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OBEINSKI SVET OBEINE MORAVSKE TOPLICE

ZId/EVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAEUNU OBEINE MORAVSKE TOPLICE ZA
LETO 2024 _ II. OBRAVI\AVA

1. ZAKONSKAPODLAGA
- 81. dlen Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,5t. 52117,

97/20),
- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,5t. 35/14,21115,25117),
- 29. dlen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94107 - wadno predi5deno besedilo,

76108,79109, 5U10,40112 - ZUE, 14115 - ZUUIFO, l1l18 - ZSPDSLS-I, 30118, 61120 -
ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),

- 29. tlen Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 5t. 11/1 I - uradno predi5deno besedilo,
14113 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRSI617, 13118, 195120 - odl. US) - v
nadalj evanj u: ZJF,

- Uredba o dokumentih razvojnega nadrtovanja in postopkih za pripravo predloga drZavnega
proraduna in proradunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 5t. 54110 in
35/18),

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

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

proradunov (Uradni list RS, St. 91/00 in 122/00).

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

Obdinski svet obdine Moravske Toplice je na zadnji seji dne 14. 2. 2023 sprejel predlagan Odlok o
proradunu skupaj s prilogami in ga posredoval v 15-dnevno javno razpravo, ki je trajala od 16. 2.
2023 do3.3.2023.

3. POVZETEK SODELOVANJA Z JAVI\OSTJO
V dasu javne razprave je zainteresirana javnost lahko podala pisne pripombe in predloge. Pisne
predloge in pripombe so podali:
Silvester Koltaj, predsednik sveta KS Kanievci, Krajevna skupnost Fokovci ter obdinski
svetniki Andrej Baligai, Stefan Kodila, Sebastjan Gornjec in Tomai Gregorec.

Pripombe in predlogi predlagateljev ter pojasnila Zupana o pripombah in predlogih so podana v
obrazloZitvi dopolnjenega predloga proraduna Obdine Moravske Toplice za leto 2023 in 2024.
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4. PREDLOG SKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan dopolnjen Odlok o proraiunu
Obdine Moravske Toplice za leto 2024 skupaj s prilogami.

Pripravila:
Slavica FUJS, svetovalka za frnance

Predlagatelj:
Zupan: Atojz GLAVAC

- Predlog Odloka o proradunu Obdine Moravske Toplice za leto ,0,0,!^,',*,?-

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavua zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obiina ne jamai

odikodninsko ali kako drugade. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreJetega

predpisa (5esta toika 7. ilena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacu javnega znaaaja (Uradni list RS, 5t.

241t6,746122).
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Na podlagi 29. tlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94107-UPB2,
76108,7910,51110,40112-ZUIF, |4115-ZUUIFO, l1l18-ZSPDSLS-1, 30/18, 6t/20 -ZTUZEOP-A in
80120 - ZIUOOPE),29. dlena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, St. l1l11-UPB4, 14113-
popr., 101/13, 55115-ZFisP in 96/15-ZIPRSl6ll7,13/18, 195120 - odl. US) in 16. dlena Statuta
Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14, 21/15, 25117), je Obdinski svet Obdine
Moravske Toplice na _ seji, dne _ , sprejel

ODLOK O PRORAEUNU
OBEINE MORAVSKE TOPLICE ZALETO 2024

I. SPLOSNA DOLOEBA
1. dlen

( vsebina odloka)

S tem odlokom se za Obdino Moravske Toplice za leto 2024 dolodajo proradun, postopki
izvrSevanja proraduna ter obseg zadolZevanja in poro5tev obdine injavnega sektorja na ravni obdine
(v nadaljnjem besedilu: proradun).

2. VISINA SPLOSNEGA DELA PRORAi[XA TN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAEUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih

Skupina,/Podskupina kontov Proradun leta 2024

I. SKUPAJ PzuHODKI (7 0+7 I +72+73 +7 4)

TEKOCT PRTHODKT (70 + 7r)
70 DAVdNI PRIHODKI

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

7I NEDAVENIPRIHODKT
710 Udeleiba na dobidku in dohodki od premoZenja
7l I Takse in pristojbine
712 Dename kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavdni prihodki

I 8.1 00.141,55

8.795.039,00
6.732.589,00
5.212.789,00

626.800,00
893.000,00

2.062.450,00
785.400,00

18.000,00
6.000,00
1.000,00

l .252.050,00

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoiek, glede katerega obfina ne jamti
odskodninsko ali kako drugafe. Predlagane relitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega
predpisa (sesta toaka 7. alena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacu iavnega znaaaja (Uradni list RS, 5t.
241t6, t46122).



72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemlji5d in nematerialnega premoZenja

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije od domadih virov

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinandnih institucij
7 4 | Prejeta sredstva iz drLavnega proraduna iz sredstev

proraduna EU

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

400 Plade in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
402 lzdatki zablago in storitve
403 Pladila domadih obresti
409 Rezerve

4I TEKOdITRANSFERI
410 Subvencije
4l I Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
413 Drugi tekodi domadi transferi

42 IIN/ESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso

proradunski uporabniki
432 Investicijski transferi proradunskim uporabnikom

rrr. PRoRAiuNszu PRESEZEK GRTMANKLJAJ) (r. -II. )
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2.t91.547,00
2.t91.547,00

0
0

7.113.555,55
2.966.555,55

4.147.000,00

t8.632.141,55
3.734.603,00

659.040,00
105.920,00

2.885.243,00
10.000,00
74.400,00

3.546.990,00
369.000,00

1.306.500,00
270.700,00

1.600.790,00

I 1.096.548,55
I 1.096.548,55

254.000,00

161.000,00
93.000,00

- 532.000,00

B. RAd{'N F.tr\ANiIUH TERJATEV IN NALOZB

Skupina/Podskupina kontov Proradun leta2024

IV 75 PREJETA VRAiILA DANIH POSOJIL
IN POVEdANJE KAITALSKIH DELEZEV
750 Prejeta vradila danih posojil

V, 44 DANA POSOJILA TN POVEdANJE KAPTTALSKIH DELEZEY
441 Povedanje kapitalskih deleZev

VI. PREJETA MTNUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEZEY GV.-V.)

0
0

0
0

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavfa zgolj informativni
odikodninsko ali kako drugade. Predlagane re5itve v predlogu
predpisa (5esta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni

24116,146122).

delovni pripomodek, glede katerega obdina ne jamdi

ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega
uporabi informacij javnega znaEaja (Uradni list RS, 5t.

0
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C. RAdUN FINANCIRANJA

Skupina.i Podskupina kontov Proradun leta 2024

vrr. 50 zADoLZrveNre (soo) 650.000,00
500 Domade zadolZevanje 650.000,00

vrrr. 55 oDPLAirL,n oolc,L lsso; l 18.000,00
550 Odpladila domadega dolga 118.000,00

IX. POVEdANJE (ZMANJSANJE ) SREDSTEV NA RAEUNIH
0.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0

X. NETOZADOLZEVANJE
(v[.-vnl.) +532.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE
(u.+vrr.-vr[.-rx.) +s32.000,00

STANJE SREDSTEV NA RAdUNTH DNE 3I. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Sploini sklad za drugo 0

Posebni del proraduna sestavljajo finandni nadrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: podrodja proradunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov obdinskih proradunov. Podprogram je razdeljen na
proradunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, ki so dolodeni s predpisanim
kontnim nadrtom.
Posebni del proraduna do ravni proradunskih postavk - podkontov in nadrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Obdine Moravske Toplice.

Nadrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRSEVANJA PRORAdI.]NA

3. dlen
(izvrievanj e proraduna)

V tekodem letu se izvr5uje proradun tekodega leta.

Proradun se izvrSuje skladno z dolodbami zakon4 ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proradun se izvrSuje na ravni proradunske postavke - podkonta.

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

Za izvr5evanje proraduna je odgovoren Zupan obdine.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomofek, glede katerega obiina ne jamdi
odlkodninsko ali kako drugade. Predlagane reiiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega
predpisa (5esta toika 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t.
241t6, t46122).
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Zupanje pooblaiden tudi za odlodanje o vlogah za sponzoriranje in donacije razlidnih prireditev do
viSine 1.500 evrov po vlogi, znotraj moZnosti, ki jih dovoljuje proradunski nzrmen oziroma tekoda
proradunska rezervacija.

4. dlen
(namenski prihodki in odhodki proraduna)

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

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

2. prihodki turistidne takse po 21. dlenu Zakora o spodbujanju razvoja turizma, ki se

namenijo za izt ajanje dejavnosti in storitev vjavnem interesu, dolodenih v tem zakonu,
3. prihodki krajevnih skupnosti v obdini - prihodki od obdanov, ki se namenijo za namene,

zakatere se zbirajo,
4. prihodki za narodnostne potrebe, ki se namenijo za pokrivanje narodnostnih potreb,
5. sredstva pridobljena za sofinanciranje investicij ali drugih todno dolodenih nalog,
6. sredstva pridobljena na podlagi razpisov za todno dolodene naloge,
7. komunalni prispevek, ki se nameni za izgradnjo komunalne infrastrukture,
8. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporablja za iz.'vajanje

ukrepov varswa in vlaganj v naravne vire v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu.

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

5. dlen
(prerazporej anj e pravic porabe)

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

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

Zupan s porodilom o izvr5evanju proraduna med proradunskim letom in konec leta z zakljudnim
radunom poroda obdinskemu svetu o veljavnem proradunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.

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

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

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgou informativni delovni pripomoiel! glede katerega obaina ne jamEi

odikodninsko ali kako drugaie. Predlagane resiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega
predpisa (sesta toaka 7. alena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega zna.aja (Uradni list RS, 5t.

24116,146122).



Predlog -lI. obravnava

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v pladilo v
prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogr.unov, ne sme presegati 7 5o/o pravic porabe
v sprejetem finandnem nadrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. vIetu2025 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnj ih letih 40 %o navedenih pravic porabe.

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

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

7. dlen
(spremljanje in spreminjanje nadrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega nadrta razvojnih programov.

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

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

Po preteku roka iz prej Snjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 %
izhodi5dne vrednosti odloda Zupan. Obdinski svet odloda o uvrstitvi projektov v veljavni nadrt
razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 %o izhodi5dne wednosti projektov.

8. dlen
(rroradunska rezerva)

Proradunska rezerya se v 1efi2024 oblikuje v viSini 23.700,00 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa obdinske uprave odloda o uporabi sredstev proradunske
tezerve za posamezne namene iz drugega odstavka 49. dlena ZJF do vi5ine 23.700,00 evrov Zupan
in o tem s pisnimi porodili obveSda obdinski svet.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavua zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obiina ne jamai
odikodninsko ali kako drugaie. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega
predpisa (sesta toaka 7. 6lena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacu javnega znadaja (Uradni list RS, it.
241t6,146122).
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANdNEGA
PREMOZENJA

9. dlen
(odpis dolgov)

ie so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. dlena ZJF, lahko Zupan v letu 2023 posameznemu
dolZniku odpi5e dolg v celoti ali delno do vi5ine 500 evrov, vendar odpisani dolg ne sme presegati
skupne vi5ine 5.000,00 evrov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posamemega dolZnika neposrednega uporabnika ne
presega stro5ka desetih evrov, v poslovnih knjigah razknjiZi in se v kvoto iz prvega odstavka tega
dlena ne v5teva.

5. OBSEG ZADOLZEVANJA IN POROSTEV OBEINE IN JA\TNEGA SEKTORJA

10. dlen
(obseg zadolZevanja obdine in izdanih poro5tev obdine)

Za kitje preseZka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, preseZka izdatkov nad
prejemki v radunu finandnih terjatev in naloZb ter odpladila dolgov v radunu financiranja se obdina
za proradun leta 2024 lahko zadolZi do viSine 650.000,00 evrov.

Obseg poro5tev obdine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov injavnih agencij ter
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Obdina Moravske Toplice, v lefi 2024 ne sme presedi
skupne viSine glavnic 100.000 evrov.

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

Zupan je pooblaSden, da lahko v primeru neenakomemega pritekanj a prihodkov proraduna, ko
izvrievanje proraduna ne more uravnovesiti, za zaeasno kritje odhodkov najame premostitveno
kratkorodno posojilo, ki pa mora biti vmjeno do konca proradunskega leta.

11. dlen
(obseg zadolZevanja in izdanih poroStev posrednih uporabnikov obdinskega proraduna in javnih
podjetrj, katerih ustanoviteljica je obdina ter pravnih oseb, v katerih ima obdina neposredno ali

posredno prevladujod vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki obdinskega proraduna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je obdina ter
druge pravne osebe, v katerih ima obdina neposredno ali posredno prevladujod vpliv, se lahko v letu
2024 zadolLijo do skupne vi5ine 250.000 EUR.
Posredni uporabniki obdinskega proraduna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je obdina ter
druge pravne osebe, v katerih ima obdina neposredno ali posredno prevladujod vpliv, lahko v letu
2024 izdajo poroStva do skupne vi5ine glavnice 50.000 EUR.

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

Za potrebe upravljanja obdinskega dolga se obdina lahko v letu 2024 zadolLi do viSine 650.000,00
EUR.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoiek, glede katerega obdina ne jamdi
odskodninsko ali kako drugaae. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega
predpisa (iesta toika 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni list RS, 5t.

24116, L46122).
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13. dlen

Uporabniki proraduna morajo pri oddaji izvajalskih del in nabavi blaga spo5tovati Zakon o javnih
narodilih s podzakonskimi predpisi in Zakon o izvrSevanju proraduna.

Za zadetek izvajmja vseh investicij v obdini in KS morajo biti predhodno zagotovljena finandna
sredstva oziroma zaprta finandna konstrukcija.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolLevati. Krajevne skupnosti narodajo blago in storitve le ob

sopodpisu narodila s strani finandne sluZbe obdinske uprave, finandna sluZba pa vodi evidenco
narodil KS. Za izvrSevanje finandnega nadrta KS so odgovomi predsedniki svetov KS.
Knjigovodska opravila in administrativno - tehnidna opravila za orgarre KS opravlja obdinska
uprava, v okviru katere se lahko izvaja tudi knjigovodstvo za zavode in druge osebe javnega prava,

katerih ustanovitelj je obdina.

14. dlen

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoZenjem. Obdina odgovarja

za obveznosti KS subsidiamo, vendar ima pri tem prednostno pravico pobota s premoZenjem KS.

6. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

15. dlen
(zadasno financiranje v letu 2025)

V obdobju zadasnega financiranja Obdine Moravske Toplice v lefi 2025, de bo zadasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o doloditvi zalasnega financiranja.

16. dlen
(uvelj avitev odloka)

Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka:

Moravske Toplice, dne
OB.INA MORAVSKE TOPLICE

Lupan:
Alojz Glavad l. r.

Priloge:
- SploSni del proraduna
- Posebni del proratuna
- Nadrt razYojnih programov

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoiek, glede katerega obaina ne jamfi
odikodninsko ali kako drugaae. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega
predpisa (5esta totka 7. ilena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni list RS, 5t.
24116, t46122).


