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OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA
MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2011

PREDLOGA

PRORAČUNA

OBČINE

Osnutek Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2011 s prilogami so
obravnavala vsa delovna telesa občinskega sveta. Obravnavan je bil tudi na 5. Redni seji
občinskega sveta dne 23.2.2011.
A/ Predloga župana
1. Stroški podžupana
V okviru proračunskega uporabnika »C Župan, podžupan« se združita proračunski postavki
01,01,02,01 Nadomestilo podžupanu in 01,08,01,04, Stroški podžupana. Sredstva za
opravljanje funkcije podžupanov se zagotovijo na eni proračunski postavki 01,01,02,01.
Razlog za združitev proračunskih postavk je v sredstvih narodnosti, ki se ne bodo namenjala
za pokritje stroškov podžupana.
2. Stroški javnih del
V okviru področja proračunske porabe 10039001 se doda nova proračunska postavka
»098,01,05, Javna dela-Razvojni program z zdravjem do dela« na kateri se zagotovijo
sredstva v višini 4.000 EUR, zmanjšajo pa se sredstva v okviru istega programa na
proračunski postavki »049,03,04, Javna dela na področju urejanja in varstva okolja«
Razlog za uvrstitev nove proračunske postavke je v prijavi na razpis za javna dela in
pridobitvi programa za izvajanje navedenih del. Zmanjšuje pa se postavka, kjer so javna dela
bila predvidena za določeno število zaposlenih za 12 mesecev v letu in se predvideva, da v ta
program ne bodo vključeni javni delavci vseh 12 mesecev.
B/ Član občinskega sveta Štefan Kodila je po elektronski pošti dne 4.3.2011 posredoval
naslednje predloge sprememb na predlagano gradivo proračuna za leto 2011 in sicer:
1. Sanacija vaško gasilskega doma Selo
Predlagal je, da se v NRP 2011 pod poglavje 07039002, v okviru postavke 01,05,01, doda
nova podpostavka »Sanacija Vaško gasilskega doma Selo«, v predvideni višini 10.000 EUR.
Zaradi pravila ravnovesja je predlagal znižanje postavke 045,02,99 »Dokumentacija za ceste«,
za znesek v višini 10.000 EUR.

2. Asfaltiranje postajališča pri OŠ Fokovci
Predlagal je, da se v NRP 2011 pod poglavje 13029002, v okviru postavke 045,02,02, doda
nova podpostavka Asfaltiranje postajališča pri OŠ Fokovci, v višini 10.000 EUR. Zaradi
ravnovesja je predlagal znižanje postavke 046, 02 (PV-LS) pri projektu »GOŠO« lastna
sredstva iz 17.000 EUR na 7.000 EUR.
3. Ureditev parkirišča ob pokopališču Selo
Predlagal je, da se v NRP 2011 pod poglavje 13029002, v okviru postavke 045,02,02, doda
nova podpostavka Ureditev parkirišča ob pokopališču v Selu, v višini 10.000 EUR; zaradi
pravila ravnovesja je predlagal, da se znotraj poglavja 1606, zniža za 10.000 EUR postavka
047,03,03, »Nakup zemljišč in drugih nepremičnin«.
Kot alternativni predlog znižanja postavke oziroma zagotovitve ravnovesja je predlagal
znižanje znotraj poglavja 14, postavka »Ureditev brunarice Selo«, ki bi se naj znižala iz
15.000 EUR na 10.000 EUR in znižanje postavke 052,99,01, »Projekti in dokumentacija« za
5.000 EUR.
Čeprav so bili predlogi podani v kasnejšem roku, kot ga predvideva poslovnik, smo se o
predlogih opredelili.
Splošna opredelitev o predlogih
1. Za sanacijo vaško gasilskega doma so bila poleg sredstev za vzdrževanje objektov in
naprav za naselje Selo zagotovljena v proračunu občine letu 2009 dodatna sredstva.
Dodatna sredstva so bila zagotovljena iz razloga, ker je bilo v letu 2009 v Selu 14.
srečanje vasi Selo- Sele –Sela. Predlaganje nižanje postavke 045,02,00
»Dokumentacija za ceste« ni možno, saj so potrebna sredstva v planirani višini. Za
potrebna dela na Vaško gasilskem domu Selo so namenjena sredstva na proračunski
postavki 01,05,01 Tekoče obnove in vzdrževanje objektov KS in društev za naselje
Selo.
2. Znižanje postavke 046,02 (PV-LS) pri projektu GOŠO ni mogoče, saj je občina v
postopku priprave prijave na razpis za pridobitev sredstev. Asfaltiranje postajališča pri
OŠ Fokovci bo izvedeno v okviru že planiranih sredstev proračunske postavke
045,02,06 »Ureditev avtobusnih postajališč« in ni potrebe po prerazporeditvi sredstev.
3. Za ureditev parkirišča ob pokopališču v Selu je potrebno najti finančne vire znotraj
proračunskih postavk, s katero se za naselje Selo zagotavljajo sredstva za Vzdrževanje
in urejanje komunalnih objektov KS (049,03,01), lastnih sredstev KS Selo-Fokovci ter
morebitnih namensko zbranih sredstev.
Dopolnjen predlog proračuna Občine Moravske Toplice je tako uravnotežen v višini
9.175.401 EUR. V primerjavi z predlogom proračuna v fazi osnutka se višina predlaganega
proračuna ne spreminja. Tako ostaja Odlok o proračunu občine Moravske Toplice za leto
2009 nespremenjen. Prav tako ostaja nespremenjena Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun
finančnih terjatev in naložb in račun financiranja Občine Moravske Toplice za leto 2011. Tudi

sam posebni del Proračuna z obrazložitvijo se v dopolnjenem predlogu ne spreminja, kakor
tudi ne načrti ožjih delov lokalne skupnosti, ki se vključujejo v proračun občine.
Vso predlagano gradivo, ki je bilo posredovano s sklicem seje z Osnutkom Odloka o proračunu torej
ostaja v veljavi in nespremenjeno.
Dokumenti, ki so v predlaganem dopolnjenem predlogu Proračuna Občine Moravske Toplice
spremenjeni, se prilagajo kot novo dopolnjeno gradivo za obravnavo in sicer:
-

Proračun Občine Moravske Toplice za leto 2011

-

Načrt razvojnih programov Občine Moravske Toplice 2011-2014 ( popravek pri virih pri
projektu OB078-11-000022 Vodovod Selo-Paserove grabe, ki je bil podan na seji občinskega
sveta)

Občinskemu svetu se predlaga v sprejem naslednji sklep:
Občinski svet Občine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o proračunu Občine Moravske
Toplice za leto 2011 z vsemi prilogami.

Pripravila: občinska uprava
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