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III.  POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE  
 

V proračunih občine za leto 2023 in 2024 so v posebnem delu proračuna podani finančni 
načrti neposrednih proračunskih uporabnikov: občinskih organov - občinski svet, 
nadzorni odbor in župan, občinske uprave, skupne občinske uprave ter krajevnih 
skupnosti kot samostojnih pravnih oseb. 
 
Posebni del proračuna je prikazan po naslednjih institucionalnih enotah:  
A        OBČINSKI SVET  
C        ŽUPAN 
D        NADZORNI ODBOR 
E OBČINSKA UPRAVA-OBČINA  
F         MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO 
KS 1   KRAJEVNA SKUPNOST ANDREJCI  
KS 2   KRAJEVNA SKUPNOST BOGOJINA 
KS 3   KRAJEVNA SKUPNOST FILOVCI  
KS 4 KRAJEVNA SKUPNOST IVANOVCI 
KS 5 KRAJEVNA SKUPNOST KRNCI 
KS 6 KRAJEVNA SKUPNOST MARTJANCI 
KS 7 KRAJEVNA SKUPNOST MORAVSKE TOPLICE 
KS 8 KRAJEVNA SKUPNOST MOTVARJEVCI 
KS 9 KRAJEVNA SKUPNOST NORŠINCI 
KS 10 KRAJEVNA SKUPNOST PROSENJAKOVCI 
KS 11 KRAJEVNA SKUPNOST RATKOVCI 
KS 12 KRAJEVNA SKUPNOST SEBEBORCI 
KS 13  KRAJEVNA SKUPNOST SELO 
KS 14 KRAJEVNA SKUPNOST TEŠANOVCI 
KS 15 KRAJEVNA SKUPNOST BUKOVNICA 
KS 16  KRAJEVNA SKUPNOST IVANCI 
KS 17 KRAJEVNA SKUPNOST BERKOVCI 
KS 18 KRAJEVNA SKUPNOST ČIKEČKA VAS 
KS 19  KRAJEVNA SKUPNOST IVANJŠEVCI 
KS 20 KRAJEVNA SKUPNOST PORDAŠINCI 
KS 21 KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE 
KS 22  KRAJEVNA SKUPNOST LONČAROVCI 
KS 23 KRAJEVNA SKUPNOST KANČEVCI 
KS 24  KRAJEVNA SKUPNOST FOKOVCI 
KS 25 KRAJEVNA SKUPNOST MLAJTINCI - LUKAČEVCI 
KS 26  KRAJEVNA SKUPNOST SUHI VRH 
KS 27  KRAJEVNA SKUPNOST VUČJA GOMILA 
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Temu je prilagojena tudi obrazložitev posebnega dela proračuna ter priprava načrtov 
razvojnih programov in njihova obrazložitev. 
 

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

 občinskega sveta, 
 župana in podžupanov. 

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu, županu ter podžupanom 
nalagajo materialni predpisi. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, 
povezane z izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu in županu nalaga 
Statut, Poslovnik, zakoni in podzakonski predpisi RS. 
 
V okviru tega programa se uvrščajo neposredni stroški delovanja občinskih organov, kot 
so stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, stroški 
komisij in projektnih skupin, ki jih za posamezno področje imenuje župan, materialni 
stroški občinskega sveta ter odborov in komisij, financiranje političnih strank, stroški 
župana in podžupanov ter protokolarni stroški.    
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost političnega sistema v Občini Moravske Toplice in razvoj občine, pri čemer je vse 
usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo kakovost življenja v občini. Dolgoročni cilj je torej 
kvalitetno izvajanje osnovnih funkcij lokalne skupnosti. 
 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles 
občinskega sveta in drugih delovnih teles, župana ter političnih strank. 
 
 

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 
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skladu s statutom občine in v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz 
pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.  
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s 
potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje 
novoizvoljenega občinskega sveta. 
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov 
članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh po 
izvolitvi. 
 
-  01019001 Dejavnost občinskega sveta                                                  2023   64.080,00         
 2024   58.850,00                     
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
občine), 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.  
Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge 
predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo 
koristi občine. 
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. 
 
Pri planiranju odhodkov za dejavnosti občinskega sveta, je za leto 2023 upoštevan okvirni 
program dela občinskega sveta Občine Moravske Toplice in za to proračunsko leto 
predvideno število sej. V letu 2023 in prav tako v letu 2024 se planira 8 sej občinskega 
sveta, tako kot je bilo tudi v preteklih obdobjih. Prav tako je na podlagi predvidene 
realizacije v letu 2022 ocenjeno število sej in potrebna višina sredstev za delovna telesa 
občinskega sveta. Sejnine so izračunane v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
organov občine Moravske Toplice.  
Za delovanje občinskega sveta se namenjajo poleg sredstev za izplačilo sejnin tudi 
sredstva za pokrivanje stroškov reprezentance in pogostitev, materialni stroški povezani 
z delovanjem občinskega sveta ter odborov in komisij, kakor tudi izdatki za službena 
potovanja.  
 
V okviru dejavnosti občinskega sveta pa so planirana tudi sredstva za financiranje 
političnih strank in povrnitvi stroškov v občini Moravske Toplice. Podlaga za financiranje 
političnih strank iz občinskega proračuna je 26. člen Zakona o političnih strankah, po 
katerem so do financiranja iz občinskega proračuna upravičene politične stranke, ki so 
kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet in so dobile najmanj 50% glasov, 
potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Stranka je upravičena do višine 
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sredstev, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Znesek 
financiranja političnih strank se  določi s sprejemom  vsakoletnega proračuna občine na 
podlagi Sklepa o financiranju političnih strank (Uradni list RS 184/2021), ki ga je sprejel 
Občinski svet Občine Moravske Toplice. Iz proračuna občine se za redno delovanje strank 
sredstva namenijo sledečim političnim strankam: Socialnim demokratom, Gibanju 
svoboda, Slovenski demokratski stranki, Slovenski ljudski stranki in stranki Nova 
Slovenija-krščanski demokrati, ki so dobile najmanj polovico glasov, potrebnih za 
izvolitev enega člana občinskega sveta, ki ga dobimo če število veljavnih glasov delimo s 
številom mest v občinskem svetu.  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Cilji delovanja občinskega sveta so obravnava in sprejem statuta občine, poslovnika o delu 
občinskega sveta oz. uskladitev z zakonodajo, ki omogočata nemoteno, organizirano in 
zakonito delo občinskega sveta, obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih 
planov občine, občinskega proračuna in zaključnega proračuna, odločanje o odtujitvi 
občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, 
katerih soustanoviteljica je občina in drugo. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles 
občinskega sveta in drugih delovnih teles ter učinkovito delovanje občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles. Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev so realizirane 
seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov in objava v uradnem listu. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon 
o političnih strankah, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Statut občine 
Moravske Toplice, Poslovnik občinskega sveta občine Moravske Toplice, Pravilnik o 
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih organov Občine Moravske Toplice, občinski odloki in pravilniki 
 
-  01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov              2023        5.830,00                                                        
Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev. 
 
V mesecu novembru so potekale lokalne volitve. Na podlagi le-teh zato v letu 2023 
načrtujemo še stroške povrnitve volilne kampanje 2022 organizatorjem le-te. 
Prav tako načrtujemo povrnitev stroškov nadomestnih volitev članov v Svet madžarske 
narodne samoupravne skupnosti, ki se bodo izvedle 2. aprila 2023. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do 
sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo Republike Slovenije ter 
zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako lokalnih volitev kot drugih oblik 
sodelovanja občanov pri odločanju. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Kazalci: višina stroškov povrnitve volilne kampanje, število upravičencev 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o evidenci 
volilne pravici, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Statut občine Moravske Toplice 
 

C. ŽUPAN, PODŽUPAN 
 
Župan je organ občine, katerega naloge so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in 
Statutu Občine Moravske Toplice. Župan predstavlja občino ter skrbi za izvajanje sklepov 
občinskega sveta. Za izvajanje nalog župana je zadolžena občinska uprava. Za opravljanje 
in pomoč pri izvajanju nalog pa župan imenuje podžupana, ki mu pomaga pri izvajanju 
določenih nalog, za katere ga pooblasti župan. 
 
-  01019003 Dejavnost župana in podžupana            2023    107.240,00                                        
                                                                                                         2024                       113.480,00           
V okviru tega podprograma so zajeta nadomestila za poklicno opravljanje funkcije, 
materialni stroški, odnosi z javnostmi. 
 
V letu 2023 in 2024 bo župan funkcijo opravljal poklicno, za kar se v okviru navedenega 
programa v proračunu planirajo sredstva za pokritje stroškov plače in stroškov dela v 
skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi ter Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, 
ki funkcijo župana naše občine razvrščata v plačno skupino A5 - funkcionarji v lokalnih 
skupnostih.   
Planirajo pa se tudi sredstva za pokrivanje stroškov reprezentance in izdatkov povezanih 
s službenimi potovanji.  
Izračun plače župana, ki funkcijo opravlja poklicno, se ureja z uvrstitvijo v plačni razred 
na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Slednji določa, da so župani občin s 
5001 do 15000 prebivalci uvrščeni v 51. plačilni razred. Župan bo  skladno z zakonodajo 
prejemal plačo in povračilo stroškov iz dela.  
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Postavka reprezentance je namenjena kritju stroškov reprezentance župana, stroškov 
protokolarnih dogodkov, obiskov delegacij in drugo. Izdatki za službena potovanja so 
namenjeni povračilu stroškov, ki jih ima župan pri opravljanju funkcije (stroški za 
službena potovanja doma in v tujini - dnevnice, kilometrina, parkirnina ipd.) ter izdatki za 
plačilo morebitnih nočitev in kotizacij za udeležbo na posvetih in seminarjih. Višina 
povračila stroškov se določi na podlagi veljavne zakonodaje. 
 
Med odhodki na proračunski postavki »Nadomestila podžupanu« se planirajo stroški, ki 
so povezani z opravljanjem funkcije podžupanov. Župan je dne 20. 12. 2022 imenoval 2 
podžupana. Tako so planirani stroški telefona, povračila stroškov dnevnic za službena 
potovanja, prevoznih stroškov ter plačilo za opravljeno funkcijo podžupana. Plača 
podžupana je skladno z veljavno zakonodajo na področju sistema plač v javnem sektorju 
določena v razponu od 36. do 43. plačnega razreda v plačni lestvici za funkcionarje in 
javne uslužbence v javnem sektorju. Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju 
sta podžupana občine Moravske Toplice uvrščena v 36. plačilni razred. Ker svojo funkcijo 
opravljata nepoklicno, jima pripada skladno z Zakonom o lokalni samoupravi le 50% 
plače, ki bi jo dobila, če bi funkcijo opravljala poklicno. Pri nepoklicnih podžupanih je 
potrebno upoštevati tudi določilo 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi, na podlagi 
katerega se pri izračunu nadomestila za opravljeno funkcijo, dodatek za delovno dobo ne  
upošteva. V letu 2023 pa se planira tudi zaposlitev enega izmed podžupanov, tako bo 
Občina Moravske Toplice imela enega poklicnega podžupana in enega podžupana, ki bo 
svojo funkcijo opravljal nepoklicno.  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Dolgoročni cilj je skrb za dolgoročni razvoj občine z izboljšanjem in posodobitvijo 
infrastrukture, zagotavljanje materialnih pogojev za uresničevanje sprejetih projektov in 
programov, usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki, promocija občine, 
izvajanje sprejetih aktov…  
Prav tako je potrebno zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje 
ustavnih pravic državljank in državljanov. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti učinkovito delovanje, ki se kaže v izvedbi 
posameznih projektov. Prav tako je letni cilj delovanja izvrševanje odloka o proračunu za 
leto 2023 oziroma 2024 ter učinkovito delovanje župana in podžupana, kar se kaže v 
izvedbi posameznih projektov oziroma nalog. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Moravske Toplice, 
Poslovnik občinskega sveta, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Uredba o povračilu 
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stroškov prevoza na delo in iz dela javnih uslužbencev in funkcionarjev v državnih 
organih, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov 
ter drugi predpisi, zakoni, odloki, pravilniki, ki urejajo plače funkcionarjev. 
 
 

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

 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 
 0203 Fiskalni nadzor. 

 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe   
Dolgoročni cilj delovanja je prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s 
tem zagotavljati  likvidnosti, varnosti in donosnost.  
Na področju upravljanja s proračunom in finančnim premoženjem je dolgoročni cilj 
reforma javnih financ, predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega 
upravljanja z javnimi financami.  
Na področju fiskalnega nadzora pa opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s 
premoženjem občine.  
 
0203 Fiskalni nadzor  
V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora 
občine.  
 
-  02039001 Dejavnost nadzornega odbora                            2023     4.320,00                 
                                                                                                                2024                          4.820,00   
Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko 
in smotrno porabo proračunskih sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov 
proračunskih sredstev. 
 

D. NADZORNI ODBOR 
 
Nadzorni odbor je samostojni organ občine, ki deluje v skladu s poslovnikom. Globalni cilj 
nadzornega odbora je z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov s 
proračunskimi sredstvi in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. 
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V skladu z zakonodajo mora biti nadzornemu odboru občine omogočeno nemoteno 
delovanje oziroma mu mora biti zagotovljena pomoč občinske uprave. 
 
Proračunska postavka vključuje stroške, povezane s povračilom stroškov za delo 
nadzornega odbora in sicer: sejnine članom za udeležbo na sejah NO, plačila za izvedbo 
nadzorov po programu dela, stroške udeležbe članov NO na posvetih in seminarjih ter 
izvedbo drugih nalog po sklepu župana oz. občinskega sveta. Višina sejnin za udeležbo na 
sejah ter povračil za opravljen nadzor je določena na podlagi Pravilnika o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
organov Občine Moravske Toplice.   
 
V planu 2023 in 2024 so sejnine članov NO izračunane na podlagi ocene števila sej in 
opravljenih nadzorov, ki temeljijo na programu dela nadzornega odbora in podatkih iz 
leta 2022 ter predhodnih let. V planu so vključeni tudi stroški za udeležbo članov NO na 
raznih posvetih, seminarjih oz. strokovnih predavanjih, ki bodo v letu 2023 oziroma 2024 
organizirana za potrebe članov NO ter na drugih seminarjih, ki bodo vsebinsko namenjeni 
nadgradnji znanj, potrebnih za izvedbo nadzornih nalog. Za planiranje sredstev za delo 
nadzornega odbora so tudi za leto 2023 in 2024 veljala ista izhodišča in predpostavke.  
Nadzorni odbor Občine Moravske Toplice bo v letih 2023 in 2024  v okviru svojih 
pristojnosti,  v skladu z letnim programom dela, ugotavljal zakonitost in pravilnost 
poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih 
zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in 
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem. 
Po potrebi bo Nadzorni odbor opravil izredni nadzor tudi za zadeve, za katere ga bo 
utemeljeno in pisno s sklepom zadolžil Občinski svet ali župan občine Moravske Toplice. 
Nadzorni odbor bo v letu 2023 in 2024 poleg opravljanja nalog nadzora sprejemal tudi 
druge odločitve, potrebne za nemoteno delo odbora. Pripravljal bo poročila o opravljenih 
nadzorih in poročal Občinskemu svetu o svojem delu. 
Predvideva se, da bo Nadzorni odbor za izvedbo nadzorov, ki jih bo vključil v letni 
program dela za leto 2023 in 2024 opravil letno predvidoma 3 redne seje in 2 do 3 
nadzore. 
Za vsak izveden nadzor bo NO pripravil poročilo, s katerim bo seznanil župana in občinski 
svet.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine 
Moravske Toplice in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z 
zakonodajo. 
Dolgoročni cilj je tudi kvalitetno izvajanje nalog, in sicer pregledovanje, proučevanje in 
ugotavljanje skladnosti ravnanja s predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev 
ter sodelovanje z organi občine in s priporočili in pripravljalnimi ukrepi prispevati k 
boljšemu in učinkovitejšemu delovanju. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Letni izvedbeni cilj Nadzornega odbora je izvajanje kvalitetnega in strokovnega 
finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Moravske Toplice skladno 
s sprejetim letnim načrtom dela (nadzora). 
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča županu in občinskemu svetu o svojem delu 
ter ju seznani s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlaga rešitve za 
izboljšanje poslovanja. Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora.  
Glavni cilj delovanja nadzornega odbora je, da se z nadzori izboljša poslovanje 
proračunskih uporabnikov ter zagotovi zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi 
sredstvi. Cilj delovanja je nadzorovanje izvrševanja občinskega proračuna in 
proračunskih uporabnikov.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
financiranju občin, Statut občine, drugi občinski odloki in pravilniki, Zakon o izvrševanju 
državnega proračuna, Poslovnik nadzornega odbora Občine Moravske Toplice. 
 

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

 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 
 0203 Fiskalni nadzor. 

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

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

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
  
-  02029001 Urejanje na področju fiskalne politike                                2023                  6.300,00
                 2024                 6.300,00                    
Izdatki za finančne storitve vključujejo redne stroške plačilnega prometa – provizija 
Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije ter provizije 
poslovnih bank, vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna. Višina 
sredstev za to področje se planira na podlagi pogodb z UJP in na podlagi predvidene 
realizacije v preteklem letu. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
Čim nižji stroški plačilnega prometa in stroški upravljanja s kapitalskimi deleži.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
Stroški plačilnega prometa v primerjavi z ocenjeno vrednostjo leta 2022. 
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o plačilnem prometu, Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim 
premoženjem države in občin.  
 

04. SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

V to področje se zajemajo vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom 
in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh, so pa skupne oziroma 
podpora vsem dejavnostim. Čeprav področje vključuje več programov: 

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

Pri pripravi proračuna občine se uporablja le program: 
 
0403 Druge skupne administrativne službe, 
Program vključuje naloge, ki so povezane z obveščanjem in informiranjem javnosti o delu 
občine - to so objave občinskih predpisov v uradnih glasilih (Uradni list RS ali drugo 
uradno glasilo), zagotavljanje informacij o dogajanjih s pomočjo spletne strani občine. V 
okviru navedene klasifikacije se pokrivajo tudi stroški izvedbe protokolarnih dogodkov - 
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stroški praznovanja občinskega praznika in državnih praznikov ter stroški povezani z 
razpolaganjem in urejanjem občinskega premoženja. 
 
Sredstva za to področje se v proračunu občine za leto 2023 in 2024 določijo v višini 
166.820 EUR.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za 
izvedbo protokolarnih dogodkov, zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih 
predpisov in drugi aktov v Uradnem listu RS oz. na spletni strani občine Moravske Toplice, 
sprotno ažuriranje spletnega portala občine, vzdrževanje premoženja in tako ohranjanje 
vrednosti premoženja.  
 
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Letni cilj je redna objava predpisov v Uradnem listu RS in na spletni strani občine, 
ažuriranje  spletne strani, izvedeni protokolarni in drugi dogodki 
Konkretne cilje in kazalce je v tem primeru težko določiti, saj so objave odvisne od 
dejavnosti OU in župana oziroma od dogodkov in prireditev, ki se bodo zgodili v letu 2023. 
Poleg rednih prireditev (občinski praznik, kulturni praznik, …) se pojavljajo še 
nenapovedane/dodatne prireditve in otvoritve, o katerih se obvešča javnost. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so: 

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

 
-  04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti                                         2023          5.200,00          
          2024           5.200,00                                             
Vsebina podprograma: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, Uradnem 
listu Republike Slovenije ali v drugem uradnem glasilu, izdelava in vzdrževanje spletnih 
strani občine. 
Proračunska postavka »Uradne objave« vključuje stroške objav sprejetih občinskih 
odlokov, pravilnikov, sklepov ter javnih razpisov v javnih medijih (Uradni list Republike 
Slovenije, uradne objave v raznih časopisih…), kot to določa Statut Občine Moravske 
Toplice. V ta sklop sodijo tudi stroški drugih objav (obvestil, novic ipd.). Višina je ocenjena 
na podlagi predvidene porabe v preteklem letu. 
 
Postavka »Stroški spletne strani občine in E uprava« vključuje sredstva za plačila: 

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

Spletna stran Občine Moravske Toplice vključuje vse informacije o delu občinske uprave, 
gradiva, zapisnike sej občinskega sveta ter ostale aktualne informacije (dogodki in 
novice), ki se zgodijo v Občini Moravske Toplice in ki so pomembne za občane. Namen 
sprotnega urejanja spletne strani je sprotno informiranje občanov z dogajanji v občini na 
vseh področjih družbenega in političnega življenja.  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj podprograma je sprotno zagotavljanje najvišje možne obveščenosti 
občanov in druge širše javnosti o predpisih in ukrepih lokalne skupnosti.  
 
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Letni cilj je redna objava predpisov v Uradnem listu RS in na spletni strani občine in tekoče  
ažuriranje  spletne strani. 
 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o 
dostopu do informacij javnega značaja, Odlok o proračunu za tekoče leto  
 
-  04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov         2023      38.570,00 
                       2024      38.570,00             
Vsebina podprograma: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah 
javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih 
praznikov. 
 
Postavka je namenjena pokrivanju stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo 
občinskega praznika v mesecu septembru. V te izdatke so vključeni stroški organiziranja 
in izvedbe prireditev, srečanj in drugih protokolarnih dogodkov po programu občinskega 
praznika ter stroški pisarniškega materiala, obveščanja javnosti, izplačila honorarjev 
nastopajočim, pogostitev in drugi spremljajoči izdatki, povezani s slavnostno prireditvijo. 
Sredstva za izvedbo občinskega praznika se planirajo za leto 2023 in 2024 v višini 20.720 
EUR, kar je nekoliko več kot v preteklih letih 2021 in 2022, saj je bila takrat prireditev 
okrnjena zaradi epidemije COVID.  
Poleg sredstev za izvedbo občinskega praznika se v proračunu za leto 2023 in 2024 
namenjajo tudi sredstva za izvedbo občinskih prireditev kot so prireditve ob državnih 
praznikih, občinske vaške igre in druge. Za izvedbo vseh tovrstnih prireditev se planirajo 
sredstva v višini 17.850  EUR za leto 2023 in prav tako za leto 2024.  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Cilj Občine Moravske Toplice je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev in s 
tem doseganje večje prepoznavnosti lokalne skupnosti.  
 
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Letni izvedbeni cilj je kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, pomoč drugim 
organizatorjem protokolarnih in družbenih dogodkov ter promocija občine. Z izvajanjem 
aktivnosti se v okviru podprograma prispeva k ugledu in prepoznavnosti Občine 
Moravske Toplice. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu občine 
 
-  04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  2023  123.050,00                
             2024   123.050,00 
Vsebina podprograma: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje 
občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje premoženja občine, tekoče vzdrževanje 
poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje 
poslovnih prostorov in investicije v poslovne prostore, ki so v lasti občine. 
 
Planirana sredstva na proračunski postavki »Vzdrževanje premoženja« predstavljajo 
pokrivanje stroškov, ki so povezani z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim 
premoženjem, to so stroški, ki se navezujejo na tekoče vzdrževanje premoženja. Sem 
spadajo tudi zavarovalne premije iz naslova premoženjskih zavarovanj. Za leto 2023 in 
tudi 2024 se planirajo sredstva v višini 54.700,00  
V okviru operativnih odhodkov povezanih z urejanjem premoženja se planira pokrivanje 
stroškov povezanih z oglasi, najemnine, stroški notarjev, izvršb, odvetnikov in drugi. V 
letu 2023 in prav tako v letu 2024 se planirajo sredstva v višini, ki je podobna višini 
stroškov v preteklem letu. Prav tako se višina stroškov pri geodetskih storitvah, 
parcelacijah in cenitvah, ki so dnevno potrebne pri urejanju občinskega premoženja 
ocenjuje na osnovi porab iz preteklih obdobij. Zagotovitev sredstev za navedene namene pa  
je nujna zaradi nemotenega poslovanja pri ravnanju s stvarnim premoženjem občine. 
Planirana višin sredstev za ta namen je 68.350 EUR. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje pogojev za zavarovanje občinskega 
premoženja, vzdrževanje premoženja in s tem ohranjanje njegove realne vrednosti. 
 
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Redno zavarovati premoženje, poskrbeti za ohranjanje njegove realne vrednosti. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvršbi in zavarovanju,  
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin  
 

06. LOKALNA SAMOUPRAVA 
Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in 
združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, 
dejavnost ožjih delov občine ter investicijska vlaganja v opremo in objekt občine. Za 
nemoteno delovanje občine oziroma njenih strokovnih služb je potrebno zagotavljati tudi 
sredstva za plače, materialne stroške in sredstva za delovanje ožjih delov občine.  
Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov 
samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter opravljajo naloge, ki so nanjo prenesene 
z zakoni.  
V letu 2023 je za ta program namenjenih 812.175 EUR, v letu 2024 pa 822.075 EUR. 
 
Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednje glavne programe: 

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

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

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

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

 06019002  Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti. 

- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti                                        2023                8.500,00 
              2024                8.500,00 
Za potrebe črpanja EU sredstev iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) in ESRR je Občina Moravske Toplice v preteklosti pristopila k 
soustanovitvi lokalnega partnerstva lokalne akcijske skupine »LAS Goričko 2020«, ki v 
okviru pobude CLLD skrbi za pripravo in izvajanje Strategije lokalnega razvoja (SLR) ter 
skrbi za koordinacijo in prijavo projektov na javne razpise. Za namen izvajanja SLR in 
zagotavljanja delovanja LAS za obdobje 2014-2020 je potrebno del sredstev zagotoviti 
tudi s strani članov LAS. V letu 2023 se izteka financiranje v okviru finančnega obdobja 
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2014-2020 in se pripravlja SLR za obdobje do leta 2027. V letu 2024 računamo že lahko 
na razpise, vezane na novi SLR v okviru CLLD.  
 V okviru podprograma povezovanja lokalnih skupnosti se zagotavljajo v letu 2023 in v 
letu 2024 sredstva za različne oblike povezovanja občin preko delovanja Razvojne 
agencije Sinergija, ki je prevzela dejavnost, ki predstavlja institucionalno osnovo za 
izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji za Pomurje in izvaja naloge in pristojnosti 
opredeljene v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki zajemajo 
programiranje, pripravo, spremljanje, poročanje in nadzor nad izvajanjem regionalnih 
razvojnih programov, pripravo Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-
2027 ter splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju 
razvoja regije. Spodbujanje regionalnega razvoja je v javnem interesu, oblikovanje regij 
pa zakonodajalec še uredil. Splošne razvojne naloge se financirajo iz proračunov občin in 
državnega proračuna v predvidenem razmerju 40 % zagotavljajo občine in 60 % zagotovi 
država. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj podprograma je zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do 
državnih in mednarodnih institucij, pripravljanje stališč in predlogov občin do zakonskih 
predlogov, ki se tičejo občin ter organiziranje strokovnih pomoči v obliki posvetov na 
aktualne teme občin. 
 
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Letni izvedbeni cilj programa je izvedba zastavljenih skupnih projektov, ki si jih občine 
zastavijo. Občine se v svojih prizadevanjih za realizacijo večjih in pomembnih projektov 
povezujejo, saj tako lažje dosežejo skladnejši razvoj in manjše zaostajanje za razvojem 
velikih mestnih občin. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pravilnik o subjektih spodbujanja 
razvoja na regionalni ravni. Pri svojem delovanju regionalna razvojna agencija upošteva 
sprejete strategije razvoja Slovenije in predpise, ki veljajo za poslovanje javnih zavodov 
ustanovljenih s strani lokalnih skupnosti. 
 
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  
Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta: 

 06029001 Delovanje ožjih delov občine 
 06029002 Delovanje zvez občin. 

 



___________________________________________________________________________ 
Proračun 2023 in 2024                                                                                               
 
 

17

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin     2023 74.495,00
          2024    74.495,00                                                                      
Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti v proračunu občine Moravske Toplice za leto 
2023 in prav tako za leto 2024 zajemajo sredstva za delovanje ožjih delov občine in se 
zagotavljajo v skladu s kriteriji kot sredstva za funkcionalno dejavnost.  
 
Sredstva ožjim delom občine so namenjena za delovanje organov v 27 krajevnih 
skupnostih oziroma 28 naseljih na območju občine Moravske Toplice. Višina dodeljenih 
sredstev posameznemu naselju je razvidna iz spodnje tabele. Sredstva se v primerjavi s 
proračunom za leto 2022 povečujejo za 20.750 EUR. 

NASELJE 
Število 
prebivalcev 

Sredstva za 
nadomestila 
BRUTO 

 5,00 po 
preb. SKUPAJ 

ANDREJCI 204 2.025 1.020 3.045 

BERKOVCI 39 1.350 195 1.545 

BOGOJINA 552 2.025 2.760 4.785 

BUKOVNICA 44 1.350 220 1.570 

ČIKEČKA VAS 78 1.350 390 1.740 

FILOVCI 501 2.025 2.505 4.530 

FOKOVCI 184 1.350 920 2.270 

IVANCI 239 2.025 1.195 3.220 

IVANJŠEVCI 45 1.350 225 1.575 

IVANOVCI 145 1.350 725 2.075 

KANČEVCI 59 1.350 295 1.645 

KRNCI 55 1.350 275 1.625 

LONČAROVCI 49 1.350 245 1.595 

LUKAČEVCI 74 0 370 370 

MARTJANCI 527 2.025 2.635 4.660 

MLAJTINCI 204 2.025 1.020 3.045 

MORAVSKE TOPLICE 853 2.025 4.265 6.290 

MOTVARJEVCI 141 1.350 705 2.055 

NORŠINCI 239 2.025 1.195 3.220 

PORDAŠINCI 42 1.350 210 1.560 

PROSENJAKOVCI 151 1.350 755 2.105 

RATKOVCI 53 1.350 265 1.615 

SEBEBORCI 480 2.025 2.400 4.425 

SELO 255 2.025 1.275 3.300 

SREDIŠČE 39 1.350 195 1.545 

SUHI VRH 127 1.350 635 1.985 

TEŠANOVCI 350 2.025 1.750 3.775 

VUČJA GOMILA 260 2.025 1.300 3.325 

SKUPAJ 5.989 44.550 29.945 74.495 
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V okviru proračunske postavke za funkcionalno dejavnost krajevnih skupnosti se del 
sredstev namenja tudi za izplačilo nadomestila za opravljeno funkcijo. Tako 
predsednikom krajevnih skupnosti pripada na letni ravni nadomestilo za opravljeno 
funkcijo v višini, ki je določena na podlagi števila prebivalcev v posamezni krajevni 
skupnosti in sicer: 

 v KS do 200 prebivalcev nadomestilo v višini 400 EUR neto, 
 v KS od 201 prebivalcev nadomestilo v višini 500 EUR neto. 

Letno nadomestilo pripada tudi članom sveta krajevne skupnosti v višini  200 EUR neto. 
Določeni zneski izplačil so tudi 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 je začel uporabljati s 1. 1. 2021. Vrednosti izplačil se bodo v 
Pravilniku uskladile s spremembo le tega.  
Do povečanja planirani sredstev za delovanje Krajevnih skupnosti prihaja prav zaradi 
določil zgoraj navedenega pravilnika in povečanja zneskov. 
  
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občine, učinkovito 
sodelovanje občine in krajevnih skupnosti, skrb za boljše pogoje za delovanje svetov 
krajevnih skupnosti. V skladu s statutom občine je potrebno zagotoviti materialne 
možnosti za izvajanje lokalne samouprave na ravni ožjih delov občine - krajevnih 
skupnosti in s tem spodbujati njihovo delovanje na ožji lokalni ravni. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
Udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti, koordinacije med županom, občinsko 
upravo in sveti krajevnih skupnosti, kakovostno realizirane z vsakoletnim finančnim 
načrtom zastavljenih nalog s strani krajevnih skupnosti.  
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine 
Moravske Toplice, Proračun občine 
 
0603 Dejavnost občinske uprave   
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske 
uprave. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa  
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Osnovni dolgoročni cilji so kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, 
zagotovitev dobre organiziranosti občinske uprave in gospodarna poraba proračunskih 
sredstev. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Cilj glavnega programa tako dolgoročni kot letni izvedbeni je zagotavljanje nemotenega 
dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov ter kakovostno in 
strokovno izvajanje nalog, gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevajoč 
usmeritve za učinkovito in prijazno javno upravo. 
Cilji občinske uprave so tudi približati občane občinski upravi, zmanjšanje različnih 
birokratskih ovir, poenostavitev in skrajšanje postopkov. Cilj je razvoj tehnologije, ki bi 
omogočala pridobivanje in posredovaje podatkov preko svetovnega spleta z ustreznimi 
varovalnimi mehanizmi, kar pomeni omogočanje občanom v čim širši meri komuniciranje 
preko interneta oziroma spletne strani, aktualizirati katalog informacij javnega značaja z 
namenom, da bodo lahko občani tesneje sodelovali z občinsko upravo, pridobili potrebne 
informacije, potrdila ali soglasja, lahko pa se bodo tudi seznanili s programi in plani 
Občine Moravske Toplice ter dajali pripombe in predloge. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 

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

občinske uprave. 

 
- 06039001 Administracija občinske uprave    2023   682.080,00 
          2024 690.480,00                                                         
V okviru tega podprograma se planirajo sredstva na več proračunskih postavkah in sicer 
se zagotavljajo sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem zaposlenim v 
občinski upravi v skladu s kadrovskim načrtom zaposlovanja, na podlagi Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju, ter sredstva za pokrivanje materialnih stroškov (pisarniški 
material, čistilni material in storitve, stroški povezani z ogrevanjem, komunalnimi 
storitvami, telefonske in ostale storitve...).   
 
Višina sredstev, potrebnih za plače in prispevke delodajalca je v letu 2023 in 2024 
načrtovana na podlagi veljavnih predpisov in načrtovanih zaposlitev v skladu s 
kadrovskim načrtom. Župan sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi 
Občine Moravske Toplice, ki je skupaj s predloženim kadrovskim načrtom osnova za 
izvedbo zaposlitvenih postopkov v občinski upravi skladno z veljavno delovno pravno 
zakonodajo. V skladu z navedenim so tudi predlagana proračunska sredstva. 
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Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev za delovanje uprave je bilo upoštevano 
število zaposlenih v občinski upravi v skladu s kadrovskim načrtom za leto 2023 in 2024. 
V predlogu proračuna se v skladu z navedenim predvidevajo sredstva za izplačilo plač in 
stroškov dela v letu 2023 ter v letu 2024 za 14 zaposlenih.  
 
Pri izračunu potrebnega obsega sredstev za plače zaposlenih je upoštevan dogovor o 
ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. 
Na podlagi omenjenega dogovora se je  vrednost plačnih razredov zvišala za 4,5 odstotka 
in sicer s 1. oktobrom 2022.  S 1. aprilom 2023 se uvrstitve vseh delovnih mest v javnem 
sektorju povečajo za en plačni razred, razen tistih, ki so bila višje uvrščena z Aneksom h 
Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list št. 
181/21 z dne 19.11.2021) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene  v zdravstveni 
negi (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021).  S septembrom 2022 pa je višja tudi višina 
nadomestila za malico, in sicer iz dotedanjih 4,94 evra na 6,15 evra na dan.  
Deloma pa na rast plač vpliva tudi Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 
92/15 in 83/18). Skladno z obstoječim Zakonom o minimalni plači mora biti znesek 
minimalne plače določen v višini, ki ne sme biti nižja od 120 in ne višja od 140 odstotkov 
izračunanih minimalnih življenjskih stroškov. Upoštevaje tudi rast cen življenjskih 
potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje 
zaposlenosti. Minimalni življenjski stroški, izračunani v oktobru 2022, znašajo 669,83 
evra. 
Minimalna plača se mora vsako leto prav tako uskladiti najmanj z zneskom rasti cen 
življenjskih potrebščin. Za uskladitev minimalne plače se uporabi uradni podatek 
Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin 
decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta, ki znaša 10,3 odstotka. 
Skladno z zakonom o minimalni plači je bila na vladi sprejeta višina minimalne plače, ki 
od 1. januarja 2023 znaša 1.203,36 EUR. 
S proračunom so planirana sredstva za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova 
povečanega obsega rednih delovnih nalog ter sredstva za delovno uspešnost iz naslova 
projektov. Do izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela so 
upravičeni javni uslužbenci, ki poleg svojega rednega dela začasno opravljajo delo zaradi 
odsotnosti drugega javnega uslužbenca v primeru daljših odsotnosti iz dela (zaradi 
bolniškega staža ali porodniškega dopusta) ali imajo zaradi izvajanja določenih projektov 
začasno povečan obseg dela. 
 
Pri planiranju sredstev za regres za letni dopust se upošteva zakonsko predpisana 
minimalna višina, to je izplačilo regresa najmanj v višini minimalne plače. Do regresa za 
letni dopust so upravičeni vsi javni uslužbenci in funkcionarji. Sredstva za regres za letni 
dopust so planirana ob upoštevanju števila upravičencev in vrednosti predvidene višine 
regresa.  
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Potrebna sredstva za povračila in nadomestila, kamor sodijo stroški prevoza na in iz dela 
ter stroški regresa za prehrano zaposlenih v občinski upravi, so načrtovana skladno z 
določili Zakona o delavnih razmerjih in v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor. 
Javnim uslužbencem se v letu 2023 in prav tako 2024 višina regresa za prehrano usklajuje 
vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, na podlagi podatkov 
Statističnega urada Republike Slovenije. Povračilo prevoza na in z dela pa se javnim 
uslužbencem prizna kot kilometrina v višini  8% cene neosvinčenega motornega bencina-
95 oktanov. 
 
Pri načrtovanju sredstev za prispevke za socialno varnost so upoštevane obstoječe 
prispevne stopnje, in sicer : 

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

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

Konec decembra 2022 je bil v Uradnem listu objavljen sklep o uskladitvi minimalne 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki 
določa, da se znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence s 1. januarjem 2023 uskladi s koeficientom rasti 
povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 
2021, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju 
januar–oktober 2020 (ta koeficient je  znašal 1,063), tako da znesek minimalne premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence trenutno znaša 
34,40 EUR.  

Pri sredstvih za materialne stroške občinske uprave so planirana sredstva, ki so potrebna 
za redno delovanje občinske uprave. To so izdatki, kot so pisarniški in splošni material za 
izvajanje nalog iz pristojnosti občine, stroški strokovne literature, poštnine, energija in 
komunalne storitve, stroški komunikacij, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena 
potovanja, tekoča vzdrževanja ter drugi operativni odhodki povezani z delovanjem 
uprave. Kot izhodišče za določitev predloga posameznih stroškov je bila upoštevana 
ocenjena višina stroškov po posameznih vrstah v letu 2022, ocene makroekonomskih 
gibanj ter predvidene potrebe v letu 2023 in v letu 2024. 
 
Med materialnimi stroški so zajeti tudi materialni stroški povezani z opravljanjem 
administrativno računovodskih del za javne zavode, za ožje dele občine in druge 
uporabnike, za katere se le ta dela opravljajo v okviru občinske uprave. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
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Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje potrebnih sredstev ter njihova gospodarna 
in učinkovita poraba, tako da je izvajanje vseh storitev zakonito, gospodarno in 
pravočasno. V okviru navedenega je posebno pomembno zagotavljanje pogojev za 
delovanje občinske uprave v obliki rednih izplačil plač zaposlenim, ustrezne 
opremljenosti z delovnimi sredstvi in dostopnostjo izobraževanja ter izpopolnjevanja. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ob gospodarni porabi sredstev ter 
izvajanje aktivnosti za ohranjanje sistema kakovosti. Kazalci, s katerimi se bo merilo 
doseganje zastavljenih ciljev so zadovoljstvo zaposlenih ter stroških na postavki. 
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju,  Kolektivna pogodba za javni sektor, Odlok o organizaciji in delovnem področju 
Občinske uprave Občine Moravske Toplice, Sistemizacija delovnih mest, Kadrovski načrt 
Občine Moravske Toplice, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnih 
financah.  

 
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave              2023       47.100,00  
        2024        48.600,00                                                                                                                       
Skupno načrtovana sredstva zajemajo pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja 
objektov in opreme ter stroškov povezanih z zamenjavo dotrajane opreme in nakupom 
nove opreme, ki je potrebna za zagotovitev pogojev za delo zaposlenih oziroma za 
delovanje organov in služb. 
 
V letu 2023 in 2024 se bodo sredstva zagotavljala za tekoča vzdrževanja na opremi in 
objektih, s katerimi razpolaga občinska uprava. Za ta namen se v letu 2023 namenjajo 
sredstva v višini 23.100 EUR v letu 2024 pa 24.600 EUR. 
Izdatki za nakup opreme obsegajo stroške nabave opreme s ciljem modernizacije 
obstoječe in nadomestitve dotrajane opreme. V letu 2023 in 2024 se predvideva 
nadaljevanje s postopnimi posodobitvami računalniške in programske opreme, ki postaja 
za vse večje potrebe po elektronski izmenjavi podatkov zastarela in dotrajana. Prav tako 
so planirana sredstva za nabavo najnujnejše pisarniške in druge opreme za potrebe 
občinske uprave, s postopno zamenjavo dotrajane v višini 24.000 EUR v letu 2023 in prav 
tako v letu 2024. 
  
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil, zagotovitev normalnih pogojev 
za delo zaposlenih s strankami. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Vzdrževanje službenega vozila in ostale opreme in zgradbe, v katerih deluje občinska 
uprava, dobavljena potrebna pisarniška oprema in pohištvo. 
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije 23/24, Zakon o javnih naročilih. 
 
 

07. OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Sistem zaščite in reševanja, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti je ena od treh vej 
obrambnega sistema. 
Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru  
naravnih in drugih nesreč.  
Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi 
cilji. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Cilji programa so slediti splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečitev 
oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil 
za zaščito in reševanje pri odzivanju ob naravnih in drugih nesrečah 
 
Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in 
ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter zajema program: 
 
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  
Z zakonodajo je bilo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami izločeno iz obrambnega 
sistema z namenom, da se to področje organizira kot celovita, na enotnih ciljih in načelih 
zasnovana dejavnost ter da se vse reševalne službe in druge namensko organizirane sile 
za zaščito in reševanje ter pomoč, povežejo v organizacijsko in funkcionalno enoten 
sistem.  
 
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v okviru civilne zaščite in programa varstva pred požarom. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
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 07039001   Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 
 07039002   Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa   
Zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem 
usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z 
izboljševanjem  organiziranosti), hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.  
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine Moravske Toplice.  

 
- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč              2023    26.400,00 
               2024   26.400,00  
Predvidena sredstva v letih 2023 in 2024 so razporejena za posamezne namene tako, da 
omogočajo izvajanje tekočih aktivnosti in realizacijo programa dela na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Moravske Toplice. Zagotavljajo se za 
pokrivanje stroškov tekočega značaja in za delovanje sistema za posredovanje ob izrednih 
dogodkih (intervencije), usposabljanje enot civilne zaščite, stroške operativnega 
delovanja civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite oziroma nabavo opreme 
in materialno popolnitev enot.  
 
V letu 2011 je župan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in 
Pravilnika o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite 
izdal sklep o organiziranju enot, služb in organov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč v Občini Moravske Toplice.  
Sile za zaščito in reševanje sestavljajo organi, enote in službe civilne zaščite, prostovoljne 
formacije in pogodbene formacije. Župan je s sklepom imenoval poveljnika Civilne zaščite 
v Občini Moravske Toplice, njegovega namestnika ter člane Štaba civilne zaščite, da 
opravljajo operativno – strokovno vodenje ter izvajanje nalog zaščite, reševanja in 
pomoči. 
 
Tako kot v predhodnih letih se tudi v letu 2023 in 2024 sredstva planirajo na dveh 
proračunskih postavkah in sicer: 

 sredstva za dejavnost zaščite in reševanja, kjer se zagotavljajo za izvedbo 
usposabljanj v specialnosti, izobraževanj in vaj enot zaščite in reševanja ter drugih 
operativnih enot povezanih z reševanjem, povrnitev stroškov pripadnikom 
reševalnih enot, ki se angažirajo v primeru nesreč ter izboljšanju komunikacijskih 
povezav (sistem pozivanja - alarmiranja) s pokrivanjem stroškov telefonskih 
storitev. 
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 Planirajo se tudi sredstva za nabavo osebne zaščitne opreme za enote zaščite in 
reševanja. V letu 2023 in 2024 se tako kot v preteklih letih zagotavlja letni pregled 
in vzdrževanje hidrantov, ki so življenjskega pomena za zagotavljanje zdrave pitne 
vode za občane, kakor tudi za stalno pripravljenost s pitno vodo v primeru 
naravnih in drugih nesreč. 

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih 
organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno 
ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju. 
Dolgoročni cilj izvedbe podprograma je torej doseganje zadostne pripravljenosti za 
zaščito, reševanje in pomoč v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj podprograma pa je usposobljenost enot civilne zaščite ter 
usposabljanje in opremljanje enot civilne zaščite, kar bi pripomoglo k hitri in strokovni 
pomoči v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč ter preprečitvi oziroma zmanjšanju 
žrtev v primeru nesreč.  
Glavne skupine nalog na tem področju so preprečevanje nesreč, pripravljenost na nesreče, 
zaščita pred nevarnimi snovmi, reševanje in pomoč ob nesrečah ter sanacija posledic 
nesreč. 
Vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za zaščito in reševanje obsega:  
 izdelavo ocen ogroženosti  

  izdelavo načrtov zaščite in reševanja  

  načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov  

  organiziranje civilne zaščite in drugih sil za zaščito in reševanje ter pomoč  

  izobraževanje in usposabljanje za zaščito in reševanje  

  zagotavljanje in vzdrževanje sredstev za zaščito in reševanje.  
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.  

 
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč       2023      203.808,00 
              2024      293.808,00                                
Program zajema stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, 
stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroške dejavnosti gasilskih 
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enot, dejavnosti gasilske zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil 
in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, 
gasilska vozila in opremo. 
 
V okviru podprograma delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč se v proračunu 
Občine Moravske Toplice za leti 2023 in 2024 sredstva namenjajo za dejavnost Gasilske 
zveze Moravske Toplice in gasilskih društev v občini, za sofinanciranje nabave opreme ter 
za stroške povezane z vaško-gasilskimi domovi.   
Sredstva so razporejena tako, da omogočajo izvajanje dejavnosti - programov Gasilske 
zveze Moravske Toplice in programov dela prostovoljnih gasilskih društev, ki izvajajo 
gasilsko javno službo v občini Moravske Toplice ter izvajajo program varstva pred 
požarom in drugimi nesrečami. V letu 2023 in 2024 se predvideva razdelitev sredstev na 
podlagi kategorizacije gasilskih društev, ki jo je v letu 2014 na podlagi veljavne 
zakonodaje in na predlog predsedstva Gasilske zveze Moravske Toplice sprejel župan. 
V Občini Moravske Toplice je 27 prostovoljnih gasilskih društev s 358 operativnimi 
gasilci. Gasilska društva so glede na oceno ogroženosti razdeljena po kategorijah: 26. 
društev je v I. kategoriji, 1 društvo pa je razvrščeno v II. kategorijo. Na podlagi 
kategorizacije društva pridobivajo sredstva iz občinskega proračuna za delovanje in 
opremljanje, saj kategorizacija predpisuje opremo, ki jo morajo zagotoviti posamezna 
društva.  
Gasilci izvajajo vse zahtevnejše intervencije, za katere sta potrebna predvsem dobra 
opremljenost in ustrezno strokovno znanje. Pomembni premiki so na izobraževalnem 
področju, saj se število usposobljenih gasilcev na tečajih specialnosti stalno veča.  
V letu 2023 in 2024 pa se v proračunu zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje nabave 
gasilskih vozil v skladu s Planom nabave manjših in večjih vozil za vsa PGD v občini do leta 
2040, ki je bil sprejet na Skupščini Gasilske zveze Moravske Toplice v mesecu marcu 2015.  
 
Sredstva so namenjena tudi za nabavo, vzdrževanje in obnavljanje gasilskega premoženja 
in opreme na osnovi programa opremljanja in izobraževanja, ter za stroške povezane z 
vaško - gasilskimi domovi, kot so investicijska in tekoča vzdrževanja vaško - gasilskih 
domov in opreme ter tekoči stroški povezani z njimi. Osnova za določitev višine sredstev 
posameznim naseljem v proračunu za leto 2023 in 2024 so površine vaško - gasilskih 
objektov iz uradnih evidenc GURS. 
 
Del sredstev za gasilstvo predstavljajo namenska sredstva iz naslova požarne takse, ki jih 
občina prejme iz državnega proračuna in se namenjajo za sofinanciranje nakupa gasilske 
opreme (vozila, zaščitna in reševalna oprema…). Požarna taksa je v skladu s 59. členom 
Zakona o varstvu pred požarom, po katerem zavarovalnice vplačujejo požarno takso v 
višini do 20% od vsote požarnih premij, prihodek državnega proračuna. Lokalnim 
skupnostim je po sklepu Vlade RS namenjeno 50% ocenjenih letnih prihodkov požarne 
takse.  
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Sredstva požarne takse se v skladu s tretjim odstavkom 58. člena Zakona o varstvu pred 
požarom (Uradni list RS, št. 3/1997-UPB) namenijo izključno za sofinanciranje nakupa 
gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. 
 
Merila, na podlagi katerih se izračunajo sredstva požarne takse za posamezno lokalno 
skupnost so: število prebivalcev, velikost lokalne skupnosti, ogroženost zaradi naravnih in 
drugih nesreč, število požarnih in drugih intervencij v zadnjih dveh letih in število operativnih 
gasilcev. 
Ostalih 30 % zbranih sredstev se nameni za izvajanje nalog (programov) širšega 
družbenega pomena, ki jih določa Zakon o varstvu pred požarom opredeljenih v 5., 6., 7., 
8. in 9. točki 58. členu zakona. 
 
Namenska sredstva so zajeta v proračunu, kakor tudi v načrtu razvojnih programov kot 
investicijski transferi neprofitnim organizacijam. Na podlagi vlog jih razdeljuje Odbor za 
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in se lahko porabljajo le do višine zbrane takse 
za namene, ki so opredeljeni z zakonom - to je za nabavo gasilske opreme. Sredstva so v 
proračunih za leto 2023 in 2024 načrtovana v višini sredstev iz naslova požarne takse. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji podprograma je, da učinkovito skrbi za požarno varnost in varnost 
občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da z opozarjanjem in obveščanjem 
ter usposabljanjem in vzdrževanjem pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, 
skrbi za požarno varnost. Dolgoročni cilj podprograma je skrajšanje odzivnega časa v 
primeru požara ter posledično  poskrbeti za čim manjšo materialno škodo. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj podprograma je: 

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

informiranosti prebivalstva, šolske in predšolske mladine z nevarnostmi,  
 izdelava programov izobraževanja in usposabljanj ter  
 zvišanje ravni aktivne varnosti.  

Tako dolgoročni kot letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za izvajanje 
javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje. 
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, 
Zakon o gasilstvu 
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08. NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju 
prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Zajema skrb za vzgojo in izobraževanje v 
cestnoprometni preventivi s poudarkom na varnosti šibkejših udeležencev v prometu ter 
skrb za prometno urejenost in varnost v občini. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  
Dvig prometno-varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od 
načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti 
neustrezne načine vedenja v prometu, katerega cilj je, zmanjšanje prometnih nesreč. 
 
V občini zajema naslednji glavni program: 
 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost. 

 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost  
Glavni program 0802 zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve 
izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega 
prometa, zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu ter izvajanje preventivnih aktivnosti 
na tem področju.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa  
Čim večja varnost cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod, čim boljša obveščenost 
in ozaveščenost vseh udeležencev cestnega prometa. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Letna vključitev v dejavnosti na področju prometne varnosti (kolesarski izpiti, preventiva 
in varnost v cestnem prometu, varovanje otrok na poti v šolo…) učencev osnovnih šol in 
otrok v vrtcih ter posameznih skupin udeležencev v cestnem prometu - pešci, kolesarji, 
mladi vozniki. 
 
- 08029001 Prometna varnost     2023              9.100,00
         2024                        9.100,00                                                                                       
Vsebina podprograma: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
(zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan…). Sredstva so namenjena osnovni 
dejavnosti SPV, ki obsega aktivnosti vzgoje in preventive v cestnem prometu, oblikovanje 
predlogov za izboljšanje prometne varnosti, prometno vzgojo otrok in mladostnikov.  
 
Sredstva so namenjena za delovanje in aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu (SPV), ki deluje kot organ za področje varnosti v cestnem prometu in je 
posvetovalno telo župana, sestavljajo pa ga predstavniki organov, organizacij in institucij, 
katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu. 
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Naloge SPV so določene v 3. odstavku 6. člena Zakona o voznikih, ki pravi, da svet ocenjuje 
stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti 
programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, 
koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni 
ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne varnosti, koordinira izdajanje in 
razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Strokovne naloge za SPV zagotavlja uprava 
lokalne skupnosti.  
Predvidene so predvsem aktivnosti ob začetku novega šolskega leta - zagotavljanje 
dodatne varnosti ob prvih šolskih dneh.  
 
V proračunu 2023 in 2024 se zagotavljajo sredstva za delovanje sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. Načrtovana so sredstva za pokritje stroškov aktivnosti vzgoje 
in preventive v cestnem prometu, katere organizira Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Moravske Toplice. Ta svet skrbi za razvijanje in uveljavljanje 
ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne kulture udeležencev v prometu ter za 
razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem 
prometu. Ključne naloge so:  
 
 A – Spremljanje prometnih tokov  (območje občine Moravske Toplice)  
1. stalna kontrola nad tehničnem stanju cestnih površin in prometne signalizacije.  
2. stalne naloge  
- izboljšanje prometne varnosti na območju občine Moravske Toplice  
- umirjanje in spremljanje prometa (v sodelovanju s policijo)  
- organiziranje dopolnilnih izobraževanj voznikov  
- izpeljava različnih vrst preventivnih akcij za varnost prometa,  
3. podpora pri izvedbi Moto rally (tetraplegiki in paraplegiki)  
4. preko občinskega glasila – Lipnica – obveščati občane o delu SPV  
 
B – Delo z osnovno šolsko mladino v smeri preventivnih akcij na šolah  
1. aktivno sodelovanje z vodstvi osnovnih šol in mentorji prometne vzgoje  
2. pregled delovanja in usmeritve šol v smeri varnosti prometa, načrti za posamezno šolo 
(varna pot v šolo ….)  
3. sodelovanje SPV na kolesarskih izpitih na osnovnih šolah (sodelovanje staršev)  
4. sodelovanje pri pripravah in izvedbi občinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu«  
5. sodelovanje in priprava šolske ekipe za državno tekmovanje »Kaj veš o prometu«  
6. sodelovanje - izvedba širše akcije » prvi šolski dnevi«  
7. obširna skupna akcija pod geslom »Dan brez avtomobila«  
8. trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah  
9. sodelovanje pri preventivnih akcijah, ki jih vodi AVP.  
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C – Nabava merilnikov hitrosti, za večjo prometno varnost  
1. prijava na razpis - sofinanciranje prikazovalnikov "Vi vozite"  
2. sprotno spremljanje prikazovalnikov hitrosti in objava rezultatov v občinskem glasilu 
Lipnica  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno-varnostne kulture z 
izvajanjem preventivnih aktivnosti, tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju 
aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo 
pri zagotovitvi večje varnosti v cestnem prometu. Ključni cilj je sprememba vedenjskih 
vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih 
nezgod.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Letni cilj je organizacija čim več aktivnosti preventivnega pomena, ki bodo zagotovile 
boljšo obveščenost in osveščenost udeležencev cestnega prometa, bolj kulturno 
obnašanje in večje spoštovanje pravil v cestnem prometu ter s tem povezano večjo 
varnost udeležencev v cestnem prometu. Predvidene pa so tudi aktivnosti ob začetku 
novega šolskega leta - zagotavljanje dodatne varnosti ob prvih šolskih dneh.  
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa, Nacionalni program 
varnosti cestnega prometa.  
 

10. TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Področje 10 obsega izvajanje programov, ki so v okviru delovno pravne zakonodaje ter ob 
zaostrenih pogojih zaposlovanja še dopustni na nivoju lokalne skupnosti - program 
aktivna politika zaposlovanja. 
Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer 
vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest predvsem pa zaposlitve brezposelnih oseb 
na območju občine. 
V letu 2023 in 2024 je za ta program v proračunu namenjenih 76.000 EUR. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  
Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je v okviru občinskega proračuna 
zagotavljati pogoje, ki bodo omogočali večjo zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela, 
tako da bo zmanjšano razmerje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela ter 
spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.  
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S tem ukrepom se zagotavlja minimalna socialna varnost osebam, ki bi v nasprotnem 
primeru ostale brez dohodkov, obenem pa bi se povečala njihova socialna izključenost. 
 
Zajema program 

 1003 Aktivna politika zaposlovanja. 

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

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

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

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

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

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

ukrepe aktivne politike.  
 
Letni izvedbeni cilji:  

 povečati število novih zaposlitev na območju občine,  
 zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih,  
 zmanjševati dodeljevanja socialnih pomoči.  

 
Podprogram, ki se nanaša na glavni program je: 
 
- 10039001 Povečanje zaposljivosti                                           2023               76.000,00 
              2024               76.000,00                                                                                  
Zaposlitveni programi, ki jih občina vključuje v svoje načrte podpore, so predvsem lokalni 
zaposlitveni programi, ki potekajo v okviru izvajanja programov javnih del in drugih 
zaposlitvenih programov in so podprti in sofinancirani s strani državnega proračuna ali 
drugih virov. Sredstva za navedene programe se v letih 2023 in 2024 planirajo v višjem 
obsegu kot se ocenjuje realizacija 2022, saj se je povprečna stopnja brezposelnosti v letu 
2022 znižala in je  zato delež Zavoda pri financiranju plače za udeležence javnih del v letu 
2023 v večini občin tudi manjši. V Občini Moravske Toplice je delež sofinanciranja plač s 
strani Zavoda le 50% ( v preteklih letih od 70%-85%). 
Javna dela so se v preteklosti izvajala skladno z določili Zakona o urejanju trga dela ZUTD, 
kar se pričakuje tudi za leto 2023. Te določajo, da so javna dela namenjena aktiviranju 
brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih 
oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter 
spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Delo udeležencev javnih del bo potekalo 40 ur 
na teden - to je za polni delovni čas. Pravilnik o izvajanju in sofinanciranju programov 
javnih del, glede na zakonodajo in stanje na trgu dela določa delež sofinanciranja plač v 
višini od 50% do 80% s strani Zavoda RS za zaposlovanje glede na povprečno stopnjo 
brezposelnosti v občini.  
 
Izvajanje zaposlitvenih programov preko javnih del se predvideva na socialno-varstvenih, 
izobraževalnih in komunalnih področjih. Programi javnih del se bodo financirali s strani 
občine tudi v letu 2023 in 2024 in se oblikujejo na podlagi interesa dosedanjih izvajalcev 
po vključevanju zaposlenih preko javnih del v izvajanje njihove dejavnosti.  
 
Ugotavlja se, da so v preteklosti najbolj učinkoviti tisti programi javnih del, katerih 
vsebine odražajo potrebe lokalnih skupnosti po storitvah, ki predstavljajo javno korist in 
ki omogočajo brezposelnim občanom ponovno delovno ter socialno vključenost. 
 
S spremembo in dopolnitvijo Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti so javni delavec tudi v letu 2023 upravičeni do plače, izražene v deležu od 
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minimalne plače po stopnjah strokovne usposobljenosti za delo, ki ga je opravljal v 
programu javnega dela.  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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

Z dosegom večjega števila zaposlenih se bo zmanjšalo neskladje med ponudbo in 
povpraševanjem na trgu dela. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

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

osebam vključenim v navedene programe socialno varnost, 
 spodbujati razvoj novih delovnih mest.  

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število zaposlenih 
brezposelnih oseb na trgu dela. 

 Pravne podlage: 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o urejanju trga 
dela, Pravilnik o izvajanju in sofinanciranju programov javnih del, Pravilnik o izvajanju 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja. 

 
11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 

Področje porabe 11 obsega izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in 
ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja 
Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko 
politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu 
in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne 
strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in 
tradicionalne kulturne krajine. 
Dolgoročni cilji programa izhajajo iz Razvojnega programa podeželja in iz Strategije 
razvoja kmetijstva in podeželja.  
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter 
trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja 
občine. 
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11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  
zajema naslednje glavne programe: 

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

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

 ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in 
krajine,  

 povezovanje kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti na podeželju (LAS),  
 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 

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

 
- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu             2023          47.000,00 
                   2024          47.000,00                                      
Vsebina podprograma 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za 
prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske 
proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. 
 
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. 
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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 kmetijski proizvodnji, odobrene v skladu z Uredbo EU št. 1408/2013. Obe 
shemi sta bili v skladu z veljavno zakonodajo Evropske komisije podaljšali do 30. 6. 2023. 
V letu 2023 se bo na podlagi zakonodaje pripravljal nov Pravilnik o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za bodoče 
programsko obdobje.  
 
V skladu z veljavnim pravilnikom pa se v proračunu Občine Moravske Toplice zagotavljajo 
sredstva:  

1.  Za UKREP 1: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske 
proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:  
– naravnih nesreč;  
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami,  
– drugih slabih vremenskih razmer;  
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah; 
– zaščitene živali. 
 
Upravičenci do pomoči: 
– upravičenci oziroma končni koristniki učinka dodeljene pomoči so zavarovanci – 

kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, 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. 
 
2. Za UKREP 2: Podpora ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal 
Cilji pomoči: 
Ohranjanje oziroma povečevanje rodovitnosti tal. 

Upravičenci do pomoči: 
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Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje, kot so opredeljeni v prvi točki 6. člena 
pravilnika. 

Upravičeni stroški: 
Pomoč se dodeli za stroške nakupa sredstev za zmanjšanje kislosti tal (nakup apnenčeve 
moke, agro apna, ipd.). 
Sredstva se bodo razdelila po dveh javnih razpisih.  
 
Del sredstev je namenjeno tudi tekoči porabi na področju kmetijstva.  
Občina Moravske Toplice bo tudi v letu 2023 in predvidoma v letu 2024 pristopiti k 
aktivnostim potrebnim za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom 
na območju SV Slovenije za  kar bo zagotovila v proračunu ustrezno višini sredstev.  
 
V proračun za leto 2023 in 2024 se uvrščajo stroški namenske porabe sredstev iz naslova 
koncesijske dajatve za divjad. Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu, prejme 
občina Moravske Toplice vsako leto s strani Ministrstva za kmetijstvo sorazmerni del 
pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino, ki leži na območju občine 
Moravske Toplice. Sredstva v proračunu tako namenijo lovskim družinam na območju 
občine. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS in Strategije 
razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in 
živilstvu so:  
 zmanjšanje proizvodnih stroškov,  
 izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,  
 izboljšanje kakovosti,  
 ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, 
 izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva. 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

 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, 

 Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave,  
 spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč  

 
Zakonske in druge pravne podlage  
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Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice 
 
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij          2023    100.000,00 
                                          2024    150.000,00              
Gramoziranje nekategoriziranih cest 
Poleg kategoriziranih cest se na območju občine nahaja precej nekategoriziranih, ki so v 
lasti Občine Moravske Toplice. V pretežni meri se nahajajo izven poselitvenih območij in 
omogočajo dostope predvsem do kmetijskih zemljišč. Gramoziranje teh cest je 
ponavljajoči se vsakoletni postopek in se izvaja v odvisnosti od vsakoletnega stanja cest 
po zimski odjugi. 
 
V okviru tega podprograma se prijavlja na razpis CLLD – razvoj podeželja, v okviru 
katerega so projekti financirani 85 % s strani EU in s strani Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (DDV ni upravičen strošek). 
Strukturne izboljšave in tehnološko prilaganje pa sta pogoja za dvig konkurenčnosti 
kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja. Ključne naloge so 
zagotovitev ukrepov za ekonomsko povečanje raznovrstnosti podeželja s podporami za 
doseganje alternativnih virov dohodka in odpiranje novih delovnih mest (dopolnilne 
dejavnosti) ter ohranjanje kulturne dediščine na podeželju. Občina Moravske Toplice 
sofinancira tudi programe razvoja podeželja v programu LEADER.   
 
Navedeni program vključuje sredstva za obnovo vasi, kamor se lahko uvršča ureditev 
infrastrukture na podeželju. Sem se uvrščajo sredstva za ureditev vaških cest in poljskih 
poti. Sredstva se lahko namenjajo tudi urejanju vaških središč in objektov skupnega 
pomena v vaseh, podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača 
obrt…).  
 
V proračunu za leto 2023 in 2024 se planirajo sredstva za izvedbo programov in 
projektov, ki bodo prijavljeni na razpise ministrstev v okviru nove finančne perspektive. 
Projekti se financirajo iz lastnih sredstev občine in evropskih sredstev pridobljenih na 
javnih razpisih.  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Dolgoročni cilj je zagotoviti boljše pogoje za delovanje življenja v naseljih občine 
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju, 
Program razvoja podeželja, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike,  
Regionalni razvojni program Pomurske regije 2021-2027, Strategija lokalnega razvoja na 
območju Las Goričko, Zakona o kmetijstvu, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
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kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice, Zakon o varstvu okolja, Statut Občine 
Moravske Toplice, Proračun Občine Moravske Toplice.  
 
11029002  Zemljiške   operacije                        2023               335.000,00   
         2024               617.358,55                                  
Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje 
komasacijskih postopkov, izvedbe melioracij) 
 
Postopki za uvedbo agromelioracije s komasacijo v Martjancih in Noršincih so se začeli že 
leta 2019. Začetek izvedbe agromelioracije je bil predviden že letu 2020 z nadaljevanjem 
v prihodnjih letih. V letu 2022 so bila pridobljena sredstva iz naslova javnega razpisa s 
strani države oziroma evropskih skladov. Izvedba agromelioracije s komasacijo poteka od 
lanskega leta s predvidenim dokončanjem v letu 2024. 
 
Namen izvedbe agromelioracije s komasacijo v Martjancih in Noršincih je racionalizirati 
in optimizirati kmetijsko proizvodnjo, saj se bodo zaradi združevanja zemljišč v večje 
lastniške kose zmanjšali stroški pridelave, posledično pa se bo povečal pridelek na 
kmetijskih površinah in s tem dohodek na kmetijah. Velika razdrobljenost kmetijskih 
zemljišč v naseljih Martjanci in Noršinci upočasnjuje obdelavo kmetijskih površin in 
zavira kmetijsko dejavnost tamkajšnjih kmetijskih gospodarstev. Razdrobljenost in 
majhnost kmetijskih parcel predstavlja velik problem, saj dodatno obremenjuje kmetije z 
višjimi stroški pridelave in jim onemogoča doseganje optimalnih rezultatov v kmetijski 
proizvodnji. Racionalizacija kmetijske proizvodnje na podlagi izvedene agromelioracije s 
komasacijo bo spodbudila razvoj kmetijske dejavnosti v Občini Moravske Toplice ter 
vplivala na širši gospodarski razvoj. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Cilj izvedbe agromelioracij (komasacij) je združevanje in ohranjanje obstoječih kmetijskih 
zemljišč ter preprečevanje zaraščanja. Namen ukrepa je omogočiti boljšo obdelavo 
kmetijskih zemljišč, hitrejše in lažje spravilo, zvišanje kvalitete kmetijskih zemljišč s 
povečanjem velikosti parcel/ha ter ureditvijo dostopov na komasacijskih območjih. 
Na urejenih kmetijskih zemljiščih je zagotovljen tudi večji pridelek in večja varnost pri 
delu. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč. 

- 1103  Splošne storitve v kmetijstvu 
Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb 
in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa  
Izboljšanje zdravstvenega stanja rastlin in živali v smislu odgovornega in spoštljivega 
odnosa do živali in rastlin.  
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Izboljšanju zdravstvenega stanja rastlin in živali. 
 
- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali             2023       12.000,00  
               2024       12.000,00                                                            
V okviru programa zaščite živali so sredstva namenjena za izvajanje veterinarskih storitev 
za zapuščene živali, ki so najdene na območju Občine Moravske Toplice. V skladu z 
Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene 
živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali 
 
Zakon o zaščiti živali – UPB3 (Ur. l. RS št. 38/2013) v 27. členu navaja, da: 

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

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

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

 
Občina Moravske Toplice je z zavetiščem za živali Mala hiša d.o.o., leta 2008 podpisala 
pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali, s katero le-ta 
zagotavlja izvajanje oskrbe in namestitve zapuščenih živali za območje Občine Moravske 
Toplice. Občina Moravske Toplice ima na podlagi števila psov v najemu dva boksa. Odlov 
in oskrbo živali v času bivanja v zavetišču občina plačuje po ceniku v skladu s pogodbo. 
Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem veljavnih 
cen oskrbe živali v zavetišču. Izvrševanje plačil bo potekalo preko celega proračunskega 
obdobja na podlagi izstavljenih računov in posredovanega poročila o oskrbi zapuščenih 
živali. Za leto 2023 in 2024 so za ta namen v proračunu zagotovljena sredstva na osnovi 
predvidene porabe v letu 2022.  
Občina Moravske Toplice je skladno z zakonodajo dolžna pokrivati stroške prevoza in 
oskrbe v azilu, za živali z njenega območja.  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Izboljšanje zdravstvenega stanja rastlin in živali v smislu odgovornega in spoštljivega 
odnosa do živali in rastlin 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Tako dolgoročni kot letni izvedbeni cilj programa je, da lokalna skupnost v skladu z 
Zakonom o zaščiti živali zagotovi oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega 
življenja, zdravja in dobrega počutja iz območja občine. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o gospodarskih javnih službah, Statut Občine Moravske Toplice, Proračun Občine 
Moravske Toplice, Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene 
živali 

 
1104 Gozdarstvo   
V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko 
gospodarjenje z gozdovi, v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot 
ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa  

 ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh 
ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij,  

 zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti 
(vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic - gozdne ceste).  

 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
 Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne 

infrastrukture 
 
Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
 
-11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest        2023       50.000,00                                   
         2024                   50.000,00 
Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge 
gozdne infrastrukture 
 
Tako kot v preteklih letih tudi v letu 2023 in 2024 občina v proračunu načrtuje sredstva 
za vzdrževanje gozdnih cest. 
Financiranje vsakoletnega vzdrževanja gozdnih cest sicer poteka na podlagi tripartitne 
pogodbe, sklenjene med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za 
gozdove in občino. S to pogodbo Ministrstvo iz skupnih razpoložljivih proračunskih 
sredstev in dolžin gozdnih cest v naši občini določi višino namenskih sredstev za 
vzdrževanje teh cest. Občinska uprava v sodelovanju z Zavodom za gozdove vodi postopek 
izbire izvajalca vzdrževalnih del, in sicer v skladu z ZJN. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Cilj je upoštevanje pomena splošnih koristi, ki jih dajejo gozdovi, pa ekonomska korist, ki 
jo gozd lahko brez škode za ostale, trajno daje lastniku in tudi družbi. Dolgoročni cilj je 
ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh 
ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij ter ohranitev naravnega okolja in ekološkega 
ravnotežja v krajini. Da se gozd lahko vzdržuje je potrebno skrbeti za varno spravilo in 
kazalec uspeha so rekonstruirane gozdne ceste na območju, kjer je po podatkih Zavoda za 
gozdove, to potrebno. Glavni cilj je torej vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih 
poti. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture 
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Uredba o pristojbini za 
vzdrževanje gozdnih cest. 

 
12. PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

 
Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema 
področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije 
in oskrbe s toplotno energijo.  
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  
 zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami,  
 povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij,  
 zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.  

 
Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema 
naslednje glavne programe:  
 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne 

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

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

 
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije  
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Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 
 
-12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 2023   10.000,00 
         2024               100.000,00                                                       
Na podlagi Energetskega zakona so bile občine dolžne izdelati Lokalni energetski koncept. 
LEK je pripomoček pri načrtovanju strategije energetske politike, kjer so zajeti načini, s 
pomočjo katerih se lahko uresničijo rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne 
energetske storitve v gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah.  
Občina Moravske Toplice je preteklih letih naročila izdelavo Lokalnega energetskega 
koncepta, tako imenovano Energetsko zasnovo. Glede na 12. člen Pravilnika o 
metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov, pa mora občina, 
najkasneje po petih letih od sprejetja lokalnega energetskega koncepta pripraviti 
spremembe akcijskega načrta (6.alineja). V tem istem pravilniku je v 16. členu določeno, 
da se Lokalni energetski koncept izdela za obdobje desetih let, zato je bil v letu 2016 
izdelan novi LEK.  
Poleg tega pa je za občino in občinski proračun pomembno tudi, pridobivanje nepovratnih 
EU sredstev za investicije (sanacija javnih stavb) vezano in omogočeno samo občinam, ki 
imajo pripravljen in sprejet veljavni LEK. 
Na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije zagotavljamo sredstva 
iz občinskega proračuna za energetsko sanacijo objektov in izrabo obnovljivih virov 
energije v naslednjem srednjeročnem obdobju. V letu 2023 se v proračunu predvideva 
priprava projektne dokumentacije za energetsko sanacijo javnih objektov v Občini 
Moravske Toplice in prijava na morebitni  razpis ministrstva. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v 
okolje. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  

Z energetsko sanacijo objektov v občini in izrabo obnovljivih virov energije se bodo 
izboljšali bivalni pogoji, poraba energije se bo zmanjšala ter izboljšal se bo tudi zunanji 
videz objektov v občini Moravske Toplice. 
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o varstvu okolja, Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo, 
Energetski zakon. 
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13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                              
 
Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa ter cestne infrastrukture, železniške 
ter ostale infrastrukture.  
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  
Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne 
infrastrukture 
 
1302 Cestni promet in infrastruktura  
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za: 
 upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,  
 investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest,  
 urejanje cestnega prometa,  
 cestno razsvetljavo,  
 upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest ter 
 investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

 
Zakonodaja določa statusno določenim in kategoriziranim javnim cestam enotna pravila 
ter strokovne podlage za graditev in vzdrževanje vseh javnih cest. S tem zagotavlja enake 
pogoje za kakovosten in varen prevoz vsem uporabnikom cest na celotnem cestnem 
omrežju na državni in lokalni ravni. Določa tudi obvezno gospodarsko javno službo za 
zagotavljanje usposobljenosti teh cest za varen in neoviran promet ter ureja upravljanje, 
graditev, vzdrževanje in varstvo teh cest in prometa na njih. S tem in na podlagi dejstva, 
da se lokalnim skupnostim višina primerne porabe določa tudi na podlagi razmerja med 
dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini oziroma sorazmerno 
na podlagi razvejanosti cestnega omrežja je občina dolžna v proračunu zagotavljati 
zadosten obseg sredstev za tekoče vzdrževanje in urejanje občinskih cest. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa: 
Zagotavljanje enakomernega razvoja cestne infrastrukture v občini. Na področju 
občinskih cest normativna ureditev, izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja, na 
področju državnih cest zagotavljanje sofinanciranja občinskega deleža. Z izvedbo 
navedenih programov vzdrževati obstoječ nivo varnosti v prometu in z investicijami 
izboljšati prometno varnost udeležencem v prometu. Z uresničitvijo dolgoročnega cilja se 
doseže večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov. 
 
Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilj izvajanja programov je ohranjanje in zviševanje realne vrednosti cestne 
infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika 
o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah. Investicijsko vzdrževanje in obnove cest se 
izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev in morebitnih javnih razpisov na tem področju.  
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- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2023 1.065.000,00 
         2024       965.000,00                                 
Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in 
Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest, je dejavnost, ki omogoča 
osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju 
lahko bistveno pripomore k zmanjševanju stroškov vlaganj v cestno omrežje. Predviden 
program del za potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z Zakonom o javnih cestah 
in drugimi predpisi in to v obsegu, ki še zagotavlja bodisi kontinuiteto del, bodisi podlage 
za pripravo na investicije, je predviden v vzdrževanje občinskih cest.  
Vsebina podprograma zajema: 

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

mostovi, varovalne ograje …). 
 

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

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

Pereč problem pri zagotavljanju prometne varnosti predstavljajo vse pogostejše 
poškodbe vozišč zaradi preobremenitev in starosti izvedbe, poškodbe premostitvenih 
objektov in podpornih konstrukcij ter prepustov. S pravočasnimi vzdrževalnimi ukrepi bi 
bilo dosti manj ogrožanj prometa na cestah. 
 
Naloge rednega vzdrževanja v zimskem času so: pripravljalna dela pred nastopom zime, 
nadzor nad stanjem prevoznosti in razmer na cestah, odstranjevanje snega na vozišču in 
cestnih objektih ter posipanje poledenelih in zasneženih vozišč in obveščanje javnosti o 
razmerah na cestah.  
 
Zimska služba je neposredno odvisna od geografske lege in klimatskih značilnosti 
posameznega odseka ceste v občini, od poselitve, od obsega in strukture prometnih 
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obremenitev, od elementov ceste in prometne varnosti ter od zakonov in predpisov, ki 
urejajo področje rednega vzdrževanja. Naravne danosti so v Občini Moravske Toplice 
takšne, da je zimsko vzdrževanje izredno zahtevno. Po drugi strani je za občino značilna 
dokaj razdrobljena poselitev, ki pogojuje številne dnevne migracije, kar veča zahteve po 
stalni prevoznosti. 
Zimska služba torej obsega posipanje cest s soljo in drobljencem, pluženje, morebitni 
odvoz snega z napuščev in podobno.  
Za redno vzdrževanje cest se sklene pogodba običajno za celo proračunsko leto in za vse 
lokalne ceste. 
 
Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen 
promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se 
ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter s pravočasnim 
ukrepanjem prepreči nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma:  
Letno in zimsko vzdrževanje vseh kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest, 
kolesarskih poti in javnih površin, ki bo omogočala varno in zanesljivo uporabo vsem 
uporabnikom in ohranja urejen videz. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, 
Občinski odloki in predpisi. 
 
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest     2023  3.245.000,00
                      2024   1.860.300,00                           
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje 
lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko 
vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, 
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 
 
Poleg sredstev namenjenih v proračunu za vzdrževanje občinskih cest se namenjajo tudi 
sredstva za obnovo oziroma posodobitve občinskih cest. Posodobitve posameznih cest so 
vključene v Načrt razvojnih programov občine za leto 2023-2027. 
 
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 
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javnih cest ali zaradi spremembe tehnologije in tehnike obratovanja; zajemajo 
preureditev že obstoječih cest in objektov, opreme in naprav in tudi graditev ali nabavo 
novih sredstev v sklopu že obstoječe ceste ali objekta. Investicije za ohranjanje obstoječih 
zmogljivosti so vlaganja v javne ceste zaradi zamenjave in racionalizacije obratovanja 
cest, ne da bi širili razpoložljive zmogljivosti ali bistveno spreminjali sedanjo tehnologijo 
ali tehniko obratovanja cest.  
 
Dosedanja strategija razvoja lokalnega cestnega omrežja je temeljila na »odpravljanju« 
makadamskih vozišč, manj pa na ohranjanju - obnavljanju obstoječega asfalta. Le to pa 
predstavlja vsako leto slabšanje stanja v toliki meri, da določenih asfaltnih cestišč zaradi 
uničenosti ni možno preplastiti, pač pa je potrebna sanacija in novo asfaltiranje. Vsekakor 
pa pozornost zahtevajo tudi dotrajani asfalti zaradi obrabe, poškodb zaradi povečanega 
prometa -  preobremenjenosti, zaradi povečanega števila vozil, kakor tudi njihove teže. V 
izogib nastankom večjih stroškov je potrebno v bodoče pristopiti k povečanju 
rekonstrukcij in investicijsko vzdrževalnih del na obstoječih cestiščih z ohranjanjem 
obstoječih asfaltov. 
 
Ker se na območju občine pojavlja plazenje tal se v proračunu občine za leto 2021 in v 
prihodnjih letih predvidevajo sredstva za manjše sanacije le teh. V letu 2021 in v letu 2022 
se v proračunu zagotavljajo tudi sredstva za sanacijo cestnih objektov in propustov. 
Glede na obsežnost del na cestah in glede na veljavno zakonodajo občina pripravlja 
projektno dokumentacijo tudi za prihodnja leta (skladno s prioritetnim vrstnim redom iz 
programa investicij na cestah v naslednjih letih). Tako so v okviru navedenega programa 
predvidena tudi sredstva za izdelavo potrebne dokumentacije za obnove občinskih cest, 
saj je občina v skladu z Zakonom o graditvi objektov dolžna za večje gradbene posege 
zagotoviti projektno dokumentacijo, pri izvedbi del pa poskrbeti tudi za opravljanje 
gradbenega nadzora nad izvajanjem del. 
 
Dolgoročni cilj podprograma 
je večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih objektov.   
 
Letni izvedbeni cilj podprograma  
je realizacija namenskih postavk proračuna in Načrta razvojnih programov Občine 
Moravske Toplice za leto 2023 in 2027 in s tem zagotavljanje normalne uporabnosti 
celotnega cestnega kategoriziranega in ne kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom 
in strukturam prometa. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, 
Občinski odloki in predpisi. 
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- 13029003  Urejanje cestnega prometa   2023            140.000,00 
        2024             130.000,00                                                                                                      
Vsebina podprograma: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih 
postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja, kategorizacija 
cest, banka cestnih podatkov, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih 
postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje 
ukrepov s področja prometne varnosti, pripravo občinskih predpisov s področja 
kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih 
tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč 
in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih 
mest oziroma nosilcev oglaševanja. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   

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

 
Zakonske in druge pravne podlage: 

 Zakon o cestah  
 Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest 
 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.  

 
- 13029004  Cestna razsvetljava                                                            2023        581.500,00 
                                                                        2024       654.500,00    
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko 
vzdrževanje cestne razsvetljave. 
Skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju, objekte cestne razsvetljave občina 
lahko gradi na lastne stroške, predvsem v območjih kompleksnega urejanja, kjer je to 
smiselno zaradi racionalne izvedbe. Na področju javne razsvetljave bodo morale lokalne 
skupnosti v prihodnjih letih poleg bistveno nižje porabe električne energije zadostiti 
določilom uredbe o svetlobnem onesnaženju. To bo v prihodnje pomenilo, da bo potrebno 
finančna sredstva na tem področju povečati zaradi menjave svetilnih teles in pokrivanja 
stroškov vzdrževanja obstoječe infrastrukture.  
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V okviru navedenega programa se na proračunski postavki Javna razsvetljava zagotavljajo 
sredstva za plačilo dobave električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje 
Občine Moravske Toplice. Sredstva so namenjena povečanju varnosti udeležencev v 
cestnem prometu. 
 
V proračunu občine za leto 2023 in 2024 se prav tako namenjajo tudi sredstva za 
vzdrževanje javne razsvetljave, ki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave 
in vzdrževanju ulične razsvetljave ter zamenjavi svetilk in popravilu dotrajane ulične 
razsvetljave.  
V letu 2023 in 2024 občina zagotavlja tudi sredstva za pokritje stroškov najema oporišč 
za javno razsvetljavo.  
V letu 2023 in 2024 se bo nadaljevalo s pripravo projektne dokumentacije za ureditev 
javne razsvetljave v posameznih naseljih občine. Nadaljevala pa se bo tudi izgradnja le te. 
Nadaljevalo se bo tudi s prenovo javne razsvetljave in z zamenjavo svetilnih teles, kjer je 
to nujno potrebno.   
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Dolgoročni cilj vzdrževanja cestne razsvetljave je pravilno delovanje svetilk, zmanjšanje 
porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk, ureditev razsvetljave glede na 
zahteve uredbe o svetlobnem onesnaženju ter predvsem da se zagotovi prometna varnost 
udeležencev v prometu.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu 
z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in 
učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za 
zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prostorskem načrtovanju, 
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Uredba o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Občinski odloki in pravilniki. 

 
14. GOSPODARSTVO 

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

 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  
Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva 
za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. Podprogram vključuje financiranje 
projektov in aktivnosti, ki omogočajo razvoj malega gospodarstva in pridobitev novih 
znanj na področju podjetništva in obrti. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Razvoj podjetniškega sektorja, spodbujanje konkurence in odpiranje novih delovnih mest. 
 
Letni cilji glavnega programa  
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom 
podjetij, povečanje produktivnosti in povečanje fleksibilnosti ter konkurenčnosti na 
mednarodnih trgih, spodbujanje povezovanja podjetij. 
 
- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva            2023     55.000,00 
                 2024    657.000,00 
Vsebina programa je naslednja: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj 
malega gospodarstva, financiranje programov skladov oziroma sofinanciranje projektov, 
poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega 
gospodarstva, kot je subvencioniranje obrestne mere…, zagotavljanje sredstev za 
kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih. 
Program v proračunu občine zajema sredstva na proračunski postavki, ki so namenjena 
spodbujanju razvoja drobnega gospodarstva v Občini Moravske Toplice. S sredstvi 
namenjenimi za subvencioniranje, se želi spodbujati izvedbo novih razvojnih programov 
oziroma v spodbujati razširitev že obstoječih preko območne obrtne zbornice kot 
prispevek za udeležbo in predstavitev malega gospodarstva iz naše občine na posameznih 
sejmih. Vzpodbuja se pridobitev novih znanj v podjetništvu, ki je eden izmed osnovnih 
pogojev konkurenčnosti.  
 
V letu 2023 in v prihodnjih letih se predvidevajo tudi nadaljevanja postopkov ureditve 
gospodarske cone Bogojina, kjer bo občina s pridobitvijo in ureditvijo zemljišč omogočila 
razvoj gospodarskih dejavnosti na enem območju. 
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V letu 2023 se prav tako nadaljuje z zagotavljanjem pogojev za razvoj socialnega 
podjetništva na lokaciji bivšega prehodnega doma v Prosenjakovcih, kjer se urejajo pogoji 
za razvoj kmetijske in izobraževalne dejavnosti v Prosenjakovcih ter za delovanje pilotne 
eko socialne kmetije PANNONIA SLOVANICA.  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Z ustvarjanjem pogojev in aktivnosti za razvoj malega gospodarstva želimo ustvariti in 
pospešiti gospodarsko rast in razvoj ter konkurenčno sposobnost malega gospodarstva 
na območju občine Moravske Toplice. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom 
podjetij.  
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o 
spremljanju državnih pomoči, Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih 
državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis".  
 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva   
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva 
za promocijo občine in spodbujanje turizma. Program vsebuje sredstva za promocijo 
občine in spodbujanje turizma za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega 
gospodarstva in povečanje dosedanjega obsega. Turizem predstavlja v občini pomembno 
razvojno in poslovno priložnost. Na splošno je turizem v Sloveniji v porastu, pridobil je na 
pomenu in predstavlja eno najbolj perspektivnih dejavnosti.  
 
Dolgoročni cilji programa    
Eden od strateških ciljev v občini je izboljšanje prepoznavnosti, povečanje turistične 
potrošnje, dvig kakovosti ponudbe. Dolgoročni cilji so predvsem povečanje turistične 
ponudbe v občini, povečati investicije v turistično infrastrukturo, povečati kakovost 
turistične ponudbe, izboljšati prepoznavnost občine. 
 
Letni izvedbeni cilji programa    
Letni izvedbeni cilj je razvijanje in podpiranje turistične dejavnosti v občini in s tem 
privabiti čim večje število turistov. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 

 14039001 Promocija občine, 
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 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. 
 

- 14039001 Promocija občine                                                                     2023         70.000,00 
                                          2024         70.000,00                                                                                   
Podprogram vključuje sredstva namenjena aktivnosti, ki promovirajo občino kot 
turistično destinacijo. 
Financirajo se promocijske prireditve (npr. sodelovanje na sejmih), predstavitev kulturne 
dediščine - premične in nepremične ter naravne dediščine (razstave) in druge 
promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice). 
Proračunska sredstva se namenjajo za pospeševanje razvoja turizma preko izdaje 
oziroma sofinanciranja različnih tiskanih materialov, potrebnih za informiranje o 
turistični in s turizmom povezani ponudbi občine, predvsem o turistični ponudbi 
območja, kulturnih in drugih znamenitostih, ponudbi domače in umetnostne obrti ter 
drugi dodatni turistični ponudbi, možnostih različnih ogledov, poteh za kolesarjenje, 
prireditvah … 
Promocijska gradiva se bodo pripravljala v sodelovanju s TIC Moravske Toplice, 
posameznimi turističnimi ponudniki in drugimi zainteresiranimi. Del gradiv se bo izdelalo 
tudi v okviru projektov, s proračunskimi sredstvi pa se bo vključevalo tudi v promocijska 
gradiva in publikacije drugih izdajateljev. Promocija se bo izvajala tudi s predstavitvami 
na sejmih, na drugih predstavitvah turistične ponudbe ter s predstavitvami ponudbe in 
prireditev medijem, ki so prisotni v našem okolju.  
 
V sodelovanju s TIC bo turistična ponudba občine predstavljena na različnih regijskih in 
nacionalnih turističnih spletnih portalih, v več jezikih, kjer bodo vključene tudi kolesarske 
in pohodne poti, prireditve in druge zanimivosti. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
Dolgoročni cilji podprograma na področju turizma je z razvojem promocije in turizma 
ustvariti pogoje za krepitev elementov turistične ponudbe, dosego dolgoročne 
konkurenčnosti in razvijati turistično infrastrukturo ter tako ustvariti lokalno turistično 
prepoznavnost in spodbujati rast turistične potrošnje.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v 
promocijske materiale, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične ponudbe na sejmih 
in drugih prireditvah, ki jih organizirajo društva in druge organizacije in združenja. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o 
lokalni samoupravi. 
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- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva        2023     1.822.659,52                            
               2024          4.378.000,00   
Podprogram vključuje sredstva namenjena za delovanje javnega zavoda, ureditvi 
infrastrukture, ki je izjemnega pomena za razvoj in spodbujanje turizma destinacije. 
Program spodbujanja razvoja turizma in gostinstva se izvaja z namenom ustvarjanja 
pogojev za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva z razvojem 
turistične infrastrukture in krepitvijo elementov turistične ponudbe ter s spodbujanjem 
rasti turistične potrošnje. Z zagotavljanjem ustreznih pogojev za normalno poslovanje 
turističnega gospodarstva, povezovanjem turističnih ponudnikov na lokalni in regionalni 
ravni ter razvojem človeških virov se postopoma ustvarjajo pogoji za oblikovanje in rast 
kakovostne turistične ponudbe z višjo stopnjo dodane vrednosti. 
 
V letu 2023 in 2024 ter v prihodnjih letih se bo prizadevalo spodbujati razvoj turizma na 
različne načine oziroma preko več različnih proračunskih postavk.  
V proračunu občine 2023 in 2024 se sredstva se namenjajo za dejavnost Turistično-
informativnega centra Moravske Toplice in urejanje objektov na področju turizma. Po 
javnem razpisu se bodo v skladu s sprejetim pravilnikom dodeljevala sredstva društvom, 
ki izvajajo s turizmom povezane programe. 
 
Sofinancirala se bo izvedba prireditev in programov, ki so občinskega pomena in 
primerno dopolnjujejo turistično ponudbo občine, tudi z zagotavljanjem potrebne 
opreme, spodbujalo se bo povezovanje in sodelovanje vseh ponudnikov, organizacij in 
drugih, ki so na različne načine povezani s turizmom v občini. 
Zagotavljal se bo lastni delež občine pri izvedbi čezmejnih projektov, ki jih občina prijavlja 
na posamezne razpise in preko katerih se z izvedbo spodbuja razvoj turizma in gostinstva.  
 
Sredstva se bodo namenjala tudi za financiranje različnih manjših projektov, ki bodo 
prispevali k razpoznavnosti specifike naselij in občine.  
Eden izmed takih projektov so tudi Dnevi košnje v Selu, za katere se letno nameni 
3.000,00 EUR. Za naveden projekt ni možna pridobitev sredstev po občinskih razpisih za 
društva.  
 
Občina je vključena v projekt »Mreža postajališč za avtodome« (MPZA) zaenkrat z dvema 
postajališčema za avtodome – Terme 3000 in Terme Vivat.  
Namen vključevanja je prenos znanja in izkušenj pri načrtovanju postajališč ter v 
sodelovanju s strokovnjaki vzpostaviti mrežo postajališč za avtodome s standardizirano 
opremo, skupno predstavitev mreže in vanjo vključenih občin ter enotno nastopanje na 
evropski turistični borzi. Zadnja leta se beleži se porast prodaje avtodomov in s tem tudi 
rast in razvoj postajališč za avtodome. Zanimivo je, da epidemija ni pretirano vplivala na 
prodajo avtodomov, celo jo je okrepila. Med epidemijo koronavirusa so se močno 
spremenile navade ljudi. Velik preobrat se je zgodil v načinu dopustovanja, ker se beleži 
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krepitev avtodomarstva. Prav tako zadnja leta opažamo tudi velik porast avtodomarskih 
počitnikovanj v domačih krajih ob podaljšanih koncih tedna in praznikih. Dejstvo je, da se 
Slovenija v zadnjih letih pospešeno razvija kot kamping in karavaning destinacija tudi 
skozi projekt MPZA, kar seveda ni ostalo neopaženo tako pri domačih kot tudi tujih 
turistih. Predvideni letni stroški sofinanciranja v letih 2023 in 2024 so 1.500 EUR. 
 
Določena proračunska sredstva se namenjajo za ureditev infrastrukture, potrebne za 
razvoj turizma. Posamezne investicije se vključujejo tudi v Načrt razvojnih programov 
Občine Moravske Toplice za leta 2023 do 2027, ki je sestavni del proračuna občine za leto 
2023 in 2024.   
 
V okviru navedenega programa se sredstva namenjajo tudi za urejanje drugih objektov v 
Moravskih Toplicah in drugih naseljih, ki pripomorejo k večjemu razcvetu turistične 
dejavnosti v občini. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Dolgoročni cilj podprograma je razvoj turizma in ureditev turistične infrastrukture, 
uvajanje novih turističnih produktov, izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti 
na področju razvoja turizma.  

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

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

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Letni izvedbeni cilji podprograma so promocija preko spleta, nadgradnja ključnih 
elementov turistične ponudbe, izvedba in število prireditev, izvajanje turističnih 
programov in projektov in druge dejavnosti opredeljene v proračunu. Letni izvedbeni cilj 
je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 
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Pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, občinski odloki in 
pravilniki.  

Sredstva, ki se namenjajo za izvedbo programov v okviru področja 14 se zagotavljajo tudi 
iz naslova javnih razpisov pridobljenih za projekte, kakor tudi iz lastnih virov občine. 
Eden izmed takih virov je tudi turistična taksa, ki je namenski vir proračuna in se v 
predlaganih proračunih namenja za namene opredeljene v navedenem področju 14 in 
sicer: 

 10% za program 14039001- Promocija občine, ki pa se namenja v višini do 80% 
predvidenih sredstev iz naslova turistične takse za financiranje promocijskih 
dejavnosti občine, ki jih izvaja Turistično-informativni center Moravske Toplice in 
druge institucije, 20% pa za ostale stroške promocije, 

 90% za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, ki pa se namenjajo za naslednje 
namene porabe: 

 25% sredstev se nameni za dejavnost Turistično-informativnega centra 
Moravske Toplice, ki se izvaja na podlagi sklenjene letne podobe. Planirana 
finančna sredstva so namenjena za plače, prispevke in druge dajatve 
zaposlenih po kadrovskem načrtu oziroma sistemizaciji javnega zavoda, 
materialne stroške zavoda in ostale stroške v okviru dejavnosti zavoda.  

 2,5% se nameni za turistična društva, ki se financirajo na podlagi javnega 
razpisa, 

 2,5% sredstev se nameni za izvajanje projektov, ki so turističnega pomena 
in se sredstva pridobivajo tudi na javnih razpisih. Z navedenimi sredstvi se 
v večini primerov zagotavlja lastna udeležba pri projektih, 

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

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

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

 
15. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Področje porabe 15 zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z 
varovanjem naravne dediščine. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: 
Zagotavljanje dolgoročnega varovanja okolja in ohranjanja narave in izvajanje programov 
varstva okolja, prostorskih strategij in načrtov ki so usmerjeni v kakovost bivanja, 
izboljšanje stanja okolja, izboljšanje stanja kanalizacijskega omrežja, povečanje in obnova 
čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij.  
 
Glavni programi: 

 1502  Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor, 
 1504  Upravljanje in nadzor vodnih virov, 
 1505  Pomoč in podpora ohranjanju narave, 
 1506  Splošne okoljevarstvene storitve. 

Varstvo okolja je širok pojem, zato je potrebno v prvi vrsti opredeliti najpomembnejša 
področja oziroma področja, katerim je posvečeno največ pozornosti in so opredeljena kot 
obvezne javne gospodarske službe. 
 
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor  
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor vključuje sredstva 
za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo, ter nadzor nad 
onesnaževanjem okolja. 
Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje neprimernih oz. škodljivih 
snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov, vse kot posledica 
človekove dejavnosti. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja zaradi 
uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se 
bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad 
stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja 
okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva 
okolja. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa so:  
 preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja,  
 ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja,  
 trajnostna raba naravnih virov,  
 zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,  
 odpravljanje posledic obremenjevanja okolja,  
 opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.  

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

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

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

 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 

 15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki, 
 15029002  Ravnanje z odpadno vodo, 
 15029003  Izboljšanje stanja okolja. 

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki                  2023     107.200,00 
                                                                                                     2024     107.200,00   
Vsebina programa je naslednja: 

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

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

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

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

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

 izvedljivost v najkrajšem možnem času,  
 obremenjenost občinskega proračuna v najmanjši možni meri,  
 vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike,  
 sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev 

ter 
 sproten in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev. 

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

 sanacijo manjših divjih odlagališč,  
 dodatne odvoze iz ekoloških otokov in njihove ureditve.  

Nadaljujejo se tudi vlaganja v posodobitev regijskega Centra za ravnanje z odpadki v 
Puconcih (CERO Puconci). Občina je skupaj z drugimi občinami pristala na sofinanciranje 
izgradnje navedenega centra z odpadki v Puconcih, ki se je v veliki meri financiral tudi iz 
Evropskih virov. V prihodnjih letih bo občina še naprej združevala del sredstev na 
proračunskem skladu pri nosilni Občini Puconci z namenom investicijskega vlaganja v 
CERO Puconci. Projekt izgradnje Centra za ravnanje z odpadki v Puconcih je sestavni del 
Načrta razvojnih programov občine za leti 2023 in 2027.  
 
V občini Moravske Toplice velja nov standard ravnanja z odpadki, kjer se sledi načelu 
»povzročitelj plača«, ki je vtkano v evropsko in slovensko okoljsko zakonodajo. To 
pomeni, da so v ceno zbiranja komunalnih odpadkov vključene tudi storitve, ki jih je do 
uvedbe standarda namesto občanov plačevala občina neposredno iz občinskega 
proračuna (zbiranje mešane embalaže po sistemu rumene vreče, ravnanje z ločenimi 
frakcijami v zbirnem centru Fokovci, odvoz kosovnih odpadkov na klic ter zbiranje 
nevarnih odpadkov s pomočjo premične zbiralnice).  
 
Občani lahko kosovne in druge odpadke oddajo tudi v zbirnem centru v Fokovcih, kjer 
oddaja ločeno zbranih frakcij občanom ne povzroča dodatnih stroškov, saj je že všteta v 
ceno.  
Nepotrebni stroški pa se pojavljajo z dodatnimi odvozi odloženih odpadkov na ekoloških 
otokih, kjer neodgovorni povzročitelji velikokrat odlagajo tudi kosovne in komunalne 
odpadke ter s tem poleg dodatnih stroškov pripomorejo tudi k neprimernemu izgledu 
ekoloških otokov. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
S programom celostnega ravnanja s komunalnimi odpadki in z uveljavitvijo strategije 
minimizacije odpadkov želimo vzpostaviti sistem popolnega ločenega zbiranja odpadkov, 
in s tem zagotoviti zmanjšanje količin odpadkov, ki so namenjeni odlaganju.  
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V celotnem sistemu celostnega ravnanja z odpadki predstavlja ustrezno ločeno zbiranje 
odpadkov na izvoru najpomembnejšo vlogo v sistemu. 
Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v: 

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

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

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

največjo možno stopnjo predelave in reciklaže. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih 
odpadkov, kar bo ugotovljeno z evidentiranjem. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, 
prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter 
njihovo zmanjševanje.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Letni izvedbeni cilj podprograma je določen s proračunom in teži k zmanjšanju odloženih 
mešanih odpadkov, ki skrbi za čisto okolje ter k izgradnji II. faze zbirnega centra za 
odpadke v Puconcih. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja 
odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko 
razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Ustava RS, Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o ohranjanju 
narave, Zakon o vodah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Resolucija o 
Nacionalnem programu varstva okolja. 
 
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo                                                             2023    624.600,00 
                                                                                                                             2024    409.600,00 
Vsebina podprograma: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav.  
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. Skladno z veljavno zakonodajo 
mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na 
njenem območju.  
Tudi v letu 2023 in 2024 se bodo sredstva še naprej namenjala za urejanje kanalizacijskih 
sistemov in čistilnih naprav v občini. V proračunu se zagotavljajo sredstva za individualne 
priklope, saj je občina zavezana izgraditi individualne priklope na sekundarno 
kanalizacijsko omrežje.  
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V prihodnjih letih je potrebno v proračunu občine zagotoviti tudi sredstva za večja 
investicijsko vzdrževalna dela na obstoječem kanalizacijskem sistemu v Občini Moravske 
Toplice. 
Kanalizacijski sitem v Občini Moravske je v pretežnem delu že dalj časa v obratovanju, 
zato je potrebno na njem izvesti že tudi večja investicijska dela, ki se nanašajo na 
zamenjavo pomembnejših obrabljenih strojnih elementov na čistilnih napravah (osi 
ekorolov, reduktorjev), kakor tudi zamenjavo črpalk na črpališčih. Posodobiti bo 
potrebno zastareli sistem telemetrije - komunikacije na obstoječih objektih s predelavo 
15 objektov iz podatkovnega klica na podatkovni prenos. Obnoviti bo potrebno nadzorni 
center za vseh 23 objektov kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav. Navedena dela so 
se začela izvajati v letu 2020 in se bodo izvajala fazno skozi celotno plansko obdobje po 
vsakokratnem letnem predlogu upravljavca. 
 
Tako se v letu 2023 in 2024 v občini predvideva nadaljevanje sofinanciranja izgradnje 
malih čistilnih naprav v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih 
čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice, ki določa kriterije za dodelitev sredstev. 
Sredstva se bodo upravičencem razdelila na podlagi javnega razpisa.   
 
V proračunu občine za leto 2023 in 2024 se zagotavljajo sredstva za investicijsko 
vzdrževanje čistilnih naprav in kanalizacij, predvsem gre za vlaganja, ki so vezana na 
objekte in opremo.  
 
Sredstva se zagotavljajo tudi za projekte in dokumentacijo povezano z odpadno vodo. Vsi 
projekti so vključeni in prikazani v Načrtu razvojnih programov Občine Moravske Toplice 
za obdobje 2023-2027, ki je sestavni del proračuna občine za leto 2023 in 2024. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
Dolgoročni cilji so zagotovitev zanesljive in kakovostne oskrbe s pitno vodo, varovanje in 
zaščita vodnih virov, zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja. 
Področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je temeljno področje za katero 
se je Slovenija zavezala, da jih bo izpolnila v skladu z veljavno zakonodajo EU. Zato je Vlada 
Republike Slovenije sprejela nacionalni Operativni programa odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode. V programu so navedena območja, ki morajo biti urejena 
skladno s terminskim planom opremljena z javno kanalizacijo in čistilnimi napravami. Z 
zagotovitvijo komunalne opremljenosti vseh obstoječih aglomeracij, se bo izboljšala tudi 
kvaliteta bivanja, zdravje prebivalstva ter stanje okolja, Slovenija pa bo na tem področju 
popolnoma usklajena z direktivo za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
S premišljenimi investicijskimi vložki zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega sistema 
odvajanja in čiščenja, hkrati pa omogočiti izvedbo razširitve omrežja.  
Cilj za leto 2023 in 2024 je izgradnja načrtovane komunalne infrastrukture in s tem 
povečati število prebivalcev, ki bodo priključeni na javni kanalizacijski sistem 
(zmanjšanje emisij v okolje). 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Uredba o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Občinski odloki in predpisi  

 
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja                                                                    2023  140.000,00 
                                                                                                                                 2024  200,000,00  
V okviru programa se sredstva namenjajo za izboljšanje stanja okolja. Predvideni so  
ukrepi za zaščito Moravskih Toplic pred poplavami.  
Predvideni so gradbeni ukrepi za zaščito Moravskih Toplic pred poplavami, ki so 
posledica nadiranja vode iz širšega območja kmetijskih zemljišč na severni strani 
naseljenega dela Moravskih Toplice. Za kontrolirano odvodnjo večjih količin meteorne 
vode je predvidena izvedba kanala s priključitvijo na že zgrajeni cevovod ter iztokom v 
potok Mostec. 
V bližnji prihodnosti pa je potrebna tudi sistemska ureditev odvodnje v Filovcih, za kar je 
potrebno najprej pridobiti dokumentacijo in šele nato pristopiti k sistemski ureditvi.  
 
Za izboljšanje stanja okolja so pomembni tudi vodotoki, ki so potrebni nujnih vzdrževanj. 
Tako se v proračunu za leto 2023 in 2024 za vzdrževanje občinskih vodotokov namenjajo 
proračunska sredstva. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Izboljšanje stanja okolja.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Izboljšano stanje okolja. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o 
ohranjanju narave, občinski odloki in pravilniki.  
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16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA  DEJAVNOST 
Področje porabe 16 zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v 
prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 
Dejavnosti področja so namenjena tudi izboljšanju prostorskega načrtovanja s 
pridobivanjem podatkov o prostoru in s tem povezanimi evidencami, ki služijo tudi 
drugim dejavnostim ter novim nalogam v zvezi z evidentiranjem nepremičnin.  
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Ustvarjati pogoje, da si občani ob lastnem prizadevanju primerno rešijo svoje 
stanovanjsko vprašanje in  poskrbeti za rešitev stanovanjskih vprašanj prebivalcev. 
 
Področje porabe 16 zajema naslednje glavne programe: 

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

stavbna zemljišča). 
 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija   
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in 
nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja 
s prostorom.  
 
Dolgoročni cilj glavnega programa : 
OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in določil nova merila in pogoje za 
posege v prostor. Prostorski plan se pripravlja v skladu z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in 
prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom 
prostorskega načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za pridobivanje gradbenih 
dovoljenj. 
 
Letni in izvedbeni cilj glavnega programa je opredelitev strateških in izvedbenih 
pogojev za bodočo namensko rabo prostora ob upoštevanju dejanskega stanja. 
 
- 16029003 Prostorsko načrtovanje                                                   2023            91.000,00
                  2024             91.000,00                                                                                   
Vsebina podprograma: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji. 
Program je namenjen opravljanju strokovnih, razvojnih in z njimi povezanih nalog na 
področju urejanja prostora. V okviru podprograma občina izvaja izračune komunalnih 
prispevkov in programov opremljanja. 
Glavni poudarek v tem programu porabe se daje na pripravi Občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov (OPPN) ter programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini. Ker pa 
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smo v preteklih letih namenili veliko sredstev za izvedbo navedenih projektov in ker je 
izdelava občinskega prostorskega načrta končana, se v letu 2023 in 2024 sredstva 
namenjajo za spremembe in dopolnitve OPN, ter izdelavo večjih OPPN in s tem povezane 
strokovne podlage. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
Z načrtovanimi OPPN se bodo na posameznem območju določili prostorski izvedbeni 
pogoji za gradnjo objektov in določil potek gradbeno inženirskih objektov, v kolikor le-ta 
še ni urejena. Pri pripravi OPPN se upošteva hierarhično višji akt, veljavni Občinski 
prostorski načrt Občine Moravske Toplice, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice . 
Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN se upošteva pogoje glede skladnosti s cilji 
prostorskega razvoja občine, varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z 
vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Letni in izvedbeni cilj programa je opredelitev strateških in izvedbenih pogojev za bodočo 
namensko rabo prostora ob upoštevanju dejanskega stanja. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon 
o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Odlok o strategiji prostorskega razvoja 
Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Zakon o prostorskem načrtovanju, 
občinski odloki in pravilniki. 

 
1603 Komunalna dejavnost  
Glavni program 1603 vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, 
urejanje objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge 
komunalne dejavnosti. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa: 
Izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov 
ter posodabljanjem obstoječih, zagotoviti in izboljšati osnovne komunalne standarde na 
območju občine Moravske Toplice. V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati 
predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Cilj je tudi upravljanje in 
vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.  
 
Letni izvedbeni cilji glavnega programa: 
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne 
dejavnosti. 



___________________________________________________________________________ 
Proračun 2023 in 2024                                                                                               
 
 

63

 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa: 

 16039001 Oskrba z vodo 
 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 16039003 Objekti za rekreacijo 
 16039004 Praznično urejanje naselij 
 16039005 Druge komunalne dejavnosti. 

 
- 16039001 Oskrba z vodo        2023             6.500.891,32 
       2024                           1.048.700,00                                                                                             
Ključna naloga občine pri zagotavljanju zdrave pitne vode je nadaljevanje z izgradnjo 
vodovodov. Oskrba z vodo zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov. Voda, kot 
naravni vir je ena od dobrin, ki pogojuje tako obstoj in zdravo življenje, kot tudi 
gospodarski razvoj. Ključni cilj je tako vzpostavitev novih in obnova obstoječih 
infrastrukturnih objektov in naprav za zagotovitev redne in kvalitetne oskrbe prebivalcev 
s pitno vodo. Občina že nekaj let vlaga v infrastrukturo na področju vodooskrbe in si s tem 
prizadeva za oskrbo občanov z zadostno količino zdrave pitne vode, ki je vir življenja, in 
je zelo pomembna za nadaljnji razvoj občine. Za pokrivanje investicij v izgradnjo 
vodovodov si občina prizadeva pridobiti večji del sredstev iz naslova javnih razpisov, kajti 
lastna sredstva proračuna ne zadoščajo za pokritje tako obsežnih projektov.  
 
Nadaljevanja projektov iz programa oskrbe s pitno vodo so vključeni v Načrt razvojnih 
programov Občine Moravske Toplice 2023-2027. V letu 2023 se planira izgradnja 
posameznih vodovodov ki so nujno potrebni in se tudi navezujejo na izgradnjo 
pomurskega vodovoda saj je projekt Nadgradnja Pomurskega vodovoda Sistema B je v 
polnem teku.  
 
Prav tako kot za kanalizacijske sisteme, se poleg sredstev proračuna, za vzdrževanje 
vodovodnih sistemov, namenjajo sredstva pobrana z omrežnino, ki jo kot upravljavca 
sistemov pobirata komunalno podjetje Čista narava in podjetje Vodovod sistema B.  
 
V letu 2023 in 2024 se v proračunu zagotavljajo sredstva tudi za vzdrževanje vodovodnih 
sistemov. Tudi v teh letih se bo na osnovi zakonodaje in računovodskih standardov za 
javno infrastrukturo upravljalcu zaračunavala najemnina – poslovni najem gospodarske 
javne infrastrukture. Upravljavec infrastrukture pa mora v skladu s Pravilnikom o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja pripraviti in izračunati cene storitev. V skladu z navedenim pravilnikom občina 
lahko delno nameni sredstva za subvencioniranje cen storitev, ki na osnovi navedenega 
pravilnika vključujejo tudi amortizacijo teh osnovnih sredstev, kar pa se že izvaja, saj je 
bil Elaborat o določitvi cene storitve javne službe oskrba s pitno vodo in tudi sklep o 
subvencioniranju cene že sprejet na občinskem svetu. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Izboljšanje trenutnega stanja oskrbe z pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov 
ter posodabljanje obstoječih in pa izboljšanje standarda oskrbe z pitno vodo in 
dolgoročno zagotavljanje izboljšane kvalitete pitne vode v kemijskem in mikrobiološkem 
smislu. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Izboljšati kakovost vode in povečati število prebivalstva, oskrbovanega iz vodovodnih 
sistemov ter z izgradnjo vodovodnega sistema zagotoviti nemoteno oskrbo z javno pitno 
vodo na območju občine Moravske Toplice. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Moravske Toplice, Elaborat o oblikovanju 
cen storitev javne službe Oskrba s pitno vodo v občini Moravske Toplice, ki spada v 
pristojnost izvajalca GJS podjetje Vodovod sistema B d.o.o. . 

 
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti                             2023                  494.040,00 
         2024     426.040,00                                                                      
Vsebina podprograma: izvajanje programov gospodarskih javnih služb na področju javne 
snage, čiščenja in vzdrževanja javnih površin in pokrivanju drugih stroškov povezanih z 
javnimi objekti v okviru posameznih naselij. Sredstva se bodo dodelila posameznim 
naseljem v občini v skladu s sprejetimi kriteriji.  
 
Del sredstev proračuna se namenja za vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov v 
krajevnih skupnostih oziroma v naseljih občine. Sredstva se namenjajo za javne potrebe 
posameznih naselij, kot so sofinanciranje urejanja vaških in krajevnih poti ter ureditve 
drugih komunalnih objektov po naseljih s pokrivanjem nastalih tekočih stroškov, ki 
nastajajo po naseljih, ter za pokrivanje drugih stroškov povezanih z javnimi objekti. 
Sredstva za navedeno vzdrževanje se  zagotavljajo na podlagi kriterijev, ki so razvidni iz 
naslednje tabele:  
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NASELJE 
POV. V 

KM2 
900 EUR 
po km2 

NUSZ 2022 
V EUR 

30% 
NUSZ 

vaški-
gasilski 

domovi v 
cca m2 

8 EUR za 
m2 

SKUPAJ 
EUR 

ANDREJCI 5,06 4.554 4.500,95 1.350 460,6 3.685 9.589 

BERKOVCI 1,61 1.449 888,17 266 145 1.160 2.875 

BOGOJINA 6,99 6.291 12.725,16 3.818 516,3 4.130 14.239 

BUKOVNICA 3,85 3.465 983,76 295 195 1.560 5.320 

ČIKEČKA VAS 4,27 3.843 1.841,06 552 144 1.152 5.547 

FILOVCI 9,1 8.190 12.892,15 3.868 531,4 4.251 16.309 

FOKOVCI 6,03 5.427 3.367,23 1.010 306,7 2.454 8.891 

IVANCI 4,37 3.933 5.140,56 1.542 400 3.200 8.675 

IVANJŠEVCI 2,34 2.106 813,53 244 205,4 1.643 3.993 

IVANOVCI 3,78 3.402 3.596,35 1.079 250 2.000 6.481 

KANČEVCI 4,09 3.681 1.840,58 552 109,3 874 5.108 

KRNCI 2,62 2.358 1.129,75 339 282,3 2.258 4.955 

LONČAROVCI 3,4 3.060 1.452,25 436 154,2 1.234 4.729 

LUKAČEVCI 1,38 1.242 1.425,41 428 0 0 1.670 

MARTJANCI 3,7 3.330 13.231,84 3.970 933,3 7.466 14.766 

MLAJTINCI 6,28 5.652 4.641,90 1.393 211 1.688 8.733 
MORAVSKE 
TOPLICE 8,6 7.740 29.977,44 8.993 631,9 5.055 21.788 

MOTVARJEVCI 10,18 9.162 3.137,93 941 323,6 2.589 12.692 

NORŠINCI 3,16 2.844 5.535,69 1.661 516,8 4.134 8.639 

PORDAŠINCI 2,42 2.178 780,04 234 74,78 598 3.010 

PROSENJAKOVCI 6,66 5.994 3.542,04 1.063 991,6 7.933 14.989 

RATKOVCI 2,77 2.493 1.429,94 429 265,3 2.122 5.044 

SEBEBORCI 7,82 7.038 12.404,06 3.721 555,5 4.444 15.203 

SELO 9,23 8.307 6.487,21 1.946 354,02 2.832 13.085 

SREDIŠČE 3,8 3.420 1.326,31 398 239,9 1.919 5.737 

SUHI VRH 3,17 2.853 4.486,50 1.346 212 1.696 5.895 

TEŠANOVCI 7,37 6.633 9.367,71 2.810 780,9 6.247 15.691 

VUČJA GOMILA 9,97 8.973 5.789,15 1.737 435,2 3.482 14.191 

SKUPAJ 144 129.618 154.735 46.420 10.226 81.808 257.846 

                
 
V zgornji tabeli so prikazana sredstva za potrebe naselij, in sicer za potrebe vzdrževanja 
vaško - gasilskih domov oziroma za tekoče obnove in vzdrževanje objektov KS in društev 
ter za vzdrževanje in urejanje komunalnih objektov v KS v skupni višini 257.846 EUR in 
so se v primerjavi z odobrenimi sredstvi iz leta 2022 povečala za 6.063 EUR. 
Izhodišča za dodelitev sredstev so ostala nespremenjena - površina naselja, NUSZ in 
površina vaško gasilskih objektov, spremenile pa so se vrednosti. 
Pri kriterijih za določitev sredstev za posamezna naselja za leti 2023 in 2024 je bila na 
novo upoštevana višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča odmerjena za leto 
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2022. Tako se je pri izračunu sredstev upošteval kriterij 900 EUR po km2 in 30 % sredstev 
iz naslova NUSZ po odmernih odločbah za stanovanjske površine za leto 2022.   
 
Z zagotovitvijo določenih sredstev se želi posameznim naseljem omogočiti večja 
samostojnost pri urejanju posameznih komunalnih in drugih objektih v naselju.  
 
Občina si bo tudi v letu 2023 in 2024 prizadevala, da se bodo v proračunskem letu urejala 
parkirišča in postajališča. Z ureditvijo teh objektov si občina prizadeva za večjo in boljšo 
varnost občanom, ki le te objekte koristijo. 
 
V letu 2023 in 2024 se sredstva, ki so namenjena za urejanje komunalnih in drugih 
objektov v naseljih v višini 300.000,00 EUR  oziroma 250.000,00 EUR za posamezno leto 
namenijo za sofinanciranje sanacije in ureditve objektov v posameznih naseljih v občini v 
skladu z veljavnim Načrtom razvojnih programov za leti 2023 in 2024. 
 
Grobnina je v skladu s 34. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, 
sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto 
groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega 
groba. Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v 
najem in stroške vodenja evidenc.  
V mesecu oktobru 2021 je upravljalec pokopališč v občini Moravske Toplice - Javno 
komunalno podjetje Čista narava d.o.o. pripravil predlog višine grobnine in predlagal, da 
letna grobnina znaša za enojni grob 25,81 EUR z DDV, namesto veljavnih 21,33 EUR, za 
dvojni grob 34,85 EUR namesto 28,80 EUR, za povečan grobni prostor 43,88 namesto 
36,26 EUR, za grobnico 47,75 EUR namesto 39,46 EUR, za žarni grob 19,36 EUR namesto 
16,00 EUR in za otroški grob 19,36 EUR namesto 16,00 EUR. Občinski svet Občine 
Moravske Toplice je predlog cen obravnaval na 20. seji dne 9. 11. 2021 in predlaganega 
sklepa o določitvi višine grobnine ni sprejel. Ker povišanje cen, ki bi pokrile stroške 
upravljalca, ni bilo sprejeto je v javnem podjetju nastala izguba, ki jo v skladu z zakonodajo 
mora pokriti občina, zato se v proračunu za leto 2023 zagotavljajo sredstva za pokrivanje 
razlike v ceni.  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
Dolgoročni cilj je zagotavljanje vzdrževanih javnih površin, javnih objektov, ohranjanje 
vzdrževanega videza naselij in igrišč - opreme, posledično zagotavljanje urejenega okolja 
bivanja.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Realizirana izvedba gradnje in vzdrževanja posameznih objektov po naseljih v občini – 
vaško gasilki domovi, vežice, športni objekti, zelenice.  
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Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o urejanju prostora,  Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Zakon o 
gospodarskih javnih službah, Proračun Občine Moravske Toplice  
 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore 
fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in 
druge programe na stanovanjskem področju.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po programu vzdrževanja v skladu 
s  programom občine in v okviru proračunskih zmožnosti.  
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov. 
 
- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje                                       2023    2.750,00 
                              2024    2.750,00                           
Sredstva se namensko porabijo za tekoče stroške na stanovanjskem področju. 
V prihodnjih dveh letih Občina Moravske Toplice v proračunu zagotavlja le najnujnejša 
sredstva za pokrivanje stroškov, povezanih s stanovanji v lasti občine. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega 
fonda, ki ga bo občina obdržala v trajni lasti. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih 
stavb, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj  
 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 
Glavni program 1606 vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe 
zemljišč. Na podlagi sprejetih planskih splošnih aktov občine, kjer je opredeljen status 
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zemljišča, se lahko pripravi program gospodarjenja z zemljišči. Glede na njihov namen 
(kmetijsko, gozd, stavbno) in ob razvojnih programih občine, kjer je opredeljena 
komunalna opremljenost zemljišč oziroma potreba po njihovi opremljenosti, se občina 
odloči, kako bo gospodarila z zemljišči. Zemljišča občina uporablja za reševanje 
dejanskega stanja v naravi (reševanje zemljiškoknjižnih zadev). O odtujitvi premoženja 
odloča občinski svet s sprejemom  programa razpolaganja občinskega premoženja. Prav 
tako občinski svet odloča o nakupih zemljišč, ki so nujna za izgradnjo javne infrastrukture. 
Za razpolaganje in pridobivanje občinskega premoženja (nakup, prodaja) mora občina 
upoštevati veljavno zakonodajo. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa   
Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v 
lasti Občine Moravske Toplice) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov 
(posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega 
stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z 
zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), 
pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z 
dejanskim)ter za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost upravljanja in 
gospodarjenja s prostorom.  
 
Letni izvedbeni cilji glavnega programa: 
V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju 
upravljanja in razpolaganja z zemljišči. 
 
Na področju programa upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za 
nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov.  
Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta 
razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno 
upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in 
dolgotrajna naloga, zaradi katerega je težko natančno določiti višino stroškov ter časovno 
opredeliti izvedbo postopkov. 
 
Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 

 16069001  Urejanje občinskih zemljišč, 
 16069002  Nakup zemljišč. 

 
- 16069002 Nakup zemljišč                 2023     100.000,00  
            2024      100.000,00                                                      
V proračunu Občine Moravske Toplice se v letu 2023 in 2024 načrtujejo sredstva za 
odkupe zemljišč, ki so povezani z izvedbo investicij in ureditvijo komunalne 
infrastrukture, predvsem cest. Odkupi zemljišč se bodo vršili v skladu z letnim načrtom in 
projekti. 



___________________________________________________________________________ 
Proračun 2023 in 2024                                                                                               
 
 

69

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Dolgoročni cilj je pridobiti v last zemljišča, ki jih občina potrebuje za izvedbo investicij v 
javno infrastrukturo ter uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju 
gospodarjenja z zemljišči in ureditev premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč v 
okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (pridobitev stvarnega 
premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji).  
Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir, 
obsegajo število izvedenih nakupov zemljišč na podlagi letnega načrta. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Letni izvedbeni cilj je odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene 
v proračunu 2023 in 2024 in v Načrtu razvojnih programov, ter odkup zemljišč, na katerih 
je bila že izgrajena infrastruktura, lastništvo pa še ni bilo urejeno. Letni cilj je tudi 
dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov, Zakona o 
javnih financah in Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim 
premoženjem države in občin. Kazalec s katerim se meri doseganje ciljev, je spremljanje 
realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi proračunskimi 
sredstvi za namen odkupa zemljišč. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o urejanju prostora, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o graditvi objektov, 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon,  
Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Občinski odloki 
in pravilniki.  

 
17. ZDRAVSTVENO VARSTVO 

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

 1702 Primarno zdravstvo 
 1703 Bolnišnično varstvo 
 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost 
 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 
 1707 Drugi programi na področju zdravstva 
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1702 Primarno zdravstvo  
Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske 
dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje 
posameznih zdravstvenih dejavnosti. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe   
Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene 
službe na primarni ravni, skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih 
dejavnosti zdravstva.  
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Redno in nemoteno delovanje Zdravstvenega doma Murska Sobota  in njegovih ambulant 
v Občini Moravske Toplice 
 
- 17029001  Dejavnost zdravstvenih domov    2023   75.000,00
                                                          2024             800.000,00  
Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna 
zdravstvena dejavnost na primarni ravni. 
Proračunska sredstva v okviru podprograma so namenjena za omogočanje kvalitetnejše 
izvajanje storitev in večjo dostopnost storitev za uporabnika. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
Skrb za čim boljše prostorske rešitve, dostopnost storitev za uporabnike  

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
Ustrezna ureditev objekta in njegove okolice- zdravstvena postaja Martjanci 
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Odlok o ustanovitvi zavoda Zdravstveni dom Murska 
Sobota,  Proračun Občine Moravske Toplice.  
 

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

 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
 1803 Programi v kulturi 
 1804 Podpora posebnim skupinam 
 1805 Šport in prostočasne aktivnosti. 

 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine   
Glavni program 1802 vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in 
premične kulturne dediščine. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se 
nanašajo na ohranitev tovrstne kulturne dediščine. 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine. 
 
- 18029001   Nepremična kulturna dediščina         2023     8.000,00 
        2024  8.000,00                                                             
Pod nepremično kulturno dediščino spada vzdrževanje, saniranje, zaščita in ohranjanje 
spomenikov - spomeniško kulturne akcije ter postavitev spominskih obeležij. V okviru te 
postavke se v proračunu zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov na 
področju kulture - kulturnih spomenikov ter kulturne dediščine ter  izvajanje spomeniško 
varstvenih akcij (obnova sakralnih objektov).  
 
Sredstva so v proračunu namenjena za manjša vzdrževalna dela in stroške vzdrževanja 
spominskih in sakralnih objektov - kulturnih spomenikov, kapelic, cerkva in drugih 
znamenj. Sredstva se na osnovi vloge letno odobrijo posameznim prosilcem.  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je zaščita in vzdrževanje objektov nepremične kulturne dediščine. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je urejanje - obnove kulturnih objektov, za katere se zagotavljajo 
sredstva v proračunu občine.  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, 
Zakon o arhivski dejavnosti in arhivih, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Zakon o pravnem položaju verskih 
skupnosti, Odlok o razglasitvi nepremičnin kulturnih spomenikov lokalnega pomena na 
območju Občine Moravske Toplice. 
 
1803 Programi v kulturi  
Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, 
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge 
programe v kulturi.  
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj glavnega programa v občini je zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj 
knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne 
dediščine, ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini, 
spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, spodbujanje organiziranja športnih, 
kulturnih in drugih družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo 
društva, klubi in organizacije. 

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

 
- 18039001   Knjižničarstvo in založništvo               2023   112.000,00 
          2024   112.000,00                                                      
V skladu z določili Zakona o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično 
dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi 
občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v 
soglasju z njenim ustanoviteljem.  
Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture. Knjižnica je središče za splošno 
dostopnost knjižničnega gradiva in informacij, je infrastruktura pri izobraževanju na vseh 
stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture. 
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Občina v proračunu zagotavlja sredstva za delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice v 
Murski Soboti, s čimer želi omogočiti dostop do knjižničnega gradiva in storitve vsem 
občanom občine. S sredstvi, ki se zagotavljajo knjižnici se pokriva del stroškov plač in 
drugih prejemkov zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalca ter sredstva za 
materialne stroške knjižnice. Stroški se pokrivajo na osnovi letne pogodbe, kajti Občina 
Moravske Toplice nastopa do Pokrajinske in študijske knjižnice kot pogodbena 
partnerica. 
Poleg redne dejavnosti knjižnice občina sofinancira tudi stroške nakupa knjižničnega 
gradiva.  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva, omogočiti 
enake možnosti dostopa do knjižnice oz. do knjižničnega gradiva (kazalec: povečanje 
deleža uporabnikov, rast izposoje); zagotoviti letni prirast gradiva v skladu s pravilnikom 
(kazalec: št. novih enot knjižničnega gradiva); spodbujati delavnice, kulturne prireditve, 
vseživljenjsko učenje v prostorih knjižnice (kazalec: št. delavnic in drugih dogodkov v 
knjižnici). 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti proračunska sredstva kot sofinancerski delež za 
delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti ter za sofinanciranje nakupa 
knjižničnega gradiva. 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, 
ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnik 
o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Zakon o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o skladu RS za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o zavodih. 
 
- 18039002   Umetniški programi                              2023  13.000,00 
               2024  13.000,00                                                        
Občina Moravske Toplice, kot soustanoviteljica sofinancira izvajanje programa Galerije 
Murska Sobota in Pomurskega muzeja v Murski Soboti. 
 
- 18039003   Ljubiteljska kultura    2023  27.200,00 
        2024  27.200,00                                                                                     
V okviru proračunskih postavk znotraj programa se zagotavljajo sredstva za določene 
kulturne projekte in prireditve kot so razstave, likovne kolonije ter sredstva za 
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sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev. Občina bo v skladu s Pravilnikom o 
financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz 
proračuna občine Moravske Toplice tudi v prihodnjih letih objavila javni razpis in 
financirala programe izvajalcev kulturnih programov, ki se bodo prijavili in bodo izbrani 
na osnovi javnega razpisa v skladu s Pogoji in merili za vrednotenje programov kulturnih 
društev in kulturnih projektov. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter spodbujanje 
organiziranja športnih, kulturnih in drugih družabnih prireditev, ki niso vključene v 
proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti proračunska sredstva za izvajanje programov ter za 
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu RS za ljubiteljske 
kulturne dejavnosti, Zakon o medijih, Zakon o društvih, Pravilnik o financiranju in 
sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine 
Moravske Toplice.  
 
- 18039004   Mediji in avdiovizualna kultura            2023   55.300,00 
        2024  55.300,00                                                          
Izdajanje občinskega glasila večkrat na leto in seznanitev občanov z aktualnimi dogodki v 
občini tudi preko drugih medijev. 
 
V letu 2023 in tudi v letu 2024 se zagotavljajo sredstva za izdajo občinskega glasila Lipnica 
in sicer za 6 številk v obsegu 40 strani na posamezno številko glasila. Ker smo na 
narodnostnem območju in ker se del prispevkov objavlja tudi v madžarskem jeziku, se 
stroški prevodov pokrivajo iz naslova sredstev narodnosti. Predvideva se, da se bo del 
stroškov pokril preko plačljivih oglasov.  
 
Občina pa izvaja informiranje svojih občanov in širše javnosti tudi preko drugih časopisov 
ter radijskih in TV postaj, ter preko raznih drugih načinov informiranja, za kar so v 
proračunu zagotovljena finančna sredstva. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje obveščenosti javnosti o aktualnih temah v občin. Dolgoročni cilj izhaja tudi 
iz ustanovne pravice občanov o informiranosti. Lokalna skupnost v tem primeru skrbi za 
lokalno informiranost v skladu s proračunskimi možnostmi. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
V sklopu letnega izvedbenega načrta je zastavljen cilj redno izdajati občinsko glasilo 
Lipnica. 
  
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih. 
 
1804 Podpora posebnim skupinam   
Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje 
programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske 
skupnosti ter drugih posebnih skupin. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročno zagotavljanje sredstev za delovanje posebnih skupin 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Zagotavljanje sredstev v proračunu za delovanje posebnih skupin.  
 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
 18049003  Podpora narodnostnim skupnostim 
 18049004  Programi drugih posebnih skupin. 

 
- 18049003  Podpora narodnostnim skupnostim  2023  210.000,00 
        2024  210.000,00                                                      
Predstavlja program podpore na področju narodnosti. Sredstva za izvajanje programov 
na področju narodnosti so namenska in se uporabljajo za delovanje Madžarske narodne 
samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice, kakor tudi za dvojezične potrebe na 
ravni občine. 
Višina porabe teh sredstev se usklajuje z višino namenskih prihodkov za dvojezične 
potrebe iz državnega proračuna opredeljenih v samem Odloku o proračunu Občine 
Moravske Toplice za leto 2023 in 2024 in v skladu s programom. Program financiranja se 
nanaša na potrebe na narodnostno mešanem območju, ki se vežejo tako na delovanje 
madžarske narodnostne skupnosti in sveta MNSS v občini, kot na vsebine in so pomembne 
za življenje ljudi ob meji na narodnostno mešanem območju.  
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Tako kot v preteklih letih si Občina Moravske Toplice skupaj s predstavniki madžarske 
narodne samoupravne skupnosti občine zastavi program dela za leto 2023, ki temelji na 
podpori in spodbujanju dejavnosti, ki poudarja in širi ohranitev madžarske narodne 
zavesti in materinega jezika.  
Zastavljeni program dela se bo izvajal preko Madžarske narodne samoupravne skupnosti 
občine Moravske Toplice, kakor tudi preko proračuna Občine Moravske Toplice. 
Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Moravske Toplice tako kot v preteklih 
letih predvideva tudi v letu 2023 eno redno zaposlitev. Poleg redno zaposlene osebe pa 
se bo program izvajal s pomočjo članov sveta madžarske narodne samoupravne 
skupnosti, kakor tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev in sodelavcev občinske uprave, za 
kar se planirajo sredstva v okviru finančnega načrta MNSS.  
Del zastavljenega programa pa se bo izvajal preko proračuna Občine Moravske Toplice 
oziroma preko občine, ki v okviru občinske uprave izvaja tudi vsa finančno računovodska 
dela za potrebe madžarske narodne samoupravne skupnosti kot samostojne pravne 
osebe. 
Ker so to namenska sredstva za narodnostno področje, se lahko porabljajo le za namene, 
ki predstavljajo dodatne stroške na področju narodnosti oziroma tako, da se omogoča 
hitrejši razvoj na tem področju in v višini, ki jih prejmemo iz Urada za narodnosti za ta 
namen na osnovi odločbe za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic 
avtohtone madžarske narodne skupnosti. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje pogojev za ohranitev madžarske narodne zavesti in materinega jezika.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Cilji, ki jih v občini skupaj z narodno skupnostjo želimo doseči v letu 2023 in 2024 so 
predvsem ohranjanje narodne in kulturne identitete madžarskega naroda preko izvajanja 
raznih programov in projektov ter z aktivnostmi na področju ohranjanja madžarskega 
jezika. 
 
Pravne podlage: 
Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih, Uredba o določitvi podrobnejših namenov 
porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma 
občinskim samoupravnim narodnim skupnostim, Zakon o zavodih. 

 
- 18049004  Programi drugih posebnih skupin  2023  14.750,00 
        2024  14.750,00                                                           
V okviru programa posebnim skupinam pa se zagotavljajo tudi sredstva za programe 
drugih skupin oziroma različnih društev, ki jih ni moč razvrstiti v druge programe.  
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Sredstva se namenjajo za programe posameznih društev na podlagi vlog in dokazil o 
izvedbi navedenih programov. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
Sofinanciranje programov in projektov neprofitnim organizacijam in združenjem.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Leni izvedbeni cilji podprograma temeljijo na načelu, da občina ustvarja spodbudno 
okolje za delovanje različnih interesnih skupin. 
 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti    
Šport je del splošne kulture družbe, sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju med 
delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje, spodbuja njegovo ustvarjalnost, skratka bogati 
kakovost življenja slehernega človeka. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se 
nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši 
občini. 
 
Glavni program 1805 vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in 
programov za mladino. 
 
- 18059001  Programi športa    2023  246.000,00  
       2024  174.000,00                                      
Gre za financiranje dejavnosti športnih društev, financiranje športa v vrtcih in šolah, 
financiranje športa invalidov, investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
(dvoran, igrišč), obratovalni stroški. 
Dejavnost na področju športa in rekreacije je javno dobro, kakor tudi ekonomska 
kategorija zato je smiselno, da lokalna skupnost skrbi za njegov razvoj in zagotavlja del 
proračunskih sredstev za njegovo izvajanje. Lokalna skupnost uresničuje javni interes v 
športu s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih 
dejavnosti ter načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športnih objektov.  
 
Tudi v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 ima 
lokalna skupnost pomembno vlogo pri utrjevanju in razvijanju športa. Podatki kažejo, da 
je šport v Sloveniji v zadnjih desetih letih beležil vsestransko rast in kakovostni razvoj, 
enako velja za lokalne skupnosti. Sredstva za izpeljavo letnih programov na lokalni ravni 
zagotavljajo lokalne skupnosti, ključni športni programi pa ostajajo športna vzgoja otrok 
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in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, športna rekreacija, šport invalidov, razvojne 
in strokovne nalog ter gradnja športnih objektov in skrb za njihovo vzdrževanje. 
Potrebna sredstva za izpeljavo letnih programov športa na državni ravni določita 
ministrstvo, pristojno za šport, za državna proračunska sredstva, na lokalni ravni pa se 
višina sredstev za izvedbo letnega programa športa določi s proračunom, ki ga sprejme 
občinski svet. Občinski sveti uvrstijo v letni program športa na predlog pristojnih organov 
lokalnih skupnosti za šport tiste vsebine nacionalnega programa, ki so pomembne za 
lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo in posebnosti športa v lokalni skupnosti. 
Tako kot v preteklih letih bodo tudi v letu 2023 in 2024 sofinancirane dejavnosti 
izvajalcev športnih programov, ki bodo izbrani na javnem razpisu. Izbrani programi 
izvajalcev bodo iz občinskega proračuna sofinancirani v skladu s kriteriji, ki bodo 
podrobno opredeljeni v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji na osnovi Odloka o 
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice. 
 
 V letih 2023 in 2024 se v proračunu občine namenja nekoliko več sredstev za programe 
športa kot v preteklih letih. S financiranjem športnih dejavnosti želimo ohraniti oziroma 
povečati dosedanjo raven števila občanov, otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s 
športom.  
 
V letih 2023 in 2024 si bo občina še naprej prizadevala pri pridobivanju sredstev iz 
naslova javnih razpisov za urejanje športne infrastrukture v občini. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev Občine Moravske Toplice 
ukvarja s športom ali športno rekreacijo, zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, 
ki naj bo dostopna vsem udeležencem v športu, omogočiti mladim izvajanje prostočasnih 
dejavnosti iz različnih področij, spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja kadra s 
športnega področja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je spodbujati zainteresirana društva in javnost za vključevanje v 
športne aktivnosti, ki se izvajajo na območju občine in širše.   
 
Pravne podlage: 
Zakon o športu, Zakon o društvih, Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2014 -2023, Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini 
Moravske Toplice. 
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19. IZOBRAŽEVANJE 
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. 
Izobraževanje je eno izmed najbolj obsežnih področij proračunske porabe za katerega 
mora zagotoviti občina materialne in ostale pogoje za delovanje javnih zavodov, katerih 
ustanovitelj je. 
Osnovna naloga občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje 
ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega 
izobraževanja, izobraževanja odraslih in drugih oblik izobraževanja. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe   
V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo čim širši populaciji 
predšolskih otrok ter učencem in odraslim v naši občini zagotoviti izvajanje čim bolj 
kakovostnih programov. S tem ustvarjamo kar najbolj ugodne pogoje za optimalen razvoj 
otrok, njihovo vzgojo in izobraževanje ter nadgradnje že pridobljenega znanja pri 
odraslih. 
 
Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
 1902 - varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 1903 - primarno in sekundarno izobraževanje  
 1905 - drugi izobraževalni programi  
 1906 - pomoči šolajočim 

 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  
Glavni program 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za 
financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 
Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce 
ustanavljajo in financirajo občine in s tem pomagajo staršem pri celoviti skrbi za otroke, 
k izboljšanju kakovosti življenja družin in otrok in k ustvarjanju možnosti za otrokov 
celostni razvoj. V vrtce se vključujejo otroci od enega leta starosti do vstopa v šolo. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa  
Kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in 
zagotavljanjem kakovostne izvedbe programov za vrtce; zagotavljanje prostorskih 
pogojev v skladu z normativi in standardi.  
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, 
zagotavljati nemoteno subvencioniranje plačila programov vrtca.  
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- 19029001   Vrtci                  2023   1.570.500,00 
       2024   1.710.500,00                                                                                                             
V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva 
predšolskih otrok v zavodu Vrtci občine Moravske Toplice, katerega je ustanoviteljica 
Občina Moravske Toplice in v ostalih vrtcih, v katerih imajo občani občine Moravske 
Toplice vključene svoje otroke. Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko 
starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko 
med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče 
v Občini Moravske Toplice in obiskujejo javne vrtce izven matične občine oziroma vrtce s 
koncesijo, ki opravljajo javno veljavni kurikulum. V navedene vrtce  v drugih občinah je v 
povprečju vključenih med 30 in 40 otrok s stalnim bivališčem v občini Moravske Toplice. 
Občina pa v skladu z zakonom pokriva tudi stroške predšolske vzgoje v okviru 
bolnišničnih oddelkov za čas bivanja otrok iz občine v bolnišnici. 
 
V skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov 
v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se cena programov oblikuje iz stroškov dela, stroškov 
materiala in storitev ter stroškov živil za otroke. Občina ustanoviteljica je dolžna 
zagotavljati razliko do ekonomske cene, poleg tega pa tudi  sredstva za izvajanje javne 
službe v primeru, ko je število otrok manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ 
za oblikovanje posamezne vrste oddelka, sredstva za dodatno strokovno pomoč za otroke 
s posebnimi potrebami, sredstva za rezervacije (neprekinjena odsotnost otroka en 
oziroma dva meseca - v času počitnic) in sredstva za  nadomeščanje morebitne daljše 
bolniške odsotnosti. 
 
V skladu z Zakonom o vrtcih je občina dolžna za otroško varstvo zagotoviti sredstva za: 

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

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

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

 dohodkov
ni razred 

povprečni mesečni dohodek na 
osebo  v % od neto povprečne 

plače 

plačilo staršev v 
odstotku od cene 

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

 
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v 
Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po 
lestvici (77 %). 77 % cene pa plačajo tudi starši, katerih povprečni mesečni neto dohodek 
na osebo znaša več kot 99% neto povprečne plače v državi. Prav tako starši, ki niso 
zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega 
je vključen otrok. 
V skladu z zakonodajo pa mora občina pokrivati tudi manjkajoče število otrok do polnega 
normativa v posameznih oddelkih. V takih primerih občina krije stroške nezasedenega 
mesta v višini cene vrtca brez stroškov prehrane, kar pa pomeni dodatno obremenitev 
proračuna.  
 
Izračuni za sredstva, ki so predvidena v proračunu za pokrivanje razlike v ekonomski ceni  
temeljijo na osnovi obstoječe ekonomske cene vrtca, ki je bila sprejeta v letu 2022 in se 
uporablja od 1. 7. 2022, števila vpisanih otrok, in obstoječega deleža sofinanciranja 
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občine. V primeru spremembe ekonomske cene se bo spremenila tudi višina potrebnih 
sredstev za pokrivanje razlike. 
 
Na podlagi zakona o vrtcih se v proračunu zagotavljajo sredstva za investicijsko 
vzdrževanje in za najnujnejša vzdrževanja objektov in opreme.  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo, zagotoviti pogoje za opravljanje predšolske 
dejavnosti na območju občine, zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v 
vrtcih. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Zagotoviti primerne prostore, materialno opremljenost ter ostale pogoje za izvajanje 
predšolske vzgoje v skladu z normativi; v sodelovanju z vrtci, ki izvajajo dejavnost 
predšolske vzgoje v občini, zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje -
ugotoviti možnosti racionalizacije; tekoče spremljati poslovanje vrtcev in gibanje 
stroškov vrtcev ter temu primerno korigirati in uskladiti cene programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačilih 
staršev za programe v vrtcih. 
 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  
Glavni program 1903 – vključuje sredstva za financiranje osnovnih ter glasbene šole.  
Na nivoju osnovnošolskega izobraževanja obsega program zagotavljanje kakovostne 
osnovnošolske izobrazbe vsemu prebivalstvu. Poleg navedenega v področje sodijo tudi 
odhodki za financiranje razširjenega programa osnovne šole v obliki šole v naravi, 
odhodki za financiranje z zakonom o osnovni šoli brezplačnega prevoza učencev.  
V sklopu osnovnošolskega glasbenega izobraževanja se zagotavljajo sredstva, skladno z 
določili področne zakonodaje za vključevanje večjega števila učencev k pouku glasbene 
šole. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje 
osnovnega šolstva v naši 
občini ter s sofinanciranjem programov vplivati na kvalitetno delo tudi na področju 
glasbenega šolstva 
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Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
 19039001 - Osnovno šolstvo  
 19039002 - Glasbeno šolstvo 

 
- 19039001   Osnovno šolstvo  2023   800.430,00  
      2024   452.430,00                                                                                    
Občina Moravske Toplice je ustanoviteljica naslednjih javnih zavodov, ki izvajajo javno 
službo na področju osnovnega izobraževanja: 

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

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

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

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

 
Poleg teh določil pa občina zagotavlja tudi sredstva za plače zaposlenih, ki jih ministrstvo 
za šolstvo in šport ne priznava v okviru sistemizacije za posamezno šolo. To je predvsem 
tehnični kader, ki ga pa šola za izvajanje dejavnosti potrebuje. Tudi za šolsko leto 
2022/2023 občina priznava v skladu s sklepom občinskega sveta dodatne ure pouka 
pedagoškega kadra na OŠ Fokovci in s tem rešuje izvajanje kombiniranega pouka na tej 
šoli. Prav tako se delno sofinancira pedagoški kader na DOŠ Prosenjakovci in 
spremljevalec otroka na OŠ Bogojina. 
 
Kot kriterij za določanje višine sredstev za posamezno šolo je upoštevano število 
oddelkov v šoli, kot izhodišče za izračun potrebnih sredstev pa je predvidena realizacija 
navedenih stroškov v letu 2022 in predvidena rast cen.  
 
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za razširjeno dejavnost šol in sicer za programe, 
kot so posebne akcije šol z raziskovalnimi in izobraževalnimi projekti, kakor tudi izvedba 
projektnih in razvojnih dejavnosti, financiranje nadstandardnih storitev v šolstvu, 
občinska, medobčinska, regijska in državna tekmovanja učencev, ter za kritje drugih 
stroškov in prioritetnih dejavnosti. Lokalna skupnost mora na podlagi 82. člena Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati sredstva za investicijsko 
vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim šolam, katerih ustanovitelj je. Z 
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zagotavljanjem teh sredstev se zagotavlja nemoten in postopoma bolj sodoben učni 
proces, ki ga šola izvaja. 
 
Za investicijsko vzdrževanje šol se letno zagotovijo v proračunu sredstva v skladu z 
letnimi pogodbami in sicer za nujna vzdrževalna dela in nabavo opreme direktno na račun 
zavoda na podlagi zahtevka z dokazili o porabljenih sredstvih, del sredstev pa se namenja 
za direktna izplačila iz proračuna za nujne investicije za potrebe osnovne šole. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
V skladu s cilji želimo populaciji šolskih otrok v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za 
njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti. V prihodnjih letih se bo 
nadaljevalo z investicijsko vzdrževalnimi deli, nadomeščanjem amortizirane opreme, 
stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.  Dolgoročni cilj programa je predvsem skrb 
za kakovostno osnovnošolsko izobraževanje in zagotavljanje prostorskih in materialnih 
pogojev za delovanje javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
Letni cilji so predvsem zagotavljati materialne in prostorske pogoje za izvajanje 
osnovnošolskega programa, kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah,  
kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov,  
vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na šolah.  

 
Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o osnovni šoli,  Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  Zakon o javnih zavodih, Odloki o 
ustanovitvi javnih zavodov.  

 
- 19039002   Glasbeno šolstvo    2023   13.760,00 
       2024   14.060,00 
Za potrebe izvajanja dejavnosti glasbenih šol občina sofinancira del materialnih stroškov 
glasbenih šol. Ker naša občina ni ustanoviteljica nobene glasbene šole, otroci iz občine pa 
obiskujejo glasbeni šoli v Murski Soboti in Beltincih, bo v letih 2023 in 2024 občina 
sofinancirala izvajanje dejavnosti  glede na število otrok vključenih v posamezni zavod. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji: povečanje števila otrok, vključenih v programe glasbene šole; izboljšanje 
pogojev dela. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
Zagotavljanje sredstev za potrebe osnovnega glasbenega izobraževanja. 
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah.  
 
1905 Drugi izobraževalni programi    
Glavni program 1905 – vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike 
izobraževanja. 
Program na ravni lokalne skupnosti vključuje financiranje osnovne šole za odrasle in 
različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za občane. Z njim 
lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in 
izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju 
človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa   
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje 
odraslih, del proračunskih sredstev pa še naprej namenjali za izvedbo različnih 
programov izobraževanja odraslih, namenjeni predvsem starejši populacija lokalnega 
prebivalstva. 
 
- 19059001   Sofinanciranje izobraževanja odraslih  2023  4.600,00
         2024  4.600,00                                               
Vključujejo se sredstva za izobraževanje odraslih, ki pomenijo sofinanciranje programov 
izobraževanja odraslih preko Ljudske univerze v Murski Soboti po vnaprej dogovorjenem 
letnem programu ter za sofinanciranje raznih izobraževalnih tečajev in programov - razne 
raziskovalne naloge, tabori … 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
Dolgoročni cilj je razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje sredstev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja za odrasle  
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Nacionalni program izobraževanja odraslih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih.  
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1906 Pomoči šolajočim 
Program na ravni lokalne skupnosti vključuje regresiranje prevozov učencev od doma do 
šole in nazaj in sofinanciranje šole v naravi in študijske pomoči. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa   
Dolgoročni cilji glavnega programa so izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za 
učence v osnovni šoli, zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno 
ogroženih.   
 
- 19069001  Pomoči v osnovnem šolstvu           2023 233.500,00 
          2024 233.500,00                                                                     
V skladu z zakonom je občina dolžna zagotoviti prevoze učencem oddaljenim od šole več 
kot 4 kilometre oziroma prevoze na nevarnih poteh. Za šolske prevoze občina nameni 
letno v proračunu 226.000,00 EUR na podlagi opravljenih prevozov prevoznikov, izbranih 
na javnem razpisu za šolsko leto 2022/2023. 
 
Občina zagotavlja tudi prevoze učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s 
prilagojenim programom v Murski Soboti, Center za sluh in govor v Mariboru ter Zavod 
za usposabljanje, delo in varstvo Dornava, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi s 
strani zavoda RS za šolstvo, kakor tudi prevoze otrok v šolo izven šolskega okoliša v 
katerem prebivajo v višini, ki bi jo za tega učenca poravnali v domačem šolskem okolišu. 
 
Prav tako se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izvedbe šole v naravi za vse tri 
osnovne šole v občini. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
Kakovost vzgojnega dela, strmeti k racionalni organizaciji šolskih prevozov, zagotavljanje 
enakih pogojev učencem za šolanje, zagotoviti varne in pravočasne prevoze vseh učencev 
v občini, s sofinanciranjem omogočiti čim večje število učencev, ki se bo udeležilo šole v 
naravi. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti vsem učencem varen in pravočasen prevoz v šolo. Podlaga 
za navedeno je sklenjena letna pogodba z izvajalci šolskih prevozov za posamezno šolsko 
leto ter Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza v občini. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o povračilu stroškov 
šolskega prevoza v občini. 
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- 19069004   Študijske pomoči   2023   50.000,00 
       2024   50.000,00                                                                                      
Zagotavljajo se sredstva za štipendije v Občini Moravske Toplice v skladu s Pravilnikom o 
štipendiranju v Občini Moravske Toplice, ki določa postopek, pogoje in kriterije za 
podeljevanje štipendij, višino štipendije, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti 
štipendista in štipenditorja. Štipendije se podeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki se 
objavi na spletni strani Občine Moravske Toplice, v občinskem glasilu in na spletni strani 
Pomurske izobraževalne fundacije (PIF).  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
Prispevati k ustvarjanju znanja za potrebe delodajalcev v občini Moravske Toplice, 
vzpodbuditi vračanje dijakov in diplomantov v domače okolje,  zviševati izobrazbeno 
raven prebivalstva naše občine.  

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je omogočiti mladim iz občine Moravske Toplice, da lažje pridobijo 
želeno izobrazbo. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o lokalni samoupravi, 
Pravilnika o štipendiranju v občini Moravske Toplice 

 
20. SOCIALNO VARSTVO 

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

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

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

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

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

se zaradi različnih stisk znajdejo v socialnih stiskah,  
 financiranje programov, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk posameznikov 

in skupin, in sicer tako, da kar najbolje upoštevajo potrebe uporabnikov in 
konkretne potrebe lokalnega okolja, v katerem se izvajajo. 

 
Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je: 
preprečevati socialne stiske občanov, prispevati k večji socialni vključenosti 
posameznikov in povezanosti slovenske družbe, izboljšati dostop do storitev in 
programov, doseči večjo učinkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomoči, izboljšati 
kakovost storitev in programov ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.  
 
Glavni programi so: 
 2002 - Varstvo otrok in družine  
 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

 
2002 Varstvo otrok in družine  
Glavni program 2002 - vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem 
nivoju. 
Program zajema enkratni denarni prispevek za novorojence, s katerim se družini oziroma 
novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu 
otroka. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa   
Dolgoročni cilj programa je povečanje oziroma ohranjanje stopnje rodnosti v občini  
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- 20029001 Drugi programi v pomoč družini  2023  97.700,00 
        2024  99.700,00                                                                 
V mesecu decembru 2010 je občina sprejela sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v Občini Moravske Toplice na podlagi katerega se družini oziroma staršem 
ob rojstvu otrok, ki so rojeni od 1 .1. 2011 naprej, dodeli enkratna denarna pomoč v višini 
1.000 EUR. Skupna planirana sredstva na trenutno veljavno višino pomoči s predvidenim 
povečanjem so določena na osnovi statistike rojstev v preteklem obdobju. 
 
V okviru proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje »Varne hiše«, ki zagotavlja 
ogroženim materam z otroki varen in začasen dom.  
 
Z mesecem septembrom 2022 je stopil v veljavo Odlok o subvencioniranju komunalnega 
prispevka za mlade in mlade družine v Občini Moravske Toplice ki določa pogoje in upravičence za 
subvencioniranje plačila komunalnega prispevka, višino subvencije ter postopek za 
uveljavljanje subvencije v Občini Moravske Toplice. Subvencija je enkratna denarna 
pomoč, ki pripada upravičenim prosilcem – mladim in mladim družinam, kot spodbuda 
za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta 
ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta na območju občine. 
S predlogom proračuna občine za leti 2023 in 2024 se zagotavljajo sredstva za 
subvencioniranje komunalnega prispevka. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev  
Dolgoročni cilj je predvsem pomoč družini ob rojstvu otroka, saj se stroški z novim 
družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen povečanju števila rojstev v 
občini. Subvencija komunalnega prispevka je pomoč mladim in mladim družinam ob 
ustvarjanju prvih pogojev za bivanje. Cilj obojega je zadržanje mladih družin v občini. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj občine je pomagati vsaki družini s stalnim prebivališčem v občini ob rojstvu 
novorojenca. Pomagati mladim družinam ob ustvarjanju prvih pogojev za bivanje s subvencijo 
komunalnega prispevka. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o enkratni denarni 
pomoči za novorojence v občini Moravske Toplice, Odlok o subvencioniranju 
komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Moravske Toplice. 
 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva  
Glavni program »2004 Izvajanje programov socialnega varstva« vključuje sredstva za 
izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem 
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nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim 
ranljivim skupinam. 
 
V skladu z zakonom je občina dolžna zagotavljati socialno varstvo invalidov – financiranje 
družinskega pomočnika, skrbi za socialno varstvo starih, izvaja mrežo javne službe za 
pomoč na domu, skrbi za socialno varstvo materialno ogroženih (plačila pogrebnih 
stroškov za umrle brez dedičev, dodeljuje izredne denarne socialne pomoči,) ter 
neposredno sofinanciranje delovanja območnega združenja Rdečega križa. Predvidena so 
tudi sredstva za sofinanciranje programov socialnega varstva, in sicer programov 
humanitarnih organizacij in društev, programov za delo z zasvojenimi in preventivnih 
programov. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa   
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti potrebna sredstva za izvajanje 
socialnovarstvenih storitev, zagotoviti sredstva za preživetje socialno ogroženih in 
invalidnih oseb, doseči večjo učinkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomoči, 
izboljšati kakovost storitev in programov ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in 
učinkovitost. Dolgoročni cilj programa je vplivati na kvaliteto življenja in zagotavljanje 
socialno varstvenih storitev za ranljive skupine prebivalstva, predvsem pa omogočiti 
večjo neodvisnost v domačem okolju in socialno vključenost starejših, bolnih ali kako 
drugače izključenih oseb.  
 
Letni  izvedbeni cilji so: 
sodelovanje pri reševanju socialnih problemov, sodelovanja na področju dela s starejšimi, 
sodelovanja z neprofitnimi organizacijami in ustanovami, sodelovanje z javnimi zavodi, ki 
delujejo na področju zdravstvenega in socialnega varstva, razvijanje prostovoljstva. 
 
Podprogrami znotraj glavnega programa so: 
 20049001 - Centri za socialno delo  
 20049002 - Socialno varstvo invalidov  
 20049003 - Socialno varstvo starih  
 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih  
 20049005 - Socialno varstvo zasvojenih  
 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

 
- 20049001   Centri za socialno delo                2023   2.000,00 
                     2024   2.000,00                                                                           
Center za socialno delo Pomurje bo tako kot v preteklih letih tudi v letih 2023 in 2024 za 
občino opravljal naloge, ki mu jih nalaga zakon o socialnem varstvu in občinski odlok, 
njegovo izvajanje pa financira občina iz proračunskih sredstev. Opravljal bo naloge 
povezane z dodeljevanji enkratnih socialnih pomoči osebam, ki so pomoči potrebne, 
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preverjal in ugotavljal socialne razmere občanov in izdal poročila za uveljavljanje drugih 
pravic ter skrbel za mlade v kriznem centru in drugo. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje pomoči otrokom in mladostnikom ter izvajanje pogodbenih del za potrebe 
občine. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje pomoči otrokom in mladostnikom 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o lokalni samoupravi, Občinski 
odloki in predpisi 
 
- 20049003   Socialno varstvo starih                2023  248.000,00 
        2024  248.000,00                                                                     
Lokalna skupnost mora finančna sredstva zagotoviti na osnovi Zakona o socialnem 
varstvu ter Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev kot doplačilo (regresiranje) 
domske oskrbe osebam s stalnim prebivališčem v Občini Moravske Toplice, ki zaradi 
bolezni ali starosti potrebujejo celodnevno nadzorovano nego in oskrbo (institucionalno 
varstvo) ter nimajo ali nimajo dovolj lastnih sredstev, pa ne obstajajo drugi zavezanci, ki 
bi po zakonu bili dolžni prispevati določen delež. Višino doplačila za posameznega 
upravičenca določi v upravnem postopku z odločbo pristojni Center za socialno delo 
Pomurje, enota Murska Sobota. V kolikor ima upravičenec premoženje, občina svoje 
terjatve iz naslova doplačila zavaruje z vknjižbo na premoženje.  
 
Tako plačilo oziroma doplačilo domske oskrbe spada med večje postavke na področju 
tekočih transferov.  
 
Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne 
službe za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, ki je namenjena 
upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem 
bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in 
negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. 
Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem 
vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi 
družini ali v drugi organizirani obliki.  
Program pomoči na domu smo v naši občini začeli uvajati že pred leti. V okolju se je dobro 
uveljavila in pogosto nadomešča domsko varstvo ostarelih, zlasti v primerih, ko starejša 
oseba še ni v pretežni meri odvisna od tuje pomoči. Program pomoči na domu je zelo 
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pomembna, pa tudi humana oblika skrbi za starejše prebivalstvo. Po nekajletnem 
uvajanju programa pomoči na domu ugotavljamo, da smo uspeli zmanjševati izjemen 
pritisk starejših na domsko varstvo. Nedvomno je ta oblika zagotavljanja socialne varnosti 
starejših in invalidnih oseb finančno bolj ugodna, poleg tega pa omogoča občanom, da čim 
dlje ostanejo na svojih domovih.  
 
Pomoč na domu v občini Moravske Toplice izvaja Dom starejših Rakičan. Pomoč družini 
na domu se financira preko cene, ki jo vsako leto sprejme občinski svet in predstavlja 
polno ceno storitve in subvencijo občine k navedeni storitvi. V preteklih letih je občina 
subvencionirala  ceno uporabnikom storitve pomoč na domu v višini 50% cene. 
 
Občina vsako leto tudi financira srečanje starejših občanov, ki se izvaja preko krajevnih 
skupnosti oziroma po posameznih naseljih in obdarovanje naših občanov v domovih za 
starejše.  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilji so zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim 
osebam s posebnimi potrebami, zagotavljanje kvalitete življenja posameznikom, pravica 
do institucionalnega varstva za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon in po 
načelu pravičnosti. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je v proračunu zagotoviti zadostno višino sredstev za različne oblike 
pomoči predvsem za starejšo populacijo. 
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,  Pravilnik o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,  Pravilnik o standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri 
plačilih socialno varstvenih storitev.  

 
- 20049004   Socialno varstvo materialno ogroženih            2023  17.000,00
             2024  17.000,00                                     
Vsebina podprograma: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, plačilo 
pogrebnih stroškov za umrle brez svojcev oziroma skrbnikov ter sofinanciranje zavetišča 
za brezdomce. Proračunska sredstva so namenjena enkratnim denarnih pomočem 
občanom, ki se znajdejo v začasnih socialnih stiskah (nakupi šolskih potrebščin, ozimnica 
in podobno). Občan je upravičen do enkratne denarne pomoči v primerih, ko je že 
izkoristil pravice na podlagi Zakona o socialnem varstvu iz državnega proračuna. 
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Postopke podeljevanja denarnih pomoči vodi Center za socialno delo Pomurje, enota 
Murska Sobota. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati socialno ogroženim skupinam 
prebivalstva, posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine ali premostitve 
trenutnih težav ob povečanih stroških. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti finančna sredstva za denarno socialne 
pomoči in s tem prispevati k blažitvi socialnih stisk najbolj ogroženih. 
 
Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  
 
- 20049006   Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  2023  5.100,00
         2024  5.100,00                                                 
Ranljive skupine so skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, 
življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične 
spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. V okvir tega podprograma sodi predvsem 
dejavnost humanitarnih organizacij invalidskih društev in drugih medobčinskih društev 
s socialno vsebino.  
 
Proračunska postavka vključuje sredstva za dejavnost dobrodelnih društev, invalidskih in 
humanitarnih organizacij in organizacij za samopomoč. Zagotavljajo se sredstva za 
izvajanje programov medobčinskih društev, ki pokrivajo področje sociale. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Cilj občine je preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje 
socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Spodbujanja delovanja organizacij in društev, ki na področjih socialnega in zdravstvenega 
varstva izvajajo humanitarne programe v neposredno korist posameznikov z območja 
občine Moravske Toplice in so namenjeni zlasti reševanju ogroženih ljudi ter življenj, 
lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in težav, izboljšanju socialnega položaja, krepitvi 
zdravja, preprečevanju poslabšanja socialnega položaja, preprečevanju poslabšanja 
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zdravstvenega stanja oseb ter ustvarjanju možnosti za čim bolj kakovostno ter 
samostojno življenje oseb. 
 
Pravne podlage: 
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o rdečem križu 

 
22. SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

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

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je 
zagotavljanje rednega servisiranja obveznosti ob čim večji predvidljivosti in s tem čim 
nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga. 
 
Letni izvedbeni cilj: 
Za leto 2023 in 2024 se predvideva odplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v navedenih 
letih v skladu s kreditnimi pogodbami. 
 
- 22019001Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače 
zadolževanje        2023   6.000,00 
                                                                                                            2024                              6.000,00                                                                                                          
V letu 2023 in 2024 se v proračunu zagotavljajo sredstva za odplačilo anuitet za že najeti 
in planirani kredit, ki zapadejo v tem koledarskem letu, kakor tudi sredstva za plačilo 
stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom, ki so planirana na posameznih 
proračunskih postavkah. V letu 2023 in 2024 bo občina realizirala odplačilo vseh anuitet, 
ki zapadejo v plačilo. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje 
tveganj ter obvladovanje posrednih stroškov postopkov zadolževanja. 
 



___________________________________________________________________________ 
Proračun 2023 in 2024                                                                                               
 
 

95

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je obvladovanje tveganj pri zagotavljanju sredstev za pravočasno 
odplačilo glavnice in plačilo obresti. 
 
Pravne podlage: 
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin 

 
23. INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Zajemajo  sredstva za odpravo posledic naravnih ter drugih nesreč, ki jih povzročijo 
naravne in ekološke sile ter sredstva za finančne rezerve, ki so namenjena za zagotovitev 
sredstev za naloge, ki niso predvidene s sprejetim proračunom in so nujne za izvajanje 
dogovorjenih nalog. 
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  
Dolgoročni cilji področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter 
sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo 
posledic 
 
Glavni programi v pristojnosti občine  
 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč  
 2303 - Splošna proračunska rezervacija 

 
2302  Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih naravnih 
nesreč  
Glavni program 2302 – vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 
potres, poplave, plazovi, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive 
človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in 
ekološke nesreče. 
 
- 23029001  Rezerva občine   2023   23.700,00 
       2024   23.700,00                                                                                     
Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah se v proračunu občine zagotavljajo 
sredstva za proračunsko rezervo. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za 
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični 
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo 
naravne sile in ekološke nesreče. V proračunsko rezervo se izloča del skupno doseženih 
letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 
1,5% prejemkov proračuna. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem 
primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča 
župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev 
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obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske 
rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine 
s posebnim odlokom. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih 
financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega 
podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje 
sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina 
namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in 
čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se 
meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene 
programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči 
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o javnih financah,  Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.  
 
2303 Splošna proračunska rezervacija    
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje 
nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, 
za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. 

S sredstvi splošne proračunske rezervacije bo občina pokrivala nepredvidene odhodke in 
izdatke, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo možno predvideti, oziroma jih bo s sklepom 
župana prerazporedila na področja porabe, kjer je bila poraba višja od predvidene. 

 
Dolgoročni cilj glavnega programa 
je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem 
programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov 
in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov. 
 
- 23039001 Splošna proračunska rezervacija   2023  23.700,00
         2024  23.700,00                                                       
Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, 
ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta 
sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v 
zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva 
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splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan. Na podlagi sklepa župana se 
ta postavka zmanjša, sredstva pa se razporedijo na ustrezno postavko v finančnih načrtih 
uporabnikov občinskega proračuna.  
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Dolgoročni cilj programa je omogočiti nemoteno izvrševanje občinskega proračuna. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev   
Letni izvedbeni cilj pa je pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva oziroma so zagotovljena v premajhnem obsegu, ker 
jih pri načrtovanju proračuna ni bilo možno načrtovati. 
 
Pravne podlage: 

 Zakon o javnih financah 
 

F. MEDOBČINSKE INŠPEKCIJSKE SLUŽBE 
 

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

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

 06019002  Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti. 

- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti   2023 251.500,00 
         2024 251.500,00                                                        
Medobčinska inšpekcija in redarstvo (v nadaljevanju MIR) s sedežem v Tešanovcih 31, je 
bila ustanovljena kot organ skupne občinske uprave s strani Občine Cankova, Občine 
Gornji Petrovci, Občine Grad, Občine Hodoš, Občine Kuzma, Občine Moravske Toplice, 
Občine Puconci, Občine Rogašovci, Občine Šalovci in Občine Tišina, za skupno opravljanje 
nalog občinskih uprav na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva in urejanja 
prostora. Leta 2007 so občine ustanoviteljice sprejele Odlok o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« s poznejšimi manjšimi 
dopolnitvami in spremembami.  
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Sredstva za delo MIR občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih skladno s 
programom in kadrovskim načrtom.  
 
Proračunska sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja medobčinskih 
inšpekcij in redarstva in sicer za pokrivanje stroškov dela zaposlenih v skladu s 
kadrovskim načrtom, materialnih stroškov in sredstva za nakup najnujnejše opreme za 
delovanje inšpekcijskih služb. Stroški, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem tega organa se v 
skladu z zakonom financirajo  iz državnega proračuna po preteku proračunskega leta ter 
iz sredstev občin ustanoviteljic v dogovorjenem razmerju.  
 
Za delovanje MIR se planira naslednje: 
 

1. PREDPOGOJI ZA DELO 
 

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

b) Nabava opreme, materialni stroški in stroški opravljanja storitev 
V letu 2023 se ne pričakuje vlaganj v novo opremo.  
Planirani so materialni stroški za pisarniški material in storitve, čistilni material in 
storitve, knjige in drugo strokovno literaturo, izdatke za reprezentanco, električno 
energijo, ogrevanje, vodo, komunalne storitve, gorivo, vzdrževanje in popravilo vozil 
(menjava gum, zavarovalne premije za službena vozila, registracija vozil, nakup vinjete, 
prevoze v državi, za službena potovanja), vzdrževanje strojne in programske računalniške 
opreme, najemnine za poslovne prostore (planira se ureditev okolice in večkratna letna 
košnja), stroški, ki so povezani z opravljanjem strokovnih administrativnih in 
računovodskih storitev, ki jih opravlja Občina Moravske Toplice v okviru občinske uprave.  
 

c) Kadrovsko stanje 
V letu 2023 se pričakuje povišanje stroškov dela zaradi premestitve javnega uslužbenca 
na delovnem mestu višji nadzornik na delovno mesto inšpektor, zaradi razlike v plačnih 
razredih. Navedena premestitev je bila dogovorjena z župani vseh 10 občin ustanoviteljic 
MIR in je povezana z načrtovano upokojitvijo enega od inšpektorjev. Novih zaposlitev se 
v letu 2023 ne planira. 
 

2. OBČINSKI ODLOKI 
 
MIR je v letu 2022 ponovno opozoril, da nekatere občine, ki jih pokriva, nimajo ustrezno 
urejenih odlokov, kjer ni predvidenih kazenskih sankcij za določen prekršek, so sankcije 
še vedno napisane v razponu ali pa so globe v nesorazmerju z odpravo prekrška oz. da 
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nekateri odloki v posameznih občinah niso sprejeti, tako da kršitve ni mogoče 
sankcionirati, prav tako bo potrebno popraviti odloke, kjer so sankcije za prekrške še 
vedno napisane v tolarjih in jih ustrezno spremeniti in prilagoditi v eure. Občine so bile 
sproti in bodo tudi v letu 2023, na odpravo teh napak obveščene s strani MIR, prav tako 
jim je bila ponujena strokovna pomoč pri pripravi sprememb in dopolnitev odlokov. MIR 
si bo tudi v letu 2023 prizadeval, da bi se odloki na območju delovanja MIR čimbolj 
poenotili, zaradi lažjega izvajanja nalog MIR. Eden takšnih je Odlok o cestah, ki ga bo MIR 
pripravil skupaj z zunanjimi izvajalci in ga bo v letu 2023 posredoval vsem občina 
ustanoviteljicam MIR v enoten sprejem. 
 
MIR si bo prizadeval tudi za uvedbo ponovnega zbiranja kosovnih odpadkov po občinah, 
saj je stanje ekoloških otokov po občinah polno kosovnih odpadkov, kar pa se v času 
organiziranega zbiranja kosovnih odpadkov po občinah ni dogajalo oz. te problematike ni 
zaznati v občinah, ki taka zbiranja izvajajo vsaj enkrat letno. Ob rednih in izrednih 
kontrolah ob prijavi kršitev ugotavljajo, da se ta problematika še povečuje. 
 

3. SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI 
 

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

b) Sodelovanje s policijo 
Pomembno je tudi sodelovanje MIR z lokalnimi policijskimi postajami. Na podlagi Zakona 
o policiji (ZPol; UL RS, št. 66/09-UPB7, 22/10), je policija inšpektorjem in drugim 
prekrškovnim organom dolžna nuditi asistenco pri njihovem delu na terenu, kadar se 
utemeljeno pričakuje upiranje ali pa ogrožanje njihove varnosti. Potreba za asistenco se 
na podlagi 23. in 24. člena Zakona o policiji načeloma napove 3 dni v naprej. V primeru, 
da dejansko nastopi fizični napad ali ogrožanje inšpektorja, pa je policija dolžna na poziv 
inšpektorja intervenirati takoj.  
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MIR sodeluje na svojem območju s PP Murska Sobota in PP Gornji Petrovci na področju 
inšpekcijskih nadzorov, kakor tudi na področju Redarske službe. 
 

c) Sodelovanje s službo Civilne zaščite 
Na področju Redarske službe MIR sodeluje tudi s Civilno zaščito. 
      

4. POZICIONIRANJE VLOGE MEDOBČINSKE INŠPEKCIJE IN REDARSTVA 
 
Inšpektorji in redar so pooblaščene uradne osebe, ki imajo pooblastilo za delovanje 
neposredno na podlagi zakona ter vodijo upravne in prekrškovne postopke samostojno 
in neodvisno. Inšpektorji delujejo samostojno in neodvisno pri obravnavanju konkretnih 
primerov, delujejo pa znotraj svojih pristojnosti in pooblastil.  
 
Podlaga za delovanje inšpektorja je veljaven občinskih predpis, katerega spoštovanje 
nadzoruje. S sprejetjem odloka in njegovimi prekrškovnimi določbami je občinski svet 
opredelil ravnanja, ki jih je potrebno sankcionirati. Inšpektor je dolžan odkrivati 
nepravilnosti in kršitve predpisov in začeti z vodenjem ustreznih postopkov vse od 
odločitve za sprožitev postopka (bodisi prijave ali samostojno zabeležene kršitve) pa do 
njegovega konca. Postopek po prejetju prijave ali ugotovitve nepravilnosti je čas, kamor 
znotraj načela samostojnosti v delo inšpektorja ali redarja ni več mogoče posegati s 
posameznimi navodili ali usmeritvami (1. odstavek 18. člena ZIN).  
 
Inšpektorji in redarji so pri svojem delu strogo vezani na svojo pristojnost in tako ne 
morejo neposredno posegati na področje drugih inšpekcij ali na področje, ki sodi v pregon 
kaznivih dejanj. Inšpektorji ne morejo posegati v razmerja, ki so dejansko civilnopravna 
ali stvarnopravna (npr. medsosedski spori).  
 

5. KOMUNIKACIJA Z OBČANI IN KAZNOVALNA POLITIKA 
 

a) Komunikacija z občani 
Izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov in pooblastil 
redarja ter inšpektorja ni samo sebi namen, ampak ima funkcijo, da predvsem s 
preventivo in tudi kaznovalnim delovanjem doseže potrebno sožitje med občani ter 
spoštovanje reda na različnih področij, katere urejajo občinski odloki.  
 

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

6. TERMINSKI PLAN 
 
Glede konkretnega dela na terenu, bodo temeljne postavke MIR vedno naslednje:  

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

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

občinski sveti, civilnodružbene pobude). 
 

Vnaprejšnje določanje točnih terminov je težavno iz različnih vidikov npr. vremenske 
razmere, morebitne kadrovske odsotnosti in razpoložljivost ostalih subjektov, s katerimi 
namerava MIR sodelovati pri posameznih akcijah.  
 
Vendar pa je možno postaviti nekaj terminskih okvirov, ko bo nekaterim področjem dan 
poseben poudarek in ki bo po vseh občinah potekal približno v naslednjem terminskem 
okviru:  
 

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

mesečni nadzor po občinah (strnjena naselja), najmanj 1x 
na mesec 

od marca do septembra 

PODROČJE KOMUNALNIH 
ODPADKOV  

skozi celo leto, poostreni nadzor 
od marca do oktobra 

V kolikor pa bodo razmere, zaradi COVID19 omogočale, 
pa se bo poostreno nadziralo tudi Ekološke otoke po 

Občinah. 

PODROČJE CEST 

skozi celo leto - Redarstvo 
Redarska služba – redni nadzor vsak dan na občinskih 

cestah. Inšpekcijski nadzor poostren v zimskih mesecih, s 
poudarkom na čiščenju cest in prevoznosti. 
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Tabela: okvirni terminski plan za leto 2023 
 

7. POVZETEK 
 
MIR v letu 2023 strnjeno:  
 Zagotovitev sredstev za delo, opremo in stroške delovanja ter ustrezne in zadosten 

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

opravljanje storitev  
 Izvajanje nadzora nad spoštovanjem občinskih odlokov: 

 Spremljati ustreznost obstoječih sedanjih odlokov s stališča izvajanja 
inšpekcijskega nadzora 

 Sodelovati pri predlogih sprememb in dopolnitvi že obstoječih odlokov 
 Določiti prioritete glede na konkretno izkazane potrebe na terenu 
 Pripraviti enoten odlok o cestah za vse občine ustanoviteljice MIR 

 Sodelovanje z drugimi službami, inšpekcijami in policijo: 
 Zavzeti aktivno vlogo v razmerju do drugih inšpekcij (odstopanje zadev, 

vlaganje predlogov za uvedbo postopka o prekršku) 
 Sodelovati s policijo in drugimi organi, civilnodružbenimi subjekti  
 Po potrebi tudi sodelovanje s službo Civilne zaščite  

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

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

redarstva 
 Izvajati ustrezno kaznovalno politiko po načelu zakonitosti in 

sorazmernosti  
 
KS  -  KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
Na podlagi statuta Občine Moravske Toplice je na območju občine ustanovljenih 27 
krajevnih skupnosti, v katere je vključenih 28 naselij. Vsaka od naštetih krajevnih 
skupnosti se financira preko svojega računa in je dolžna pripraviti tudi svoj finančni načrt, 
ki je sestavni del proračuna.  

PODROČJE ODVAJANJA 
ODPADNIH VODA 

Nadzor se izvaja predvsem po skupinskih prijavah s strani 
občine po potrebi. 

PODROČJE TURISTIČNE 
TAKSE 

Predvideva se en poostren nadzor in sicer od februarja do 
maja. 
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Sveti krajevnih skupnosti samostojno razpolagajo s sredstvi, ki so za njeno delovanje 
določena kot izvirna sredstva krajevnih skupnosti v skladu z Odlokom o proračunu. Za 
izvajanje programa investicij na področju krajevne infrastrukture in drugih objektov, 
morajo imeti načrtovane investicije zaključeno finančno konstrukcijo. 
Za izvajanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti, kakor tudi izvajanje programov je 
potrebno upoštevati celotno zakonodajo, ki velja za izvrševanje proračuna občine. 
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, 
Zakon o računovodstvu, Zakon o javnih naročilih, Drugi predpisi in odloki. 

 
 

Pripravila občinska uprava 
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