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63. Clen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, St. I l/l I - uradno predi5deno besedilo,
l4l13 - popr., l0l/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 - ZlPRSl6lT. l3l18 in 195/20-odlodba US)
doloCa. da Zupan v mesecu juliju poroca obtinskernu svetu o izvrSevanju proraduna v prvem
polletju tekotega leta.
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PREDLOGSKLEPA

Oblinski svet ObIinc Moravske Toplice je scznrnjen s porolilom o izvrtevanju
prcrrtune ObIine Morevske Toplice v prvom polletju 2022.
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PRORAdUNA OBdINE MORAVSKE TOPLICE
prvem polletju 2022

uvoD

svojem 63. dlenu doloda, da Zupan v mesecu juliju poroda
obdinskemu svetu o izvrSevanju proraduna obdine v prvem polletju tekodega leta.
Zakon o javnih financah

v

Proradun Obdine Moravske Toplice z Odlokom o proradunu Obdine Moravske Toplice zaleto

je bil sprejet na 15. redni seji obdinskega sveta dne 2. 2. 2021. Odlok je bil objavljen v
Uradnem listu RS 3t. 161202l z dne 5. 2.2021 in je zadel veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Celotni proradun Obdine Moravske Toplice zaleto 2022
(vsi sestavni deli odloka - splo5ni del proraduna, posebni del proraduna, nadrt razvojnih
programov Obdine Moravske Toplice 2021-2025 ter vse obrazloLitve) je bil objavljen na
2022

spletni strani Obdine Moravske Toplice www.moravske-toplice.si.

Pri pripravi proraduna za leto 2022 so bili upoStevani podatki o vi5ini primerne porabe,
dohodnine in finandne izravnave za leto 2022. ki so bili posredovani s strani Ministrstva za
finance. UpoStevana je bila vi5ina povprednine 628,20 EUR, ki je bila dolodena z Dogovorom
o viSini povprednine za leto 2021 in 2022 med Vlado in reprezentativnimi zdruLenji obdin.
ViSina dogovorjene povprednine je bila doloda tudi z Zakonom o izvr5evanju proradunov
Republike Slovenije za leti 2021 in 2022.
Izradun primerne porabe obdin, dohodnine in finandne izravnave za leti 2022 je temeljil na
takratnih razpoloZljivih podatkih o Stevilu in starostni strukturi prebivalcev, dolZini lokalnih
cest in javnih poti ter povr5ini obdin, kot to doloda 13. dlen ZFO-|, ter dohodnini iz tretjega
odstavka 6. dlena ZFO-|.
Tako kot prihodki so bila ovrednotena tudi potrebna sredstva za pokrivanje z zakonom
dolodenih obvemih nalog obdine, kakor tudi vseh ostalih obveznosti, planiranih s proradunom
obdine tako tekodega kot investicijskega mataja.
Na 21. redni seji Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice dne 2l . 12. 2021 je bil sprejet
tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proradunu Obdine Moravske Toplice za
leto2022, ki je bil objavfien v Uradnem listu RS 5t.20512021 2dne29.12.2021.
Tako je bil dolodena vi5ina proraduna za leto 2022, s katerim je obdina nadrtovala
17.690.077.06 EUR prihodkov ter 19.332.077,06 EUR odhodkov. Y letu 2022 se je
nadrtovalo pokrivanje razlike med prihodki in odhodki s sredstvi na radunu financiranja Porodilo o izvr5evanju proraduna 30. 6.2022

g
razliko med zadolZevanjem

in

odpladilom Ze najetega dolgorodnega kredita

v

viSini

t.642.000.00 EUR.

Na 23. redni seji Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice dne 31.5.2022je bil sprejet
zakljudni radun proraduna Obdine Moravske Toplice za leto 2021 z ugotovitvijo preseZka
proradunske bilance prihodkov in odhodkov ter raduna financiranja in raduna finandnih
terjatev in naloZb s prerazporeditvami. Zakljudni radun je bil objavljen v Uradnem listu RS 5t.
8112022 dne 10. 6. 2022. Sprejeta je bila tudi razporeditev ugotovljenih preseZnih sredstev
proraduna izleta2021 ter vkljuditev le tega v proradun za leto 2022.
Porodilo o izvr5evanju proraduna Obdine Moravske Toplice v obdobju od l. I .2022 do 30. 6.
2022 je sestavljeno v skladu z dolodili 63. dlena Zakona o javnih financah, ki doloda vsebino
porodila. Porodilo sestavljajo tabele sploSnega in posebnega dela proraduna in obrazloZitve:

V navedenih izkazlh so izkazani prihodki in odhodki Obdine Moravske Toplice ter kraievnih
skupnosti v obdini.
Porodilo o izvr5evanju proraduna v obdobju januar - jurrrj 2022 vsebuje:

1.

Porodilo

o realizaciji vseh prejemkov in izdatkov,

preseZku

ali primanjkljaju ter

zadolLevanju proraduna Obdine Moravske Toplice za obdobje od 1. januarja do 30.

junija 2022.

V prvem polletju 2022 so bili prihodki realizirani v vi5ini

3.801.024,25 EUR ter so

tako dosegli 29,67 oh realizacijo planiranih prihodkov veljavnega proraduna. Odhodki

pa so realizirani v vi5ini 4.237.189,07 EUR in so v primerjavi z veljavnim planom
dosegli 23,89 %o realizacijo.

2.

Porodilo vsebuje vse podatke o vkljuditvi morebitnih novih obvemosti v proradun,
prenosu namenskih sredstev iz proraduna preteklega leta, prenosu obvemosti iz
preteklih let, prerazporejanju proradunskih sredstev v danem obdobju ter o uporabi
proradunske rezerve.

3. Razlago glavnih odstopanj v primerjavi

z veljavnim proradunom.
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Realizacija prihodkov in odhodkov proraduna Obdine Moravske Toplice za obdobje januar junij 2022je tako prlkazana v primerjavi s sprejetim in v primerjavi z veljavnim proradunom.
Sprejeti proradun je proradun, ki ga je sprejel obdinski svet, veljavni proradun pa je proradun,
ki vsebuje na strani prihodkov vkljuditev ugotovljenega preseZka v bilanci prihodkov in
odhodkov iz leta 2021 ter vkljuditev realnih terjatev iz leta 2021, na strani odhodkov pa
veljavni proradun zajema 5e prerazporediwe proradunskih sredstev v skladu z Zakonom o
javnih financah in veljavnim Odlokom o proradunu Obdine Moravske Toplice zaleto2022,ki
jih je sprejel Obdinski svet na svoji 15. in 21. redni seji. Veljavni proradun vsebuje tudi
vkljuditev ugotovljenih obveznosti iz naslova namenskih sredstev, kakor tudi pogodbenih
obveznosti ugotovljenih z zakljudnim radunom proraduna Obdine Moravske Toplice iz leta
202t.
lzvr5evanje proraduna v letu 2022 je tako na prihodkovni, kot odhodkovni strani proraduna
sledilo trendom planiranih sredstev za leto 2022 predvsem na tekodem delu proradunske
porabe, kajti investicijski del proraduna se finandno realizira v vedjem obsegu v drugi polovici
koledarskega leta.

2. POROdILO O REALIZACIJI

PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAdUNA.
PRESEZKU ALI PRIMANJKLJAJU TER ZADOLZEVANJU

2.1. Realizacija prihodkov proraiuna obiine po ekonomski klasifikaciji v obdobju
januar - junij2022
Prihodki proraduna, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov. so bili v obdobju januar - jrnrj
2022 reahzirani v vi5ini 4.237.189.07 EUR kar predstavlja 23,89o/o nadrtovanih celoletnih
prihodkov proraduna leta 2022.
Tabela 5t.

l:

Realizirari prihodki po posameznih vrstah prihodkov v obdobju januar - junrj

2022

Vrsta prihodka

Sprejeti
plan2022

I

2

Veljavni Realizacija Indeks
plan2022
t-62022
4:2
J

4

5

Indeks

deleZ

423

prihodkov

6

Davdni prihodki

6.109.483

6. r 09.483

47.24

47,24

68.1 I

Nedavcni prihodki
Kapitalski prihodki

1.287.231

1.287.231

453.792

35,25

35,25

10.71

2.01 0. 100

2.01 0. t 00

91.021

4,53

4,53

2,15

Transferni prihodki

8.283.263

8.330.888

806.444

9,74

9,68

19.03

17.690.077

17.737.702

4.237.t89

23,95

23,89

100.00

SKUPAJ
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Tabela 5t. 2: DeleZ realiziranih prihodkov po posameznih vrstah prihodkov v obdobju januar -

junij2022
Realizacija

Vrsta prihodka

t-62022

delei
prihodkov

4

I

Davdni prihodki

2.885.932

Nedavdni prihodki

68.r

r

453.792

10.71

Kapitalski prihodki

91.021

2,15

Transferni prihodki

806.444

19.03

4.237.189

100,00

SKUPAJ

Graf 5t.2: Delel realiziranih prihodkov

v

obdobju januar - Junl.l 2022

v

vseh prihodkih

proraduna v analiziranem obdobju
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Zgomja tabela in graf prikazujeta gibanje razpoloZljivih finandnih sredstev v prvem polletju
2022. Ugotavlja se, da so se v obdinskem proradunu v najvedjem obsegu zbrala sredstva iz
naslova davdnih prihodkov, ki so bila porabljena predvsem za tekode odhodke in transfere. To
pa pomeni, da je obdina nemoteno zagotavljala sredstva za izvajanje zakonskih obveznosti
obdine.

2.L1. Davini prihodki
NajpomembnejSi vir prihodkov

obdine so davdni prihodki, ki so bili v prvi polovici leta
realizirani v vi5ini 3.339.723,47 EUR, kar predstavlja 68,00 % realiziranih prihodkov
proraduna in so v primerjavi z veljavnim planom dosegli 45,15 Yo realizacijo.

Davdne prihodke sestavljajo vse vrste davkov, kot so: davki na dohodek in dobidek
(dohodnina), davki na premoZenje (davki na nepremidnine, premidnine, dedi5dine in darila,
davki na promet nepremidnin in na hnandno premoZenje) in domadi davki na blago in storitve
(davki na posebne storitve ter drugi davki na uporabo blaga ali opravljenih storitev).
Davki na dohodek in dobidek
Najvedji deleZ med davdnimi prihodki predstavljajo davki na dohodek in dobidek. med katere
se razvrSda dohodnina, ki je dosegla realizacijo v viSini 2.400.684,00 EUR.

Za financiranje nalog obdin po ustavi in zakonih pripada obdinam prihodek iz naslova
dohodnine, kot odstopljenega vira drZave, ki se po posameznih obdinah razporedi v razmerju
med odmerjeno dohodnino zavezancey, ki imajo stalno prebivaliSde v posamezni obdini in
odmerjeno dohodnino v drZavi. Dohodnina je obvema dajatev.
Dohodnina je namenjena obdinam za financiranje primeme porabe. Obdinam pripada skupaj
54 % dohodnine, vpladane v predpreteklem letu, povedane za inflacijo za leto pred letom in za
leto, za katero se izraduna primema poraba. Merilo za ugotovitev prihodkov obdine iz naslova
dohodnine je primeren obseg sredstev, ki se izraduna po enadbi iz l3.a dlena ZFO-I. Na
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viSino primemega obsega vpliva povpredna primerna poraba na prebivalca v drZavi, indeks
raznolikosti obdin in Stevilo prebivalcev v obdini.
Nadin izradtna dohodnine opredeljuje 14. dlen ZFO-L. Dohodnina se izraduna v treh korakih
in sicer:
dohodnine

se razdeli najprej na solidarnostno izravnavo

in nato 5e dodatno

solidarnostno

izravnavo.

Davki na premoZenje
Davki na premoZenje so

bili v

obdini

v

prvem polletju leta 2022 realizirani

v viSini

198.538,01 EUR.

Med te davke spadajo davki na nepremidnine in premidnine, na dedi5dine in darila ter na
promet nepremidnin in finandno premoZenje.
Nominalno so najpomembnej5i planirani prihodki v okviru navedenih prihodkov prihodki iz
naslova nadomestila za rporabo stavbnega zemlji5da, ki so v prvi polovici leta realizirani v
vi5ini 53.023,06 EUR iz naslova odmernih odlodb za nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljiSda iz leta 2021. Za leto 2022 bodo odlodbe zavezancem posredovane v drugi polovici
leta2022 z roki pladila v oktobru in decembru 2022.
Pomemben

vir predstavljajo tudi davki na promet nepremidnin, ki so realizirani v vi5ini

I13.057,88 EUR, ki so v prvem polletju dosegli kar 75,37 Yo realizacljo planiranih prihodkov
in davki na dediSdine in darila v vi5ini 32.346,42 EUR, ki pa so dosegli 64,69 %o realizacljo
planiranih prihodkov. Navedeni davki so odvisni od prometa z nepremidninami in od
vrednosti dedi5din in daril in jih je teZko oceniti.

Domaii davki na blago in storitve
Domadi davki na blago in storitve so bili v obdobju januar - juruj 2022 realizirani v vi5ini
286.962"25 EUR (v enakem obdobju leta 2021 81.158,25 EUR) V primerjavi s planirano
vi5ino navedenih davkov so dosegli le 37,54 7o, v enakem obdobju preteklega leta pa le 10,62
o/o

realizacijo.

Najvedji deleZ med slednjimi davki predstavljajo drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki
so bili v obravnavanem obdobju realizirani v viSini 286.209,74 EUR. Najvedji deleZ
prihodkov predstavlja turistidna taksa, ki je realizirana v vi5ini 242.465,26 EUR, kar je 36,74
Yo v primerjavi s planirano vi5ino. V istem obdobju preteklega leta 2021 so bili prihodki iz
naslova turistidne takse realizirani le v vi5ini 28.765,91 EUR, na kar je vplivala epidemija
COVID -19 in zaprtje turistidnih obratov.
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Turistidno takso plada zayezanec na osnovi Odloka o turistidni in promocijski taksi v Obdini
Moravske Toplice, ki je bil sprejet na 28. seji Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice in
objavljen v Uradnem listu RS 5t. 5712018 z dne 31. 7. 2018.
Odlok doloda, da se za celotno obmodje obdine Moravske Toplice dolodi:
- turistidna taksa v viSini 1,60 EURna osebo na dan,
- promocijska taksa v vi3ini 0,40 EUR na osebo na dan.
Skupna viSina obeh taks znaSa 2,00 EUR na osebo na dan in se od l. 1. 2019 nakazuje na
skupen radun >Turistidna in promocij ska taksa<, ki ga je Uprava za javna pladila odprla s I . I .
2019. Turistidna taksa. ki jo turist plada za vsak dan bivanja na obmodju obdine Moravske
Toplice. ma5a od 1. 1. 2019 dalje 1.60 EUR (do takrat 1,265 EUR), razen za osebe, ki so z
zakonom 100 o/o o2.50 7o oprosdene pladila takse.
Za porodanje podatkov o gostih in prenoditvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence
gostov, za namen spremljanja obraduna in pladila turistidne takse ter za statistidne namene je
AJPES vzpostavil sistem eTurizem.

Podatki se porodajo samo prek spletnega portala AJPES

in ne ved lodeno

Policiji.

Statistidnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in obdinam.

lmajalci nastanitvene dejavnosti oziroma gostitelji:
- dnevno poroiajo podatke o gostih in prenoditvah

-

najpozneje

v

12 urah po prihodu

gosta,

-

meseino poroiajo statistidne podatke - za pretekli mesec.
Zavezanci za porodanje so izvajalci nastanitvene dejavnosti (gostitelji oziroma od njih
poobla5dene osebe), katerih nastanitveni obrati so vpisani v Register nastanitvenih obratov.
Obdine tako pridobivamo podatke o noditvah preko portala za distribucijo podatkov iz
eTurizma in izvajalcem nastanitvenih dejavnosti po5iljamo mesedne obradune turistidne in
promocijske takse.

2.1.2. Nedavini prihodki
Nedavdni prihodki zajemajo prihodke od udeleZbe v dobidku in dohodke iz premoZenja,
upravne takse in pristojbine, dename kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge
nedavdne prihodke.

bili v obdobju januar - jrn4 2022 realizirani v vi5ini 453.791,47 EUR
ter dosegli 35,25o/o realizacijo planiranih prihodkov veljavnega proraduna za leto 2022.
Nedavdni prihodki predstavljajo 10,7'l % deleZ v vseh realiziranih prihodkih proraduna v
Nedavdni prihodki so

prvem polletju 2022.

Udeleiba na dobilku in dohodki od premoienja
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Prihodki od udeleZbe na dobidku in dohodki od premoZenja so bili v obravnaven obdobiu
realizfuani v vi5ini 311.143,67 EUR in so dosegli 42,15 %o nadrtovanih prihodkov proraduna
iz navedenega vira zaleto 2022.
Prihodki od premoZenja so bili v obravnavanem obdobju realizirani v vi5ini 304.151,67 EUR
in v prvi vrsti zajemajo prihodke od premoZenja. ki se daje v najem, in sicer zajemajo
najemnino od gospodarske javne infrastrukture, ki je dana v najem Javnemu podjetju
Vodovod sistem B, eisti naravi d.o.o. in CERO Puconci. Prihodki iz naslova najemnin za
gospodarsko infrastrukturo v obravnavanem obdobju znaSajo za najem vodovodov
189.521,47 EUR, kanalizacij in distilnih naprav 57.457,49 EUR ter zanajem odlagali5da ter
nepremidnin in opreme CEROP 19.893,44 EUR.
Takse in pristojbine

Takse in pristojbine so bile v obravnavanem obdobju realizirane v vi5ini 3.620,60 EUR in so
dosegle 24,14 Yo realizacljo v primerjavi s planiranimi sredstvi. Takse se pladujejo za spise in

dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh pri upravnih organih
prihodek obdinskega proraduna.

v gotovini in so

Denarne kazni
V obravnavanem obdobju so bile denarne kazni za prekr5ke, nadomestilo za degradacijo in
uzurpacijo ter povprednine oziroma sodne takse realizirane v viSini 948,10 EUR.

Drugi nedavini prihodki
Drugi nedavdni prihodki so bili realizirani v vi5ini 138.079,10 EUR in so dosegli 26,65 %
realizacijo. Med druge nedavdne prihodke se razvr5dajo tudi prihodki iz naslova pladanih
komunalnih prispevkov, ki so v prvem polletju 2022 realizirani v vi5ini 66.576,74 EUR in
tako dosegli 26,42 o/o realizacijo v primerjavi s planirano viSino. Dopladila obdanov za
investicije, ki predstavljajo v realizaciji drugih nedavdnih prihodkov 25,62 oh deleL so
realizirana v viSini 35.370,85 EUR in so dosegla 23,88 o/o realizacijo planiranih sredstev.

2.1.3. Kapitalski prihodki
Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoZenja na
osnovi programa prodaje obdinskega stvarnega premoZenja. V obravnavanem obdobju leta
2022 je obdina realizirala prodajo premoZenja v viSini 91.021,31 EUR ter dosegajo 4,53 Yo
realizacijo v primerjavi s planirano vi5ini sredstev.

2.1.4. Transferni prihodki
Transferni prihodki zajemajo sredstva prejeta iz drugih javnofinandnih institucij oziroma
blagajn, kakor tudi prejeta sredstva iz drLavnega proraduna, iz sredstev proraduna EU iz
struktumih skladov. V obdobju januar - jrnrj 2022 je obdina prejela sredstva \z drLavnega
proraduna za izvajanle nalog in projektov obdine v vi5ini 724.863,07 EUR. sredstva iz
obdinskih proradunov za sofinanciranje izvajanja dejavnosti medobdinske inSpekcije in
redarstva v viSini 61.416,19 EUR ter sredstva za izvajanje programov in projektov iz
Porodilo o izvr5evanju proraduna 30. 6.2022
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proraduna EU v vi5ini 20.165,03 EUR. V obravnavanem obdobju je obdina realizirala
transferne prihodke v skupni viSini 806.444,29 EUR. Transferni prihodki predstavljaio 19,03
o/o realiziranih prihodkov proraduna v obdobju januar - junrj 2022.
Sredstva, kijihje obdina prejela izdrLavnega proraduna se nana5ajo na:
- SredstvazauravnoteZenje razvitosti obdin v vi5ini 455.346,00 EUR,
- Sredstva za sofinanciranje narodnosti v vi5ini 206.925,00 EUR,
- Sredstva za sofinanciranje dejavnosti medobdinske in5pekcije in redarstva v vi5ini
9.764,328UR,
- SredstvapoLanega sklada v vi5ini 8.146,14 EUR,
Nadomestilo za upravljanje drZavnih gozdov v obdini v vi5ini 7 .747,62 EUR,
Sredstva zaimedbo projekta >Garden< v vi5ini 20.165,03 EUR ter
Sredstva za sofinanciranje >evropskega tedna mobilnosti< v viSini 9.999,99 EUR
Realizacija prihodkov je vezana na dejanska vpladila v proradun, desar ni mogode natandno
terminsko predvideti in je niZja od 50 %o celotnih predvidenih prihodkov proraduna za leto
2022 iz desar pa izhaja, da bo morala biti realizacija prihodkov v drugi polovici leta bistveno
viSja, de Zelimo dosedi planirano vi5ino proraduna. Glede na trenutno situacijo in pridakovanja
do konca leta2022 pa bo potrebno prihodke uskladiti z realnim stanjem.
Transferni prihodki pa so vezani na projekte,zakatereje obdina planirala sofinanciranje iz
naslova javnih razpisov. Dolodeni projekti so Ze v izvajanju, za nekatere projekte pa se
pridakujejo javni razpisi oziroma so 5e v fazi prijavljanja.

Prihodki za pokrivanje primerne porabe so v prvi polovici leta realizirani v vi5ini 50,00 %
planiranih in sicer v znesku 2.427.618,00 EUR. Realizirani so na podlagi veljavnegaZakona
o izvr5evanju proradunov Republike Slovenij e zaleti 2021 in2022 (ZIPRS2|22) in Dogovora
o vi5ini povprednine za leti 2022 in 2023, ki za leto 2022 dolo(,a vi5ino povprednine 645,00
EUR.
Obdina Moravske Toplice je s proradunom zaleto 2022 nadrtovala tudi zadolLevanje, ki pa ga
v prvi polovici leta ni realizirala, kar pomeni, da se ni zadolLevala, zato v radunu financiranja

realizacije na strani zadollevanja. je pa obdina
odpladala sorazmemi del v preteklosti najetega kredita.

ni bilo

Realizacija izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti
sredstev s katerimi razpolaga kraj evna skupnost.

v

skladu

z

anuitetnim nadrtom

je zelo razlitna in prikazuje viSino lastnih

2.2Reahzacija odhodkov proraiuna obiine v obdobju januar - junij2022
Odhodki proraduna obdine. izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, so bili v obdobju
januar - juntj 2022 realizirani v vi5ini 3.259.579,06 EUR, kar predstavlja 15,28 o/o nadrtovanih
celotnih odhodkov veljavnega proraduna zaleto 2022.
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Obcrna Moravske Toplice

Tabela 5t. 3: Realizirani odhodki po posameznih vrstah odhodkov

v obdobju januar - junrj

2022

Vrsta prihodka

Sprejeti
plan2022

I

2

Veljavni Realizacija Indeks
plan2022 t-62022
4:2

J

4

5

Indeks
423

6

Tekodi odhodki

3.115.576

3.418.551

1.069.849

34,34

31,30

Tekodi transferi

3.1 96. l 50

3.241.382

1.272.214

39.80

39,25

Investiciiski odhodki

12.815.852

14.406.684

849.528

6.60

5,90

Investicii ski transferi

144.499

264.347

67.988

47,05

25.72

19.332.071

21.330.964

3.259.579

16,86

15,28

SKUPAJ

Graf 5t.3: Realizirani odhodki v obdobju januar - jurrj 2022 v primerjavi z veljavnimi
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Graf 5t.4: DeleL realiziranih odhodkov v obdobju januar - jumj 2022 v celotnih doseZenih
odhodkih

40,00
35,00
30,00

r Tekoti odhodki
r Tekoii transferi
r lnvesticijski odhodki
r lnvesticijski tra nsferi

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Delei

real

iziranih odhodkov

2.2.1. Tekoii odhodki
Med tekodimi odhodki obdina izkazuje pladila za stro5ke dela. stro5ke materiala in druge
izdatke za blago in storitve. ki niso investicijske narave, obresti za domale dolgove ter
sredstva izlodena v rezervo (stalna proradunska rezerva). V obdobju januar - juntj 2022 je
obdina realiziralatekode odhodke v viSini 1.069.849,18 EUR, ki dosegajo 31,30 % planiranih
odhodkov proraduna za leto 2022 oziroma tekodi odhodki predstavljajo 32,82oh vseh
realiziranih odhodkov proraduna v obravnavanem obdobju.
Najvedji deleZ med tekodimi odhodki predstavljajo izdatki za blago in storitve v vi5ini
720.436,20 EUR. V primerjavi s planiranimi sredstvi so dosegli27,l3 oh realizacijo. PreteZni
del tekodih odhodkov predstavljajo izdatki za tekode vzdrLevanje v vi5ini (tekode vzdrLevanje
poslovnih in drugih objektov - tudi cestne infrastrukture, tekode vzdrlevanje opreme,
zavarovalne premije.. . ) 448.588,8 I EUR.

Izdatki za plade s prispevki delodajalca za socialno varnost in drugi izdatki zaposlenim so v
obravnavanem obdobju leta 2022 realizirani v vi5ini 316.550"97 EUR in so dosegli 47,43 oh
realizacijo.

V obravnavanem obdobju leta2022 je obdina nadrtovala proradunsko rezervo zaleto 2022 v
znesku 23.700 EUR in prav tako sploSno proradunsko rezervacijo.

Sredstva proradunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proradunu niso zagotovljena ali za namene, zakatere se med letom izkaie, da sredstva niso
zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proraduna ni bilo mogode nadrtovati.
Tako smo v obravnavanem obdobju sredswa proradunske rezervacije namenili za: donacijo
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ob 90. letnici PGD Mlajtinci, pokritje stroSkov humanitarne akcije namenjene Ukrajini ter
donacijo ob smrti evangelidanskega Skofa Geze ErniSa.
Sredstva proradunske rezerve se uporablj ajo za odpravo posledic naravnih in drugih nesred,

ki

jo povzrodajo naravne sile in ekolo5ke nesrede.
Sredstva proradunske rezerve so bila v prvem polletju leta 2022 zagotovljena oziroma
izlodena v vi5ini 1 1.850,00 EUR in porabljena v vi5ini 2.468,86 EUR in sicer za pokrivanje
stro5kov povezanih s prepredevanjem Sirjenja korona virusa - nabava razkuLi v viSini 608,86
EUR ter za prevoze pitne vode izvr5ene v letu 2022 v vi5ini 1.860,00 EUR. Stanje
proradunske rezerve tako na dan 30. 6.2022 zna5a 82.677,53 EUR.

2.2.2. Tekoii transferi
Med tekode transfere spadajo pladila, zakatera proradunski uporabniki - pladniki v povradilo
ne dobijo materiala ali storitve, namen njihove porabe pa ni v investiranju. Tekode transfere je
obdina v obdobju januar - jumj 2022 realizirala v vi5ini 1.272.214,32 EUR ter dosegaj o 39,25
o/o

realizacijo planiranih odhodkov proraduna v prvem polletju 2022.

Najvedji deleZ med tekodimi transferi predstavljajo transferi posameznikom in
gospodinjstvom, ki so bili v obravnavanem obdobju realizirani v viSini 485.834,46 EUR in so
dosegli 42,52 oh realizacijo. Zajemajo pladila razlike med ceno programov v vrtcih in pladili
starSev

v vi5ini 287.947.51 EUR, regresirano oskrbo v domovih v vi5ini 78.314,35 EUR ter

regresiranje prevozov v Solo v viSini 87.436,37 EUR.
Tekodi transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih sluZb so bili v prvem polletju leta
2022 realizirani v viSini 477 .074,49 EUR in so dosegli 31,83 Yo realizacljo. Glavnino tekodih
domadih transferjev predstavljajo nakazila javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih sluZb
na podrodju druZbenih dejavnosti (zaplade, materialne stro5ke in izvajanje programa).

Dodeljena sredstva neprofitnim orgarizacijarn in ustanovam so izkazana kot transfer
neprofitnim organizacijam in so v obdobju januar - j"nrj 2022 znaSala 183.506,40 EUR in
tako dosegla 70,40 oh veljavnega proraduna za leto 2022. Realizacija tekodih transferjev
neprofitnim organizacijam pomeni realizacijo po javnih razpisih za Sportna, kulturna in
turistidna druStva, realizacijo financiranja dejavnosti gasilskih druStev, zagotovitev sredstev
izobrailevalni fundaciji za izplalilo razpisanih in odobrenih Stipendij ter transferi drugim
neprofitnim organizacij am in ustanovam.
Subvencije so bile v obravnavanem obdobju realizirane v vi5ini 125.798,97 EUR in
vkljudujejo subvencije javnim podjetjem predvsem subvencionirano omreZnino pri ceni vode
in kanalSdine.

ki so v
januar
ju"rj
obdobju
2022 znaiali 2.342.063,50 EUR, kar predstavlja 71.85 % vseh
realiziranih odhodkov proraduna v obravnavanem obdobju in 35,17 oZ vseh nadrtovanih
Tekode odhodke in tekode transferje lahko Stejemo za fiksne obveznosti proraduna,

odhodkov proraduna zaleto 2022.
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ki odhodki
Med investicijske odhodke Stejemo pladila za nakup in druge pridobitve opredmetenih in
2.

2.3. Investicijs

neopredmetenih sredstev, pladila zanadrte, nove gradnje, investicijsko vzdrZevanje ter obnove
zgradb in drugih pomembnih naprav. Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v

obdobju januar

- jumj 2022 znaiali 849.527,86 EUR in dosegajo

5,90

o% nadrtovanih

investicij skih odhodkov proradun a za leto 2022.
Najvedjo vrednost predstavljajo izdatki za novogradnjo. rekonstrukcijo in adaptacijo v viSini
394.550,37 EUR ter zajemajo projekte, ki so razvidni izreahzacije NRP 30. 6. 2022.
Za nakupe zemlji5d je obdina v prvem polletju v skladu z nadrtom pridobivanja nepremidnega
premoZenja porabila 214.629,96 EUR ter za nalrte in drugo projektno dokumentacijo
81.160,81 EUR.
2. 2,

4. I nvestic ijs ki transferi

Investicijski transferi se nana5ajo na nepovratna sredstva

in so namenjena pladilu

investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev.
V obdobju januar - j"mj 2022 so investicijski transferi znaSali 67 .987,70 EUR. Najvedji deleZ
odpade na investicijske transfere neprofitnim organizacijam v viSini 66.639,28 EUR sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Selo v vi5ini 25.000,00 EUR, sofinanciranje
nakupa gasilskega vozila PGD NorSinci in lvanj5evci I 1.000,00 EUR za posamezno vozilo ter
sofinanciranje v okviru javnega razpisa za investicijsko vzdrZevanje Sportnih objektov.
Investicijski transferi dosegajo 25,72%oreahzacije proraduna v obravnavanem obdobju2022.
2.3 Proraiunski preseiek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki

prihodkov in odhodkov so v obdobju januar - junrj 2022 prikazani realizirani
prihodki in odhodki. Obdina je tako v obravnavanem obdobju leta2022 realizirala prihodke v
vi5ini 4.237.189,07 EUR in odhodke v vi5ini 3.259.579,06 EUR ter tako izkaruje preseZek
prihodkov nad odhodki v vi5ini 977.610,01 EUR.

V bilanci

2.4lzkaz ratuna finaninih terjatev in naloib

Y

izkazu finandnih terjatev in naloZb za obdobje januar - junrj 2022 obilna ne izkazuje
nobenega vradila danih posojil od posameznikov in zasebnikov.
2.5

lzlaz raiuna financiranj

a

V radunu financiranja se izkazujejo tokovi zadolLevanja in odpladila dolgov.
V prvem polletju letoSnjega leta se obdina ni zadolZevala ne likvidnostno - kratkorodno in ne
dolgorodno.
Na dan 30. 6. 2022 je bilo odpladanih za 35.830,88 EUR glavnice dolgorodnega kredita.
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Izkaz raduna frnanciranja za obdino
zadolLevanje v vi5ini - 35.830,88 EUR.

prvem polletju leta 2022 tako izkazuje neto

v vi5ini
januar
vi5ini
- ju.rrj
977 .610,01 EUR, neto zadolLevanja v
-35.830,88 EUR, obdina za obdobje
2022 izkazuje povedanje sredstev na radunih v vi5ini 941.779,13 EUR.
Ob upoStevanju preseZka prihodkov nad odhodki za prvo polletje leta 2022

Odprte pogodbene obveznosti izleta202l so bile v vedini realizirane in poravnane v skladu z
veljavnimi pogodbami in zapadlostjo po posameznih projektih oziroma investicijah oziroma
so v fazi izvajanja.

Realizacija odhodkov proraduna je prikazana v primerjavi s sprejetim oziroma veljavnim
planom po predpisani institucionalni, programski in ekonomski klasifikaciji.

V nadaljevanju podajamo obrazloLitev proradunske porabe po proradunskih uporabnikih in po
programih proradunske porabe.

- 01019001 Dejavnost obiinskega

sveta

Realizacija izdatkov na navedenem programu dosega 9,93 oh, kar je niZje kot so planirana
sredstva, saj nekatere postavke v navedenem obdobju 5e niso bile realizirane oziroma so
realizirane v manjSem obsegu. Ena izmed takih postavk, ki 5e nimajo nobene realizacije so
stroSki volitev.

V okviru tega programa oziroma znotraj proradunskih postavk so bile v navedenem obdobju
izpladane plade Zupanu in izpladana nadomestila podZupanoma za nepoklicno opravljanje
funkcije. Realizacija pa zajema tudi preostale stroSke povezane z opravljanjem funkcije
Lupana in podZupanov, kotje reprezentanca ter izdatki za sluZbena potovanja.
Poraba sredstev za delovanje Lupana in podZupanov v obravnavanem obdobju januar - junrj
2022 znaia 42.342,43 EUR, kar je 48,18

o/o

planiranih sredstev za te namene.

Najvedji porabnik proradunskih sredstev, v okviru katerega je predviden tudi preteZni del
proradunskih sredstev za posameme programe in njihove podprograme. je Obiina z
obiinsko upravo. Realizacija v vi5ini 3.061.875,60 EUR predstavlja 93,94 7o celotne
proradunske porabe v porodevalskem obdobju in je doseZena v vi5ini 14,74 oh planirane
porabe. Pridakuje se, da bo vedji del proradunske porabe realiziran do konca proradunskega
leta, kar je vezano na izvedbo posameznih projektov bodisi tekodega oziroma investicijskega
znahja. Na samo realizacijo pa vplivajo tudi pladilni roki, saj je del planiranih projektov Ze
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fizidno izveden, ni pa 5e finandno, kar je vezano na zakonske pladilne roke izvajalcem (30.
dan od datuma prejema fakture).

okviru navedenega institucionalnega porabnika proradunskih sredstev je

v skladu z
podprograme,
ki so analitidno prikazani
zakonodajo poraba razdeljena na 20 programov in na
v tabeli >Realizacija proraduna od I . 1.2022 do 30. 6.2022<<.
Ugotavlja se, da v obravnavanem obdobju prihaja do niZje realizacije od pridakovane. Vzrok
V

lahko vidimo v izvajanju projektov, ki so vezani na sredstva iz drlavnega proraduna oziroma
na evropska sredstva (Pomurski vodovod II. faza ). Prav tako je sama realizacija nizka pri
izvedbi investicij, ki pa so vezane na same postopke javnih narodil, tako da prihaja v prvem
polletju do manj5e finandne realizacije. Prav tako pa na sam postopek izvedbe vplivajo tudi
neurejena lastni5ka razmerJa na obmodju imajanja investicij. V leto5njem letu pa ima velik
vpliv na investicije oziroma posamezne projekte njihova nadrtovana vrednost, ki pa je
nemalokrat zaradi hitrega dviga cen gradbenih storitev prenizka. Prav zaradi navedenih
vzrokov je Obdinski svet na eni izmed prejSnjih sej sprejel prerazporeditve sredstev znotraj
Nadrta razvojnih programov, da se lahko pristopi k izvedbi tistih projektov, za katere so
izpolnjeni vsi zakonski pogoji.
Pri tekodi porabi pa ne beleZimo vedjih odstopanj od nadrtovane porabe proradunskih
sredstev. Najvedji procent porabe sredstev dosegajo programi, ki zajemajo tekodi del
proradunske porabe. Med take programe spadajo: dejavnost obdinske uprave - 38,53 o/o
realizaclja, upravljanje in tekode vzdrLevanje obdinskih cest - 35,88 Yo realizacija v
primerjavi z veljavnim planom 2022, dejavnost sistema za zal(ito in re5evanje - 9,49Yo
realizacije, cestna razsvetljava - 22,67 o/o realizacija, zbiranje in ravnanje z odpadki - 44,58
Yo realizacija, ravnanje z odpadno vodo 23,6loh rcalizacija. kultura, Sport in nevladne
organizaclje 17,50 oh realizacijo, vzgoja in varstvo predSolskih otrok - 40,42 o% planirane
proradunske porabe, osnovno Solstvo 20,T5yorealizacija ter podrodje sociale, ki pa je doseglo
39,79 % planirane proradunske porabe. Gibanja proradunske porabe po posameznih
programih je v navedenem obdobju potekalo v skladu z nadrtovanimi.

Najvedjo realizacijo v primerjavi z veljavnim planom so dosegli izvedeni programi na
podrodju druZbenih dejavnosti. V okviru druZbenih dejavnosti pa gre predvsem za izdatke
tekodega znalaja kot so dotacije in subvencije in se financirajo na osnovi mesednih
dvanajstink porabe oziroma na osnovi faktur za opravljene storitve (oskrbni stroSki v
domovih, vrtcih ...).
Podrodje porabe 06 Lokalna samouprava je v prvem polletju 2022 doseglo 35,95 %
realizacijo veljavnega plana zaleto 2022 oziroma doseglo porabo v vi5ini 281.880,88 EUR.
V okviru tega programa oziroma znotraj proradunskih postavk so bile v navedenem obdobju
izpladane plate z vsemi pripadajodimi dajatvami in stroSki dela obdinski upravi v skladu z
veljavno zakonodajo. Prav tako so bili realizirani tekodi materialni stroSki za delovanje
uprave, ter opravljena planiranavzdrLevalna dela na objektu in opremi. Opravljene pa so bile
tudi manj5e nabave osnovnih sredstev oziroma opreme.
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Podrodje porabe 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih - v prvem polletju 2022 je
realizirano v vi5ini 111.931,16 EUR oziroma 28,27 %o. S posamemimi gasilskimi druStvi in z
gasilsko zNezo so bili v mesecu ma}u 2022 podpisani aneksi k pogodbam o opravljanju javne
gasilske sluZbe, ki so osnoya za financiranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih druStev v
obdini, na osnovi katerih so bila druStvom v skladu s prejetimi zahtevki nakazana tudi
finandna sredstva za delovanje.
V skladu s programom je obdina sofinancirala tudi nakup gasilskih vozil PGD Selo, NorSinci
in IvanjSevci.
Podrodje porabe 10 Trg dela in delovni pogoii zajema porabo proradunskih sredstev za
sofinanciranje izvajarlajavnih del. Del odobrenih programov javnih del se je za(,el s 1. 1.
2022, del pa tekom leta2022, zato je vi5ina porabe proradunskih sredstev tudi temu primerna.
Na nizko realizacijo pa vplivajo tudi neuspeSne prijave na razpis javnih del ( Vrtci, Sole. .. ).
Tako kot v preteklih letih je tudi v lettt 2022 obdina zagotovila sredstva za sofinanciranje
lastnega delela, ki ga mora zagotoviti inajalec oziroma narodnik javnih del.
Delo udeleZencev javnih del poteka 40 ur na teden - to je za polni delovni das. Pravilnik o
izvajanju in sofinanciranju programov javnih del, glede na zakonodajo in stanje na trgu dela
doloda deleZ sofinanciranja plad v vi5ini od 50 % do 80 %o s strani Zavoda RS za zaposlovanje
glede na povpredno stopnjo brezposelnosti v obdini, tako da so javna dela s strani Zavoda
sofinancirana v vi5ini 60 o/o plate.
Izvajanje zaposlitvenih programov preko javnih del se imaja na socialno-varstvenih,
kulturnih, Sportnih, turistidnih in komunalnih podrodjih. Programi javnih del, ki se izvajajo v
Ietu 2022, so se oblikovali na podlagi interesa dosedanjih oziroma novih izvajalcev po
vkljudevanju zaposlenih preko javnih del zaizvajanje njihove dejavnosti.
Tako so bilaza izvajanje javnih del - sofinanciranje, porabljena sredstva v vi5ini 11.433,38
EUR.

in ribi5tvo je realizirano le v vi5ini 16.415,88
EUR oziroma 2,24 %o planiranih sredstev. V okviru navedenega programa je bilo najved

Podrodje porabe 11 Kmetijstvo. gozdarstvo

sredstev porabljenih za obnovo infrastrukturnih objektov na podeZelju- urejanje va5kih cest v

vi5ini 11.468,34 EUR. Do tako nizke realizacije prihaja predvsem zaradi izvedbe projekta
>Agromelioracij a Martj anci-Nor5inci<, ki j e v izvaj anju.

Na podrodju prometa. prometne infrastrukture in komunikacij (Podrodje porabe 13) je bilo
porabljenih 596.117,38 EUR in sicer najvet za vzdrLevanje lokalnih cest in javnih poti v
vi5ini 315.014,35 EUR, investicijsko vzdrZevanje in gradnjo lokalnih cest v vi5ini 157 .745,80
EUR ter za cestno razsvetljavo 84.971,55 EUR. ki zajema stro5ke elektridne energije in
v

zdrZev anja j avne razsvetlj ave.

Napodrodjugospodarstva(@ierealizacijadoseZenavvi5ini5,63o^
336.299,45 EUR. Vedji deleZ sredstev je bil
porabljen za potrebe nakupa zemlji5d za potrebe vednamenske dvorane v Moravskih Toplicah.

oziroma so bila sredstva porabljena

v vi5ini
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Podrodje oorabe 15 Varovanje okolia in naravne dediSdine je v obravnavanem obdobju
doseglo v nominalni vrednosti realizacijo v vi5ini 190.227,27 EUR, od skupno planiranih
857 .278,52 EUR in tako doseglo 22,19 oA realizacijo. 34.348,42 EUR oziroma 44,58 %
sredstev je bilo porabljenih za programe zbiranja in ravnanja z odpadki ter 155.878,85 EUR
pa za ravnanje z odpadno vodo. Storitve povezane z izvajanlem zbiranja in rarinanja z odpadki
se izvajajo preko programov dodatnih odvozov odpadkov iz ekolo5kih otokov, ki niso
vkljudeni v ceno odvoza odpadkov. Sem se vkljudujejo tudi stroSki zdruZenih sredstev
proradunskega sklada pri sofinanciranju zbimega centra CEROP Puconci.
V okviru programa ravnanje z odpadno vodo so se izvajali individualni priklopi na
kanalizacijska omreZja, izvedena so bila vzdrZevalna dela na distilnih napravah. sofinancirani
so bili nakupi malih distilnih naprav, ter subvencionirane cene storitev javnim podjetjem na
podrodju diSdenja in odvajanja odpadnih komunalnih voda.

Tudi na podrodju orostorskesa planirania in stanovanjsko komunalne dejavnosti (Podrodie
porabe l6) kamor se vkljuduje oskba z vodo je realizacija doseZena v vi5ini 6,35 %. V okviru
navedenega programa se nadaljuje z izgradnjo sekundamih vodovodnih krakov za priklop na
pomurski vodovod, z izgtadnjo vodovodnih prikljudkov in subvencioniranjem cen storitev pri
dobavi vode. Pristopilo seje tudi k izgradnj i Pomurskega vodovoda II faza.
V prvi polovici leto5njega leta seje nadaljevalo sofinanciranje ureditve komunalnih in drugih
objektov v naseljih tako kot v preteklih letih.
Do tako nizke realizaclle pa prihaja zaradi 5e nerealiziranega nadrtovanega projekta izgradnje
Il. faze pomurskega vodovoda.

V okviru podrodja kulture. Soorta in nevladnih organizact (Podrodje porabe 18) so se sredstva
v prvi polovici porabila za izvedbo programov tekodega madaja. Na osnovi javnega razpisa
so bile v mesecu maju 2022 podpisane pogodbe o sofinanciranju programov in projektov s
Sportnimi kakor tudi s kultumimi druStvi. Realizacija poteka na osnovi prejetih zahtevkov.
Na podrodju izobraZevanja (Podrodje oorabe l9), kamor spada varstvo in vzgoja predSolskih
otrok, osnovno Solstvo, glasbeno solstvo. izobraZevanje odraslih, pomod v osnovnem Solstvu
(Solski prevozi) in Studij ske pomodi. je realizacija doseZena v vi5ini 854.246.28 EUR. kar
predstavlja 26,21 % celotne proradunske porabe v prvem pollelu 2022. 553.056,13 EUR je
porabljenih za varstvo in vzgojo pred5olskih otrok, kar predstavlja 40,42 % realizacijo v
primerjavi z veljavnim planom in kar 64,74 7o proradunske porabe na podrodju izobraZevanja.
Osnovno Solstvo je doseglo 20.75 Yo realizaclo, saj se investicijsko vzdrZevanje in investicije
izvajajo v poletnih mesecih, ko so v Solah poditnice. V prvem polletju se je nadaljevala
ureditev Dvojezidne osnovne Sole Prosenjakovci.

Na podrodju socialnega varstva so sredstva porabljena v viSini 131.672,92 EUR oziroma
39.79 % planiranih sredstev za navedeni namen.
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navedenem obdobju 2022 je obdina v skladu s programom odpladala tudi del najetih
kreditov v vi5ini 35.830,88 EUR.
V skladu z zakonom so bila v proradunsko rezervo obdine izlodena sredstva v vi5ini I 1.850,00
EUR oziroma 50 % planiranih.

V

Realizacija v vi5ini 94.748,02 EUR predstavlja 41,33 oh realizacijo planiranih sredstev za ta
namen. Realizacija je doseZena v okviru planirane in pridakovane porabe.

v krajevnih skupnostih je podrobno prikazana v realizaciji odhodkov
proraduna in skupno znala 49.006,38 EUR. S tem je dosegla 41,89 oh realizacijo planiranih
sredstev za leto 2022, ki pa ne vkljudujejo preseZnih sredstev po posamezni krajevni
skupnosti v vi5ini 146.912,700 EUR. Z vkljuditvijo in razporeditvijo preseZka prihodkov nad
odhodki izleta202l predstavlja realizacija v obravnavanem obdobju 18,53 oh razpoloZljivih
Poraba lastnih sredstev

sredstev kraj evnih skupnosti.

I.

ZAKLJUEEK

Pri pregledu same realizacije proraduna obdine v prvem polletju 2022 se ugotavlja:
Poslovanje Obdine Moravske Toplice

je potekalo

nemoteno, brez likvidnostnih teLav.
Obdina na dan 30. 6. 2022 nima zapadlih neporavnanih obveznosti.
Projekti so se izvajali in se izvajajo v skladu z dinamiko javnih narodil in v skladu z
dolodenimi roki s strani sofinancerjev (drLava. EU skladi).
Tekodi odhodki in tekodi transferi so bili realizirani v skladu z nadrtovanimi oziroma v
skladu s pridakovanji.
Tekodi odhodki in tekodi transferi so v prvi polovici leta dosegli 35,17 oh realizacijo v

primerjavi z veljavnim planom, investicijski odhodki in investicijski transferi pa
dosegli le 6,26 oh reahzacljo predvidenih sredstev za ta namen.

so

Porodilo o izvr5evanju proraduna za prvo polletje 2022 je pripravljeno v primerjavi s
sprejetim in z veljavnim proradunom za leto 2022 po vseh predpisanih klasifikacijah, kot je
bil sprejet tudi prora(un za leto 2022. Realizacija prihodkov in odhodkov kakor tudi
realizacija nadrta razvojnih programov je sestavni del porodila o izvr5evanju proraduna v
obdobju januar - junij 2022.
Moravske Toplice, julij 2022

Pripravila:
Slavica Fujs

Zrryan

AlojzGLAVAe

1.r.
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