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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
Kranjčeva 3, Moravske Toplice 
9226 MORAVSKE TOPLICE 
          
   
Številka: 410-0058/2022-27  
Datum:   10. 3. 2023 
 
 
OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE 
MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2023 IN 2024 
 
 
Osnutek Odlokov o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2023 in 2024 s prilogami so 
obravnavala vsa delovna telesa občinskega sveta. Obravnavan je bil tudi na 3. redni seji 
občinskega sveta dne 14. 2. 2023 in posredovan v 15-dnevno javno razpravo, ki je trajala od 
16. 2. 2023 do 3. 3. 2023.  
 
A/ Predlogi župana  
 
1. V načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2023-2027 se na proračunski postavki 

047,01,04,15, spremeni naziv projekta tako, da se dosedanji projekt »OB078-21-000014 
Večnamenska dvorana v Moravskih Toplicah« preimenuje v novi naziv in sicer: 
  »OB078-21-000014 Prireditveni center Moravske Toplice«.  
 
Preimenovanje projekta se predlaga iz razloga uvrstitve projekta v področje širšega 
pomena in novih dodatnih vsebin zaradi večje možnosti pridobitve evropskih sredstev iz 
naslova javnih razpisov 

 
2. V proračun za leto 2023 se vključi nova proračunska postavka in sicer » 049,01,12, 

Ekonomsko poslovna infrastruktura«, ki se z istim nazivom tudi vključi kot projekt v 
Načrt razvojnih programov 2023-2027 in sicer » OB78-23-000067 Ekonomsko poslovna 
infrastruktura« v leto 2023 in 2024, za kar se nameni v letu 2023 300.000,00 EUR in v 
letu 2024 310.000,00 EUR. V letu 2023 in 2024 se za skupno višino lastnega deleža 
110.000,00 EUR zagotovi dodatni proračunski vir. Lastni delež, ki ga mora zagotoviti 
občina predstavlja plačilo davka na dodano vrednost, ki v projektu predstavlja 
neupravičeni strošek. 

Zagotovljena sredstva se namenjajo za obnovo stavb za namene vzpostavitve inkubatorjev, 
namenjenih izvajanju podjetniške dejavnosti in s tem zagotovitev pogojev za razvoj in rast 
podjetij, ki gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, 
hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni ravni. 

3. Proračunska postavka »081.01.04. Sredstva za dejavnost društev po razpisu« se preimenuje 
in po novem glasi : 
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»081.01.04. Sredstva za dejavnost društev« 
Spremembo predlagamo v dogovoru z OŠZ Moravske Toplice, ki je predlagal, da se 
sredstva za športno promocijske prireditve dodelijo OŠZ brez javnega razpisa. Omenjen 
predlog je v skladu s Pogoji in merili za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Moravske Toplice, ki so priloga Odloka o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 20/20), ki predvideva 
športno promocijske prireditve za podelitev priznanj kot predmet Letnega programa športa, 
vendar ni nujno, da so le-te predmet javnega razpisa. 

 
4. V proračunu za leto 2023 in v Načrtu razvojnih programov 2023-2027 se pri projektu 

OB078-21-000043 Ureditev križišča v naselju Bogojina« poveča vrednost iz 50.000,00 
EUR na 80.000,00 EUR. Do povečanja prihaja iz razloga ker smo s strani države prejeli v 
podpis pogodbo, kjer je določen znesek sofinanciranja. Ker bo v letu 2023 država 
pristopila k ureditvi križišča in para avtobusnih postajališč v Bogojini mora občina za 
sočasno ureditev križišča zagotoviti lastna sredstva.  

 
5. Ker na ravni nam primerljivih občin ki razpolagajo s turističnimi kapacitetami potekajo 

razni razgovori in usklajevanja glede višine turistične takse ter morebitnega povišanja le te, 
se planirana višina turistične takse tako v letu 2023 kot v letu 2024 spremeni in poveča iz 
700.000,00 EUR na 785.000,00 EUR v letu 2023 in na 790.000,00 EUR v letu 2024. Z 
navedenim povečanjem se zagotovi uravnoteženost proračuna. 

 
B/Predlogi prejeti v času javne razprave 
 
1. Silvester Koltaj, predsednik sveta KS Kančevci 

je dne 17. 2. 2023 po elektronski pošti posredoval naslednje predloge sprememb oz. 
pripombe na predlagano gradivo proračuna za leti 2023 in 2024 in sicer: 
 

1.1. zanima ga, zakaj je v Proračunu 2023-2024 (NRP za obdobje 2023-2027) izvzeta 
postavka ureditev občinske makadamske ceste LC 265191 Berkovci – Križevci v k.o. 
Kančevci 

 
Opredelitev do predloga: 
Predlagamo da se v Načrt razvojnih programov uvrsti nov projekt »OB078-23-000068 LC 
265191 Berkovci – Križevci v k. o. Kančevci« in sicer se v letu 2025 pristopi k pridobitvi 
dokumentacije, v letu 2027 pa se bo pristopilo k izvedbi. 

 
1.2. zanima ga, zakaj je v Proračunu 2023 -2024 (NRP za obdobje 2023-2027) izvzeta 

postavka ureditev in asfaltiranje dela ceste v Kančevcih, parc. št. 2405 v dolžini cca 700 
m.  
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Opredelitev do predloga: 
Postavka ureditev in asfaltiranje dela ceste v Kančevcih parc. št. 2405/2 (nova parcela) ni bila 
uvrščena kot predlog v NRP zato ker gre za del nekategorizirane poti med javno potjo JP 
765401 Kančevci – Sobjakov breg in gozdno cesto 134419 Cesta pri Sv. Benediktu. 
Predlagamo da se v Načrt razvojnih programov uvrsti nov projekt »OB078-23-000070 
Ureditev dela ceste v Kančevcih parc.št. 2405/2« in sicer se v letu 2026 pristopi k pridobitvi 
dokumentacije. 
 

 
2. Predsednik sveta KS Fokovci  

je dne 28. 2. 2023 po elektronski pošti posredoval naslednje predloge sprememb oz. 
pripombe na predlagano gradivo proračuna za leti 2023 in 2024 in sicer: 
 

2.1. V postavko cestni promet in infrastruktura 1302 je potrebno vnesti dodatno ureditev 
dostopne poti – ceste do parc. št. 1351 k.o. Fokovci, na kateri bi se naj gradila 
novogradnja. 

 
Opredelitev do predloga: 
Ureditev dostopne poti do parc. št. 1351 k.o. Fokovci je predvidena v okviru projekta 
»OB078-19-000029 Ceste v Fokovcih«. Obrazložitev NRP  pri navedenem projektu se 
dopolni z naslednjo vsebino:  »Ureditev dostopne poti v gramoziranem stanju do parc. št. 
1351 k. o. Fokovci v dolžini 280 m z novim priključkom na državno cesto. Predhodno je 
potrebno urediti dokumentacijo za pravokotni priključek na državno cesto." 

 
2.2. V postavki 049,03,10 Ureditev parkirišč in postajališč je potrebno vnesti postavko – 

Parkirišče pri pokopališču Fokovci za katerega je bil projekt narejen že leta 2016, vendar 
do izvedbe do sedaj ni prišlo zaradi spremembe priključka na glavno cesto zaradi 
spremembe – predvidenih pločnikov. Realizacija bi bila izvedena skupaj z izgradnjo 
pločnikov. V ta namen imamo privarčevana sredstva za investicije v naši vasi. 

 
Opredelitev do predloga: 
V Načrt razvojnih programov Občine se vključi nov projekt »OB078-23-000069 Parkirišče 
pri pokopališču Fokovci« 
Obrazložitev: Za parkirišče pri pokopališču Fokovci je pripravljena projektna dokumentacija 
iz leta 2016, katero je potrebno novelirati in pridobiti gradbeno dovoljenje. Izgradnja je 
predvidena v letu 2025 skupaj z izgradnjo pločnikov ob državni cesti. Gradnja bo predvidoma 
financirana tudi iz proračunskih sredstev Krajevne skupnosti. Vrednost investicije je ocenjena 
na 80.000,00 EUR. 
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2.3. Pri pregledu ostalih postavk imamo pomisleke glede višini (premajhne) za socialno 
varstvo. Glede na povečano število starejših občanov, povečanja stroškov oskrbe bo 
predlagana višini premajhna. 

 
 
Opredelitev do predloga: 
V proračunu občine za leto 2023 in 2024 so se sredstva za izvajanje socialnovarstvenih 
storitev povečala povprečno za 10%. Predvidevamo, da bo glede na nastale stroške v mesecu 
decembru in predvideno rastjo za leto 2023, višina sredstev zadoščala. V kolikor pa bo pri 
posameznih postavkah prihajalo do odstopanj, jih bomo uskladili z rebalansom proračuna. 
 
 
3. Andrej Baligač  
je dne 2. marca 2023 po elektronski pošti posredoval naslednje pripombe in predloga na 
predlagano gradivo proračuna za leti 2023 in 2024: 
 
3.1. Predlog oz. opredelitev župana glede posebne kontne postavke »PARTICIPATIVNI« 
del proračuna v proračunu DA ali eksplicitno NE. 
Kot razlog je navedel, da se še do danes ni prijel termin »javna obravnava«. Večina občanov 
sploh ni seznanjena, da je predlog proračuna za leto 2023 in 2024 v »javni obravnavi«, 
objavljeno je le na spletni strani občine, v občinskem glasilu Lipnica pa ni eksplicitno 
navedeno, poudarjeno. 
Sprejemanje dvoletnega občinskega proračuna, sam predlog, tako ni »približan« občanom v 
tistem delu, v katerem pri »odločanju o njegovi porabi sodelujejo prebivalke in prebivalci 
občine«. 
Brez zborov krajanov vsaj enkrat na leto oz. ampak so to le predlogi Krajevnih skupnosti. Le 
ti predlogi so le skupne želje članov sveta oz. posameznega od njih. To pomeni, da obstajajo 
še kake druge pobude in jih krajani nimajo, kjer podati. 
Kot primer »dobre prakse« oz. »lepe geste« Mestne občine Murska Sobota navaja, da je slika 
objavljena v občinskem glasilu in tudi na spletu, s »klikom na sliko« se je odprla nadaljnja 
obrazložitev in navodila. 
Ne glede na multiplikativne »učinke« same porabe za to namenjenih sredstev oz. izbora 
projektov za porabo sredstev iz naslova »PARTICIPATIVNI PRORAČUN«, pa je občutek 
občanov o »manjšem« obsegu možnosti odločanja, le nekoliko bolj prizanesljiv v 
približevanju občine občanom. 
 
Opredelitev do predloga: 
V občini že vrsto let zasledujemo cilje, ki bi jih naj dosegli s participativnim proračunom in 
sicer z vključevanjem občank in občanov pri odločanju v okviru krajevnih skupnosti. Tako so 
že vrsto let v proračunu namenjena sredstva, s katerimi razpolagajo in o njihovi porabi 
odločajo sami v posameznih krajevnih skupnostih oziroma naseljih. 
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V občini pa deluje poleg prostovoljnih gasilskih društev, ki izvajajo javno službo še okrog 40 
društev – športna, kulturna, turistična, ki sodelujejo na javnih razpisih in določajo porabo 
proračunskih sredstev. 

 
V občini pa smo poleg že navedenega pripravljeni v proračun uvrstiti novo proračunsko 
postavko za potrebe izvajanja projektov participativnega proračuna, o katerih se bodo 
neposredno opredelili občanke in občani občine.  
 
V proračun občine za leto 2023 in 2024 se vključi nova proračunska postavka: 
»049,03,12, Sredstva za financiranje projektov ki jih predlagajo občani 
 
V letu 2023 se bo pristopilo k sprejemu dokumenta s katerim bodo oblikovana merila in 
kriteriji glede postopkov in  upravičenosti posameznih predlogov, ki bodo prejeti s strani s 
strani občank in občanov in posledično izbrani in financirani iz občinskega proračuna. Zaradi 
dolgotrajnosti postopkov, povezanih z določanjem projektov v okviru participativnega 
proračuna, izvedba v letu 2023 ne bo možna. V letu 2024 pa se za ta namen na novi 
proračunski postavki zagotovijo sredstva v višini 25.000,00 EUR.  
 

   
3.2. Predlog povišanja sejnine za člane občinskega sveta in delovnih teles v okviru 
odločanja: 
Sejnina za sejo občinskega sveta: iz 110,00 EUR na 135,00 EUR – kar predstavlja 22% 
povečanje; 
Vodenje odbora delovnih teles: iz 50,00 EUR na 60,00 EUR – kar predstavlja 20% 
povečanje; 
Član odbora delovnega telesa: iz 25.00 EUR na 30,00 EUR – kar predstavlja 20% povečanje. 

 
Finančno to ne predstavlja velikega zalogaja v občinskem proračunu za leto 2023 in 2024 in 
verjetno ne bo presegalo 7,5% plače župana. Odvisno je seveda od števila sej občinskega 
sveta in odborov delovnih teles skozi leto. 
Potrebna finančna sredstva bi se našla oz. jih je potrebno poiskati med »Ostali odhodki«, po 
nekaterih možnih proračunskih postavkah. 
 
Opredelitev do predloga: 
Do naslednje seje občinskega sveta se pripravi predlog sprememb Pravilnika  o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine 
Moravske Toplice. V navedenih spremembah pravilnika se določijo:   
- sejnine za sejo občinskega sveta v višini 130,00 EUR neto,  
- sejnine za vodenje delovnih teles 60,00 EUR  neto ter  
- sejnine članom odborov in delovnih teles v višini 30,00  EUR neto. 
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Predlagamo, da se v pravilniku spremeni tudi višina sejnin nadzornega odbora:   
- sejnina za predsednika nadzornega odbora, ki velja tudi za udeležbo na sejah občinskega 

sveta in sejah ostalih delovnih teles iz 70,00 EUR neto na 80,00 EUR neto ter 
- sejnina za člane nadzornega odbora iz 57,50 EUR neto na 65,50 EUR neto. 
 
Višina predvidenih sredstev za ta namen se v proračunih za leto 2023 in 2024 ne spreminja, 
saj so izračuni pripravljeni na število sej s 100 % udeležbo na sejah. V primeru povečanja 
stroškov od že predvidenih, pa se le ti vključijo v rebalans proračuna.  
 
V spremembe pravilnika se vključijo tudi spremembe višine nagrad predsednikom in članom 
svetov Krajevnih skupnosti, ki so opredeljene že v obrazložitvi proračuna in sicer:  
 
Predsednikom  
- v KS do 200 prebivalcev nadomestilo v višini 400 EUR neto, 
- v KS od 201 prebivalcev nadomestilo v višini 500 EUR neto letno. 

Letno nadomestilo pripada tudi članom sveta krajevne skupnosti v višini  200 EUR neto. 
Navedene spremembe so že vključene v proračuna občine 2023 in 2024, veljati pa bodo 
začele z veljavnostjo sprememb pravilnika. 
 
 
4. Štefan Kodila  
je dne 3. marca 2023 po elektronski pošti posredoval naslednje pripombe in predloge na 
predlagano gradivo proračuna za leti 2023 in 2024 
 
4.1. V skladu z dosedanjimi pogovori in podajanimi predlogi posredujem pobudo, da se 
predlagatelj proračuna pozitivno opredeli do naše KS Selo pobude (h kateri se pridružujejo 
tako v Vučji Gomili, kot v Bogojini), to je do uvrstitve projektnega predloga umestitve 
"Tematske (kolesarske, pohodne, kulinarične, turistične) poti, od Plečnikove cerkve - do 
Rotunde". Z dobro (fleksibilno) pripravljenim projektom bi lahko v proračunskem obdobju 
2023-'24 kandidirali na ustrezen razpis, za pospeševanje tovrstnega zdravega načina življenja, 
promocije obeh svetovno znanih kulturno/turističnih biserih (ki bi mogoče v prihodnosti 
vključevala propadajočo bližnjo lokacijo dvorca Matzenau), kulinarično in ponudbo domačih 
bio pridelkov (direktno iz njive/hleva do končnega uporabnika) - na lokaciji nekdanje 
trgovine v Vučji Gomili. 
Predlagam, da se projekt uvrsti v NRP 2023 - 2026 in da se v letu 2023-'24 zagotovi osnovna 
postavka, za pripravo projektne zasnove in aktivnosti, ki bodo uspešno pripeljale do 
vzpostavitve projekta. Z resničnim fokusom in čim hitrejšo vzpostavitvijo tega projekta, bi 
morebiti (v širšem konsenzu z KS Vučjo Gomilo) lahko navedeni cestni trasi dali nov pogled 
in pristop, ki bi bil bolj večfunkcijsko učinkovit in v skladu z "zeleno agendo". 
Zato predlagam pozitivno opredelitev in umestitev v proračun, v letošnjem letu pa aktivno 
oblikovanje idejno projektne zasnove, s vključitvijo zainteresirane javnosti. V tem duhu 
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potekajo že pogovori za skupno organizacijo pohoda v decembru, od Rotunde do Plečnikove 
cerkve, skozi Vučjo Gomilo. 
 
Opredelitev do predloga: 
Opisani projekt se nanaša na promet in turizem. Na podlagi zapisanega v Programu EKP 
(PEKP), Strategiji Slovenskega Turizma (SST) in informacij, ki jih v danem trenutku imamo, 
projekt v opisani obliki v tem trenutku ne izpolnjuje kriterijev, podanih v PEKP ali SST.  

Predpogoj za črpanje sredstev iz trajnostne mobilnosti je Celostna prometna strategija, za 
pripravo katere razpis pričakujemo v letu 2023. Aktualni razpis sofinanciranje vlaganj v javno 
in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah pa 
izgradnjo kolesarske poti opredeljuje kot neupravičen strošek.   

Projekt bi bilo smiselno razdelati na več manjših vsebinskih projektov, ki bi se lahko 
prijavljali na manjše razpise. Asfaltiranje lokalne ceste / stranpoti ne more biti glede na 
podane kriterije, ki jih dajejo smernice v prej navedenih dokumentih, predmet sofinanciranja. 

V ta namen se v Načrtu razvojnih programov 2023-2027 dopolni naziv projekta »OB078-21-
000024 Obnovitev in izgradnja pohodniških poti«  
tako da se po novem glasi 
 »OB078-21-000024  Obnovitev in izgradnja pohodniških in tematskih poti«  
V sklopu navedenega projekta bodo zajete tovrstne vsebine, s katerimi se bo kandidiralo na 
ustrezne javne razpise.  
 
Dopolni se tudi vsebina obrazložitve NRP in sicer:   
Pohodniško omrežje v Občini Moravske Toplice se bo zgledovalo tudi po kolesarskem 
omrežju občine, kjer bo omogočalo poleg daljinskih pohodnih poti tudi krajše zaokrožene 
poti. Te bodo namenjene tudi dnevni rekreaciji in regeneraciji tako domačinov, kot 
turistov. V okviru vzpostavljanja zaokroženih poti se bodo vzpostavljale in označile nove 
poti. Vzpodbujal se bo razvoj ponudbe ob poti, predvsem z vzpodbujanjem ponujanja 
lokalnih proizvodov in pridelkov ter oblikovanjem novih celovitih lokalnih produktov. To so 
poti, ki nastajajo naravno oz. ki so predmet novih pobud domačinov in deležnikov.  
Za namene krepitve omrežja pohodniških poti so predvidena EU sredstva.  
 
5. Sebastjan Gornjec 
je dne 3. marca 2023 po elektronski pošti posredoval naslednje pripombe in predloga na 
predlagano gradivo proračuna za leti 2023 in 2024: 
 
5.1. zagotovitev sredstev za zagotavljanje snemanja sej občinskega sveta (vsaj audio). 
 
Opredelitev do predloga: 
V občini se pripravljajo obsežni projekti, ki so vključeni v proračuna občine za leto 2023 in 
leto 2024 ter tudi v Načrt razvojnih programov občine za obdobje 2023-2027. Med takimi 
projekti je tudi projekt »Ureditev centra Moravskih Toplic« v okviru katerega se predvideva 
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tudi gradnja poslovne stavbe, v kateri je predvidena tudi ureditev prostora za seje, primernega 
za snemanje. Menimo, da v danem trenutku ni smiselno večje vlaganje v tej zgradbi. 
V občini pa že zagotavljamo informiranje javnosti, saj so na vsako sejo občinskega sveta 
vabljeni tudi mediji, zagotavlja pa se tudi zvočno snemanje sej občinskega sveta. V preteklosti 
pa smo zagotovili tudi sredstva za nabavo opreme - prikazovalnika, ki ju potrebujemo za 
vizualizacijo in boljše spremljanje vsebin na sejah. 
 
5.2. na vpadnicah v Martjance (iz smeri Noršinec) in Noršince (iz smeri Martjanci) 
postaviti hitrostne ovire.  
 
Opredelitev do predloga: 
Hitrostne ovire pred naseljem Martjanci so predvidene v projektni dokumentaciji Noršinci – 
Martjanci. Pred naseljem Noršinci hitrostne ovire niso predvidene zaradi samega poteka ceste. 
Predlagamo da se izgradnja hitrostne ovire pred naseljem Martjanci uvrsti v izgradnjo za leto 
2024, saj so podatki iz prikazovalnika hitrosti zaskrbljujoči in sicer iz postavke 045,02,02, v 
okviru projekta »OB078-07-00019 LC in JP v M. Toplicah…« 
 
5.3. na kolesarski stezi v naselju Martjanci postaviti nazaj betonske stebričke, ki so bili 
odstranjeni.  
 
Opredelitev do predloga: 
Pobuda bo posredovana Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini, ki bo 
proučil in predlagal strokovno tehnično rešitev v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi 
predmetnega področja. Po dokončni odločitvi bo potrjena in izbrana rešitev se uredila s strani 
vzdrževalca na občinskih cestah v okviru vzdrževanja cestnega omrežja.    
 
5.4. ureditev ekoloških otokov po naseljih v Občini. Vsaj, da se poskrbi lesena ali kovinska 
ograja. 
 
Opredelitev do predloga: 
Iz preteklih izkušenj postavljanja ograj okrog ekoloških otokov v različnih naseljih v občini 
ugotavljamo, da postavitev ograje bistveno ne izboljša urejenosti ekoloških otokov, se pa 
neurejenost delno skrije za ograjo. Predlog izvajalca zbiranja komunalnih odpadkov v občini 
je, da se ekološki otoki ukinejo. Gre za kompleksno zadevo, ki bo obravnavana na eni od 
prihodnjih sej občinskega sveta. 
 
5.5. zagotovitev javne razsvetljave v naselju Selo in Fokovci. 
 
Opredelitev do predloga: 
V naselju Fokovci je načrt javne razsvetljave ob državni cesti pripravljen v sklopu dograditve 
pločnika, izvedba je predvidena ob izgradnji pločnika ob državni cesti. V letošnjem letu je 
predvideno načrtovanje v nadaljevanju proti in skozi naselje Selo ob državni cesti ter ostali 
zaselki v naselju Selo, ki so bili predlagani s strani predstavnikov krajevne skupnosti. 
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Pripravljen je že bil načrt za del naselja Selo proti Vučji Gomili, vendar si občani na tem delu 
ne želijo klasične razsvetljave ampak pametno razsvetljavo in površino za pešce.  
 
5.6. odkupiti in urediti dodatna zemljišča za potrebe ŠRC Martjanci.  
 
Opredelitev do predloga: 
V letih 2023 in 2024 občina v proračunu ne predvideva nobenih sredstev za odkupe 
navedenih zemljišč. 

 
 

6. Tomaž Gregorec  
je dne 3. marca 2023 po elektronski pošti posredoval naslednje predloge sprememb oz. 
pripombe na predlagano gradivo proračuna za leti 2023 in 2024 in sicer: 
 
6.1. Širitev Osnovne šole Bogojina 
Osnovna šola Bogojina predstavlja osrednjo občinsko izobraževalno središče in kot taka si 
zasluži posebno pozornost. Že nekaj časa se opozarja na projekcije povečanega vpisa in že 
sedaj neprimerne prostorske pogoje.... Te izzive je potrebno reševati sedaj in ne šele čez 2 
leti.  Predlagam, da se adaptacija šole umesti v prihajajoča proračuna saj ima zagotavljanje 
osnovnih učnih pogojev prednost pred izgradnjo športno, kulturno-kongresne dvorane.  
V času sedanjega mandata bo zagotovo objavljen razpis za sofinanciranje investicij v vrtce in 
osnovno šolstvo v Republiki Sloveniji in takrat moramo biti pripravljeni (gradbeno 
dovoljenje, projektna dokumentacija). 
 
Opredelitev do predloga: 
Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena v proračunu za 
leto 2023, idejna zasnova je v pripravi in je bila že predstavljena tudi ravnatelju OŠ Bogojina. 
Ob predstavitvi so bile dogovorjene dopolnitve in spremembe, ki jih bo pripravljavec vključil 
v idejno zasnovo, dograditev hodnika od jedilnice do telovadnice, sprememba knjižnice in 
jedilnice. Po potrditvi idejne zasnove se bo pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za 
pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, v nadaljevanju DGD v letošnjem letu. 
Dokumentacija DGD se predvideva da bo pripravljena tako, da bo možnost fazne izvedbe. 
Prva faza bi zajemala dograditev hodnika, druga faza pa prizidek k šoli. V letu 2024 je 
predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale dokumentacije za izgradnjo prizidka. 
Sama izvedba je načrtovana za leto 2025, do takrat pa bodo po zagotovilih ravnatelja, sami z 
ustreznimi manjšimi ukrepi, poskrbeli za nemoteno organizacijo učnega procesa.   
 
6.2. V vsakokratni proračun bi bilo potrebno umestiti postavko PARTICIPATIVNI 
PRORAČUN, kjer bi se namenila sredstva v višini 2 % tekočega proračuna za izpeljavo 
nabora (recimo 5-ih) projektov, ki bi jih predlagali in izbrali občani občine Moravske Toplice. 
Vsak participativen proces ali posvet z javnostjo še ni participativni proračun, zato predlogi, 
ki jih dajejo predsedniki KS ne predstavljajo osnovnega namena Participativnega proračuna, 
kjer je ključen nabor in nadzor nad izvedbo brez posrednikov.  
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Opredelitev do predloga: 
Opredelitev do navedenega predloga je že podana pod točko 3.1. 
 
6.3. V koheziji oziroma načrtu za okrevanje in odpornost je prioriteta spodbujanje 
proizvodnje električne energije iz OVE (sončne in vetrne elektrarne). Z vidika trajnostne 
rabe prostora bo prihodnji razvoj prednostno usmerjen v integracijo sončnih elektrarn v 
stavbe. V oba proračuna bi zato bilo potrebno umestiti pripravo dokumentacije in pridobitev 
dovoljenj za solarizacijo vseh javnih zavodov v OMT, kar bi v veliki meri vplivalo na 
strošek ogrevanja, kot enega izmed največjih stroškov.  Gre za primarne objekte zato je to 
nujno, da se OVE vključi v sedanja proračuna, v naslednjih proračunih (v skladu s predvideno 
dinamiko ojačitve električnega omrežja) pa naj se ob upoštevanju okoliščin, kjer je tehnični 
potencial proizvodnje elektrike glede na razpoložljive površine možen to tudi izkoristi  in s 
fotovoltaiko opremi vaško-gasilske domove, kjer bi se vzpodbujalo nastajanje skupnosti, ki 
slonijo na OVE v lokalnem okolju. Sodelovanje v energetskih skupnostih bo na voljo vsem 
končnim odjemalcem, tudi tistim v gospodinjstvih z nizkimi dohodki ali ranljivih 
gospodinjstvih. V ta namen bo na voljo razpis URE – spodbujanje lokalnih energetskih 
skupnosti.  
 
Opredelitev do predloga: 
V občini Moravske Toplice imajo že nekateri javni zavodi in drugi javni objekti izgrajene 
solarne elektrarne. 
V primeru primernega razpisa s tovrstno tematiko pa imamo v okviru Načrta razvojnih 
programov že predviden projekt » OB078-15-000004 Energetska sanacija javnih stavb v 
Občini Moravske Toplice«, ki ga bomo uporabili za prijavo tovrstnega projekta. 
 
6.4. Povečanje finančnih sredstev za športna in kulturna društva 
Občina Moravske Toplice premore številna športna in kulturna društva. Veseli in ponosni 
smo, ko ta društva zastopajo občino in dosegajo vidne rezultate. Občina premore številne 
znane športnike in kulturne delavce in prav je, da jim poleg moralne podpore, priznanje ob 
obletnih dogodkih, nudi tudi materialno podporo. Predvidena sredstva za šport in kulturo so 
že nekaj let (berite proračunov) nespremenjena in minimalna. Ne zagotavljajo osnovnega 
delovanja društva, kaj šele izvajanje programov z dodano vrednostjo. Ob vsej inflaciji, 
dražitvi energentov in drugih izdelkov, ki so potrebni za delovanje društev, je prav, da se za 
20 % povečajo sredstva za osnovno delovanje kulturnih in športnih društev. 
 
Opredelitev do predloga: 
V predlogu proračunov za leto 2023 in 2024 so se sredstva za izvajanje dejavnosti navedenih 
društev povečala v primerjavi z letom 2022 za cca 10%. Izvajanje športne in kulturne 
dejavnosti pa je povezano tudi z investicijami in projekti, ki so se v preteklih letih in se 
predvidevajo tudi v prihodnjih letih financirati iz občinskega proračuna. Tako se v prihodnjih 
letih načrtuje veliko vlaganj na področju športa, kulture, turizma in drugih tovrstnih 
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dejavnosti (večnamenska dvorana), kar pomeni strateški premik za občino Moravske Toplice 
in širšo okolico.  
Iz navedenih razlogov povečanje proračunskih postavk ni možno. 
 
6.5. V obeh proračunih bi bilo potrebno zagotoviti sredstva za podjetniške razpise za 
dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja 
gospodarstva, kot so sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, sofinanciranje  
najemnin poslovnih prostorov, sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih 
mest. 
 
Opredelitev do predloga: 
V predlogu proračunov za leti 2023 in 2024 imamo že proračunsko postavko za predvidene 
tovrstne namene in sicer »049,01,04, Subvencioniranje razvoja obrti in podjetništva« 
Predlagamo, da se navedena proračunska postavka preimenuje v »049,01,04, Vzpodbujanje 
razvoja obrti in podjetništva«  in se poveča iz 5.000,00 EUR na 10.000,00 EUR v letu 2023 
in 2024. V letu 2023 se bo pristopilo k proučitvi možnosti načina vzpodbujanja obrti in 
podjetništva ter kriterijev za dodelitev sredstev mladim podjetnikom v skladu s Slovensko 
zakonodajo.  
Vzpodbujanju razvoja obrti in podjetništva je namenjen tudi projekt » OB78-23-000067 
Ekonomsko poslovna infrastruktura«, ki se na predlog župana uvršča v proračun in NRP. 
 
6.6. Kolikor mi je znano, je KS Bogojina vložila predlog za adaptacijo Kulturne dvorane 
Bogojina. Gre za največjo kulturno dvorano v OMT, v kateri se skozi leto odvijajo številni 
regijski kulturni dogodki (regijska pevska in folklorna revija), drugi kulturni dogodki, občni 
zbori in druge družabne prireditve. Omenjena dvorana je arhitekturno, zvočno in prostorsko 
neprilagojena in  neprimerna za organizacijo vseh navedenih dogodkov, iz sanitarij zaudarja, 
ni primernih garderobnih prostorov, ne avle za druženje in serviranje hrane. Adaptacijo 
dvorane je ne glede na načrtovano izgradnjo športno kulturne dvorane v MT potrebno 
vključiti v NRP za prihodnja leta, saj občina nima dovolj prostorov za večje kulturne 
dogodke, kot se že izvajajo v tej dvorani. Za kulturne objekte bodo na voljo sredstva 
kohezijske politike v okviru prioritete 8.1., 9.1. in 9.2. 
 
Opredelitev do predloga: 
Občina iz proračunskih sredstev vsako leto sofinancira ureditev vsaj enega tovrstnega objekta 
po naseljih (vaško gasilski domovi), kar je predvideno tudi v obeh predlaganih proračunih. 
Zaradi navedenega novega projekta ne predvidevamo. V kolikor pa se najavijo oziroma 
objavijo javni razpisi za sofinanciranje projektov z vsebino, kjer bo možna prijava s 
tovrstnimi projekti, pa bomo predlagali spremembe NRP. 
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6.7. V proračun je potrebno vključiti tudi načrtovanje in pridobitev gradbene 
dokumentacije za obliko institucionalnega varstva starejših. 

 
 
Opredelitev do predloga: 
Občina ima že podpisano pismo o nameri na osnovi katerega bi naj izvajalec javne službe 
varstva starejših občanov na območju občine pristopil k urejanju enote institucionalnega 
varstva starejših. 
 
 
Pripravila: občinska uprava    Predlagatelj: župan Alojz GLAVAČ  


