, na podlagi katerega se družini oziroma staršem ob rojstvu otrok dodeli enkratna 
denarna pomoč. Prav tako je  sprejela sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence 
v Občini Moravske Toplice, na podlagi katerega je višina enkratne denarne pomoči 1.000,00 
EUR na otroka. 
 
Tabela 44: Pregled izplačanih enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu otroka po letih: 
 

Število izplačanih 
pomoči ob rojstvu 

otroka 
2018 77 
2019 59 
2020 48 
2021 63 

 
V letu 2021 je bilo opravljeno izplačilo po 63 odločbah, po katerih je bila staršem izplačana 
pomoč ob rojstvu otroka v skupni višini 63.000 EUR. 
 
Občina je v letu 2021 sofinancirala izvajanje programa »Varne hiše Pomurja«, ki je namenjen 
ženskam in otrokom, ki so žrtve družinskega nasilja (psihičnega, fizičnega, ekonomskega, 
spolnega) v višini 2.471,53 EUR in s tem zagotovila pripadajoči delež sofinanciranja ter 
omogočila materam z otroki iz območja občine pomoč in varstvo v navedenem zavodu. 
Program varne hiše se izvaja v okviru Društva varnega zavetja Pomurja in je delno financiran 
s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Fundacije FIHO in pomurskih občin.  
 
V letu 2021 je bilo v program Varne hiše vključenih skupno 36 različnih uporabnikov, od tega 
19 žensk in 17 otrok. Poleg nastanitev pa se je izvajalo tudi telefonsko svetovanje ves delovni 
čas.  
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Osnovni cilj programa je nudenje takojšnje pomoči ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja.  
 
Programi so se  izvajali po metodah individualnega svetovalnega dela in skupinskih 
aktivnostih. Največji delež opravljenega strokovnega dela predstavlja psihosocialna pomoč 
ženskam in otrokom. 
Poleg osnovnega svetovalnega dela so se izvajale tudi skupinske aktivnosti - delavnice, 
prostovoljstvo, druženje. Ženske in otroci se vključujejo v različne delavnice, ki se pripravijo 
ločeno za ženske in otroke in skupne delavnice vseh v hiši. Izvajajo se tematske delavnice 
(čustva, vrednote, morala, starši, reševanje konfliktov) in kreativne delavnice (izdelava nakita, 
škatlic, slikanje, risanje, izdelki iz gline, plastelina, das mase, papirja, šivanje, pletenje, delo 
na vrtu, kuhanje, pečenje peciva...). Velik poudarek se daje skupnim delavnicam ob praznikih, 
ko se skupaj izdelujejo okraski, krasi se hiša, se družijo in zabavajo. Velikost skupine je 
odvisna od števila bivajočih uporabnic oziroma otrok. Velik del programa pomagajo izvajati 
tudi prostovoljci. V letu 2021 so bili v program varne hiše vključeni 4 prostovoljci, ki so dela 
opravljali po dogovoru in po potrebi. Povprečno je bil vsak od njih v letu 2021 vključen v 
delo 140 ur. 
 
Program Varna hiša je kljub epidemiji deloval nemoteno, le z zelo večjo stopnjo preventive 
(testiranja, samotestiranja razkuževanja…). V času zaprtja šol in vrtcev je bila mamam 
nudena podpora in pomoč pri delu na daljavo, učna pomoč in druga strokovna pomoč. Prav 
tako so uporabniki v tem covid času potrebovali veliko več individualnih pogovorov kot pred 
epidemijo. 
 
Osnovni cilj programa varna hiša je bil v letu 2021 dosežen, saj se je nudila pomoči ženskam 
in otrokom, ki so bili pomoči potrebni.  
 
- 2004   Izvajanje programov socialnega varstva 
Izhodišče pri določanju ciljev socialnega varstva je zagotavljanje kvalitete življenja 
posameznikov, družin in skupin prebivalstva zlasti na področju življenjskega standarda ter 
preprečevanje revščine in socialne izključenosti. Pravice do storitev in dajatev socialnega 
varstva se uveljavljajo pod pogoji, ki jih določa zakon in po načelih socialne pravičnosti. 
  
- 20049001   Centri za socialno delo  
Center za socialno delo Pomurje, Enota Murska Sobota je v letu 2021 za občino opravljal 
naloge, ki mu jih nalaga zakon o socialnem varstvu, njegovo izvajanje pa financira občina iz 
proračunskih sredstev. Opravljal je naloge povezane z dodeljevanji enkratnih socialnih 
pomoči osebam, ki so pomoči potrebne, preverjal in ugotavljal socialne razmere občanov in 
izdal poročila za uveljavljanje drugih pravic ter skrbel za mlade v kriznem centru in drugo. 
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Center za socialno delo pa opravlja za občino tudi storitve povezane z urejanjem povrnitve 
pogrebnih stroškov socialno ogroženih, ki se izvaja na podlagi zakona o izvajanju 
pogrebniške dejavnosti.  
 
- 20049002   Socialno varstvo invalidov  
V letu 2004 je bil skladno s programom socialno varstvenih storitev z zakonom uveden 
družinski pomočnik, ki so ga bile dolžne financirati občine. Gre za težje invalide in ostarele, 
ki imajo, namesto domskega varstva, pravico izbrati za pomoč družinskega pomočnika. 
 
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. Z letom 2021 je v skladu z Zakonom o 
razbremenitvi občin financiranje družinskega pomočnika prevzela država. Tako so bili 
realizirani le stroški izplačil za mesec december 2020 za enega družinskega pomočnika.  
 
- 20049003   Socialno varstvo starih  
Med večje postavke na področju tekočih transferov spadajo planirana sredstva za plačilo 
oziroma doplačilo storitev v zavodu za (oskrbo domskega varstva) otroke in starejše, kadar je 
upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila oskrbe v domovih. 
Višino doplačila oskrbovancev in njihovih zavezancev določi center za socialno delo na 
osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev.  
V splošnih domovih (do)plačujemo po Zakonu o socialnem varstvu k oskrbnim stroškom 26 
našim občanom. 
 
Načrtovana sredstva za leto 2021 so temeljila na takrat trenutnem številu oskrbovancev naše 
občine v zavodih širom po Sloveniji.  
Za sofinanciranje oskrbnih stroškov v socialnih zavodih je porabljenih 156.076,19 EUR. 
 
Ugotavljamo, da se v izvajanje programa socialnega varstva vključuje vse več drugih 
programov, kot so pomoč na domu, družinski pomočnik, osebni asistent  in druge. V skladu z 
določili Zakona o socialnem varstvu je občina dolžna (so)financirati stroške storitev v zavodih 
za odrasle, kadar je upravičenec delno ali v celoti oproščen plačila. Financiranje te pravice je 
v celoti vezano na prijavljeno stalno bivališče. Do plačila oziroma do doplačila oskrbnih 
stroškov je bilo v letu 2021 na dan 31. 12. 2021 upravičenih 22 oskrbovancev in sicer v 
naslednjih ustanovah: 
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Tabela št 45: Pregled števila oskrbovancev po posameznih domovih oziroma zavodih na dan 
31. 12. 2021 
 

ZAVOD - DOM 2018 2019 2020 2021 
          
Dom starejših občanov Rakičan 9 10 8 9 
Dom starejših občanov Lendava / 1 1 / 
Dom starejših občanov Ljutomer 1 1 1 1 
Dom Lukavci 2 2 1 2 
ZDŽB Hrastovec-Trate 2 2 2 2 
Zavod dr. Borštnarja Dornava 2 2 2 2 
Zavod sv. Cirila in Metoda Beltinci 3 4 3 4 
VDC Murska Sobota 2 2 2 3 
Dom za starejše Radenci 1 / / / 
Zavod Karitas Slovenske Konjice / 1 1 1 
Dom Brigita Puconci 1 1 / / 
Ozara Slovenija Maribor / / 1 1 
 
SKUPAJ 

23 26 22 25 

 
 

Program pomoči družini na domu smo v naši občini začeli uvajati že pred leti. V okolju se je 
dobro uveljavil 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. 
 
V okviru postavke Pomoč družini na domu so se tudi v letu 2021 zagotavljala sredstva za 
nego in pomoč na domu. Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu je namenjena 
upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem 
okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati 
sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Gre za 
različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za 
določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v 
drugi organizirani obliki. Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale 
psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo 
zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju. 
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Do storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe so upravičeni: 
- osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso 

sposobne za popolnoma samostojno življenje. 
- Osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno 

prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če 
stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu.  

- Druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za 
opravljanje večine življenjskih funkcij, 

- Kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega 
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centa za socialno delo brez občasne 
pomoči druge osebe,  

- Hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v 
duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 

Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu zajema: 
-   pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih - pomoč pri oblačenju/slačenju, pomoč pri 

hranjenju, pomoč pri umivanju, pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb… 
- gospodinjsko pomoč - prinašanje enega pripravljenega obroka, nabava živil in 

priprava enega obroka hrane, pomivanje porabljene posode, osnovno čiščenje… 
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov - družabništvo, preprečevanje osamljenosti, 

odtujenosti, strahu, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti…  
 
To službo izvajajo zaposleni v Domu starejših Rakičan, ki je s 1. 1. 2014 prevzel izvajanje 
navedenih storitev. Pomoč družini na domu se financira preko cene, ki jo vsako leto sprejme 
občinski svet in predstavlja polno ceno storitve in subvencijo občine k navedeni storitvi. V 
preteklih letih je občina subvencionirala uporabnikom storitve pomoč na domu 50% cene. 
 
Skozi leto 2021 sta bili veljavni 2 ceni storitve pomoči družini na domu kot socialna oskrba 
na domu, ki jo izvaja Dom starejših Rakičan. Od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 je bila v veljavi še 
cena storitve, sprejeta v letu 2020, od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021 pa je bila v veljavi cena 
storitve, sprejeta na občinskem svetu v letu 2021. 
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Tabela 46   : Cena storitve pomoč družini na domu v letu 2021 

Cena storitve  od 1. 9. 2020 - 31. 03. 2021 od 1. 4. 2021 - 31. 12. 2021 

  
ponedeljek -
sobota 

nedelja, 
praznik 

ponedeljek -
sobota 

nedelja, 
praznik 

Ekonomska cena 18,50 19,20 20,96 24,98 
Subvencija občine 
za vodenje in 
koordiniranje 

3,27 3,27 4,20 4,20 

Cena neposredne 
socialne pomoči 

15,23 15,94 16,76 20,78 

Subvencija iz 
proračuna države 

0 0 0 0 

Subvencija občine 
za neposredno 
socialno oskrbo 

7,62 7,97 8,38 10,39 

Prispevek 
uporabnika 

7,61 7,97 8,38 10,39 

Skupaj prispevek 
občine 

10,89 11,24 12,58 14,59 

 
 
Za pokrivanje stroškov dela in pripadajočih materialnih stroškov na podlagi določene cene 
pomoči na domu je bilo v letu 2021 porabljenih 41.727,17 EUR, kar predstavlja 13% 
povečanje v primerjavi z letom 2020. Z izvajanjem pomoči na domu se upravičencem 
nadomešča in odmika vstop v institucionalno varstvo. Sama storitev sodi med preventivne 
programe in je namenjena uporabnikom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje 
življenja in se zaradi bolezni, starosti in invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, 
njihovi svojci pa take oskrbe ne zmorejo sami oziroma zanjo nimajo možnosti. 
 
Z izvajanjem storitev pomoči na domu se uresničujejo cilji programa in sicer: 

- dosega se večja kakovost življenja starih ljudi in invalidov v njihovem bivalnem 
okolju, 

- razvija in širi se mreža pomoči za stare in invalidne ljudi, ki ne zmorejo same ali ob 
pomoči svoje družine skrbeti za svojo vsakdanjo oskrbo in nego, 

- celosten pristop pri obravnavi starih in invalidnih ljudi, 
- ustvarjajo se pogoji, da bi stari in invalidni ljudje čim dalj časa živeli doma, ostali 

aktivni in integrirani v svojem domačem okolju. 
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Tabela 47: Pregled števila vseh uporabnikov na zadnji dan v mesecu v letu 2019, 2020 in 
2021, ki jih je imel izvajalec Dom starejših Rakičan  
 

  2019 2020 2021 
januar 165 178 166 
februar 176 179 170 
marec 182 179 173 
april 180 184 178 
maj 179 177 174 
junij 178 188 177 
julij 183 187 174 
avgust 179 178 172 
september 170 180 172 
oktober 169 188 170 
november 170 180 171 

december 175 170 165 

 
Iz Občine Moravske Toplice je bilo na zadnji dan leta 2021 vključenih v program pomoč na 
domu 15 uporabnikov, kar je isto število kot leto prej. 
 
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh 
različnih sklopov opravil. Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja 
vse dni v tednu in sicer največ do 20 ur tedensko. Uporabniki pa uporabljajo različno število 
ur pomoči na domu, kar nam prikazuje tudi naslednja tabela. 
 
Tabela 48: Pregled opravljenih efektivnih ur socialne oskrbe na domu uporabnikov v Občini 
Moravske Toplice v letih 2018-2021 
 

Št. 
efektivnih 
ur 2018 

Št. 
efektivnih 
ur 2019 

Št. 
efektivnih 
ur 2020 

Št. 
efektivnih 
ur 2021 

5.781,50 4.458,25 2.970,00 2.843,50 
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Graf  19: Pregled opravljenih efektivnih socialne oskrbe na domu v letih 2018-2021 
 

 
 
V letu 2021 je izvajalec storitve pomoči na domu obravnaval skupno 90 prejetih prošenj 
oziroma vlog za vključitev v storitev pomoči družini na domu od tega 12 iz Občine Moravske 
Toplice. V letu prej - 2020 pa je bilo obravnavanih 8 prošenj iz naše občine. 
V preteklem letu je bilo na novo vključenih v program oskrbe na domu vseh 12 uporabnikov 
iz občine Moravske Toplice, ki so oddali vlogo za vključitev v program. 
  
Ugotavlja se, da je socialnovarstvena storitev Pomoč družini na domu v našem geografskem 
prostoru izjemno pomembna in potrebna storitev, saj je v nekaterih okoljih to edina 
organizirana storitev, ki je na voljo starim ljudem. 
 
- 20049004   Socialno varstvo materialno ogroženih  
Proračunska sredstva so namenjena: 
- enkratnim denarnih pomočem občanom, ki se znajdejo v začasnih socialnih stiskah. Občan 
je upravičen do enkratne denarne pomoči v primerih, ko je že izkoristil pravice na podlagi 
Zakona o socialnem varstvu iz državnega proračuna.  
Tako se v proračunu že nekaj leta zagotavljajo sredstva za izplačilo enkratnih pomoči 
ogroženim občanom, ki so namenjene občanom za premostitev trenutne materialne stiske, ter 
sredstva za pokritje pogrebnih stroškov socialno ogroženih. 
 
Kakor v preteklih letih je dodeljevanje enkratnih pomoči izvajal Center za socialno delo 
Pomurje, Enota Murska Sobota ob soglasju občine. Enkratne denarne pomoči so namenjene 
posameznikom ali družinam, ki se zaradi določenih vzrokov, praviloma nastalih brez njihove 
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krivde, v določenem obdobju znajdejo v situaciji, ko potrebujejo pomoč za kritje nujnih 
življenjskih stroškov. Vloge za dodelitev enkratne denarne pomoči se vložijo na CSD, ki na 
podlagi predloženih dokazil odloči o pravici. Največkrat se enkratne pomoči dodelijo za 
nakup kurjave, oblačil, plačilo položnic in podobno. Praviloma lahko enkratno denarno 
pomoč občan dobi le enkrat letno.  
V letu 2021 so bile enkratne denarne pomoči realizirane v višini 3.500,00 EUR na osnovi 
izdanih odločb posameznikom. 
 
Iz občinskega proračuna se poravnavajo tudi pogrebni stroški socialno ogroženih oseb. 
Veljavna zakonodaja določa, da če umrli nima svojcev, odloča o načinu pokopa za zadeve 
socialnega skrbstva pristojni upravni organ občine, v kateri je oseba umrla ali je bila najdena.  
Če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravna občina, v kateri je 
imel umrli stalno prebivališče. Kadar pa ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča, 
poravna stroške pokopa občina, v kateri je oseba umrla, oziroma občina, v kateri je bila 
najdena. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.  
 
V letu 2021 je imela  občina stroške povezane z enim primerom, za kar je porabila 1.445,14 
EUR. 
 
- sofinanciranju izvajanja programov »Prvega materinskega doma s svetovalnico«. 
Imenovani program je bil v letu 2021 sofinanciran tudi s strani Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. Program spada zaradi svoje časovne dimenzija izvajanja 
(izvaja se od 1. 1. 2016) med razvojne socialnovarstvene programe. Iz navedenega razloga se 
mora izvajalec vsako leto prijavljati na javni razpis zgoraj navedenega ministrstva.  
 
Zaposleni v materinskem domu s svetovalnico ob svojem delu ugotavljajo, da so potrebe po 
obeh vsebinah – materinski dom in svetovalnica velike, kar prikazujejo tudi podatki iz 
poročila in sicer je bilo povprečno število uporabnikov vključenih v materinski dom na mesec 
po letih naslednje: 
- leto 2018 24 uporabniki 
- leto 2019 18 uporabnikov  
- leto 2020 22 uporabnikov in   
- leto 2021 23 uporabnikov. 
 
Materinski dom s svetovalnico deluje na dveh lokacijah in sicer v Murski Soboti, kjer je 
materam v stiski na voljo 5 sob in dvajset postelj ter v Svetem Juriju ob Ščavnici, kjer je prav 
tako na voljo pet sob in devet postelj.  
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Občina je v letu 2021 dejavnost Prvega materinskega doma sofinancirala v višini 2.272,62 
EUR.  Financirale so ga pomurske občine na osnovi sklepa Sveta Pomurske razvojne regije. 
 
V letu 2021 je občina financirala tudi oskrbne stroške bivanja oseb v zavetišču za brezdomce 
katerega izvajalec je MOZAIK - društvo za socialno vključenost. Program zavetišča je 
namenjen osebam, ki so zaradi različnih okoliščin ostale brez primerne nastanitve in je 
usmerjen v reševanje brezdomske problematike na področju Pomurje. V zavetišče se 
sprejemajo polnoletne osebe s stalnim bivališčem na območju pomurskih občin. Zavetišče je 
odprto 24 ur na dan, vse dni v letu, s stalno prisotnostjo dežurnih delavcev, ki skrbijo za 
zagotavljanje hišnega reda in nudijo konstantno psihosocialno oporo in pomoč stanovalcem. 
 
Namen programa je preprečevanje in reševanje stanovanjske in socialne stiske najbolj 
ranljivih oseb, ki so ostale brez bivališča. V okviru izvajanja programa se socialno ogroženim 
nudijo storitve, ki jim vračajo dostojanstvo, zmanjšujejo tveganje za ponovni padec v 
brezdomstvo in pomembno vplivajo na kakovost njihovega življenja. Vsem vključenim se 
vsakodnevno nudi možnost individualnega in skupinskega dela. Nudi se jim možnost za boljši 
dostop do družbenih virov, možnost za večjo vključenost v okolje, iščejo pa se tudi možnosti 
za vstop uporabnikov na trg delovne sile. 
 
- 20049006   Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  
V letu 2021 so se v proračunu zagotovila sredstva za izvajanje programov medobčinskih 
društev, ki pokrivajo področje sociale v višini 4.300,00 EUR. 
 
Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 
Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 
 
Pravne podlage: 

- Zakon o javnih financah 
- Zakon o financiranju občin 

 
- 2201   Servisiranje javnega dolga 
 
- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje 
V letu 2021 so se v proračunu zagotovila sredstva za odplačilo anuitet za najeti kredit v 
preteklih letih z zapadlostjo v tekočem letu, kakor tudi sredstva za plačilo stroškov 
financiranja in upravljanja z javnim dolgom, ki so planirana na posameznih proračunskih 
postavkah. 
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V letu 2021je občina v skladu z anuitetnim načrtom odplačala del dolgoročnega kredita v 
višini 48.917,66 EUR.  
 
Občina je v letu 2021 dosegla svoj zastavljeni cilj, saj je obvladovala tveganja pri 
zagotavljanju sredstev za pravočasno odplačilo glavnice. 
 
Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 
Zajemajo sredstva za odpravo posledic naravnih ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne 
in ekološke sile ter sredstva za finančne rezerve, ki so namenjena za zagotovitev sredstev za 
naloge, ki niso predvidene s sprejetim proračunom in so nujne za izvajanje dogovorjenih 
nalog. 
 

- 2302   Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 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. 
Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah so bila v proračunu občine zagotovljena 
sredstva za proračunsko rezervo. Sredstva proračunske rezerve se lahko 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.  
 
- 23029001  Rezerva občine  
V skladu z zakonom in odlokom je občina opravila izločitev sredstev v proračunsko rezervo v 
višini 23.700,00 EUR. Višina proračunske rezerve na dan 31. 12. 2022 tako znaša 73.296,39 
EUR in se prenaša v proračunsko leto 2022. 
Pregled porabe sredstev proračunske rezerve je podan v splošnem delu zaključnega računa v 
Poročilu o porabi sredstev proračunske rezerve. 
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- 2303   Splošna proračunska rezervacija 
 
- 23039001 Splošna proračunska rezervacija  
Na osnovi določil Zakona o javnih financah ima občina oblikovano splošno proračunsko 
rezervacijo, ki je namenjena za plačila tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane, 
oziroma so planirane premalo. Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije je podana v 
poročilu o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije v splošnem delu zaključnega 
računa. 
 
 
F – MEDOBČINSKE INŠPEKCIJSKE SLUŽBE 
 
Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
 
Pravne podlage: 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o izvrševanju proračuna 
- Zakon o finančni razbremenitvi občin 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Zakon o računovodstvu 
- Zakon o javnih naročilih  
- Zakon o občinskem redarstvu 
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru in 
- Drugi predpisi in odloki. 

 
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti  
Občina Moravske Toplice je sedežna občina organa skupne občinske uprave Medobčinska 
inšpekcija in redarstvo v Tešanovcih, ki ga v skladu z dogovorom o pravicah in dolžnostih 
občin ustanoviteljic po vnaprej dogovorjenem deležu sofinancira vseh 10 občin ustanoviteljic. 
Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo s sedežem v Tešanovcih 31 so kot organ skupne 
občinske uprave ustanovile Občina Cankova, Občina Gornji Petrovci, Občina Grad, Občina 
Hodoš, Občina Kuzma, Občina Moravske Toplice, Občina Puconci, Občina Rogašovci, 
Občina Šalovci in Občina Tišina za skupno opravljanje nalog občinskih uprav na področju 
občinske inšpekcije, občinskega redarstva in urejanja prostora. V ta namen so v letu 2007 
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občine podpisnice Dogovora o pravicah in obveznostih občin ustanoviteljic »Medobčinske 
inšpekcije in redarstva« sprejele Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinska inšpekcija in redarstvo«. Delovati je začel 1. 12. 2007 in sicer na področju 
občinske inšpekcije in občinskega redarstva. 
 
Sredstva za delo Medobčinske inšpekcije in redarstva zagotavljajo občine ustanoviteljice na 
osnovi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave v deležu glede na število prebivalcev 
posamezne občine. Delež zagotavljanja sredstev je določen v 23. členu navedenega Odloka.  

Občine sredstva zagotavljajo na podlagi zahtevkov sedežne občine Moravske Toplice, v 
katerih so zajeti dejanski stroški nastali pred izdajo zahtevka. 

Občina Moravske Toplice kot sedežna občina ima v svojih bilancah na proračunski postavki 
»01,02,03, Medobčinska inšpekcija in redarstvo« zajete celotne stroške skupne občinske 
uprave v letu 2021, katere na podlagi zahtevkov pokriva vseh 10 občin ustanoviteljic.   

Delež pokrivanja stroškov, ki odpade na Občino Moravske Toplice je 20,2% vseh nastalih 
stroškov. V proračunu Občine Moravske Toplice so bila pri proračunskem uporabniku 
Medobčinska inšpekcija in redarstvo planirana sredstva za pokrivanje plač z vsemi 
pripadajočimi stroški dela in drugimi stroški za opravljanje dejavnosti za celoten organ. 
Realizacija stroškov, ki je bremenila občino Moravske Toplice v letu 2021 znaša  41.410,30 
EUR in sicer  27.526,43 EUR za pokrivanje stroškov dela z vsemi pripadajočimi dajatvami., 
2.727,00 za pokrivanje opravljenih storitev, 6.414,59 EUR za materialne stroške ter 4.742,28 
za nabavo opreme oziroma za investicijske odhodke.  

Organ skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« je v letu 2021 
obravnaval 1.299 zadev. Pri tem so upoštevane tudi prijave, ki so trenutno v reševanju in jih 
do konca koledarskega leta 2021 ni bilo možno zaključiti, so pa že uvedeni postopki za rešitev 
zadev. Gre predvsem za zadeve, ki se nanašajo na več kršiteljev (kanalizacija, odvajanje 
meteorne vode...). Upoštevane so tudi prijave, ki jih zaradi neustreznega ali manjkajočega 
odloka ni bilo mogoče reševati in čakajo na sprejetje oz. na popravek ustreznega odloka. 
Delovanje MIR v času Pandemije COVID-19 je zajeto pri vseh občinah v rubriki »ostala 
področja«, kjer so zajete tudi vse druge kršitve, ki nimajo posebej svojega področja (kršitve s 
področja gradbene zakonodaje, oskrba z vodo iz javnega vodovoda…).  
 
Medobčinska inšpektorja sta v letu 2021 obravnavala 1.135 zadev.  
Izdanih je bilo 33 odločb (niso upoštevane odločbe o odpravi odločbe, upoštevane pa so tudi 
odločbe po ZUP-u), v katerih sta v 19 primerih izrekla denarne kazni, skupaj v višini 8.000,00 
EUR, v 14 primerih pa je bil izrečen opomin.  
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Podanih je bilo 11 zahtev za sodno varstvo. V 792 zadevah sta odredila rok za odpravo 
pomanjkljivosti oziroma sta izrekla opozorilo, ali pa je bila zadeva rešena s samim 
razgovorom, v 27 primerih ni šlo za upravno stvar, 257 zadev je v reševanju, 26 zadev pa je 
bilo odstopljeno v reševanje drugim organom.  
 
Izrečene denarne kazni po letih - inšpekcija: 
2009 -   8.700,00 EUR 
2010 - 10.500,00 EUR 
2011 -   6.600,00 EUR 
2012 -   8.310,00 EUR 
2013 - 11.610,00 EUR 
2014 - 11.688,06 EUR 
2015 - 16.113,46 EUR 
2016 - 20.824,32 EUR 
2017 - 16.770,00 EUR 
2018 - 11.640,00 EUR 
2019 - 12.548,32 EUR 
2020 - 15.365,00 EUR 
2021 -   8.000,00 EUR 
 
Medobčinski redar je v letu 2021 obravnaval 164 zadev, od tega je zabeležil 102 samostojno 
ugotovljenih kršitev. Večina zadev je bila zaključena z ustnim opozorilom, vse zadeve so 
zaključene.  

 
Izrečene denarne kazni po letih - redarstvo: 
2009 -   0 
2010 -   0 
2011 -   0 
2012 -   0 
2013 -   0 
2014 -   0 
2015 -      400,00 EUR 
2016 -   1.040,00 EUR 
2017 -   1.030,86 EUR 
2018 -      610,00 EUR 
2019 -   0 
2020 -        40,00 EUR 
2021-       400,00 EUR 
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Zadeve po občinah skupaj (inšpekcija in redarstvo), po letih: 
                                           2014 2013         2012         2011         2010         2009          
1 -   Cankova            61   44             43              61             35             31              
2 -   Gornji Petrovci         133 219             78              62             49             44 
3 -   Grad            44    44        42              56             28             22 
4 -   Hodoš            23   24             29              49             38             39 
5 -   Kuzma            73   75        90              85        68              50 
6 -   Moravske Toplice       267 226           292            250           189           172 
7 -   Puconci          178 180           210            269            277           120 
8 -   Rogašovci         136 135           104            107             78             23 
9 -   Šalovci          151 154           122            107            103            24 
10 - Tišina                      103 111           102            125            100            82 
 
                                     2021           2020       2019       2018        2017      2016        2015                  
1 -   Cankova       63               71           90           40           48          56            66              
2 -   Gornji Petrovci    139             132         144         111         105          90            92 
3 -   Grad       89               83         155         177           47          46            58 
4 -   Hodoš       71               75           91           81           86          87            48 
5 -   Kuzma       71               92         113           61           65          99          163 
6 -   Moravske Toplice  293             324         370         286         293         291         300 
7 -   Puconci     217             241         181         239         236         331         316 
8 -   Rogašovci    117             118         283         110           94         108         155 
9 -   Šalovci     105             102           97           83           74         138         137 
10 - Tišina                 134            137          142         140         245         302         117 
 
Skupna velikost občin ter število prebivalcev, ki spadajo v pristojnost skupne občinske uprave 
(podatek iz leta 2020, vir: Statistični urad RS): 
   
566 km2       27.857 prebivalcev 
Zadeve po občinah v odstotkih za leto 2021:  
 
1.   Cankova    4,8 %        
2.   Gornji Petrovci            10,7 % 
3.   Grad               6,9 % 
4.   Hodoš               5,5 % 
5.   Kuzma               5,5 % 
6.   Moravske Toplice            22,6 % 
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7.   Puconci            16,7 % 
8.   Rogašovci              9,0 % 
9.   Šalovci              8,0 % 
10. Tišina             10,3 % 

 
Graf prikazuje število zadev po občinah v letu 2021 v odstotkih: 
 

 
 
1. PRIJAVE GLEDE NA VRSTE STRANK - VSE OBČINE: 
 
 - INŠPEKCIJA 
Iz naslednje tabele so razvidni prijavitelji glede na status prijavitelja: 
 

PRIKAZ STRANK 2021 
ANONIMNO 60 
FIZIČNA OSEBA 147 
LASTNA DEJAVNOST 684 
PRAVNA OSEBA 47 
OBČINA 174 
ODSTOP V REŠEVANJE 23 

SKUPAJ 1135 
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- REDAR 
Iz naslednje tabele so razvidni prijavitelji glede na status prijavitelja: 
 

PRIKAZ STRANK 2021 
ANONIMNO 35 
FIZIČNA OSEBA 17 
LASTNA DEJAVNOST                        102 
PRAVNA OSEBA 0 
OBČINA 10  
ODSTOP V REŠEVANJE 0 
                 SKUPAJ 164 
2. KRŠITVE PO PODROČJIH - VSE OBČINE SKUPAJ: 
 

Spodnji tabeli prikazujeta opredeljena področja, zoper katere so bile podane prijave oziroma 
zadeve, ki jih je medobčinska inšpekcija (1 - tabela) in redarstvo (2 - tabela) obravnavala v 
letu 2021. Prav tako je iz tabel razvidno kako so zaključene zadeve oz. ali je zadeva rešena ali 
pa je še v reševanju.  
   

2021 - INŠPEKCIJA ŠTEVILO REŠENO - UKREP 

PODROČJE VIDEZA NASELIJ (JAVNE IN DRUGE POV.) 315 
    218 x op, 96 x p, 1 x odl 
 

PODROČJE KOMUNALNIH ODPADKOV 234 

174 x op, 48 x p, 12 x odl 
(5 x zsv, 5 x odl*, 4x odl 
zup)                             

PODROČJE ZAPUŠČENIH VOZIL 0  

PODROČJE CEST 329 
242 x op, 79 x p, 8 x odl 

(2 x zsv, 6x odl zup) 

PODROČJE ODVAJANJA ODPADNIH VODA 100 
      77 x op, 21 x p, 2 x odl 
                 (1x zsv, 1x odl*) 

PODROČJE TURISTIČNE TAKSE  3                                  3 x op 

OSTALA PODROČJA 101 
     78 x op,13 x p, 10 x odl 
          (3 x zsv, 2x odl zup)             

KO NI ŠLO ZA UPRAVNO STVAR 27  

ZADEVE ODSTOPLJENE INŠ. SLUŽBAM ALI OSTALIM ORG. 26  

SKUPAJ 1135  

   

2021 - REDAR ŠTEVILO REŠENO - UKREP 

PODROČJE VIDEZA NASELIJ (JAVNE IN DRUGE POV.)  
             
           48     

 
                               48 x op  

PODROČJE KOMUNALNIH ODPADKOV            40                                40 x op 

PODROČJE ZAPUŠČENIH VOZIL              2                                  2 x op 

PODROČJE CEST 40                   39 x op, 1 x pln 

PODROČJE ODVAJANJA ODPADNIH VODA 4 4 x op 

PODROČJE TURISTIČNE TAKSE  0        

OSTALA PODROČJA 17                                17 x op                 

KO NI ŠLO ZA UPRAVNO STVAR 0  
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ZADEVE ODSTOPLJENE INŠ. SLUŽBAM ALI OSTALIM ORG. 0  

PO ZMV člen: 0  

PO ZVOZ člen: 0  

PO ZCES člen: 37. 2 2 x op  

PO ZPRCP člen: 65. in 77.  11 11 x op 

PO ZJRM 0  

SKUPAJ 164  

 
3. KRŠITVE PO PODROČJIH -  VSAKA OBČINA POSEBEJ: 

Spodnje tabele prikazujejo opredeljena področja, zoper katere so bile podane prijave oziroma 
zadeve, ki jih je medobčinska inšpekcija (1 - tabela) in redarstvo (2 - tabela) obravnavalo v 
letu 2021, v posamezni občini. Prav tako je iz tabel razviden zaključek zadeve oz. ali je 
zadeva rešena ali pa je še v reševanju.  
 
Občina Moravske Toplice  

2021 - INŠPEKCIJA ŠTEVILO 
                    
REŠENO - UKREP 

PODROČJE VIDEZA NASELIJ (JAVNE IN DRUGE POV.) 68 35xop, 33xp  

PODROČJE KOMUNALNIH ODPADKOV            57 
    30xop, 25xp, 2xodl                   

(2x odl zup)       
PODROČJE ZAPUŠČENIH VOZIL   

PODROČJE CEST 63     42xop, 21xp 

PODROČJE ODVAJANJA ODPADNIH VODA 14 
6xop, 6xp,2xodl 
(1xzsv, 1xodl*) 

PODROČJE TURISTIČNE TAKSE  3 3xop 

OSTALA PODROČJA 49 

30xop, 9xp, 10xodl 
(3xzsv, 2xodl*, 2x odl 

zup) 
KO NI ŠLO ZA UPRAVNO STVAR 9  

ZADEVE ODSTOPLJENE INŠ. SLUŽBAM ALI OSTALIM ORG. 7  

SKUPAJ 270  

** Še vedno veljaven Odlok o javnem redu in miru, globe v tolarjih in v razponu. 
 
2021 - REDAR ŠTEVILO  REŠENO - UKREP 

PODROČJE VIDEZA NASELIJ (JAVNE IN DRUGE POV.) 6 6 x op 

PODROČJE KOMUNALNIH ODPADKOV 9 9 x op 

PODROČJE ZAPUŠČENIH VOZIL 1 1 x op 

PODROČJE CEST 3 3 x op 

PODROČJE ODVAJANJA ODPADNIH VODA 0  

PODROČJE TURISTIČNE TAKSE  0         

OSTALA PODROČJA 0  

KO NI ŠLO ZA UPRAVNO STVAR 0  

ZADEVE ODSTOPLJENE INŠ. SLUŽBAM ALI OSTALIM ORG. 0  

PO ZMV člen: 0  

PO ZVOZ člen: 0  
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PO ZCES člen: 37. 0   

PO ZPRCP člen: 65. in 77. 4 4 x op 

PO ZJRM 0  

SKUPAJ 23  

 
LEGENDA: 

 
x - krat 
pln - plačilni nalog 
op - opozorilo oz. rok za odpravo pomanjkljivosti 
odl – odločba  
zsv - zahteva za sodno varstvo  
p - še v postopku (v reševanju - nerešeno) 
od - odstop zadeve 
 
**Odloki, ki jih je potrebno popraviti oz. uskladiti, da lahko MIR po njih ukrepa. 
 
V proračunu občine so bila sredstva predvidena za pokrivanje plač z vsemi pripadajočimi 
stroški dela in materialni stroški za opravljanje dejavnosti za celoten medobčinski organ, saj 
se stroški pokrivajo s sredstvi občin sopodpisnic dogovora in so evidentirana na strani 
prihodkov proračuna.  
 
Odhodki za Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo so bili realizirani v višini 203.255,66 EUR 
in so dosegli 92,35% realizacijo. V proračunskem letu 2021 so bili poleg tekočih odhodkov v 
višini 180.463,93 EUR realizirani tudi investicijski odhodki za nakup opreme ter nakup 
avtomobila v višini 22.791,73 EUR. Za nakup avtomobila so bili postopki javnega naročila 
izvedeni že v mesecu decembru 2020, podpisana je bila tudi pogodba za nakup avtomobila, ki 
pa je bil  dobavljen v začetku leta 2021. Stroški za Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo 
skupaj s stroški vodenja in opravljanja storitev nosilne občine so bili planirani v skupni višini 
233.590,00 EUR. 
  
Porabljena sredstva predstavljajo tekoče in investicijske odhodke in so bila namenjena za: 

- pokrivanje stroškov dela - plače z vsemi dodatki in pripadajočimi dajatvami ter 
ostalimi stroški dela za pet zaposlenih oseb - inšpektor svetnik-vodja MIR, inšpektor, 
redar, administrator VI in višji nadzornik v višini 144.337,49 EUR.  

- pokrivanje izdatkov za blago in storitve v višini 36.126,44 EUR, ki so bila porabljena 
za stroške pisarniškega in splošnega materiala v višini 5.850,73 EUR, električno 
energijo, vodo in komunalne storitve v višini 8.510,04 EUR, prevozne stroške in 
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storitve v višini 8.020,69 EUR, za tekoče vzdrževanje je bilo porabljenih 1.862,82 
EUR, za najemnine 10.547,20 EUR ter druge operativne odhodke 1.320,08 EUR. 

- stroške nabave opreme - v letu 2020 je bila na podlagi sklepa ustanoviteljic sklenjena 
pogodba za nabavo novega avtomobila, ki je bil dobavljen v začetku leta 2021 v 
vrednosti 19.970,00 EUR, nabavljena je bila manjkajoča pisarniška oprema v 
vrednosti 320,83 EUR, računalniška oprema v vrednosti 1.841,19 EUR in 
telekomunikacijska oprema v vrednosti 239,57 EUR.  

 
Nastali stroški dela v višini 144.337,49 EUR zmanjšani za višino izplačanih dodatkov za 
dvojezičnost ter za posebne obremenitve v času epidemije COVID predstavljajo osnovo za 
sofinanciranje s strani Ministrstva za javno upravo, Službe za lokalno samoupravo in so 
vključeni v zahtevke posameznih občin. 
Stroške vodenja in opravljanja storitev, ki jih je imela sedežna Občina Moravske Toplice so 
občine sofinancirale v višini 13.500 EUR. 
Stroški medobčinskih inšpekcij in redarstva so se razdelili med vse občine podpisnice 
dogovora. Občinam so bili posredovani zahtevki, ki pa niso v celoti realizirani. 
 
Občina Moravske Toplice ima na dan 31. 12. 2021 vzpostavljene terjatve do občin 
soustanoviteljic in sofinancerk v višini 34.671,56 EUR za izstavljene zahtevke.  
Občina Moravske Toplice je v letu 2021 bistveno zmanjšala zapadle terjatve do občin 
sofinancerk, kar je razvidno tudi iz zaključnega računa Medobčinske inšpekcije in redarstva. 
V preteklih letih je občina Moravske Toplice zalagala lastna sredstva za pokrivanje tekočih 
obveznosti Medobčinske inšpekcije in redarstva, saj je imela na dan 31. 12. 2020 za kar 
49.273,50 EUR že zapadlih in neporavnanih terjatev do občin soustanoviteljic, kar je 
nemalokrat povzročala likvidnostne težave pri uresničevanju zastavljenih ciljev. V letu 2021 
se je situacija plačevanja občin bistveno izboljšala. Tako so na dan 31. 12. 2021 ostale 
zapadle neporavnane terjatve le v višini 8.502,69 EUR ter 26.168,87 EUR še nezapadlih 
terjatev, ki se nanašajo na leto 2021 z zapadlostjo v letu 2021.   
 
Največji obseg zapadlih neporavnanih terjatev je evidentiran do Občine Šalovci in sicer 
5.999,47 EUR, medtem ko je občina Gornji Petrovci svoje zapadle neporavnane obveznosti iz 
preteklih let zmanjšala na samo 2.503,22 EUR. Vse ostale občine sofinancerke imajo 
poravnane vse že zapadle obveznosti.  
 
Dolgoročno zastavljeni cilj Medobčinske inšpekcije in redarstva je opravljanje upravnih, 
strokovnih in svetovalnih nalog občinskih uprav občin ustanoviteljic na področjih občinske 
inšpekcije in občinskega redarstva z učinkovitim reševanjem določenih situacij na območju 
občin ustanoviteljic. Cilj izvajanja nalog Medobčinske inšpekcije in redarstva je tudi 
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preventivno delovanje teh služb na terenu predvsem s komuniciranjem z ljudmi in s tem 
preprečevanjem  kršitev in nepravilnosti, ki bi lahko imele negativne posledice za ljudi. 
Medobčinska inšpekcija in redarstvo ima na področju redarstva zastavljen cilj tudi skrb za 
javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic. 
 
Letni cilji Medobčinske inšpekcije in redarstva so opravljanje upravnih, strokovnih in 
svetovalnih nalog občinskih uprav občin ustanoviteljic na svojem področju dela, predvsem 
izvajanje nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov oz. predpisov, ki jih pooblaščajo za 
inšpekcijski nadzor, sodelovanje z občinami pri reševanju posamezne problematike iz njihove 
pristojnosti ter  opozarjanje občin na morebitne neskladnosti, povezane z nadzorom. 
Na področju redarstva je cilj tudi skrb za javno in prometno varnost na območju občin 
ustanoviteljic. 
 
Zaključek 
 
Delo Medobčinske inšpekcijske službe in redarstva v letu 2021 ocenjujemo kot uspešno, saj 
smo uspeli zaključiti in rešiti 80 % vseh prejetih zadev (upoštevane so vse zadeve, tudi tiste, 
ki jih zaradi prijave ob koncu leta ni bilo možno rešiti in tiste, katerih ni bilo mogoče rešiti 
zaradi neobstoja ali neustreznega občinskega Odloka), odstotek rešenih zadev, bi bil še 
nekoliko višji, v kolikor ne bi bilo drugačnega štetja sodnih in upravnih rokov zaradi 
pandemije COVID 19, prav tako se ta »zamik«, pozna tudi pri številu izdanih odločb. V 
primerjavi z letom 2020 je število vseh zadev nekoliko upadlo, povečale so se le zadeve iz 
področja gradbene zakonodaje in cest. Je pa Medobčinska inšpekcija in redarstvo vseskozi, 
tudi v času COVID 19, nemoteno delovala in opravljala tudi dodatne naloge, ki so ji bile 
naložene z namenom preprečitve širjenja okužb, aktivno pa je sodelovala tudi s Civilno 
zaščito in z drugimi službami, ki so delovale v ta namen. 
Tudi v letu 2021 smo uspeli večino zadev zaključiti brez izdaje odločb, saj so kršitelji 
upoštevali opozorilo oz. rok za odpravo in zadevo uredili, kar ocenjujemo kot pozitivno. 
 
Skupni organ občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« je  v letu 2021 sproti in 
dosledno izvajal zakonsko naložene obveznosti in s tem pripomogel k izboljšanju in 
doslednejšemu spoštovanju predpisane zakonodaje in posledično s tem k izboljšanju položaja 
na področju komunalne in cestne infrastrukture (ureditev odpadnih voda, manj odpadkov v 
okolju, čiste ceste…), povečanju prihodkov proračuna predvsem na področju taks (turistična 
taksa) in posredno pripomogel k razvoju občine in dvigu blaginje vseh prebivalcev občine. 
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KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
V proračunskem letu 2021 je poslovanje potekalo v okviru 27 krajevnih skupnosti. Krajevne 
skupnosti kot samostojne pravne osebe se razvrščajo v proračun občine kot neposredni 
proračunski uporabniki. Financirajo se preko svojega računa in pripravljajo svoj finančni 
načrt, ki je sestavni del proračuna in tudi zaključnega računa proračuna. Krajevne skupnosti 
samostojno razpolagajo s sredstvi, ki so za njeno delovanje določena kot izvirna sredstva 
krajevnih skupnosti v skladu z Odlokom o proračunu občine za leto 2021.  
 
Izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti se tako vključujejo v bilančni del proračuna 
občine. Krajevne skupnosti so v letu 2021 razpolagale z 171.266,41 EUR  izvirnih prihodkov, 
ki so bili v celoti porabljeni za namene krajevnih skupnosti. Pregled prihodkov in porabe po 
posameznih krajevnih skupnosti je sestavni del realizacije prihodkov in odhodkov proračun 
občine za leto 2021. 
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2.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika, ki vključuje poročilo o 
doseženih ciljih in rezultatih 
 

2.2.1. Predstavitev občine 
 

2.2.1.1. Osnovni podatki občine 
 Naziv: Občina Moravske Toplice 
 Sedež:  Kranjčeva 3, Moravske Toplice 
 Matična številka: 58831647 
 Davčna številka: 62760963 
 Zakladniški podračun: 01278 – 0100012085 
 E mail: obcina@moravske-toplice.si 
 Šifra dejavnosti; 75.110 
 Površina: 144 m2 
 Število prebivalcev: 6.040  
 Število naselij: 28 

 
Občino Moravske Toplice sestavljajo naslednja naselja: 
 Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Čikečka vas, Filovci, Fokovci, Ivanci, 

Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, 
Moravske Toplice, Motvarjevci, Noršinci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, 
Sebeborci, Selo, Središče, Suhi Vrh, Tešanovci in Vučja Gomila. 

 
Občina Moravske Toplice ima tudi svoj grb. 
 

 
 
2.2.2. Opis razvoja občine 
Občina Moravske Toplice je ena izmed občin v Sloveniji, ki je bila ustanovljena 1. 1. 1995 na 
podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Ur. list RS 60/94). Sedaj 
veljaven Statut Občine Moravske Toplice je bil sprejet 8. 5. 2014 in objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 35/2014, njegova sprememba pa v Uradnem listu RS, št. 21/2015 in 25/2017.  
Občina Moravske Toplice leži na demografsko ogroženem in manj razvitem območju v 
Sloveniji. Je redko naseljena in se uvršča med občine, ki ležijo na skrajnem severovzhodu 
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Republike Slovenije tik ob meji z Republiko Madžarsko. V njej živijo tudi pripadniki 
madžarske narodne skupnosti, ki imajo pomembno vlogo pri navezavi dobrososedskih 
odnosov s sosednjo državo, predvsem pa z njenim obmejnim območjem. 
 
Del občine leži na ravninskem delu prekmurske ravnice, večji del pa je na gričevnatem delu 
Goričkega. Najvišja točka v občini je na nadmorski višini 372 m pri Svetem Benediktu v 
Kančevcih, najnižja pa na nadmorski višini 178 m. 
 
Na ravninskem delu občine je večina površin obdelana kot njive in travniki. Večina 
kmetijskih površin je dobre kvalitete, čeprav se na južnem delu pojavljajo tudi močno peščena 
in prodnata tla, ki slabo zadržujejo vlago. Suše na tem področju povzročajo velike izpade v 
proizvodnji kmetijskih pridelkov. Gozdov je na ravnem delu občine malo.  
Pravo nasprotje ravninskemu delu predstavlja gričevnat del občine, ki je na nekaterih delih 
celo več kot 40 % poraščen z gozdovi. Kvaliteta obdelovalnih površin je slabša, saj večji del 
površin spada v slabše kvalitetne razrede. Površine je poleg tega še zaradi nagiba težje 
obdelovati, zato to področje spada med področje z omejenimi možnostmi pridelave. Velik 
problem predstavlja tudi izredno velika razparceliranost skoraj celotnega gričevnatega dela 
občine.  

Geografske značilnosti občine torej dajejo poudarek na kmetijstvu – z okolju prijaznim 
kmetovanjem. Kmetijstvo je v Občini Moravske Toplice zelo pomembna dejavnost, vendar se 
srečuje z mnogimi problemi, zato že dolgo časa ni več glavni vir dohodka prebivalstva na 
podeželju, temveč postaja dopolnilna dejavnost zaposlitvam izven primarnih dejavnosti. 
Kmetijstvo ne opravlja zgolj vloge proizvajalca hrane ter industrijskih in energetskih rastlin, 
ampak v svoji večnamenski vlogi skrbi tudi za javne dobrine, kot so varovanje okolja, 
ohranjanje poseljenosti, krepitev ekonomske moči podeželja, razvoj podeželja, varno in 
kakovostno hrano. Vse to pa je pogoj za razvoj turizma v občini. Kmetijstvo pa vse bolj 
pridobiva tudi na novih funkcijah, to je naravi prijaznejše bio in ekološko kmetovanje. 

Okolju prijazno kmetovanje, neokrnjena narava, kulturne znamenitosti krajev in naravno 
bogastvo povezano s termalno-mineralno vodo, pa tvorijo vsebino turistične ponudbe.  
 
Prav Moravske Toplice, kjer je sedež občine, so se iz nekdanjega kmečkega naselja 
spremenile v pomemben zdraviliški in turistični kraj, potem ko so leta 1960 pri iskanju nafte 
pri 1417 metrih globine naleteli na vročo mineralno vodo z 72 stopinjami Celzija. 
 
Obiskovalec - turist, popotnik ali poslovnež si lahko ogleda pomembne kulturne spomenike – 
Romansko rotundo v Selu iz 13. stoletja, Plečnikovo cerkev v Bogojini, gotsko cerkev v 
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Martjancih, arheološke najdbe na Bukovnici, ki izhajajo iz bakrene dobe, etnološke 
posebnosti v občini, Lončarsko vas v Filovcih ter druge znamenitosti in značilnosti pokrajine 
kot so vinske kleti, na katerih je moč občudovati elemente stare kmečke arhitekture. 
 
Za razvoj in promocijo turistične ponudbe občine skrbi Turistično-informativni center 
Moravske Toplice. Združuje in posreduje informacije o dodatni turistični ponudbi občine: 
prenočiščih v zasebnih sobah, turističnih kmetijah, gostiščih, dobrih gostilnah, vinotočih, 
kolesarskih stezah, tematskih poteh in drugih turističnih znamenitosti.   
 
Za razvoj občine in investicijska vlaganja, občina zagotavlja sredstva iz lastnih prihodkov, iz 
zagotovljenih sredstev primeren porabe občine ter iz sredstev sofinanciranj.  Pri zagotavljanju 
sredstev za financiranje posameznih projektov so zelo pomemben vir nepovratna sredstva iz 
naslova različnih skladov Evropske unije na podlagi javnih razpisov in sredstva posameznih 
ministrstev. 
 

2.2.3. Dejavnost občine 
 
Naloge občine so opredeljene v 7. členu statuta Občine Moravske Toplice. Občina samostojno 
opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene s statutom in zakoni, 
predvsem pa: 
 normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, 
 upravlja občinsko premoženje, 
 omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, 
 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega 

sklada stanovanj, 
 skrbi za lokalne javne službe, 
 zagotavlja in pospešuje vzgojno izobraževalno in zdravstveno dejavnost, 
 pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok 

in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, 
 pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, 
 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 

odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 
 ureja, gradi in vzdržuje javno infrastrukturo, 
 skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč, 
 ureja javni red v občini ter 
 v okviru lokalnih zadev javnega pomena opravlja tudi druge naloge. 
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Obveznost občine na različnih področjih njenega dela določajo številni področni zakoni in 
podzakonski akti, ki jih morajo občine upoštevati pri izvajanju svojih nalog. 
 

2.2.4. Organiziranost občine  
 
Predstavitev vodstva  in najpomembnejših organov občine 
Organizacijo Občine Moravske Toplice in njene organe določa 10. člen statuta občine. Občina 
je organizirana preko treh organov in sicer: 
 občinski svet 
 župan 
 nadzorni odbor občine. 

 
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih 
volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in 
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov. 
 
Občina ima tudi svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin; svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu; odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada; štab civilne zaščite ter 
druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon.  
 
2.2.4.1. Občinski svet 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
Občinski svet šteje 15 članov izmed katerih dva člana zastopata interese madžarske 
narodnosti. Člani občinskega sveta svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Njihova naloga je, 
da odločajo o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.  
V okviru svojih pristojnosti občinski svet:  
-  sprejema statut občine, 
-  sprejema poslovnik občinskega sveta, 

-  sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,  

-  sprejema odloke in druge občinske akte,  

- sprejema občinski proračun in zaključni račun občine,  

- imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega    
sveta,  

- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede odločitev občinskega sveta,  

- v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave 
ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih 
podjetjih, 
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- odloča o cenah storitev javne gospodarske službe,  

- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.  
 
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.  
 
V letu 2021 so delovala naslednja stalna delovna telesa in komisije občinskega sveta: 

 Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, 

 Odbor za lokalno infrastrukturo, 

 Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, kulturo, šport in turizem, 

 Odbor za zaščito in reševanje, 

 Odbor za kmetijstvo, 

 Komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje, 

 Statutarno pravna komisija ter 

 Svet za varstvo javnih dobrin. 
 

Odbori štejejo 7 članov, komisiji pa 5 oziroma 3 člane. Število članov posameznega 
delovnega telesa občinskega sveta in delovno področje je določeno v poslovniku občine. 
 
Občinski svet lahko ustanovi občasna delovna telesa s sklepom, s katerim določi naloge 
delovnega telesa in število članov. Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed 
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. 
 
2.2.4.2. Župan 
Župan občine predstavlja in zastopa občino, sklicuje in vodi seje občinskega sveta, vodi 
občinsko upravo in je odgovoren za izvrševanje proračuna občine. Izvolijo ga volivci na 
neposrednih in tajnih volitvah. Mandatna doba traja 4 leta.  
 
Župan Občine Moravske Toplice je Alojz Glavač, ki svojo funkcijo opravlja poklicno. Zakon 
določa, da ima občina najmanj enega podžupana, ki ga izmed članov občinskega sveta 
imenuje župan. Župan je s sklepom imenoval dva podžupana, ki svojo funkcijo od 1. 4. 2019 
opravljata nepoklicno.  
 
2.2.4.3. Nadzorni odbor 
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Ima 5 članov, ki jih je 
imenoval občinski svet. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter 
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- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
 
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja 
občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih 
podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in 
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje 
učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. 
 
2.2.4.4. Občinska uprava 
Občinska uprava kot enovit občinski organ v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti 
občine izvaja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge iz občinske pristojnosti, za 
zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev. Odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji ter 
opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.  
Sedež občinske uprave je v Moravskih Toplicah, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, z 
uradnim elektronskim naslovom obcina@moravske-toplice.si in naslovom spletne strani 
www.moravske-toplice.si. Organizirana je z Odlokom o organizaciji in delovnem področju 
Občinske uprave Občine Moravske Toplice.  
 
V občinski upravi Občine Moravske Toplice je bilo v preteklem letu sistemiziranih 14 
delovnih mest, od tega 1 položajno delovno mesto - direktor občinske uprave, 4 uradniška 
delovna mesta in 9 strokovno tehničnih delovnih mest. Na dan 31. 12. 2021 je bilo zasedenih 
14 delovnih mest.  
 
Skozi celo leto 2021 se je izvajalo strokovno izobraževanje zaposlenih preko seminarjev s 
poudarkom na dodatnih strokovnih znanjih za posamezno delovno mesto ter v skladu s 
potrebami po posameznih delovnih mestih. Delavcem je bilo omogočeno usposabljanje za 
imenovanje v naziv ter šolanje ob delu za pridobitev višje izobrazbe.  
 
2.2.4.5. Medobčinska inšpekcija in redarstvo 
Občina Moravske Toplice je sedežna občina organa skupne občinske uprave Medobčinska 
inšpekcija in redarstvo (MIR) v Tešanovcih, ki ga v skladu z dogovorom o pravicah in 
dolžnostih občin ustanoviteljic po vnaprej dogovorjenem deležu sofinancira vseh 10 občin 
ustanoviteljic. MIR je bil ustanovljen na osnovi Zakona o lokalni samoupravi, v katerem je 
določeno, da lahko občina za opravljanje nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in 
drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, ustanovi občinsko 
inšpekcijo. Tako MIR izvaja nadzor na osnovi občinskih predpisov občin ustanoviteljic in 
odloča o prekrških na prvi stopnji.  
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- Medobčinsko redarstvo: 
Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa Zakon o občinskem redarstvu ali na 
podlagi zakona izdan občinski predpis. 
V okviru in v skladu s predpisi in z občinskim programom varnosti skrbi občinsko redarstvo 
za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno: 

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, 
- varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, 
- skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, 
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine, 
- vzdrževati javni red in mir. 

 
- Inšpekcijsko nadzorstvo:  

Občinska inšpektorja izvajata nadzorstvo v obliki:  
- rednih in izrednih pregledov 
- kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primeru naložene odprave nepravilnosti,  
- koordiniranih akcij z ostalimi inšpektorati in policijo,  
- pogoste prisotnosti na terenu in preventivnega delovanja s sprotnim opozarjanjem na 

predpisane obveznosti.  
 
V MIR je bilo v preteklem letu sistemiziranih 5 delovnih mest in sicer: 1 inšpektor svetnik – 
vodja MIR, 1 inšpektor, 1 višji nadzornik, 1 občinski redar in 1 administrator VI. Zasedena so 
bila vsa delovna mesta. 
 

2.2.5. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
 
2.2.5.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 
Pri izdelavi računovodskih izkazov in pri izvrševanju proračuna Občine Moravske Toplice v 
letu 2021 so bili upoštevani naslednji predpisi: 

 Zakon o javnih financah 

 Zakon o računovodstvu  

 Zakon o financiranju občin 

 Zakon o izvrševanju proračuna (ZIPRS) 

 Zakon o finančni razbremenitvi občin ( ZFRO 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava  
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 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava  

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu  

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev   

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna  

 Slovenski računovodski standardi, ki niso v nasprotju z Zakonom o računovodstvu 

 Drugi predpisi, pravila in navodila Ministrstva za finance ter drugi državni predpisi 

 Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2021 s spremembami ter 

 Statut in drugi odloki in predpisi občine. 
 
2.2.5.2.  Dolgoročni razvojni cilji občine 
Občina Moravske Toplice ima dolgoročne razvojne cilje zastavljene z Načrtom razvojnih 
programov občine za obdobje 2021-2024, ki odraža razvojno politiko občine na področju 
investicijskih vlaganj in državnih pomoči v naslednjih štirih letih, oziroma do zaključka 
posameznega projekta. Načrt razvojnih programov predstavlja osnovo za izvajanje sprejetih 
programov in projektov, ki se financirajo iz lastnih sredstev občine, iz sredstev državnega 
proračuna in iz evropskih sredstev. V Načrt razvojnih programov so torej vključeni projekti, 
ki niso vnaprej in direktno določeni s posameznimi zakoni in tako odražajo razvojno politiko 
občine.  
 
Načrt razvojnih programov za obdobje 2021 do 2024 je bil sprejet v okviru proračuna za leto 
2021 in spremenjen s spremembo proračuna za leto 2021. Skupna vrednost projektov za leto 
2021 je bila ocenjena na 21.855.354,71 EUR. Načrt razvojnih programov občine se v skladu s 
predpisi vsako leto dopolnjuje in usklajuje ob sprejemanju proračuna. Z rebalansom 
proračuna za leto 2021 se je načrt razvojnih programov zmanjšal in je znašal 11.457.681,53 
EUR. 
 
S sprejetjem proračunom za leto 2021 in posledično s sprejetim Načrtom razvojnih 
programov smo v občini sprejeli globalne razvojne usmeritve občine in določili programe, 
pravice porabe in vse javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. 
V okviru tega smo si zastavili tudi globalne cilje, ki jih v prihodnjih letih želimo doseči ter 
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prednostne naloge, po posameznih programskih področjih delovanja pa tudi letne cilje, s 
pomočjo katerih se zastavljeni globalni cilji tudi uresničujejo. 
Doseganje oziroma izvrševanje zastavljenih ciljev v letu 2021 na investicijskem področju je 
podrobneje predstavljeno v obrazložitvi Načrta razvojnih programov občine za leto 2021. 
 
Občina si je dolgoročno zastavila izjemno zahtevne cilje – projekte, predvsem na področju 
varstva okolja, vodooskrbe, cestne infrastrukture in turizma. Tako so dolgoročni razvojni cilji 
občine predvsem naslednji: 
 
- Urejanje komunalne infrastrukture:  

 zagotovitev neoporečne vode v občini z izgradnjo oziroma rekonstrukcijo 
vodovodnega sistema z lastnimi projekti in v okviru nadaljevanja projekta 
»Pomurski vodovod« v vseh naseljih, kjer primanjkuje zdrave pitne vode  

 izgradnja in posodobitev občinskega cestnega omrežja z investicijskim 
vzdrževanjem ter postopnim asfaltiranjem javnih poti v naseljih občine 

 komunalno urejanje zazidljivih območij 
 varovanje okolja in ravnanje z odpadki s sanacijo identificiranih divjih odlagališč 

ter nadaljnje sofinanciranje ureditve Centra za ravnanje z odpadki Puconci, ki je 
projekt širšega pomena, saj se vanj vključujejo pomurske občine, izgrajen pa je bil 
ob finančni pomoči države in Evropske skupnosti 

 
- Izvajanje zakonsko predpisanih lokalnih zadev javnega pomena in izvirnih nalog občine: 

 skrb za nadaljnji razvoj sistema za zaščito, reševanje in pomoč z zagotovitvijo 
sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejše gasilske zaščitne, reševalne in druge 
opreme v skladu z razvrstitvijo in s programom opremljanja gasilskih enot 

 nadaljevati z izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov 
 nadaljnja podpora razvoju turizma v občini z ureditvijo infrastrukture, ki je 

potrebna za razvoj turizma in drugih turističnih objektov 
 izgradnja oziroma adaptacija osnovnošolskih objektov in urejanje pogojev za 

osnovnošolsko izobraževanje 
 skrb za urejanje objektov kulturnega pomena 
 podpora in skrb za izvedbo razvojnih projektov na področju narodnosti 
 gradnja in vzdrževanje športnih objektov 
 skrb za predšolsko vzgojo in vzdrževanje vrtcev v občini 
 urejanje okolja ter s tem povezana izgradnja infrastrukturnih objektov 
 varovanje okolja in naravnega bogastva ter  
 druge naloge lokalnega pomena. 
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2.2.5.3.  Letni cilji občine 
Letni cilji Občine Moravske Toplice so zapisani v sprejetem oziroma veljavnem proračunu 
občine za proračunsko leto, to je za leto 2021 in so vidni iz posameznih obrazložitev 
proračuna, rebalansa in Načrta razvojnih programov Občine Moravske Toplice. Letni cilji so 
po posameznih področjih porabe naslednji: 
 
- Politični sistem  

 zagotavljanje sredstev za delovanje političnega sistema 

 
- Lokalna samouprava  

 nabava in zamenjava najnujnejše opreme za delovanje občinske uprave ter 
Medobčinskih inšpekcijskih služb in redarstva 

 zagotavljanje materialnih pogojev dela občinske uprave in Medobčinskih 
inšpekcijskih služb 

 
- Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

 zagotavljanje sredstev za funkcioniranje sistema za zaščito, reševanje in pomoč z 
zagotovitvijo sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejše gasilske zaščitne, 
reševalne in druge opreme.  

 
- Notranje zadeve in varnost 

 Zagotavljanje sredstev za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu 

 
- Trg dela in delovni pogoji 

 Sofinanciranje javnih del ter s tem povečati zaposljivost 
 
- Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

 Financiranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu v skladu s Pravilnikom o 
dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva  

 Zagotavljanje sredstev za razvoj in prilagajanje podeželskih območij - obnovo 
vasi, kamor se uvršča ureditev infrastrukture na podeželju - sredstva za ureditev 
vaških cest in poljskih poti.  

 Nadaljevanje postopkov za izvedbo agromelioracij v k.o. Martjanci in k.o. 
Noršinci,  

 Nadaljevanje z vzdrževanjem gozdnih cest 
 Skrb za zapuščene živali 
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- Cestni promet 

 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…) 

 Investicijsko vzdrževanje z manjšimi obnovami in rekonstrukcijami na lokalnih 
cestah in javnih poteh po celotni občini Moravske Toplice v skladu s programom 
investicijskega oziroma tekočega vzdrževanja 

 Sanacije manjših zemeljskih plazov ob in na cestni infrastrukturi 
 Nadaljevanje izgradnje križišča pred Moravskimi Toplicami z dograditvijo 

pločnika ob Kranjčevi ulici 1 
 Ureditev Levstikove ulice v Moravskih Toplicah 
 Ureditev ceste v Sebeborcih 
 Ureditev manjših odsekov cest v Bogojini, Prosenjakovcih, Lončarovcih, 

Ivanjševcih, Berkovcih in Bukovnici 
 Ureditev ceste s pločnikom in JR v Prosenjakovcih in Fokovcih 
 Ureditev pločnikov in vodovoda na Ivancih 
 Rekonstrukcija ceste v Ivanovcih, v Krncih 
 Ureditev ceste v Andrejcih 
 Ureditev ceste v Kančevcih in solarne razsvetljave 
 Ureditev priključka Lukačevcih v Mlajtincih z odsekom pločnika 
 Ureditev in rekonstrukcija cest v Selu 
 Rekonstrukcija ceste v Vučji Gomili z mostom 
 Rekonstrukcija mostu v Kančevcih 
 Ureditev komunalne opreme novega kraka Ulice na Bregu 
 Rekonstrukcija ulice na Bregu 
 Ureditev ceste Martjanci proti črpališču 
 Pridobitev potrebne projektne dokumentacije za ureditev cest v Ivanjševcih, Selu, 

Kančevcih, Andrejcih, Bogojini, Berkovcih in drugih za potrebe izgradnje v 
naslednjih proračunskih obdobjih 

 Rekonstrukcija posameznih cest  v občini kot so ceste v Suhem Vrhu, Moravskih 
Toplicah, in drugih manjših odsekov 

 Sanacija cestnih objektov in prepustov 
 upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne 

signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja, kategorizacija cest, banka 
cestnih podatkov ter gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih 
postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, 
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 zagotavljanje sredstev za plačilo električne energije na javni razsvetljavi za 
celotno območje Občine Moravske Toplice  

 zagotavljanje sredstev za vzdrževanje javne razsvetljave kot rednemu vzdrževanju 
cestne razsvetljave in vzdrževanju ulične razsvetljave z zamenjavo svetilk in 
popravilom dotrajane ulične razsvetljave ter prenovo javne razsvetljave v občini. 

 Zagotavljanje sredstev za pridobitev dokumentacije in izgradnja ter prenova javne 
razsvetljave na območjih, kjer sovpada sočasna gradnja z telekomunikacijami in 
elektro omrežjem oziroma rekonstrukcijo cestišč - v Selu, Berkovcih, Ivanjševci, 
 Sebeborci, Suhi vrh, Ivanovcih, Krncih in Andrejcih. 
 

- Spodbujanje razvoja turizma 
 zagotavljanje podpore razvoju turizma in ureditvi infrastrukture v Občini 

Moravske Toplice, ki je nujno potrebna za razvoj turizma kot so posamezne ceste 
(rekonstrukcije Delavske ulice), pločniki (dograditev pločnika Delavske ulice, na 
delu Dolge ulice), kolesarske (projekti za kolesarsko povezava Gančani – 
Bogojina), in pohodne poti, javna razsvetljava ter drugi objekti 

 zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje Turistično informativnega centra 
Moravske Toplice,  

 zagotavljanje pogojev in sredstev za izvajanje posameznih evropskih projektov 
 
- Varovanje okolja in ravnanje z odpadki in odpadno vodo 

 organiziranje spomladanske akcije čiščenja okolja, odvoz kosovnih odpadkov po 
sistemu  na klic ter odvoz nevarnih odpadkov  

 združevanje dela sredstev iz naslova najemnine na proračunskem skladu za 
sofinanciranje nabave opreme regijskega zbirnega centra za ravnanje z odpadki 
CERO v Puconcih 

 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav 
 zagotavljanje sredstev za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja, črpališč in 

čistilnih naprav kot rednega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja v občini 
 zagotavljanje sredstev za izgradnjo individualnih priklopov na kanalizacijsko 

omrežje na območju že izgrajenega omrežja Občine Moravske Toplice  
 Kanalizacijski tlačni vod Martjanci – ČN s črpališčem 
 Izgradnja kanalizacij - kanalizacijski krak s črpališčem v Sebeborcih, projekti za 

kanalizacijo v Bogojini (Podlipje), izdelana dokumentacija za kanalizacijo 
Bogojina - Čereg 
 

- Izboljšanje stanja okolja  
 Ukrepi za zaščito Moravskih Toplic pred poplavami  
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 zagotavljanje sredstev za pridobitev dokumentacije za sistemsko ureditev odvodnje 
v Filovcih  

 Vzdrževanje občinskih vodotokov 
 

- Prostorsko načrtovanje 
 Glavni poudarek je v pripravi Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) ter 

programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini - spremembe OPN in izdelava 
OPPN  
  

- Oskrba z vodo 
  Izgradnja sekundarnih vodovodnih krakov za priključitev na izgrajeno vodovodno 

omrežje  v okviru projekta »Pomurski vodovod sistem B« I. faza 
  zagotovitev sredstev za izgradnjo vodovodnih priključkov  
  Izgradnja vodovodnih krakov v Moravskih Toplicah, Sebeborcih, Suhem vrhu, Selo 
 Pričetek aktivnosti za obnovo vodovoda v Ivancih  
 Priprava dokumentacije za obnove vodovodnega omrežja v Tešanovcih, 

Mlajtincih, Bogojini in Lukačevcih 
 Priprava dokumentacije za gradnjo vodovoda Rimska čarda,  
 sanacija in širitev vodovodnih omrežij na območju celotne občine Moravske 

Toplice 
  Priprava dokumentacije za izgradnjo Pomurskega vodovoda II faza 
  Priprava potrebne dokumentacije za predvidene izgradnje v prihodnjih letih 

 
- Druge komunalne dejavnosti 

    zagotovitev sredstev za rekonstrukcije in adaptacije objektov po naseljih v občini 
    ureditev avtobusnih postajališč in parkirišč 
    ureditev drugih objektov javnega pomena 
 

- Nakup zemljišč 
 zagotovitev sredstev za odkupe zemljišč, ki so povezana z izvedbo investicij kot 

so  ureditev komunalne infrastrukture (ceste, prečrpališča, parkirišča ter druge 
javne potrebe). Odkupi zemljišč se vršijo v skladu z letnim načrtom in projekti 
 

- Zdravstveno varstvo 
 zagotavljanje sredstev za mrliško ogledno službo  

 
- Kultura, šport in nevladne organizacije 

 zagotovitev sredstev za delovanje kulturnih ustanov (PIŠK, galerija, muzej…) 
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 zagotavljajo se sredstva za najnujnejša vzdrževalna dela na objektih kulturnega 
pomena 

 zagotavljanje sredstev za sofinanciranje stalne zbirke v galeriji, odkup muzealij v 
muzeju, nabave knjig v knjižnici… 

 zagotavljanje finančnih podpor in skrb za izvedbo projektov za ohranjanje narodne 
identitete na področju narodnosti 

  zagotavljanje sredstev za izvajanje programov športnih društev 
  sredstva za gradnjo in vzdrževanje športnih objektov  

 
- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

 zagotovitev sredstev za delovanje Vrtcev občine Moravske Toplice ter pokrivanje 
razlike v ceni za slehernega otroka iz občine Moravske Toplice, ki obiskuje vrtec 
in ne glede na to, kateri vrtec obiskujejo (v občini ali izven nje) 

 tekoča in investicijsko vzdrževalna dela na objektih vrtcev in okolice 
 

- Osnovno šolstvo 
 zagotovitev sredstev za delovanje osnovnih šol v občini (OŠ Bogojina, Dvojezična 

osnovna šola Prosenjakovci in OŠ Fokovci) 
 zagotavljanje sredstev za nadstandardne programe osnovnih šol 
 zagotavljanje sredstev za nujne investicije v osnovnih šolah 
 Rekonstrukcija in novogradnja zunanje učilnice in nadstreška I. triade DOŠ 

Prosenjakovci 
 Zagotavljanje sredstev za pripravo dokumentacije za vrtec Bogojina in razširitev 

šole Bogojina 
 Tekoča vzdrževanja v smislu zagotavljanja sredstev za najnujnejša vzdrževalna 

dela na vseh treh šolah 
 Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje dejavnosti glasbene šole Murska Sobota 

in Beltinci 
 Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze 
 Regresiranje prevozov otrok v šolo 
 Sofinanciranje šole v naravi 
 Zagotavljanje sredstev za štipendije v Občini Moravske Toplice 

 
- Socialno varstvo 

 zagotavljanje sredstev za programe socialnega varstva občanov, 
 zagotovitev sredstev za varstvo starejših občanov v domovih,  
 zagotovitev sredstev za pomoč družini na domu, 
 enkratne denarne pomoči, 
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 pomoč staršem ob rojstvu otroka in 
 druge pomoči v obliki transferov. 

 
2.2.5.4.  Ocena uspehov in doseganje zastavljenih ciljev 
Po zaključnem računu proračuna občine Moravske Toplice za leto 2021 so (iz vseh treh 
bilanc) realizirani naslednji prejemki in izdatki: 
 
- Prejemki 8.975.762,53 EUR 
- Izdatki 8.769.585,76 EUR 
- Povečanje sredstev na računih 206.176,77 EUR 

 
Prejemki  so razvidni iz naslednje tabele 49: 
 

Konto Naziv bilance 
Veljavni 
proračun Realizacija Indeks 

    2021 2021 5=4/3 

1 2 3 4 5 

70-74 Bilanca prihodkov in odhodkov 10.325.011,14 8.975.762,53 86,93 

75 Račun finančnih terjatev in naložb 0 0,00 0,00 

50 Račun financiranja 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ PREJEMKI 10.325.011,14 8.975.762,53 86,93 
 
Realizacijo prejemkov občinskega proračuna v letu 2021 ocenjujemo kot uspešno. Dosegli 
smo 87% načrtovanih prihodkov proračuna, kar je za leto 2021 zadovoljivo, saj je tako kot v 
letu 2020 tudi v letu 2021 epidemiološka situacija vplivala na sredstva iz naslova turistične 
takse in s tem na izvajanja projektov, ki se financirajo iz namenskih prihodkov.  
 
Skupni izdatki znašajo 8.769.585,76 EUR in so razvidni iz naslednje tabele 50: 
 

Konto Naziv bilance Veljavni proračun Realizacija Indeks 

    2021 2021 5=4/3 

1 2 3 4 5 

40-43 Bilanca prihodkov in odhodkov 12.145.236,82 8.710.668,10 71,72 

44 Račun finančnih terjatev in naložb 10.000,00 10.000,00 0,00 

55 Račun financiranja 49.000,00 48.917,66 0,00 

  SKUPAJ ODHODKI 12.204.236,82 8.769.585,76 71,86 
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Izdatki so realizirani v okviru načrtovanih z upoštevajočimi plačilnimi roki. V letu 2021 
občina kljub nastali situaciji ni imela težav z zagotavljanjem likvidnostnih sredstev, saj je bila 
izvedba projektov planirana glede na pričakovani finančni tok. 
 

Pri sami oceni zastavljenih ciljev je potrebno upoštevati večjo fizično realizacijo projektov, 
kot je finančna realizacija, zaradi upoštevanja plačilnih rokov za investicije, ki so v skladu z 
veljavno zakonodajo 30. dan od datuma elektronsko prejetega dokumenta, ki izkazuje 
izvršena dela.  
Ob vseh ugotovljenih dejstvih je ocena realizacije odhodkov pozitivna, saj se na dan 31. 12. 
2021 ne evidentirajo zapadle in neplačane obveznosti. Del obveznosti, ki pa so na dan 31. 12. 
2021 evidentirane kot pogodbene obveznosti in so se dela oziroma storitve že začele izvajati v 
letu 2021 oziroma se bodo šele začele izvajati, se bodo pokrile v proračunskem letu 2022 iz 
naslova neporabljenih sredstev v letu 2021 oziroma iz naslova nerealiziranih realnih terjatev 
iz leta 2021.    
 
Občina Moravske Toplice ja tako kot v preteklih letih tudi v letu 2021 izpolnjevala vse 
obveznosti v zakonsko predpisanih rokih. Prav tako je prevzemala obveznosti v skladu s 
sprejetim proračunom in v skladu z realiziranimi prejemki proračuna, kar pomeni, da ob 
koncu proračunskega leta nima neporavnanih zapadlih obveznosti. 
 
Nedokončani projekti v proračunskem letu 2020, ki so bili preneseni in vključeni v proračun 
2021 so v letu 2021 tudi zaključeni ali pa se aktivnosti nadaljujejo s predvideno dinamiko. 
Novo planirani projekti so v večini tudi izvedeni, pri čemer so nekateri izvedeni le fizično 
oziroma so še v fazi izvedbe, finančni del pa je zaradi plačilnih rokov prenesen v leto 2022. 
 
Opisno je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana v vsebinskem delu poročila o 
realizaciji posameznih projektov. 
Ugotovimo lahko, da je bila večina zastavljenih ciljev v veliki meri tudi dosežena. Predvideni 
projekti so v letu 2021 tudi izvedeni oziroma so v fazi izvajanja. Večina na novo začetih 
investicij je bilo v letu 2021 tudi izpeljanih in končanih v predvidenem obsegu in začrtani 
dinamiki gradenj. Končani projekti so predani svojemu namenu. 
Velika pozornost je bila namenjena tudi pravočasni pripravi investicijske in projektne 
dokumentacije, ki je potrebna za kandidiranje na različnih razpisih za nepovratna sredstva v 
prihodnjih letih. 
Tako je občina pri izvrševanju proračuna sledila zastavljenim dolgoročnim ciljem proračuna, 
s poudarkom na izvrševanju zastavljenih letnih ciljev. 
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V proračunskem letu 2021 so bile realizirane naloge, ki so bile najprej opredeljene v 
sprejetem proračunu, nato pa korigirane z rebalansom proračuna in s prerazporeditvami 
župana. 
 
Občinska uprava je kljub določenim spremembam in oteženem delu zaradi epidemije tekoče 
izvajala naloge v smislu »servisa« občanom in vsem drugim predvsem nepridobitnim 
organizacijam.  
 
2.2.5.5. Razporeditev presežka 
 
V bilanci zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021 je na dan 31. 
12. 2021 ugotovljen saldo sredstev na računih v višini 206.176,77 EUR. Tako na dan 31. 12. 
2021 znaša saldo nerazporejenih sredstev skupaj s sredstvi iz preteklih let 2.085.402,45 EUR 
in se prenaša v leto 2022.  
Od tega izkazuje občina na dan 31. 12. 2021 pozitiven saldo v višini 1.938.490,19 EUR, 
krajevne skupnosti pa razpolagajo s sredstvi v višini 146.912,70EUR. 
 
Neporabljena sredstva oziroma skupni saldo na računih na dan 31. 12. 2021 se namenja za 
pokrivanje obveznosti, ki se nanašajo na leto 2021 in so bile predvidene s proračunom za leto 
2021, jih pa v skladu s proračunsko zakonodajo ni bilo možno realizirati.  
Presežna sredstva krajevnih skupnosti se prenesejo pri posameznem proračunskem 
uporabniku kot neporabljena sredstva v prihodnje leto z namenom pokritja tekočih nastalih 
stroškov.   
 
V proračun leta 2022 pa se vključujejo za pokrivanje nastalih obveznosti tudi sredstva, ki so 
bila predvidena v proračunu 2021 in se pričakuje, da bo denarni tok realiziran v letu 2022. 
  
A/ Realne terjatve 
Realne terjatve, ki jih ima Občina Moravske Toplice in se bodo vključile v proračun 
prihodnjega leta so: 
- terjatve iz naslova projekta »Trajna mobilnost na podeželju« v višini 20.131,00 EUR,  
- sredstva za izvedbo zaključenega projekta GarDEN (5 in 6. končno poročilo) v višini 

36.530,69 EUR, 
- sredstva za izvedbo projekta »Evropski teden mobilnosti« v višini 10.000,00 EUR,  
Navedena sredstva v skupni višini 66.661,69 EUR se vključijo med prihodke proračuna za 
leto 2022 z namenom pokrivanja prenesenih obveznosti iz leta 2021. 
 
B/Namenska sredstva 
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V letu 2022 je potrebno iz presežnih sredstev proračuna občine na dan 31. 12. 2021 zagotoviti 
namensko neporabljena sredstva v letu 2021 in jih vključiti v proračun za leto 2022.  
Med taka namenska sredstva spadajo sredstva za narodnostne potrebe v višini 23.922,25 
EUR. 
 

C/ Proračunske obveznosti iz leta 2021 
To so obveznosti, ki niso bile realizirane v letu 2021 zaradi vsebinskih in tehničnih razlogov 
in so glede na vnaprej dogovorjene in zastavljene cilje iz lanskega leta potrebne, oziroma gre 
za potrebe, ki so nastale tekom obdobja in so bile sprejete z rebalansom proračuna za leto 
2021. Navedene obveznosti predstavljajo obveznosti na podlagi izdanih naročilnic in 
podpisanih pogodb oziroma na podlagi zastavljenega programa, ki ga ni bilo možno realizirati 
v letu 2021 in se vključijo v proračun za leto 2022 ter pokrijejo iz stanja sredstev na računu na 
dan 31. 12. 2021 oziroma iz presežnih sredstev proračuna. 
 
Tabela 48: Obveznosti nastale v letu 2021, ki se prenašajo v proračun za leto 2022 

Zap št.  Opis 

ZNESEK 
prevzetih 
obveznosti 

1. 
Storitve opravljene z varovanjem zdravja na delovnem 
mestu in izobraževanja 1.674,00 

2. 
Pogodbena obveznost za nabavo računalniške in druge 
opreme občinske uprave 3.545,84 

3. Vzdrževanje javnih površin 3.879,91 

4. Zavarovanje premoženja občine in občinske uprave 8.340,94 

5. Geodetske storitve in parcelacije 3.577,91 

6. Obveznost za opremljanje gasilskih enot 13.588,08 

7. 
Pogodbena obveznost za nabavo gasilskega vozila PGD 
Selo 15.000,00 

8. 
Pogodbena obveznost za nakup gasilskega vozila PGD 
Noršinci 11.000,00 

9. 
Zagotovljena sredstva za nakup gasilskega vozila PGD 
Bogojina 35.000,00 

10. Obveznost za izplačilo subvencij v kmetijstvu 560,00 

11. Obveznost za sanacijo cest-vzdrževanje cest 78.069,78 

12. Obnova LC po programu v občini 31.730,00 

13. Gradnja križišča Moravske Toplice 43.870,00 

14. Odkupi zemljišč za Pločnik z JR Fokovci 5.000,00 

15. 
Odkupi zemljišč za pločnik z JR Ivanci s spremembo 
dokumentacije 10.000,00 
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16. Rekonstrukcija ceste v Ivanjševcih 37.184,27 

17.  Rekonstrukcija mostu v Kančevcih 101.100,00 

18. Rekonstrukcija priključka Lukačevci v Mlajtincih 20.000,00 

19. 
Izdelava geodetskega načrta za rekonstrukcijo Ulice na 
Bregu 12.000,00 

20. Priprava PID, PGD in PZI za cestne objekte 11.463,95 

21. Javna razsvetljava Berkovci 29.730,83 

22. izdelava dokumentacije javna razsvetljava Sebeborci 7.000,00 

23. Vzdrževanje JR 10.561,73 

24. Javna razsvetljava v Središču proti pokopališču 6.985,94 

25. Izdelava strokovnih podlag za poslovno cono Bogojina 16.622,97 

26. Sofinanciranje programov-promocija občine 2.934,80 

27. ureditev pohodnih poti 3.976,91 

28. Dokumentacija Večnamenska dvorana Moravske Toplice 132.740,20 

29. postavitev turistične signalizacije 12.097,62 

30. Izgradnja javne razsvetljave Cuber 10.000,00 

31. Ureditev novoletne razsvetljave 25.599,12 

32.  
Delež občine pri sofinanciranju ureditve zbirno sortirnega 
centra Puconci 7.740,79 

33. Dokumentacija kanalizacija Čereg Bogojina 6.064,64 

34. Izgradnja kanalizacije Podlipje 10.000,00 

35. Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav in kanalizacij 106.694,63 

36. Izdelava elaborata spremembe GJS 3.178,46 

37. 
priprava izhodišč za prve spremembe in dopolnitve OPN in 
izdelava OPPN 57.948,50 

38. Idejna zasnova za vrtec Bogojina 5.114,76 

39. Izgradnja vodovoda Ivanci 20.000,00 

40. Izdelava dokumentacije za vodovod Mlajtinci 5.688,86 

41. projektna dokumentacija za vodovod Tešanovci 14.387,00 

42. Izgradnja vodovoda Kratka ulica 10.000,00 

43. Izdelava IZP vodovod Rimska Čarda 1.170,00 

44. izgradnja vodovodnih priključkov 5.297,02 

45. popravilo hidrantov 3.707,20 

46. Nadgradnja vodovoda sistem B 143.384,77 

47. Ureditev komunalnih in drugih objektov v naseljih 50.000,00 

48. Objave v javnih medijih 2.825,61 

49. Vzdrževanje športnih objektov po razpisu 4.018,69 

50. Izgradnja biološke čistilne naprave v vrtcu v Fokovcih 19.137,45 
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51. Novogradnja in rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci 100.595,05 

    1.281.788,23 
   Namenske obveznosti   

52. Tekoče obnove objektov KS in društev 86.441,48 

53. Vzdrževanje in urejanje objektov KS 315.187,97 

54. Sredstva za nabavo gasilske opreme  13.500,00 

55. Nakup zemljišč 250.000,00 

56. Pokrivanje stroškov dejavnosti Muzej Murska Sobota  28.046,55 

      

    693.176,00 
      

 
Vse ugotovljene obveznosti se po sprejemu zaključnega računa vključijo v že sprejeti 
proračun Občine Moravske Toplice za leto 2022 kot obveznosti iz preteklih let po predpisani 
klasifikaciji in proračunskih postavkah. Z vključitvijo obveznosti se temu primerno spremeni 
veljavni proračun za leto 2022 in Načrt razvojnih programov za leto 2022. 
 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je podrobno podana v zaključnem računu 
občine, ki je sestavljen iz splošnega in posebnega dela ter obrazložitve k obema deloma. 
Glede na to, da smo dosegli 89% realizacijo načrtovanih prihodkov s tem da namenska 
sredstva iz naslova projektov, ki so bila načrtovana in v letu 2021 še niso bila realizirana, saj 
denarni tok prihaja z zamikom. Za realizacijo načrtovanih izdatkov pa ocenjujemo, da smo 
dosegli zastavljene naloge, s tem, da se del nalog, ki so bile načrtovane s proračunom v letu 
2021 izvaja v letu 2022 in so za to že podpisane pogodbe ali izdane naročilnice v letu 2021. 
To pa so obveznosti navedene v zgornji tabeli.  
 
2.2.5.6. Izračun presežka po fiskalnem pravilu 
 
V skladu s sprejetim Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in Zakonom o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije izračunavajo institucionalne enote sektorja država, ki so 
uvrščene v sektor S.13 presežke, ki jih morajo porabljati skladno s 5. členom ZFisP. Občine 
presežke proračuna preteklih let v skladu z ZIPRS izračunavajo tako, da izračunane presežke 
po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz 
naslova odplačila glavnic dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska 
sredstva. 
 
V skladu z določbami ZFisP in ZIPRS ugotavljamo, da po tej metodi izračuna nimamo 
presežkov, saj so skupaj kratkoročne obveznosti ter obveznosti za neporabljena namenska 
sredstva višja, kot znaša celotno stanje sredstev na računu konec leta. 
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Neporabljena namenska sredstva iz preteklih let so se ob pripravi rebalansa  proračuna za leto 
2021 vključila med načrtovane odhodke. 
 
Tabela 49: Izračun presežka po fiskalnem pravilu 

zap. Št. konto Besedilo Znesek 
1 70,71,72,73,74,78, Prihodki 8.975.762,00 
2 40,41,42,43,45, Odhodki 8.710.668,00 
3 3=1-2 Presežek 265.094,00 

4 75 
Prejeta vračila danih posojil +prodaja 
kapitalskih deležev 0,00 

5 44 
Dana posojila+Povečanje kapitalskih 
deležev 10.000,00 

6 50 Zadolževanje 0,00 
7 55 Odplačila dolga 48.918,00 

8 8=3+(4-5)+(7-8) 
Povečanje ali zmanjšanje sredstev na 
računih-presežek 206.176,00 

        
9 20,21,22,23, 24 Kratkoročne obveznosti 880.649,00 

        

10 Del 9009 
Neporabljena namenska sredstva in 
neporabljene donacije 170.835,25 

     - sredstva krajevnih skupnosti 146.913,00 
     - sredstva narodnosti 23.922,25 
        
        

11 11=8-9-10 Primanjkljaj po fiskalnem pravilu -845.308,25 
 
 
2.2.5.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja občine 
V okviru realnih možnosti je Občina Moravske Toplice v letu 2021 proračunska sredstva 
uporabila gospodarno in učinkovito. Potrebno pa je poudariti, da se stopnja gospodarnosti in 
učinkovitosti lahko še poveča, kar je naš cilj za prihodnja proračunska obdobja.  
 
Ob ugotavljanju gospodarnosti in učinkovitosti pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je 
ocena gospodarnosti in učinkovitosti pri nekaterih projektih odvisna od načina njenega 
presojanja, saj so stališča o nekoliko nižji stopnji gospodarnosti denimo možna glede 
sorazmerno visokih vlaganj v izgradnjo infrastrukture, vendar velja poudariti, da gre pri tem 
za projekte z dolgoročnimi cilji in učinki. Tako se na eni strani izvajajo investicije na podlagi 
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katerih se omogoča prebivalcem občine osnovne življenjske pogoje (voda, cestna 
infrastruktura, odvajanje odpadnih voda…), na drugi strani pa gre predvsem za razvojne 
naložbe, pri katerih lokalna skupnost ne beleži neposrednih pozitivnih finančnih učinkov, 
bistveno pa prispevajo k reševanju enega ključnih problemov občine - ustvarjanju novih 
delovnih mest, ki jih tako kot v državi in Pomurju tudi v občini bistveno primanjkuje. 
 
Kazalniki uspešnosti 
Uspešnost poslovanja občine pa izražajo tudi kazalniki uspešnosti, kateri se v poslovnem 
svetu lahko dokaj preprosto izračunajo in kažejo na uspešnost ali neuspešnost podjetja. 
 
V javnem sektorju pa je precej težje dokazati, kako uspešno je bilo poslovanje posameznega 
proračunskega uporabnika. Kljub temu se tudi v javnem sektorju uveljavlja način ocenjevanja 
izvajanja nalog javnega sektorja. Tako se lahko s kazalniki ugotavlja ekonomičnost, 
učinkovitost in efektnost. 
 
Ekonomičnost ( E, E1 ) 
S kazalcem ekonomičnosti lahko prikažemo porabo javnih sredstev na občana. 
E = vsi odhodki 2018/ številom prebivalcev =  7.928.733/ 6.108 =  1.298 EUR / prebivalca 
E = vsi odhodki 2019/ številom prebivalcev =  7.690.332/ 6.070 =  1.267 EUR / prebivalca 
E = vsi odhodki 2020/ številom prebivalcev =  7.348.745/ 6.050 =  1.215 EUR / prebivalca 
E = vsi odhodki 2021/ številom prebivalcev =  8.769.585/ 6.040 =  1.452 EUR / prebivalca 
 
E = povprečni odhodki od 2018-2021/številom prebivalcev = 7.934.349/6.067= 1.308 
EUR/prebivalca 
 
Iz izračuna je razvidno, da je bilo v Občini Moravske Toplice v letu 2021 po prebivalcu 
porabljenih 1.452 EUR proračunskih sredstev. Podatki nam prikazujejo, da se je poraba na 
prebivalca v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 povečala, za kar pa je treba vzrok iskati tudi 
v situaciji, ki jo je zaznamovala epidemija koronavirusa.  Po podatkih iz bilanc ugotavljamo, 
da je občina v letu 2021 veliko sredstev namenila za investicijske odhodke. 
 
Skupni prihodki ( brez zadolževanja) na prebivalca ( P ) 
P=skupni prihodki 2018/ številom prebivalcev = 7.021.676/ 6.108 = 1.150 EUR/prebivalca 
P=skupni prihodki 2019/ številom prebivalcev = 8.026.420/ 6.070 = 1.322 EUR/prebivalca 
P=skupni prihodki 2020/ številom prebivalcev = 7.910.407/ 6.050 = 1.307 EUR/prebivalca 
P=skupni prihodki 2021/ številom prebivalcev = 8.975.762/ 6.040 = 1.486 EUR/prebivalca 
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E = povprečni prihodki od 2018-2021/številom prebivalcev = 7.983,566/6.067= 1.316 
EUR/prebivalca 
 
 
Učinkovitost ( U ) 
S kazalcem učinkovitosti prikazujemo stroške občinske uprave, glede na odhodke proračuna. 
U = stroški občinske uprave 2018/odhodki proračuna =411.446/   7.928.733 =0,052 
U = stroški občinske uprave 2019/odhodki proračuna =534.229/   7.690.332 =0,069 
U = stroški občinske uprave 2020/odhodki proračuna =505.135/   7.348.745 =0,069 
U = stroški občinske uprave 2021/odhodki proračuna =545.814/   8.769.585 =0,062 
 
Iz izračunov je razvidno, da znaša delež stroškov občinske uprave v skupnih odhodkih v letu 
2021 0,062. Delež sredstev porabljenih za delovanje občinske uprave v celotnih stroških 
proračuna se v obravnavanih letih giblje od 5,2% pa vse do 6,9% in je v letu 2021 manjši kot 
v preteklem letu, kar pomeni, da občinska uprava v letu 2021 ni imela kljub večjemu obsegu 
proračunskih odhodkov večjih sprememb tako na področju zaposlovanja, kot na področju 
nabave opreme. Gospodarno ravnanje občinske uprave pa pomeni več sredstev za občinske 
projekte. 
 
Stopnja investicijske naravnanosti občine ( I ) 
Stopnja investicijske naravnanosti občine izraža letni delež investiranja v občini in pokaže 
razvojno usmerjenost občine. Letni delež investiranja sporoča del celotnih izdatkov, ki je 
vložen v naložbe, nakup in izgradnjo premoženja ter zadovoljevanje sprotnih potreb. 
 
I = investicijski odhodki in transferji 2018/ celotnimi odhodki =2.756.235/ 7.928.733=0,34 
I = investicijski odhodki in transferji 2019/ celotnimi odhodki =2.492.020/ 7.690.332=0,32 
I = investicijski odhodki in transferji 2020/ celotnimi odhodki =2.229.231/ 7.348.745=0,30 
I = investicijski odhodki in transferji 2021/ celotnimi odhodki =3.287.305/ 8.769.585=0,37 
 
Zgornji podatki nam prikazujejo razvojno naravnanost Občine v vseh analiziranih letih.  
 
 
2.2.5.8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je razvidna iz Izjave o oceni 
notranjega nadzora javnih financ. 
Notranje revidiranje določa Zakon o javnih financah in Pravilnik o usmeritvah za usklajeno 
delovanje notranjega nadzora javnih financ. 
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Notranjo revizijo za posamezno proračunsko leto izvaja zunanja revizorska družba, ki je 
izbrana na osnovi Zakona o javnih naročilih. Revizijska mnenja in opozorila, pomenijo dober 
napotek za nadaljnje delo pri opravljanju notranjih kontrol oziroma pri odpravi morebitnih 
pomanjkljivosti. Poleg redne letne revizije proračuna pa ima občina tudi svoj nadzorni odbor, 
ki opravlja redne nadzore poslovanja občine. 
V Občini Moravske Toplice imamo vzpostavljeno tudi notranje kontroliranje, ki se začne že 
pri vhodni pošti in se konča pri poravnavi računov, s tem, da je dan poseben poudarek 
pregledu in izvajanju pogodbenih določil. 
 
2.2.5.9. Pojasnila o nedoseženih zastavljenih ciljih 
Proračun občine je dokument, ki se ne more fizično zaključiti s proračunskim letom. Je 
dinamičen akt, ki ima svoj fiksni in variabilni del porabe. Fiksni del je tisti, ki je zakonsko 
predpisan in se izraža preko primerne porabe. Višina le te naj bi zadostovala za pokrivanje 
zakonsko naloženih obveznosti. Variabilni del proračuna pa se naslanja na lastne prihodke 
občine, kot je na primer komunalni prispevek, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 
takse ter drugi lastni viri in predvsem kapitalski prihodki.  
Glede na realizacijo prihodkov v primerjavi z načrtovanimi lahko zapišemo, da izvedba 
planiranih projektov v letu 2021 ni bila ogrožena. Planirani neizvršeni projekti se prenašajo v 
proračunsko leto 2022. Občina je v letu 2021 izvedla načrtovano prodajo premoženja – 
objektov ter stavbnih in kmetijskih zemljišč. Kljub temu, da je bilo  zanimanje za prodajana 
zemljišča veliko, je bilo prodanih manj nepremičnin kot smo načrtovali oziroma še ni prišlo 
do sklenitve pravnega posla. Občinska uprava bo nepremičnine načrtovane v načrtu 
razpolaganja z občinskim premoženjem poskušala prodati v letu 2022 in v naslednjih letih. 
 

Tako pri izvajanju nalog in izvrševanju proračuna nismo zaznali nedopustnih ali 
nepričakovanih posledic. Večina zastavljenega programa dela je bila izvršena, projekti 
realizirani v okviru finančnih sredstev, razlogi za neizpolnitev pa so opisani in so podrobno 
obrazloženi v posebnem delu zaključnega računa. 
 
Del finančno nerealiziranih načrtovanih projektov pa se kot pogodbene obveznosti prenašajo 
v proračunsko leto 2022 in se pokrivajo iz presežnih sredstev preteklih let. 
 
2.2.5.10. Ocena učinkov poslovanja proračuna občine na druga področja 
Občina Moravske Toplice je v letu 2021 sproti in dosledno izvajala zakonsko naložene 
obveznosti in jih tudi financirala in s tem pripomogla k razvoju občine in dvigu blaginje vseh 
prebivalcev občine. 
Z doseženo realizacijo zastavljenega proračuna je Občina Moravske Toplice dosegla vrsto 
pozitivnih učinkov na več področjih in sicer: 



                
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
Zaključni račun 2021                                                                                        Marec 2022 
  

203 
 
 

-  na področju gospodarske infrastrukture je: 
 z urejanjem in vzdrževanjem lokalnih cest, pločnikov, kolesarskih poti poskrbljeno 

za večjo varnost občanov v prometu, istočasno pa je poskrbljeno tudi za lepši videz 
in večjo urejenost okolja v občini 

 s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav, z odvozom kosovnih in 
nevarnih odpadkov, s sanacijo divjih odlagališč, s sofinanciranjem izgradnje 
Centra za ravnanje z odpadki v Puconcih, občina skrbi za varstvo okolja in 
ohranjanje zdrave in čiste narave 

 z izgradnjo javne infrastrukture na področju vodooskrbe občina skrbi za zdravo 
pitno vodo in s tem za izboljšanje življenja občanov in vseh drugih ljudi v občini. 
 

- na področju turizma se z ureditvijo infrastrukture omogoča boljše in varnejše počutje 
turistov v naših krajih, prav tako pa se s promocijo želi turistom približati vse naravne in 
kulturne vrednote občine s predstavitvami turističnih atraktivnosti ter turističnih točk v 
občini. S tem se želi privabiti čim večje število turistov, kar posledično pomeni večji 
razvoj gospodarskih dejavnosti v občini - bodisi prenočitvenih, gostinskih in drugih 
dejavnosti 

 
- na področju vzdrževanja in urejanja objektov v Krajevnih skupnosti se z vlaganji v 

različne objekte po krajevnih skupnostih kot so vaški domovi, športno rekreacijski centri, 
otroška igrišča, poslovilni objekti na pokopališčih izboljšujejo pogoji za kvalitetnejše 
bivanje občanov, s tem pa se omogočajo različna družbena dogajanja ter delovanja društev 
razpršeno po celi  občini 

 
- na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva je občina z investicijskim 

vzdrževanjem in z investicijskimi vlaganji ustvarila pogoje za uspešno in nemoteno 
izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti in osnovnošolskega izobraževanja 

 
- na področju socialnega varstva je občina z zagotavljanjem zadostnih finančnih sredstev 

pripomogla k izboljšanju materialnega položaja občanov, prav tako pa je tudi poskrbela za 
socialno varstvo invalidov in starejših občanov. S sofinanciranjem javnih del pa je pri 
različnih javnih zavodih in društvih skupno 15 osebam omogočila začasno zaposlitev. 

 
Pozitivni učinki poslovanja so neposredno vidni v dvigovanju standarda na cestnem in 
komunalnem področju kot posledica investicij v to področje. Z investicijskimi vlaganji pa je 
bilo gospodarskim subjektom omogočeno opravljanje storitev in posledično vpliv na 
zaposlenost.  
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V proračunskem letu 2021 se občina ni zadolževala. V letu 2021 je občina odplačala 
načrtovane anuitete za kredit iz preteklih let v skladu z amortizacijskim načrtom.  
Občina tudi v letu 2021 ni dala poroštev in garancij za delovanje zavodov in javnih podjetij. 

 
2.2.5.11. Poročilo o investicijskih vlaganjih Občine Moravske Toplice v letu 2021 
Podrobna obrazložitev in finančna struktura investicijskih vlaganj Občine Moravske Toplice v 
letu 2021 je razvidna iz obrazložitve načrta razvojnih programov občine v letu 2021 in 
obrazložitve posebnega dela zaključnega računa.  
Navajamo le seznam večjih investicijskih vlaganj, ki so bila izvedena v letu 2021:  

 Nadaljevalo se je z obnovo objektov po posameznih krajevnih skupnostih v občini 
 V skladu s kriteriji sofinanciranja in podpisanimi pogodbami je bila sofinancirana tudi 

nabava opreme gasilskih društev ter vlaganja v objekte na področju športa 
 Izvedeno je bilo sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Vučja Gomila 
 PGD Selo je nabavilo gasilsko vozilo, kjer je občina prispevala svoj delež 

sofinanciranja v skladu s sprejetim proračunom in načrtom razvojnih programov 
 PGD Noršinci so pristopili k postopkom nabave gasilskega vozila, kjer bo občina 

sofinancirala v skladu s prejetim programom 
 Izvedba remontnih del na vrtini Mt-2 - Rimska čarda 
 Izgradnja križišča pred Moravskimi Toplicami in manjkajoča povezava pločnika ob 

Kranjčevi ulici 1 
 Pristopilo se je k rekonstrukciji mostu na Ratkovskem potoku v Kančevcih 
 Izvedena je bila sanacija mostu na občinski lokalni cesti Martjanci - Fokovci 
 Izvedena je bila dograditev pločnika na levi strani Dolge ulice in zaključek ulice z 

izgradnjo komunalne opreme zemljišč 
 Ureditev ceste v Sebeborcih 
 Urejeni so bili manjših odseki cest v Bogojini, Prosenjakovcih, Selu, Andrejcih in 

Ivanjševci 
 Ureditev deponije v Bogojini, zamenjava strešne konstrukcije in kritine na vrtcu 

Bogojina 
 Pristopilo se je k izgradnji male komunalne čistilne naprave na objektu vrtca Fokovci 
 Pristopilo se je k izgradnji javne razsvetljave v naseljih Andrejci in Berkovci, v 

Središču in na Suhem vrhu 
 Postavitev solarne razsvetljave v delu naselja Kančevci 
 Obnova javne razsvetljave v Ivancih 
 Izvedena je bila rekonstrukcija mostu v Vučji Gomili 
 Nadaljevala se je izgradnja oziroma prenova javne razsvetljave po občini. Izgrajena je 

bila javna razsvetljava v delu naselja Selo, v Krncih, Martjancih, Kančevci, Sebeborci, 
v Moravskih Toplicah 
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 po posameznih vaseh se je pristopilo k obnovi - gramoziranju javnih poti v skupni 
vrednosti cca. 50.000 EUR 

 Nadaljevalo se je s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav 
 Izgrajeni so bili posamezni individualni priklopi na kanalizacijska omrežja 
 Nadaljevalo se je s sofinanciranjem vlaganj v Center za ravnanje z odpadki Puconci z 

združevanjem sredstev amortizacije 
 Nadaljevalo se je z izgradnjo sekundarnih vodovodnih krakov za priklop na pomurski 

vodovod 
 Izvedeno je bilo še veliko manjših projektov in programov, ki pa so zapisani v 

posebnem delu zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021.  
 
 
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021 izkazuje dejansko stanje  
izvrševanja proračuna v letu 2021, kar pomeni, da izkazuje dejansko stanje prilivov v letu 
2021 in dejansko stanje izvajanja zakonsko določenih nalog občine in njenih organov ter 
investicijska vlaganja. Zaključni račun nam podaja osnovne podatke, ki so osnova za presojo 
uspešnosti poslovanja občine.  
Glede na podatke o poslovanju lahko z gotovostjo trdimo, da smo v letu 2021 dosegli večino s 
proračunom zastavljenih ciljev. Kljub vsemu pa se določeni projekti prenašajo v naslednje 
obdobje. Vzroki za prenos v naslednje proračunsko obdobje so lahko neobjavljeni razpisi, 
spremenjene prioritete izvajanja investicij, ne pridobljena sredstva iz naslova razpisov in s 
tem posledično pomanjkanje finančnih sredstev. Se pa vsi nerealizirani projekti prioritetno 
uvrščajo v proračun oziroma načrt razvojnih programov prihodnjega leta. 
Pomembno pa je tudi dejstvo, da si vsi skupaj moramo prizadevati za čim večje uspehe pri 
razpisih bodisi za državna oziroma evropska sredstva za sofinanciranje posameznega projekta. 
Le tako bomo lahko lažje zagotavljali izvedbo investicij, ki bodo našim občanom doprinesle k 
bolj kakovostnemu načinu življenja.    
Bistveni element pri izvajanju in odločanju o proračunu je predvsem finančna stabilnost, ki 
omogoča občini izvajanje z zakonom naloženih obveznih nalog. Ugotavljamo, da smo 
finančno stabilnost v Občini Moravske Toplice zagotavljali v celotnem proračunskem letu 
2021. 
Poslovno poročilo zaključujemo z upanjem, da je Občina Moravske Toplice v letu 2021 s 
svojim delovanjem in poslovanjem pripomogla k boljšemu razvoju in napredku občine ter s 
tem upravičila namen in delovanje lokalne skupnosti.  
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IV/3  OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V 
LETU 2021 
 
Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in odraža 
politiko občine na področju investicijskih vlaganj in načrtovanih projektov za naslednja štiri 
leta. 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 razpisih 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 štirih letih in projekti, ki jih predvideva občina 
izvajati in financirati bodisi iz lastnih oziroma drugih pridobljenih virov. V Načrtu razvojnih 
programov so projekti 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 štirih 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 bili uvrščeni: 

- projekti, ki so sofinancirani iz državnih in evropskih virov; 
- projekti, kjer se je pričakovalo 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 so v načrt razvojnih programov na ravni občine vključeni 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). 

V načrtu razvojnih programov so zajeta vsa področja, od uprave, obrambe, kmetijstva, 
prostorskega načrtovanja, pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč, splošnih in 
komunalnih dejavnosti, družbenih dejavnosti in druga. Poleg vlaganj v opremo, zemljišča in 
objekte zajema tudi vlaganja v prostorsko in ostalo dokumentacijo, kar je razvidno iz 
nadaljnjih obrazložitev. 
 
V letu 2021 so programi iz Načrta razvojnih programov 2021 dosegli 25,5% realizacijo v 
primerjavi z višino planiranih sredstev za izvedbo načrtovanih programov. Nerealizirani so 
ostali predvsem tisti projekti, ki so bili vezani na izvedbo drugih projektov oziroma so bili 
izvedeni le fizično, realizacija NRP pa ne izkazuje porabe sredstev, saj denarni tok še ni 
nastal. To pomeni, da so bile v realizaciji Načrta razvojnih programov na dan 31. 12. 2021 
finančno nerealizirane tudi tiste naloge, katerih izvedba je bila v mesecu novembru oziroma 
decembru. V skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kakor tudi na 
podlagi sklenjenih pogodb nastane obveznost plačila na 30. dan od datuma prejema 
dokumenta, s katerim so zaračunana dela. To pomeni, da so bile nekatere investicije že začete 
oziroma tudi končane, prišlo je le do zamika plačil v leto 2022. Za del investicij pa se 
ugotavlja, da so v izvajanju in se prenašajo pogodbene obveznosti v leto 2022, kar je 
prikazano v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih. Največji delež nerealiziranih projektov 
pa predstavlja projekt izgradnje pomurskega vodovoda II. faza, katerega izvedba pa ni 
odvisna od naše občine temveč od postopkov, ki jih vodi nosilna občina projekta Rogašovci. 
Konec leta 2021 so bili izvedeni postopki izbire izvajalca, tako da se bo izgradnja začela v 
letu 2022.  
 
Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0603 Dejavnost občinske uprave 
 

 Nakup opreme 

OB078-07-00002      Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev 
V investicijskih odhodkih na področju uprave so bili v letu 2021 predvideni izdatki za nakup 
opreme s ciljem modernizacije obstoječe in nadomestitve dotrajane opreme.  
V skladu s programom so bile v letu 2021 opravljene nabave računalniške in programske 
opreme, ki jo je potrebno zaradi vse večje potrebe po elektronski izmenjavi podatkov 
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postopno posodabljati. V letu 2021 se je nabavila tudi telekomunikacijska in druga oprema, 
tiskalniki, fotokopirni stroj, ekranov za sejno sobo ter pisarniška oprema – pisarniški stoli. 
Nabavljen je bil tudi drobni inventar za potrebe občinske uprave.  
 
Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami   
 

 Tekoče obnove in vzdrževanje objektov KS in društev 

OB078-07-00004   Tekoče obnove in vzdrževanje objektov KS in društev 
Prav tako se je v letu 2021 planiralo nadaljnje sofinanciranje vzdrževanja in ureditve objektov 
v KS oziroma društvih kot so gasilsko vaški domovi in drugi skupni objekti. Podrobna 
realizacija na proračunski postavki »01,05,01, Tekoče obnove in vzdrževanja objektov KS in 
društev« je prikazana in obrazložena v posebnem delu zaključnega računa. 
 

 Nabava in vzdrževanje opreme 

OB078-07-00003 Opremljanje enot in štaba civilne zaščite 
V letu 2021 so bila v proračunu zagotovljena sredstva za nabavo najnujnejše zaščitne opreme 
in oblek članom štaba civilne zaščite.   
 
OB078-07-00006    Sredstva za sofinanciranje nakupa opreme OGZ in društev 
Sredstva so bila zagotovljena tudi za sofinanciranje gasilske zaščitne, reševalne in druge 
opreme za prostovoljna gasilska društva in občinsko gasilsko zvezo. Sredstva so gasilska 
društva prejela na osnovi podpisanih aneksov k pogodbi za opravljanje javne gasilske službe 
in so bila v proračunu zagotovljena kot namenska sredstva za vzdrževanje gasilske zaščitne in 
reševalne opreme ter za nabavo opreme po planu opremljanja glede na sprejeta merila. 
Sredstva so bila razdeljena po sprejetih kriterijih financiranja programov požarnega varstva na 
podlagi javnega poziva prostovoljnim gasilskim društvom, ki so oddala vloge. 
Zaradi okvare na vozilu, ki je nastala na intervenciji, in njegovo popravilo ni smotrno je 
Občina v višini 10.000,00 EUR sofinancirala nabavo rabljene avto cisterne PGD Vučja 
Gomila.  
V letu 2021 je bil sklenjen aneks v skladu s planom opremljanja s Prostovoljnim gasilskim 
društvom Noršinci v višini 11.000,00 EUR. Zaradi zamika dobave gasilskega vozila je 
nakazilo realizirano v letu 2022. 
Zagotovljena sredstva v letu 2020 za nabavo gasilskega vozila PGD Selo so se na osnovi 
podpisanega aneksa v višini 42.500,00 EUR prenesla v leto 2021 kot obveznost. Skupno je 
občina v letu 2021 sofinancirala nabavo vozila v višini 85.000,00 EUR. Sredstva v višini 
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15.000,00 EUR, ki so bila zagotovljena z rebalansom proračuna za leto 2021 pa so bila 
realizirana v začetku leta 2022.  
 

 Sredstva požarnega sklada 

OB078-07-00007 Sredstva požarnega sklada 
Prostovoljna gasilska društva so del sredstev prejela tudi iz naslova požarne takse - iz 
požarnega sklada. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je v letu 2021 razporedil 
razpoložljiva sredstva iz naslova požarne takse v višini 23.302,00 EUR. Pregled porabe 
sredstev za nabavo in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme ter sredstev 
požarnega sklada je podan že v obrazložitvi posebnega dela zaključnega računa. 
 
Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 
 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

 Agromelioracije 

OB078-12-000014 Agromelioracija Martjanci-Noršinci 
V letu 2021 je bila izdelana dokumentacija za razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano – 3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, 
povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, 
OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Vloga na javni razpis 
ministrstva je bila uspešna, z odločbo je bilo odobrenih 1.183.827,42 EUR sredstev. V letu 
2021 je bilo izvedeno tudi javno naročilo za izvedbo geodetskih del. Dela se bodo začela v 
začetku leta 2022. 
 
1104 Gozdarstvo 

 Vzdrževanje gozdnih cest 

OB078-07-00017    Vzdrževanje gozdnih cest 
Vzdrževanje gozdnih cest se je odvijalo po že utečenem programu, ki ga koordinira Zavod 
za gozdove Slovenije. Izbor cest za vzdrževanje je bil opravljen v spomladanskih mesecih 
po oceni strokovnih služb Zavoda za gozdove. 
Vzdrževanje in obnova vozišč z čiščenjem brežin je bila izvedena na naslednjih cestah: 
Cesta v Malo goščo – Gješe, Osranski breg – Terkov breg, Pola – Mejalovci (k.o. Fokovci), 
Jelenšček (Krnci – Bokrači – Sebeborci), Jelenšček – Šolski breg, Babušove njive – Osišče, 
Ciganjšček, V odd 46, spodnja (Čikečka vas), Podživica – Čarne mlake (Vučja gomila), 
Bourice, Za Carom (Sebeborci), Gabernik – Dobrajcina gošča (Vučja gomila), cesta v Lešče 
(Ivanjševci), Velke poti – Curek (Središče), Rotunda – Makotrov breg (Selo), Pri ciganaj 
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(Andrejci), V odd 102 (Moravci), Cesta na Vlasunjek, Makoterov breg – Lanjščakov breg, 
Cesta do Ratklovskega potoka (k.o. Selo), Cesta k Celini (ods. 72C), Cesta v Laposki dol 
(k.o. Andrejci), Cesta k Smolarski koči, Motvarjevci – Motvarjevska pot, Sadovnjak-
Mejalovci (k.o. Fokovci), Kapona – Strmec (k.o. Fokokvci), Prosenjakovci – Malačok, 
Prosenjakovci – Sračji breg, Gaj – Madžaroš (k.o. Selo), Pri Mlinu (k.o. Lončarovci), 
Mlajtinci – Budina, Ivanci – Buzensko, Lukačevci – Šolsko (Mlajtinci) in Budina, južna 
(Mlajtinci). 
Skupna vrednost vseh izvedenih del je znašala 39.946,42 EUR. 
 
Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
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.  
 

 Obnova LC po programu 

OB078-07-00019  LC in JP v M.Topl., V.G., Andrej., Selo, Krnci, Bog., Filov., Seb.,… 
Nezahtevne obnovitve občinskih lokalnih cest in javnih poti so obsegale ureditev odvodnje ter 
rekonstrukcijo voziščne konstrukcije (po potrebi spodnji ustroj) zgornjega ustroja z 
enoslojnim asfaltom ali le ureditev gramoziranja. V sklopu postavke je bila ureditev dostopne 
ceste do HŠ 112 Vučja Gomila, ureditev gramozirane poti v Mlajtincih in obnovljen je bil 
cestni objekt, prepust na parceli 4735/3 k.o. Vučja Gomila v skupni vrednosti 64.996,78 EUR. 
 
OB078-09-00007 Gradnja križišča pred Moravskimi Toplicami 
Vhod v turistično naselje Moravske Toplice je dobil v mesecu avgustu 2021 končno podobo. 
Z ureditvijo križišča se je izboljšala preglednost in prometna varnost, uredilo se je optimalno 
vodenje prometa (motorni, peš, kolesarski), izvedla se je ustrezna odvodnja meteorne vode s 
ceste, uredil se je novi prepust čez potok Lipnica, cestna razsvetljava in nova prometna 
oprema. Uredil se je dostop do privat parcele Kranjčeva ulica 1 z ograjo ob občinski cesti in 
izvedba manjkajoče površine za pešce ob občinski cesti – Kranjčeva ulica. Za rekonstrukcijo 
križišča je na podlagi podpisanega sofinancerskega sporazuma predstavljal sofinancerski 
delež občine 20,75 % celotne investicije. Ureditev dograditve površine za pešce in 
pripadajočih elementov (parapetni zid, ograja) je znašala 28.207,51 EUR. Skupaj je vrednost 
investicije v letu 2021 znašala 150.317,35 EUR. 
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OB078-10-000010  Pločnik z JR Fokovci 
Pločnik in javna razsvetljava je predvidena ob regionalni cesti R3-725/5668 Fokovci – 
Prosenjakovci od km 1,0+050 do km 2,5+000 skozi naselje Fokovci. Projekt je bil na terenu 
predstavljen in pristopilo se je k urejanju odkupov zemljišč za potrebe izgradnje pločnika in 
javne razsvetljave. V času izvajanja odkupov je bilo potrebno spremeniti projektno 
dokumentacijo zaradi nestrinjanja stranke in priprava te spremembe je znašala 901,17 EUR. 
 
OB078-11-000003  Pločnik z JR Ivanci 
Seznanitev občanov z gradnjo pločnika z javno razsvetljavo in obnova vodovoda v naselju 
Ivanci je  bila predstavljena na terenu in pristopilo se je k urejanju odkupov zemljišč za 
potrebe izgradnje pločnika in javne razsvetljave. Odkupi zemljišč so v teku. 
 
 OB078-13-000012  Cesta Podov ob potoku – opremljanje zemljišč 
V mesecu septembru je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za novogradnjo komunalne 
opreme – ceste in komunalnih vodov (elektrika, vodovod, kanalizacija, TK in CATV omrežje) 
in s tem je bila investicija zaključena.  
 
OB078-17-000025  Ceste v Ivanjševcih 
Na dveh odsekih občinske ceste (parc. št. 2140 in 914/2 k.o. Ivanjševci) se je uredila 
rekonstrukcija odsekov brez asfaltiranja, ki se bo nadaljevalo v letu 2022. Vrednost 
pogodbenih del znaša 37.251,44 EUR. 
Za ureditev odcepa ceste proti pokopališču pa smo se dogovorili z lastnikom glede ureditve 
odvodnjavanja in po izgradnji ureditev lastniškega razmerja. 
 
OB078-17-000033  Rekonstrukcija mostu v Kančevcih 
V mesecu novembru 2021 je bila podpisana pogodba v višini 96.768,06 EUR z DDV za 
rušitev obstoječe konstrukcije mostu in izgradnje novega mostu. Z izvajalcem del je bil 
opravljen ogled terena in predana projektna dokumentacija za izvedbo. Z naročnikom se je 
dogovorilo, da se bodo dela pričela v mesecu januarju leta 2022.  
 
OB078-17-000041  Cesta Vučja Gomila – rekonstrukcija del JP766011  
Obstoječa makadamska cesta se je modernizirala z asfaltiranjem in uredilo se je pripadajoče 
odvodnjavanje. Investicija je znašala 52.403,16 EUR. 
 
OB078-19-000006  Ceste v Sebeborcih (parc.št. 649/1 naprej) 
Na podlagi podpisane gradbene pogodbe iz meseca decembra 2020 se je izvedla 
rekonstrukcija JP 765631 v dolžini 350 m, asfaltiranje v širini 3,00 m z obcestnimi jarki, 
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delno izvedeno s položitvijo kanalet in travnih rešetk. Vrednost del je znašala 51.107,42 EUR 
in uredila se je odvodnja do vodotoka v višini 18.400,96 EUR. 
 
OB078-19-000027  Ureditev dela ceste v Andrejcih – JP 765842 
Cesta JP 765842 v Andrejcih je bila urejena v skladu s sklenjeno pogodbo v vrednosti 
35.003,46 EUR. Ureditev je obsegala prilagoditev zgornjega gramoznega ustroja ter 
asfaltiranje z enoslojnim asfaltom.  
 
OB078-20-000004  Ureditev dela ceste v Prosenjakovcih HŠ 95 
Izvedena je bila ureditev dela ceste na parceli 2264, k.o. Prosenjakovci, na odseku od mostu 
čez Ratkovski potok do HŠ 95 v dolžini 80 m, s širino asfaltne površine 3 m in popravilom 
mostu. Vrednost vseh del je znašala 9.337,59 EUR. 
 
OB078-21-000004  Rekonstrukcija priključka Lukačevci v Mlajtincih z odsekom pločnika 
Urejala se je projektna dokumentacija za izvedbo, ki vključuje gradnjo pločnika in obnovo 
komunalnih vodov (vodovod, elektrika, …). Pričeli smo z postopkom izbire izvajalca del. 
 
OB078-21-000015  Rekonstrukcija Ulice na bregu v Moravskih Toplicah 
Opravil se je ogled terena in pristopilo se je k izbiri geodetskega podjetja za izdelavo 
geodetskega načrt. 
 

 Sanacija cestnih objektov in prepustov 

OB078-12-000012  Sanacija cestnih objektov in propustov 
Sanacija cestnih objektov in propustov je bila izvedena v letu 2021 v skupnem znesku 
12.442,87 EUR. 
To so bile izvedene manjše sanacije cestnih objektov in propustov na kategoriziranih in 
nekategoriziranih občinskih cestah, ki jih glede na stanje po zimskem obdobju predlaga 
vzdrževalec občinskih cest (Čista narava d.o.o.) in jih ne štejemo k rednim vzdrževalnim 
delom. 
 

 Študije, Tehnična dokumentacija za ceste 

OB078-07-000028  Študije, Tehnična dokumentacija za ceste 
Dokumentacija za ceste obsega dokumentacijo, ki je bila potrebna za izvajanje gradenj cest in 
objektov na cesti. Obseg tehnične dokumentacije je odvisen od tega ali je šlo za investicijo 
novogradnjo ali za rekonstrukcijo.  
 

 Javna razsvetljava  
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OB078-17-000037  Javna razsvetljava Selo v več predelih 
Ureditev javne razsvetljave v smeri proti Čikečki vasi je obsegala izgradnjo javne razsvetljave 
v dolžini 600 m s postavitvijo 19 svetilk.  Investicija je znašala 45.325,02 EUR. Pristopilo pa 
se je k projektiranju javne razsvetljave ob lokalni cesti LC 265061 Tešanovci – Selo, odsek od 
križišča državne ceste R3-725/5668 Fokovci – Prosenjakovci do Selo HŠ 14A v skupni 
dolžini 710 m. 
 
OB078-17-000038  Javna razsvetljava Berkovci 
Izvedba javne razsvetljave Berkovci 1. faza je v izvajanju kot sočasna gradnja z optiko. Izvaja 
se ob lokalni cesti LC 265191 Berkovci in Križevci in ob državni cesti Prosenjakovci – 
Berkovci – Ivanjševci v dolžini 660 m.  
 
OB078-20-000013  Javna razsvetljava Andrejci 
Izvedena je bila gradnja trase in stojišč javne razsvetljave v dolžini 1450 m ob regionalni 
cesti, kjer smo se pridružili gradnji Elektra Maribor. Vrednost 2. faze je znašala 25.226,97 
EUR. Predhodno je geometer zakoličil stojišča svetilk v vrednosti 353,16 EUR. Pripravljena 
je projektna dokumentacija za izvedbo po celotnem naselju Andrejci, na podlagi predhodnega 
ogleda terena in zahtev, želja krajevne skupnosti Andrejci. 
 
OB078-21-000007  Javna razsvetljava Sebeborci 
Opravljen je bil ogled terena in naročilo izdelave načrta elektrotehnike. 
 
OB078-21-000009  Javna razsvetljava Martjanci - nadaljevanje 
Izvedeno je bilo podaljšanje javne razsvetljave Martjanci na pločniku ob LC 265011 Noršinci 
Martjanci v dolžini 67 m z postavitvijo kandelabra z dvema svetilkama za osvetlitev križišča 
pri HŠ 37 Martjanci. Investicija je znašala 6.952,86 EUR. 
 

 Prenova javne razsvetljave v Občini Moravske Toplice 

OB078-15-000005  Prenova javne razsvetljave v Občini Moravske Toplice 
Izvedel se je pregled obstoječe javne razsvetljave po posameznih naseljih v Občini Moravske 
Toplice in na podlagi tega je bil pripravljen program uskladitve svetil z zahtevami 
zakonodaje. Skladno z ugotovitvami se je pristopilo k postopni zamenjavi obstoječih luči z 
novimi LED, v naselju Ivanci v vrednosti 19.929,30 EUR. 
 
1306 Telekomunikacija in pošta 

 Odprto širokopasovno omrežje občine Moravske Toplice 

OB078-16-000001      Odprto širokopasovno omrežje občine Moravske Toplice 
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V mesecu septembru so stekla gradbena dela za izgradnjo optičnega omrežja do naselja Vučja 
Gomila v sodelovanju s Telekomom Slovenije d.d.. Z omenjenim operaterjem je bila dorečena 
trasa in sklenjen sporazum o načinu gradnje. Gradbena dela za optično omrežje je krila 
občina, ob zahtevi, da se vzporedno polaga tudi cev za bodočega drugega operaterja. Za 
potrebe mobilnega omrežja Telekom Slovenije je postavljena bazna postaja Vučja Gomila - 
lokacija pri vodohranu Vučja Gomila. Vrednost izvedbe, ki je bremenila občinski proračun, je 
znašala 29.524,89 EUR. 
 
Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO 
 
1402 Pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti 
 

 Ureditev poslovne cone Bogojina 

Predvidevala se je ureditev poslovne cone ob cesti Bogojina – avtocesta. Projekt predvideva 
ureditev ekonomsko - poslovne infrastrukture na površini 53.000 m2. Namen projekta je 
izboljšanje podjetniške klime, ki bo prispevala k ustanavljanju in boljšem trajnem poslovanju 
mikro, malih in srednje velikih podjetij. Zagotovljeni bodo pogoji za nadaljnji razvoj 
gospodarskih dejavnosti MSP (varen dostop, infrastrukturno opremljeno zemljišče in 
primerne površine za opravljanje dejavnosti na prometno ugodni lokaciji).  
V letu 2020 se je pristopilo k izdelavi strokovnih podlag za OPPN EUP BG 9, ki so se 
nadaljevala v letu 2021. V ta namen se je izvedel geodetski načrt, ki je temeljna osnova za 
nadaljnje postopke izdelave OPPN. Od nekaterih lastnikov zemljišč na območju PC smo že 
odkupili potrebna zemljišča.  
 

 Razvoj socialnega podjetništva PANNONIA SLOVANICA 

OB078-15-000003  EKO kmetija Prosenjakovci 
Na objektu EKO kmetije Prosenjakovci se je urejala mansarda in sicer obnovile so se 
sanitarije, zamenjala so se okna, obnovil se je parket ter izvedla se je nova elektro napeljava. 
Ureditev sanitarij je zajemala, zamenjavo strojnih inštalacij, položitev nove keramike in 
sanitarne opreme. Investicija je znašala 46.254,61 EUR. 
 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 

 Sofinanciranje turističnih programov in projektov 
OB078-19-000036  Trajna mobilnost in turizem na kolesih 
Operacija »Trajnostna mobilnost na kolesih« je sofinancirana s strani Evropske unije iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa 



                
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
Zaključni račun 2021                                                                                        Marec 2022 
  

215 
 
 

razvoja podeželja 2014–2020, Podukrepa M19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti 
sodelovanja lokalne akcijske skupine". Nosilni partner v projektu je LAS Goričko in 
partnerske občine Moravske Toplice, Murska Sobota in Puconci.  
 
Zaradi raznolike kulturne krajne, dobre povezljivosti cestnega in kolesarskega omrežja, 
ohranjene naravne dediščine ter obstoječih človeških virov, znanj in veščin, obstaja veliko 
priložnosti za trajnostno naravnanega gospodarstva, posebej turizma in veliko možnosti za 
razvoj trajnostne mobilnosti na regijski ravni. Regija pospešeno vlaga v kolesarsko 
infrastrukturo. Prav tako beleži vedno večje povpraševanje obiskovalcev in turistov po e-
kolesih in polnilnicah za e-kolesa, saj so z vstopom e-koles na trg pričeli kolesariti tudi sicer 
ne-kolesarji. Prav tako e-kolesa pomenijo velikokrat hitrejšo in fleksibilnejšo mobilnost za 
prebivalce, ki ni obremenjena s prometnimi zamaški, ki nastajajo ob prometnih konicah v 
vpadnicah v mesta in večje kraje.  
 
Namen operacije je bil slediti ciljem kohezijske politike (ustvarjanje novih zaposlitvenih 
možnosti, poslovna konkurenčnost, gospodarska rast, trajnostni razvoj in izboljšanje 
kakovosti življenja ljudi) na vseh področjih dela in z omogočanjem dostopnosti do e-koles 
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 krajše destinacije. Na območju LAS 
Goričko se z vzpostavitvijo izposojevalne postaje s priključnimi električnimi kolesi razširja 
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. Projekt se je zaključil. 
 
V letu 2021 stroški v okviru projekta predstavljajo izvedbo storitve upravljanja, izvajanja in 
vzdrževanja sistema »Soboški biciklin«  
 
OB078-20-000016  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, 
posebnosti, stvari, ki delajo Pomurje drugačno, posebno in zato zanimivo. Ob tem želimo 
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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 je izvajal preko Turistično informativnega centra Moravske Toplice in 
bil tudi uspešno zaključen, občina pa prispeva le delež sofinanciranja za pokrivanje lastnega 
deleža.  
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OB078-20-000018   Kolesarska veriga na podeželju 
Namen operacije je slediti ciljem kohezijske politike in z omogočanjem dostopnosti do e-
koles 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 je razvila nove produkte in storitve z višjo dodano vrednostjo, ki bodo obogatili 
lokalno ponudbo ter okrepila promocijo sistema izposoje koles. 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. V projektu poleg Občine M. Toplice 
sodelujejo še MO M. Sobota in Občina Tišina.  Občina M. Toplice vzpostavlja novo 
postajališče ob Termah Vivat. Projekt se zaključuje v letu 2022. 
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 Ureditev kolesarskega omrežja in povezav med občinami 

OB078-13-000020 Ureditev kolesarskega omrežja in povezav med občinami 
Pripravljena je projektna dokumentacija (PZI) za gradnjo kolesarske povezave od Bogojine 
mimo gramoznice Ivanci s prečkanjem nadvoza avtoceste AC5 vse do naselja Gančani. 
Projektna dokumentacija je bila financirana v razmerju 50:50 z Občino Beltinci. Tako je 
sorazmerni delež občine pri pripravi dokumentacije znašal 24.233,00 EUR.  
Kolesarsko povezavo Bogojina – Gančani smo vključili v projekt izvedbe kolesarske 
povezave G17 – Ormož – Moravske Toplice v sodelovanju z Občino Ormož, Ljutomer in 
Beltinci pod vodenjem razvojnega raziskovalnega centra RRC Ormož.  
 

 Ureditev infrastrukture in izvedba razvojnih programov v Občini Moravske Toplice 

OB078-21-000014  Večnamenska dvorana v Moravskih Toplicah 
Pričela se je priprava projektne dokumentacije za izgradnjo večnamenske športne, kulturne in 
kongresne dvorane na vzhodni strani Moravskih Toplic na območju starega lovskega doma 
Moravske Toplice. Iz prvotne potrjene ideje je nastala dokumentacija za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je v postopku izdaje. 
 

 Evropski teden mobilnosti 

OB078-21-000041  Evropski teden mobilnosti 

Dve uspešni desetletji že poteka vseevropska kampanja EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI, 
ki podpira lokalne pobude pri njihovih prizadevanjih za varnejša, bolj zelena, bolj vključujoča 
in lažje dostopna mesta. Tema EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI v letu 2021 je bila 
»Varno in zdravo s trajnostno mobilnostjo«. Tema 2021 je bila posvečena težavam, s katerimi 
sta se Evropa in svet soočila zaradi pandemije COVID-19.  
 
Med 16. in 22. septembrom vsako leto združimo moči in na glas pozovemo k spremembi 
mobilnostnih navad. V letu 2021 pod sloganom: Živi zdravo. Potuj trajnostno. 
 
V okviru aktivnosti Parkirni dan smo začasno preuredili zeleno javno površino v središču 
Moravskih Toplic v prireditveni prostor - začasen javni prostor, na katerem smo izvajal 
zabaven program, katerega namen je bila promocija trajnostne mobilnosti in gibanja.  Na 
osrednjem dogodku so se predstavili ponudniki lokalnih storitev (serviserji koles, izvajalci 
storitve prevoza, NVO, ponudniki trajnostnih storitev,…).  
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V času ETM 2021 smo organizirali možnost za prebivalce, da pripeljejo svoje kolo do Bike 
centra Moravske Toplice, kjer je potekala popravljalnica koles in kjer jih je mojster serviser 
pregledal in svetoval glede popravila in vzdrževanja. Opravil je manjša popravila oz. pokazal, 
kako lahko manjše popravilo izvede lastnik kolesa sam. Ob tem so lastnikom na voljo tudi 
servisna stojala ob Bike centru M. Toplice, TIC M. Toplice, TIC Selo ter ob treh OŠ v občini 
Moravske Toplice. Udeleženci so se tudi lahko posvetovali o nakupu kolesa, preizkusili več 
koles, spoznali e-kolo ter sistem Soboški Biciklin.  
 
V sklopu aktivnosti Aktivno v vrtec ali šolo smo pripravili aktivnosti za šolarje, ki so v 
prejšnjem šolskem letu opravili kolesarski izpit. Izvedla se je kolesarska tura do Murske 
Sobote za učence OŠ Bogojina. Učenci so spoznali, da so krajše razdalje premagljive tudi s 
kolesom. Za učence DOŠ Prosenjakovci in OŠ Fokovci se je organiziral javni prevoz do 
Murske Sobote. Učenci so spoznali prednosti javnega prevoza, bonton na avtobusu in 
možnosti kombiniranja prevoznih načinov. Osnovne šole so prejele tudi opremo za kolesa in 
kolesarske čelade za izvajanje kolesarskih izpitov. 
 
 

 Investicije na področju turizma 

OB078-13-000013  Javna razsvetljava Podov ob potoku – opremljanje zemljišč 
V sklopu kompletne komunalne ureditve območja Podov je bila izvedena tudi javna 
razsvetljava na strani površine za pešce, ki se je priključila na obstoječo javno razsvetljavo v 
Levstikovi ulici, v višini 27.806,99 EUR. 
 
OB078-17-000012  Ureditev turistične signalizacije 
Predvidena je bila postavitev turistične signalizacije v skladu z elaboratom in pridobljenimi 
soglasji DRSI. Postavitev je potekala fazno s pričetkom v letu 2020 in nadaljevanjem v letih 
2021 in 2022. Občina Moravske Toplice je v letu 2021 izvedla postavitev turistične in druge 
obvestilne signalizacije ob regionalnih cestah na območju Občine Moravske Toplice. Zaradi 
nekaterih manjkajočih vsebin na posameznih lokacijah smo takoj po izvedeni postavitvi 
pristopili k dopolnitvi elaborata turistične in druge obvestilne signalizacije. Na podlagi 
potrjenega dopolnjenega elaborata in izdanih delovnih nalogov s strni DRSI se bo v letu 2022 
na posameznih stojnih mestih izvedla še postavitev preostalih manjkajočih vsebin ob državni 
cesti. V letu 2022 se bo izvedla tudi postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije ob 
občinskih cestah. 
 
OB078-17-000032  Pločniki v delu Dolge ulice 
Dolga ulica se je uredila z dograditvijo pločnika širine 1,50 m na levi strani od križišča z ulico 
na Bregu do konca predvidene pozidave do parcele št. 3640 k.o. Moravci v dolžini 920 m. V 
zadnjem del Dolge ulice so se podaljšali vsi komunalni vodi (vodovod, kanalizacija, javna 
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razsvetljava in optika) in izvedlo se je asfaltiranje javne poti v širini 3,00 m in dolžine 90 m. 
Investicija je zajemala tudi prilagoditev obstoječe meteorne kanalizacije in izgradnja 
manjkajoče, prilagoditev dostopov na parcele in izvedbo parapetnih zidov, v primeru 
porušenja obstoječih živih mej. Elektro Maribor d.d. je na delu Dolge ulice sočasno polagal 
tudi svoje zaščitne cevi za električno energijo. Investicija je znašala 196.024,42 EUR. 
 
OB078-17-000060  Ureditev centra Moravskih Toplic 
Pripravljena je zasnova ureditve centra Moravskih Toplic, ki bo služila za pripravo projektne 
dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, še prej kot podlaga za pripravo 
prostorskega akta, ki bo takšno zasnovo dopuščal. Zasnova je bila predstavljena javnosti in je 
bila pripravljena za 26.791,6 EUR. 
 
OB078-20-000002  Gradnja obojestranskega pločnika z JR na delu ulice JP 766771 M. 
Toplice 
Izgradnja obojestranskega pločnika z javno razsvetljavo v dolžini 160 m z navezavo na 
gradnjo pločnika Dolga ulica v širini pločnika 1.50 m višinsko ločena od cestišča s potekom 
pločnika do konca parcele 3227/3 k.o. Moravci, naprej pa po nasprotni strani do konca 
pozidave je bila izvedena v sklopu investicije Pločniki v delu Dolge ulice.  
 
OB078-20-000007  Ureditev dela ceste v Zg. Moravcih LC 265221 
Izvedena je bila ureditev dela ceste v Zgornjih Moravcih LC 265221 Martjanci – Fokovci. 
Obstoječa makadamska cesta se je asfaltirala v dolžini 350 m in širine 3,5 m z 
obrabnozaporno plastjo asfalta v debelini 6 cm. Uredila se je odvodnja. Vrednost izvedenih 
del je bila 35.302,53 EUR. Nato pa se je pristopilo k saniranju zgornjega odseka preostalega 
dela v vrednosti 21.960,59 EUR. 
 
OB078-20-000011  Javna razsvetljava Cuber 
Projektna dokumentacije za javno razsvetljavo je bila pripravljena na nivoju projekta za 
izvedbo. 
 
 Urejanje območja Rimska čarda 

OB078-20-000017  Urejanje območja Rimska Čarda 
Občina Moravske Toplice si prizadeva pridobiti koncesijo za izkoriščanje termalne vode iz 
vrtine MT-2, zato je bilo potrebno predhodno pridobiti podatke o hidrogeoloških lastnostih 
vrtine in ugotoviti možnosti usposobitve vrtine za izkoriščanje geotermičnega energetskega 
vira. Vrtina je bila leta 2020 prečiščena do globine 1407,32 m in je bil izveden informativni 
črpalni preizkus s konvencionalno potopno črpalko, ki pa je bil otežen. Zato se je na osnovi 
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pridobljenih podatkov pristopilo v letu 2021 k iskanju optimalne rešitve globinske opreme, ki 
bi pri danih okoliščinah omogočila maksimalno izkoriščanje potenciala vrtine. 
Glede na ugotovljene pogoje v vrtini je za ustrezno izvedbo črpalnega poskusa bila izbrana 
potopna črpalka, ki je sposobna obratovati na globini večji od 300 m in ima možnost 
odplinjevanja vode. Predmetna potopna črpalka je bila uporabljana z namenom pridobitve 
celostne slike o vrtini Mt-2 po vprašanju maksimalnih količin črpanja pri danih pogojih v 
vrtini. Na podlagi zbranih podatkov je bila pripravljena Hidrogeološka strokovna osnova za 
pobudo za pridobitev koncesije za vrtino Mt-2. 

S kratkotrajnim črpalnim preizkusom je bilko ugotovljeno, da je učinkovitost vrtine dobra, 
njena optimalna količina črpanja do 3,6 l/s, priporočen največji trenutni odvzem pa do 6,4 l/s. 
Temperatura vode je znašala 59,3 C֯, ob redni uporabi pa se pričakuje dvig temperature. 
Črpalni poskus na vrtini je bil izvedel za 95.073,64 EUR. 

 
Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 
 

 Individualni priklopi na kanalizacijsko omrežje 

OB078-07-000046  Individualni priklopi na kanalizacijska omrežja 
Izvedenih sekundarnih priključkov porabnikov na javno kanalizacijo na mestih, kjer le ti niso 
bili zgrajeni v času njene gradnje, je bilo v vrednosti 10.968,16 EUR. Nekateri sekundarni 
kraki za priključitev so 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. 
 

 Izgradnja kanalizacijskih sistemov 
OB078-17-000042  Kanalizacija Čereg Bogojina 
Za kanalizacijo se pripravlja projektna dokumentacija in pridobivajo služnosti. Zaradi 
nestrinjanja lastnikov glede poteka trase kanalizacije se je pristopilo k spremembi trase, 
iskanju nove variante, ki je pomenila spremembo projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 
 
OB078-19-000022  Kanalizacijski krak s črpališčem v Sebeborcih do pš636/2 
Izveden je bil tlačni vod s črpališčem in ureditvijo elektro priklopa. 
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OB078-20-000015  Kanalizacijski krak s črpališčem Podlipje 
Pripravljena je bila dokumentacija za gradnjo kanalizacijskega kraka s črpališčem, ki 
vključuje tudi sočasno gradnjo električne infrastrukture. 
 

 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav 
 

OB078-07-000052  Male čistilne naprave 
Sofinanciranje malih čistilni naprav se izvaja skladno z vsakokratnim javnim razpisom 
Občine Moravske Toplice. V letu 2021 se je sofinanciralo v vrednosti 24.633,23 novogradenj 
malih čistilnih naprav, kot jih definirajo veljavni predpisi, ki tudi določajo njihovo kontrolo in 
upravljanje. 
 
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST  
 
1602  Prostorsko in podeželsko planiranje 
 
OB078-07-000054       Stroški priprave OPN in OPPN 

Glavni poudarek v tem programu porabe se daje na pripravi občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov ter programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini. Občina je v letu 2021 na podlagi 
prejetih pobud lastnikov zemljišč, pričela postopek prvih sprememb in dopolnitev OPN do 
velikosti 10 ha, ki se nadaljuje v letu 2022 (SD OPN OMT 1). V teku so OPPN za PC 
Bogojina, Andrejci AD 10, Sebeborci SB 2, Suhi vrh SV 3, spremembe in dopolnitve 
ureditvenega načrta za gramoznico v Mlajtincih ter spremembe in dopolnitve dela ureditveno 
zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah. 
 
1603 Komunalna dejavnost 
 
OB078-12-000029       Komunalni in drugi objekti v naseljih 
V letu 2021 so se v proračunu zagotavljala tudi sredstva za ureditev komunalnih in drugih 
objektov v naseljih in so bila porabljena v naseljih Filovci, Bogojina, Središče, Martjanci, 
Sebeborci, Andrejci, Vučja Gomila, Tešanovci, Prosenjakovci, Ivanjševci, Kančevci, 
Lončarovci, Mlajtinci, Lukačevci in Moravske Toplice. Podroben pregled je podan v 
obrazložitvi posebnega dela proračuna. 
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OB078-19-000024  Rušitev starega vaškega doma Noršinci 
Opravljen je bil terenski ogled s statikom glede možnosti ohranitve zadnje stene gasilskega 
doma, in pridobljeno poročilo, ki odsvetuje ohranitev. Pripravljena je bila projektna 
dokumentacija za rušitev in podpisana pogodba z izvajalcem za rušitev. 
 

 Vodovod na ravninskem delu 

OB078-17-000006  Vodovod Ivanci 
Obnova vodovoda je bila predstavljena na terenu občanom in določene so bile faze izgradnje.  
 
OB078-17-000007  Vodovod Mlajtinci 
Za celotno obnovo vodovodnega omrežja po naselju Mlajtinci je bil izdelan geodetski 
posnetek obstoječega terena in pripravlja se dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega 
dovoljenja. 
 
OB078-17-000008  Vodovod Tešanovci  
Za rekonstrukcijo vodovoda je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in 
gradbenega dovoljenja. Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja je bila podana. Obenem pa 
se je pristopilo k projektiranju cestne razsvetljave. 
 
OB078-20-000014  Vodovod Kratka ulica  
Opravljen je bil teren in sklenjena je bila pogodba z izvajalcem del.  
 
OB078-21-000005  Vodovod Rimska čarda  
Opravljen je bil teren, potekali so dogovori s sosednjo občino glede poteka trase in 
morebitnega sodelovanja pri projektiranju in gradnji. Ker do sporazuma ni prišlo, se trasa 
umešča na ozemlje občine Moravske Toplice. 
 
OB078-21-000019  Vodovod Moravske gorice (hš 85 – hš 89).  
Izvedena je bila gradnja vodovoda s hišnima priključkoma v vrednosti 10.278,28 EUR. 
 

 Izgradnja vodovodnih priključkov - sekundar 

OB078-11-000011  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. V letu 2021 je takšnih vodovodnih 
sekundarnih priključkov bilo izvedenih v vrednosti 33.086,26 EUR. 
 



                
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
Zaključni račun 2021                                                                                        Marec 2022 
  

224 
 
 

OB078-19-000017  Vodovod Suhi Vrh 
Izvedena je bila gradnja vodovoda dolžine 150 m s hišnimi priključki v vrednosti 13.391,30 
EUR. 
 

 Pomurski vodovod 

OB078-13-000018  Sekundarni vodovodni kraki za priklop na pomurski vodovod 
Izvedena je bila zamenjava nadzemnega hidranta s podzemnim ob TIC Moravske Toplice, za 
potrebe izgradnje transportnega vodovoda na območju gradnje križišča Sebeborci se je 
prilagodila specifikacija del na območju tangirane gradnje in za potrebe oddaje izvodov 
projektne dokumentacije na Ministrstvo za okolje, izvajalcu del, nadzoru, upravljavcu so bili 
naročeni dodatni izvodi za projekt Nadgradnje vodovodnega sistema B. 
 

 Pomurski vodovod II. faza 

OB078-15-000014  nadgradnja vodovodnega sistema B 
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 predlagala naselja, ki so takrat izpadla. To so naselja  Ratkovci in 
Lončarovci z dolžino vodovodnega omrežja 6,4 km, Krnci z dolžino 3,5 km, primarni vod od 
Bogojine do Filovcev ter po ravninskem in hribovitem delu Filovcev v dolžini 13 km, 
Bukovnica v dolžini 5,2 km in povezovalni transportni vod od sosednje puconske občine do 
republiške ceste v notranjosti naselja Sebeborci (VPUS) v dolžini cca 3,0 km.  
V letu 2021 so potekale različne aktivnosti od tehničnega usklajevanje projekta, splošno 
vsebinsko in finančno usklajevanje projekta, priprava podatkov za izdelavo investicijske 
dokumentacije do priprav, analiz in odločitev pri izvajanju javnih naročil izbire izvajalcev 
gradnje, dobave opreme, nadzora in obveščanja javnosti. Do podpisa pogodb je prišlo v 
mesecu decembru. Za sklop 2 je bil izbran izvajalec del Teleg-M d.o.o. s partnerjem 
Hidrosvet d.o.o., nadzornik nad gradnjo je podjetje Proplus d.o.o. s partnerjem Atrij d.o.o., 
izvajalec za dobavo in vgradnjo opreme Elproing d.o.o. s partnerjem Komunala, javno 
podjetje d.o.o.. Uvedba izvajalca v delo je bila opravljena konec meseca decembra 2021 in 
tako je z dnem uvedbe v delo pričel teči pogodbeni rok za izgradnjo. 
 
1805 Šport 
Tako kot v preteklih letih je občina tudi v letu 2021 zagotavljala sredstva za investicijsko 
vzdrževanje in obnovo športnih objektov v skladu z javnim razpisom za področje športa. 
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 Investicije v športno infrastrukturo 

OB078-17-000010       Slačilnice z nadstreškom in igrišče Krnci 
V letu 2020 je bila s pomočjo sofinanciranja Fundacije za šport izvedena gradnja slačilnic in 
nadstreška na igrišču v Krncih. Dokončanje investicije je bilo v letu 2021. Projekt pomeni 
zagotovitev manjkajoče športne infrastrukture v okviru športno rekreacijskih centrov v občini 
Moravske Toplice.  
 
OB078-21-000001  Igrišče z umetno travo za hokej na travi 
Izvedena so bila pripravljalna dela (odstranitev tratnice in vgrajevanje zemljine z 
utrjevanjem), gradbena dela (polaganje grednih robnikov, prestavitev obstoječe ograje ) in 
preureditev razsvetljave. Vrednost je znašala 16.364,64 EUR. 
 
1902 varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 

 investicijsko vzdrževanje in oprema vrtcev 

OB078-07-00093     Investicijsko vzdrževanje-vrtci 
Na vrtcu Bogojina je bila izvedena zamenjava strešne kritine ter zamenjava poškodovanih 
delov strešne konstrukcije, montaža novih točkovnih snegobranov, žlebov in odtočnih cevi. 
Sanacija dotrajanega dimnika in sanacija zamakanja vode v kletnih prostorih z vgradnjo 
potopne črpalke. Vzdrževana dela so bila izvedena za 31.203,40 EUR. 
 

 Izgradnja in ureditev vrtcev 

OB078-17-000046  Vrtec Martjanci-ureditev parkirišča 
V letu 2021 je bil za potrebe ureditve parkirišča in morebitne širitve vrtca v Martjancih 
opravljen odkup zemljišč v vrednosti 45.414,44 EUR 
 
OB078-21-000002  Izgradnja biološke čistilne naprave pri vrtcu Fokovci 
Za potrebe ustreznega odvajanja komunalne odpadne vode je bilo pridobljeno gradbeno 
dovoljenja za nezahtevni objekt za izgradnjo male komunalne čistilne naprave, ki po služila 
za potrebe vrtca Fokovci in vseh ostalih prostorov v objektu. Gradbeno dovoljenje je bilo 
pridobljeno na podlagi projektne dokumentacije. Pogodba za izgradnjo je bila podpisana 
meseca decembra 2021 in pričetek del je predviden v prvih mesecih leta 2022. 
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
 

 Investicija DOŠ Prosenjakovci 

OB078-07-000096  Rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci 
Zaradi dotrajanih in uničenih vodovodnih in električnih napeljav, neustrezne strelovodne 
zaščite, ter nekaterih drugih nujno potrebnih posegov v konstrukcijske elemente stavbe DOŠ 
Prosenjakovci je potrebna rekonstrukcija celotnega objekta matične šole v Prosenjakovcih. 
Prav tako je za doseganje zakonskih standardov za izvajanje pouka potrebno izvesti 
novogradnjo manjkajočih objektov (pokrita terasa I. triade in učilnica na prostem). V letu 
2020 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) ter 
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Prijava na razpis ministrstva za šolstvo in šport za 
zagotovitev virov sofinanciranja je bila uspešna v višini 702.968,50 EUR, gradbena pogodba 
z izvajalcem del je bila podpisana v mesecu februarju 2021. Uvedba v delo je bila izvedena 
konec meseca maja, kjer so bili prisotni vsi akterji, ki so sodelovali pri rekonstrukciji in 
gradnji (izvajalec del, nadzor gradbenih del, strojnih in elektro del, šola in naročnik) ter je bil 
določen datum pričetka del. Rekonstrukcija je trajala 4 mesece zaradi prisotnosti vlage in 
nestabilnosti obstoječih sten, vlage v tleh, v povečanem obsegu kot pa je bilo prvotno 
načrtovano. V fazi dokončevanja je telovadnica in zunanja učilnica ter nadstrešek I. triade. 
Investicije se mora zaključiti do konca meseca avgusta 2022. 
 
 
SKUPNI ORGAN MEDOBČINSKIH INŠPEKCIJSKIH SLUŽB 
 

 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb 

OB078-08-00011    Nabava osnovnih sredstev MIR 
Za potrebe nemotenega delovanja MIR v letu 2021 je bil na podlagi sklepa ustanoviteljic 
nabavljen novi avtomobil v vrednosti 19.970,00 EUR za katerega je bila pogodba že 
podpisana v letu 2020. Nabavljena je bila tudi potrebna pisarniška in računalniška opreme. 
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IV/4. OBRAZLOŽITEV K BILANCI STANJA NA DAN 31. 12. 2021 
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan 
tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. 
Prilogi k bilanci stanja sta: 

- stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev ter 

- stanje in gibanje kapitalskih naložb in posojil. 
 
Iz bilance stanja na dan 31. 12. 2021 je razvidno, da znaša aktiva oziroma pasiva 47.511.070  
EUR. 
 
4.1. Aktiva-sredstva 
 
4.1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31. 12. 2021 znašajo 43.586.963 EUR. 
Med dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju se razvrščajo neopredmetena sredstva, 
nepremičnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne kapitalske 
naložbe, dolgoročno dana posojila in depoziti ter dolgoročne terjatve iz poslovanja. 
 

- Neopredmetena sredstva;  
Med navedena sredstva se razvršča programska oprema, katere nabavna vrednost na dan 31.  
12. 2021 znaša 32.030 EUR, odpisana pa 28.424 EUR.  
 

- Nepremičnine,  
Nabavna vrednost nepremičnin na dan 31. 12. 2021 znaša 50.978.824 EUR. Nepremičnine so 
odpisane v vrednosti 12.638.374 EUR. 
 
V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 
            - zemljišča z vrednostjo na dan 31. 12. 2021 8.193.288 EUR  
            - zgradbe in objekti stanje na dan 31. 12. 2021 40.458.803 EUR 
            - nepremičnine v gradnji - ki se pridobivajo        1.380.678 EUR. 
 
V poslovnih knjigah so na dan 31. 12. 2021 evidentirane zgradbe in sicer: poslovna zgradba v 
Moravskih Toplicah, stanovanje v Prosenjakovcih, delež občine v domu Filovci, brunarica v 
naselju Selo, poslovni objekt v Prosenjakovcih s prostori Madžarske samoupravne narodne 
skupnosti in krajevnim uradom, stanovanjska hiša v Sebeborcih, stavba v Tešanovcih, 
zgradba Krnci, objekt nekdanjega Pletilstva v Prosenjakovcih, ceste, ulice, pločniki, 
kolesarske steze in mostovi v občini, javne razsvetljave, objekti v Martjancih, Moravskih 
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Toplicah ter vodovodi, kanalizacije in čistilne naprave v občini, parkirišča, avtobusna 
postajališča in drugi objekti. 
Med nepremičnine, ki še niso predane svojemu namenu oziroma niso dokončane spada: 
rekonstrukcija Dvojezične osnovne šola Prosenjakovci, vodovodni in kanalizacijski 
priključki, izgradnja križišča v Moravskih Toplicah, sekundarni vodovodi - vodovod Filovci, 
območje Podov - vodovod, kanalizacija, cesta, javna razsvetljava, pločnik z javno razsvetljavo 
Ivanci, javna razsvetljava Berkovci in Andrejci ter izgradnje infrastrukturnih in drugih 
objektov - predvsem, ceste - manjši odseki, steze, poti, in drugi objekti, ki še niso predani v 
upravljanje.  
 
Tabela 51; Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2021 po nabavni, odpisani in 
neodpisani vrednosti s stopnjo odpisanosti  

-EUR 
Zap- 
št. Vrsta dolgoročnega sredstva 

Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

Neodpisana 
vrednost 

Odpisanost 
sredstev 

1 2 3 4 5 6=4:3x100 
      

1. Zemljišča 8.193.288 0 8.193.288 0 
2. Gradbeni objekti 40.458.803 12.638.374 27.820.429 31,23 
3. Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 2.326.733 0 1.380.678 0 

 
- Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2021  

       Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev      1.444.540 EUR 
       Odpisana vrednost opreme                        1.045.885 EUR 
       Sedanja vrednost opreme                           398.655 EUR. 
 
V letu 2021 je občina pridobila opremo in drobni inventar v vrednosti 146.695 EUR. 
Nabavljena je bila računalniška in programska oprema ter oprema za tiskanje in 
razmnoževanje za potrebe občinske uprave, za potrebe Medobčinske inšpekcije in redarstvo je 
bil nabavljen nov avtomobil, v okviru projekta »Trajna mobilnost na kolesih« so bila 
nabavljena kolesa in postaje za kolesa ter servisna stojala, nabavljeni so bili novi pisarniški 
stoli za potrebe občinske uprave, nabavljen je bil prikazovalnik hitrosti. Nabavljen pa je bil 
tudi razni drobni inventar kot so telefoni, zaščitna oprema za potrebe civilne zaščite, 
kartotečne omare, nabavljene in postavljene pa so bile tudi turistično označevalne table.   
Oprema, ki je bila v letu 2021 izločena iz uporabe je bila že v celoti odpisana in brez 
knjigovodske vrednosti. Podroben popis izločenih osnovnih sredstev iz uporabe je prikazan v 
poročilu o opravljeni inventuri za leto 2021. 
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- Dolgoročne finančne naložbe 
Dolgoročne finančne naložbe so naložbe občine v javna podjetja. V letu 2021 se je vrednost 
naložb v primerjavi z letom 2020 povečala za 10.000 EUR in sicer za ustanovitveni kapital v 
podjetju Rimska Čarda. Tako na dan 31. 12. 2021 znašajo 307.919 EUR.  
  

- Dolgoročno dana posojila in depoziti  
Občina v svojih poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2021 ne izkazuje dolgoročno danih posojil 
in depozitov.  
 

- Dolgoročne terjatve iz poslovanja  
Podatki izkazujejo stanje dolgoročnih terjatev iz poslovanja - terjatve iz naslova prodaje 
nepremičnin. Občina izkazuje stanje iz naslova terjatev od prodanih stanovanj po 
stanovanjskem zakonu - iz delitvene bilance v višini 802 EUR ter terjatve iz naslova 
rezervnega sklada občine v višini 6.155 EUR.   
 

- Terjatve za sredstva dana v upravljanje  
Izkazano stanje navedenih terjatev v vrednosti 4.529.375 EUR predstavlja sredstva, ki so dana 
v upravljanje zavodom - osnovnim šolam, Turističnemu centru Moravske Toplice, Madžarski 
narodni samoupravni skupnosti, Vrtcu občine Moravske Toplice, Zdravstvenemu domu 
Murska Sobota ter Galeriji Murska Sobota. 
 
Tabela 52; Pregled dolgoročnih sredstev danih v upravljanje na dan 31. 12. 2021 in 
primerjava s predhodnim letom                        
          - v  EUR 

Zap. Vrsta dolgoročnega sredstva sredstva dana v sredstva dana v Indeks 

številka 
danega v upravljanje upravljanje po 

stanju 
upravljanje po 

stanju 
2021/20 

   predhodnega leta tekočega leta  

1 2 3 4 5 
1. Vrtci 1.860.154 1.834.371 99 
2. Osnovne šole 2.424.264 2.296.096 95 
3. Zdravstvene ambulante 148.331 148.331 100 
4. Turistični center Moravske Toplice 41.874 131.190         313 
5. Madžarska narodna samoupravna skupnost 89.778 36.954 41 
5.  Galerija Murska Sobota 82.123 82.432 100 

  SKUPAJ 4.646.524 4.529.374 97 
Zgornja tabela nam prikazuje gibanje sredstev danih v upravljanje v letu 2021. 
 
4.1.2.  Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve  
Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2021 znašajo 3.924.107 
EUR in so se v primerjavi z letom 2020 povečale za 2%. 
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- Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah   
Dobroimetja predstavljajo denarna sredstva na zakladniškem podračunu odprtem pri Banki 
Slovenije UJP Murska Sobota in na dan 31. 12. 2021 znašajo 2.150.347 EUR. Finančna 
sredstva občine lahko razvrščamo med finančno premoženje občine.  
 

- Dani predujmi in varščine  
Občina ima na dan 31. 12. 2021 evidentirane predujme oziroma pred financiranje za izvajanje 
projekta Digikul, katerega izvajalec je Turistično informativni center Moravske Toplice. 
Sredstva se povrnejo ob prejetju pridobljenih sredstev iz naslova javnega razpisa. 
 

- Kratkoročne terjatve do kupcev  
Izkazujejo se terjatve na osnovi izstavljenih računov in podpisanih pogodb o sofinanciranju 
določenih investicij na dan 31. 12. 2021, kakor tudi najemnine za objekte in stanovanja, 
zakupnine za zemljišča in druge terjatve. Med kratkoročne terjatve do kupcev so vključene 
tudi terjatve do občanov v skladu s podpisanimi pogodbami o obročnem odplačilu 
sofinanciranja določenih investicij, terjatve za neplačano turistično takso na dan 31. 12. 2021 
ter terjatve na osnovi izdanih odločb za komunalni prispevek in komunalne takse, ki se 
nanašajo na leto 2021 in tudi nazaj. 
 
Terjatve do kupcev so se na dan 31. 12. 2021 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2020 
povečale za 3%. Največjo terjatev predstavlja terjatev po izdani odločbi za plačilo 
komunalnega prispevka  v višini 305.252 EUR. V letu 2021 je bilo na novo vzpostavljenih 
terjatev do kupcev za 1.810.399 EUR ter poravnanih za 1.791.182 EUR. Del terjatev na dan 
31. 12. 2021 še ni zapadlo v plačilo, saj se nanašajo na mesec december 2021 z rokom plačila 
v mesecu januarju 2022. Za terjatve, katerim rok plačila je že potekel, pa se izvaja terjanje za 
neplačane zapadle obveznosti preko opominov in na koncu z izvršbami. 
 

- Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta  
To so terjatve do državnih institucij in drugih neposrednih ter posrednih uporabnikov 
proračuna občine in na dan 31. 12. 2021 znašajo 281.186 EUR. Navedene terjatve so se v 
primerjavi z letom 2020 zmanjšale za 31%. Evidentirane so terjatve do občin za financiranje 
medobčinskih inšpekcij in redarstva ter terjatve do zavodov iz naslova zavarovanja 
premoženja. Med terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta se vključujejo tudi 
terjatve do ožjih delov lokalne skupnosti - do krajevnih skupnosti za neporabljen presežek in 
neporabljena namensko prejeta sredstva iz občinskega proračuna. 
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Tabela 53; Pregled kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 
31. 12. 2021 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2020 
         - v  EUR                

Zap.št. 
Vrsta kratkoročnih terjatev Kratkoročne 

terjatve 
Kratkoročne 

terjatve Indeks 

 
do proračunskih uporabnikov do proračunskih 

uporabnikov 
do proračunskih 

uporabnikov 2021/20 
    v letu 2020 v letu 2021   

1 2 3 4 5 

          
1. Terjatve do državnega proračuna 132.113 11.823 9 

2. Terjatve do NU proračuna (KS, občine) 264.574 258.680 98 
3. Terjatve do PU proračuna in drugih ustanov 11.929 10.682 89 

  

V okviru terjatev do proračunskih uporabnikov so v letu 2021 evidentirana sredstva krajevnih 
skupnosti oziroma njihov presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2021, kakor tudi vse 
terjatve, ki so na dan 31. 12. 2021 evidentirane do posrednih in neposrednih uporabnikov 
proračuna občine ali države.  
 

- Kratkoročne finančne naložbe  
Na dan 31. 12. 2021 občina ne izkazuje terjatev v finančne naložbe, saj nima več 
vzpostavljenih nobenih terjatev do banke za prosta denarna sredstva na računu, dana kot 
depozit. 
 

- Kratkoročne terjatve iz financiranja in druge kratkoročne terjatve  
Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2021 znašajo 126.534 EUR in so se v primerjavi s 
stanjem na dan 31. 12. 2020 povečale za 17%. Evidentirane so terjatve, ki jih izkazuje FURS 
iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do fizičnih in pravnih oseb ter vse 
terjatve iz naslova davkov, za katere izterjavo in evidence vodi FURS. Evidentirane so tudi 
terjatve iz naslova davka na dodano vrednost. 
 

- Neplačani odhodki  
Glede na to, da se v bilanci izkazujejo obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti nastale 
v koledarskem letu in še niso poravnane - torej za njih še ne obstaja denarni tok, da bi se 
lahko vključile v bilanco prihodkov in odhodkov, so le te evidentirane kot neplačani odhodki 
tekočega leta in na dan 31. 12. 2021 znašajo 664.226 EUR. To so predvsem neplačani 
odhodki, ki se nanašajo na poslovanje v mesecu decembru 2021, njihov rok zapadlosti pa je v 
mesecu januarju 2022.  
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4.2. Pasiva - obveznosti do virov sredstev 
 
V okviru obveznosti do virov sredstev so zajete: 
- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 1.767.455 EUR  ter  
- lastni viri in dolgoročne obveznosti 45.733.615 EUR. 
 

4.2.1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
 

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
Evidentirane so obveznosti do zaposlenih iz naslova decembrskih plač v višini 50.194 EUR. 
 

- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2021 je 586.036 EUR. To so 
obveznosti za prejete račune, ki se nanašajo na leto 2021 z zapadlostjo 30. dan od datuma 
prejema in je njihov datum zapadlosti v letu 2022. Stanje kratkoročnih obveznosti do 
dobaviteljev je na dan 31. 12. 2021 v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2020 večje za 2%.  
 

- Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja in obveznosti do proračunskih 
porabnikov  

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2021 znašajo 55.216 EUR,  
kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta pa na dan 31. 12. 2021 
znašajo 189.203 EUR. V primerjavi z letom 2020 se je stanje navedenih obveznosti zmanjšalo 
za 29%.  
 

- Neplačani prihodki  
Glede na to, da se na aktivni strani bilance izkazujejo terjatve do kupcev in proračunskih 
porabnikov so v okviru bilance na strani pasive izkazani neplačani prihodki proračuna, to so 
prihodki, za katere še ni nastal denarni tok - ki še niso bili poravnani in na dan 31. 12. 2021 
znašajo 815.144 EUR. Ob poravnavi terjatve, ki se nanaša na znesek neplačanih prihodkov, se 
za znesek poravnave - ko nastane denarni tok, zmanjšajo izkazani neplačani prihodki in se 
prizna ustrezno povečanje na strani prihodkov proračuna v razredu 7. Ugotavljamo, da je 
višina neplačanih prihodkov v primerjavi z letom 2020 prav tako zmanjšala in sicer za 4%, 
kar je posledica izkazanih manjših terjatev na dan 31. 12. 2021. 
 
4.2.2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
V okvir lastnih virov in dolgoročnih obveznosti se vključuje: 
- splošni sklad, 
- rezervni sklad ter 
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- dolgoročne finančne obveznosti in 
- druge dolgoročne obveznosti. 
 

- Splošni sklad  
V splošnem skladu je v saldu na dan 31. 12. 2021 izkazan znesek lastnih virov sredstev in 
sicer kot sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, za finančne naložbe, za 
terjatve, za sredstva dana v upravljanje ter splošni skladi za posebne namene in drugo.  

 
Znesek splošnega sklada za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva je enak 
neodpisani vrednosti osnovnih sredstev, zato se povečuje ob nabavah oziroma pridobitvah teh 
sredstev, zmanjšuje pa ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh 
sredstev. 

 
Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih 
kapitalskih naložbah, dolgoročno danih posojilih in depozitih. Znesek splošnega sklada za 
finančne naložbe je vedno enak stanju vrednosti naštetih finančnih naložb, ki smo jih opisali 
že na strani aktive. 

 
Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje, povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev 
za sredstva dana v upravljanje, ki so prav tako omenjeni pri dolgoročnih sredstvih na strani 
aktive.  

 

Znesek splošnega sklada za drugo je oblikovan z ugotovitvijo rezultata (presežka oziroma 
primanjkljaja) na posameznih računih proračuna. Na dan 31. 12. 2021 Občina Moravske 
Toplice izkazuje presežek stanja sredstev na računih v višini 2.085.402 EUR skupaj s sredstvi 
na računih krajevnih skupnosti. V splošnem skladu za drugo pa se izkazujejo tudi namenska 
sredstva, ki so bila v letu 2021 prenakazana na račune krajevnih skupnosti in jih le ta v danem 
obdobju niso porabila. Višina teh sredstev na dan 31. 12. 2021 znaša 49.248,53 EUR. 
 

- Rezervni sklad  
V bilanci proračuna predstavlja rezervni sklad vir, ki se nanaša na obvezno proračunsko 
rezervo in na dan 31. 12. 2021 znaša 73.296 EUR. V primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2020 
se je stanje rezervnega sklada povečalo za 16.585 EUR.  
 

- Dolgoročne finančne obveznosti  
V okviru dolgoročnih finančnih obveznosti ima občina evidentiran dolgoročno najeti kredit, 
ki zapade v plačilo v roku, daljšem od leta dni in sicer kredit, ki ga je najela v letu 2019 in v 
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letu 2020 pri državnem proračunu. Saldo zadolžitev na dan 31. 12. 2021 izkazan v bilancah je 
472.383 EUR in se je v primerjavi s saldom na dan 31. 12. 2020 zmanjšal za 71.662 EUR. 
 
 
IV/5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA 
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA  OBČINE MORAVSKE TOPLICE V LETU 2021  
 
Poslovanje občine in vseh ostalih posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna Občine 
Moravske Toplice je v letu 2021 potekalo preko podračunov v okviru enotnega zakladniškega 
računa (EZR) Občine Moravske Toplice. Preko posebnega zakladniškega računa se plasirajo 
dnevno tudi prosta denarna sredstva, ki se nahajajo na teh podračunih. Vse transakcije v zvezi 
z upravljanjem prostih likvidnostnih sredstev se vršijo v okviru Uprave za javna plačila 
Murska Sobota, ki spada pod Ministrstvo za finance. 
 
Z uvedbo enotnega zakladniškega računa občine so se v EZR občine s svojimi podračuni 
vključili; proračun občine Moravske Toplice ter vsi njegovi neposredni in posredni 
proračunski uporabniki. 
 
Z vidika upravljanja likvidnosti sistema EZR v letu 2021 občina ni imela vpeljanega 
posebnega sistema upravljanja, ki bi vplivali na samo bilanco stanja.   
 
Sredstva EZR so vezana na nočnem depozitu pri poslovni banki in se obrestujejo na 
nominalni obrestni meri za vsak dan. Obresti se mesečno nakazujejo na EZR, od koder se 
avtomatsko prerazporejajo na podlagi prejetih obračunov obresti od poslovne banke na 
podračune proračunskih uporabnikov. 
 
 
Na dan 31. 12. 2021 je bilo stanje sredstev na računu enotnega zakladniškega računa (EZR) 
2.678.634,87 EUR.  V to stanje so vključeni vsi zakladniški podračuni občine in sicer: 
 
- proračun občine Moravske Toplice v višini                                            2.150.347,26 
-KS Andrejci  1.969,03 
-KS Filovci 17.931,79 
-KS Ivanovci 13.700,26 
-KS Krnci  1.184,53 
-KS Martjanci 23.141,69 
-KS Moravske Toplice   10.408,63 
-KS Motvarjevci 21.223,82 
-KS Noršinci 7.576,51 
-KS Prosenjakovci   9.657,57 
-KS Ratkovci   1.909,38 
-KS Sebeborci 16.293,27 
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-KS Selo 3.640,63 
-KS Tešanovci    5.090,51 
-KS Mlajtinci-Lukačevci 3.267,49 
-KS Suhi Vrh 2.379,54 
-KS Kančevci 1.187,09 
-KS Lončarovci 2.494,89 
-KS Vučja Gomila 3.015,04 
-KS Središče 1.608,72 
-KS Ivanjševci 4.409,17 
-KS Berkovci 1.348,97 
-KS Čikečka vas 2.725,44 
-KS Ivanci 11.039,02 
-KS Fokovci 9.158,54 
-KS Pordašinci 6.365,52 
-KS Bukovnica  1.905,87 
-Turistično informativni center Moravske Toplice   117.859,58 
-Vrtci občine Moravske Toplice 12.220,80 
-OŠ Fokovci 9.967,23 
-OŠ Bogojina 84.615,53 
-DOŠ Prosenjakovci   76.381,68 
-Madžarska narodna samoupravna skupnost 31.032,84 
 
 
Na pasivni strani  bilance se prikazujejo kratkoročne obveznosti do uporabnikov zakladnice in 
sicer za prejeta sredstva v zakladnico, ki so na dan 31. 12. 2021 deponirana kot nočni depozit 
pri poslovni banki. Višina obveznosti na  dan 31. 12. 2021 je 2.678.634,61 EUR. 
 
V proračunskem letu  2021 so na strani prihodkov kot denarni tok evidentirana sredstva za 
prejete obresti od sredstev na računih in sicer v višini 20,80 EUR. Ugotovljena sredstva iz 
preteklih let v višini 194,31 EUR so bila prenakazana v proračun občine. 
Leta 2021 so bili prihodki zakladnice za 173,51 EUR manjši od odhodkov. Tako skupni 
ugotovljeni presežek v višini 0,26 EUR pripada proračunu kot del rezultata poslovanja 
sistema EZR preteklega leta. 
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IV/6   ZAKLJUČEK 

Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021 izkazuje dejansko stanje  
izvrševanja proračuna v letu 2021, kar pomeni, da izkazuje dejansko stanje prilivov v letu 
2021 in dejansko staje izvajanja zakonsko določenih nalog občine in njenih organov ter 
investicijska vlaganja. Zaključni račun nam podaja osnovne podatke, ki so osnova za presojo 
uspešnosti poslovanja občine.  
 
Glede na podatke o poslovanju lahko z gotovostjo trdimo, da smo v letu 2021 dosegli večino s 
proračunom zastavljenih ciljev. Kljub vsemu pa se določeni projekti prenašajo v naslednje 
obdobje. Vzroki za prenos v naslednje proračunsko obdobje so lahko neobjavljeni razpisi, 
spremenjene prioritete izvajanja investicij, ne pridobljena sredstva iz naslova razpisov in s 
tem posledično pomanjkanje finančnih sredstev. Se pa vsi nerealizirani projekti prioritetno 
uvrščajo v proračun oziroma načrt razvojnih programov prihodnjega leta. 
 
Pomembno pa je tudi dejstvo, da si vsi skupaj moramo prizadevati za čim večje uspehe pri 
razpisih bodisi za državna oziroma evropska sredstva za sofinanciranje posameznega projekta. 
Le tako bomo lahko lažje zagotavljali izvedbo investicij, ki bodo našim občanom doprinesle k 
bolj kakovostnemu načinu življenja.    
 
Bistveni element pri izvajanju in odločanju o proračunu je predvsem finančna stabilnost, ki 
omogoča občini izvajanje z zakonom naloženih obveznih nalog. Ugotavljamo, da smo 
finančno stabilnost v Občini Moravske Toplice zagotavljali v celotnem proračunskem letu 
2021. 
Poslovno poročilo zaključujemo z upanjem, da je Občina Moravske Toplice v letu 2021 s 
svojim delovanjem in poslovanjem pripomogla k boljšemu razvoju in napredku občine ter s 
tem upravičila namen in delovanje lokalne skupnosti.  
 
Moravske Toplice, april 2022 
 
 
Pripravila:                               Župan: 
Občinska uprava                  Alojz GLAVAČ, l.r. 


