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OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE 
MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2014 
 
 
Osnutek Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014 s prilogami so 
obravnavala vsa delovna telesa občinskega sveta. Obravnavan je bil tudi na 27. redni seji 
občinskega sveta dne 19.12.2013.  
 
 
A/ Predlogi  župana 
 

1. Spremembe Načrta razvojnih programov Občine Moravske Toplice 2014-2017 
 

- V Načrt razvojnih programov Občine Moravske Toplice 2014-2017 se vključi nov projekt 
pod šifro »OB078-13-000022 Sofinanciranje projekta »Železna zavesa« za leto 2015 v višini 
7.653,00 EUR.  Projekt je prijavljen kot intra-regijski projekt v okviru Izvedbenega načrta 
RRP 2012-2015, kjer občina Moravske Toplice nastopa kot potencialni partner. V okviru 
navedenega projekta se v sodelovanju s 14 partnerji iz 10 držav načrtuje ureditev kolesarske 
poti pod imenom »Železna zavesa«. Navedena kolesarska pot med drugim poteka tudi po 
območju občine Moravske Toplice.  
 
- V Načrt razvojnih programov Občine Moravske Toplice 2014-2017 se od leta 2015 naprej 
vključi nov projekt pod šifro »OB078-14-000001 Sofinanciranje projekta »Podeželski 
podjetniški inkubar Prosenjakovci«, ki je predviden v prostorih nekdanjega prehodnega doma 
za tujce v Prosenjakovcih. Nudil bo infrastrukturno, strokovno in svetovalno podporo 
obstoječim in novonastalim podjetjem na podeželju v številnih panogah, predvsem v 
kmetijstvu, turizmu, naravni in kulturni dediščini ter na področju IKT. Poseben poudarek bo 
dan mladim, predvideno pa je, da bo postal tudi »dnevni center« v okviru mreže CŠOD. 
Izvajanje projekta je predvideno skupaj z RRA Mura. 
 
- V Načrtu razvojnih programov Občine Moravske Toplice 2014 – 2017 se projekt pod šifro 
»OB078-12-000035 Ceste Selo« doda  za leto 2016  višina 45.000,00 EUR.   
 
S predlaganimi spremembami se ne posega v proračun, ki je bil sprejet v prvem branju niti v 
Načrt razvojnih programov za leto 2014.  
 
 
 
 
 



2. Spremembe in dopolnitve proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2014 z 
obrazložitvami 

 
- V proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014 (tabelarni pregled) se proračunska 
postavka na strani 21 » 049,03,08, Ureditev komunalnih objektov v naseljih« dopolni tako, da 
se glasi: 
» 049,03,08,  Ureditev komunalnih in drugih objektov« 
 
- Ker je sofinanciranje sanacije športnega objekta v Selu predvideno v okviru proračunske 
postavke »049,03,08, Ureditev komunalnih in drugih objektov v naseljih« se dopolni 
obrazložitev posebnega dela proračuna na strani 38 tako, da se doda nov odstavek  ki se glasi: 
» V letu 2014 se del sredstev, ki so namenjena za urejanje komunalnih in drugih objektov v 
naseljih v višini 10.000,00 EUR nameni za sofinanciranje sanacije športnega objekta v Selu. 
Del sredstev pa se nameni za ureditev objektov v Čikečki vasi in drugih naseljih po programu. 
 
- V proračunu 2014 se v okviru proračunske postavke »091,04,02, Ureditev šol« zagotavljajo 
tudi sredstva za sanacijo dotrajanih oken na osnovni šoli Fokovci. 
 
- V proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014 ostajajo sredstva pri proračunskem 
uporabniku » F Medobčinske inšpekcijske službe« nespremenjena v primerjavi s predlaganim 
proračunom. Realizacija posameznih stroškov – predvsem nabave opreme je odvisna od 
soglasja vseh občin ustanoviteljic tega organa in se financira tudi v dogovorjenem deležu. Na 
zadnjem sestanku občin ustanoviteljic MIR je bilo dogovorjeno, da se ne pristopi k nabavi 
geodetske merilne naprave in sistema za sledenje vozil, kot je bilo prvotno predvideno. Višino 
sredstev na tej postavki kljub temu ne zmanjšujemo za primer, če bo med letom prišlo do 
morebitnega soglasnega dogovora vseh občin o nabavi druge opreme, saj bi bilo potrebno v 
primeru zmanjševanja sredstev na odhodkovni ravni zmanjšati tudi sredstva občin sofinancerk 
na prihodkovni ravni. 

B/ Član občinskega sveta Franc Deutsch je po elektronski pošti dne 25.12.2013 posredoval 
naslednje predloge sprememb na predlagano gradivo proračuna za leto 2014 in sicer: 
 

1. Predlagal je, da se znotraj proračunske postavke 16039001 Oskrba z vodo s 
prerazporeditvijo zagotovi cca 10.000,00 evrov za zagotovitev pitne vode za objekt 
Kmečke sirarne in Kulinaričnega jedra v Ratkovcih 

 
2. Predlagal je tudi, da se v okviru proračunske postavke 13029002 Investicijsko 

vzdrževanje in gradnja občinskih cest uredi cesta 265191 v Kančevcih od križišča s 
cesto 265182 do meje z občino Gornji Petrovci 
 

Opredelitev o predlogih 
 

1. Znotraj programa »16039001 Oskrba s pitno vodo« se v okviru projekta » OB078-13-
000018 Sekundarni vodovodni kraki za priklop na pomurski vodovod« dopolni 
obrazložitev Načrta razvojnih programov Občine Moravske Toplice v obdobju 2014-
2017 na strani 11 tako da se doda stavek: 
Med te krake spada tudi priključitev objekta Kmečke sirarne in Kulinaričnega jedra v 
Ratkovcih.   
 



2. Ureditev ceste 265191 v Kančevcih od križišča s cesto 265182 do meje z občino 
Gornji Petrovci je vključena v redno vzdrževanje cest o čemer je obveščen tudi 
vzdrževalec cest. 

 
 
Vso ostalo gradivo, ki je bilo posredovano s sklicem seje z Osnutkom Odloka o proračunu torej ostaja 
v veljavi in nespremenjeno. 

 
Prilaga se čistopis načrta razvojnih programov Občine Moravske Toplice 2014-2017 
 
 

Pripravila: občinska uprava    Predlagatelj: župan Alojz GLAVAČ  

 


