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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA  
OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETI 2017 IN 2018 

 
I. UVOD 
Proračun Občine Moravske Toplice z Odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 
2017 in za leto 2018 je bil sprejet na 19. redni seji občinskega sveta 23.02.2017. Sam odlok je 
bil objavljen v Uradnem listu RS št. 11/2017 z dne 03.03.2017 in je začel veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  Celotni proračun Občine Moravske Toplice za 
leto 2017 (vsi sestavni deli odloka – splošni del proračuna, posebni del proračuna, načrt 
razvojnih programov Občine Moravske Toplice 2017-2021 ter vse obrazložitve) je objavljen 
na spletni strani Občine Moravske Toplice www.moravske-toplice.si. Za leto 2017 je bilo v 
sprejetem proračunu načrtovanih 7.987.705 EUR skupnih prihodkov in 8.901.661 EUR 
skupnih odhodkov. 
Na 20. redni seji Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, dne 09.05.2017 je bil sprejet 
tudi zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2016 z ugotovitvijo presežka 
proračunske bilance prihodkov in odhodkov ter računa financiranja in računa finančnih 
terjatev in naložb s prerazporeditvami. Zaključni račun je bil objavljen v uradnem listu RS št. 
25/2017 dne 19.05.2017. Sprejeta je bila tudi razporeditev ugotovljenih presežnih sredstev 
proračuna iz leta 2016 ter vključitev le tega v proračun za  leto 2017.  
V mesecu septembru letošnjega leta je župan poročal Občinskemu svetu Občine Moravske 
Toplice o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2017. Poročilo je prikazalo primerjavo 
realizacije s sprejetim oziroma veljavnim proračunom. Sprejeti proračun je proračun, ki ga je 
sprejel občinski svet v mesecu februarju 2017, veljavni proračun pa vsebuje morebitne 
prerazporeditve med proračunskimi postavkami kakor tudi vključuje prerazporeditve 
presežnih sredstev iz preteklega leta po zaključnem računu. 
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017 in Odlok o 
spremembi proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2018 oziroma rebalans proračuna 
občine predlagamo v razpravo in sprejem Občinskemu svetu Občine Moravske Toplice.  
 
Predlagane so spremembe tako na strani prihodkov, kot tudi odhodkov. Ocenjuje se realnost 
prihodkov proračuna v proračunskem letu 2017 in tudi spremembe prihodkov v letu 2018 in 
sicer davčne, nedavčne, kakor tudi možnosti pridobitve kapitalskih in transfernih prihodkov, 
saj je od sprejema proračuna pa do sedaj na prihodke vplivalo kar nekaj dejstev.  
 
Najpomembnejša sprememba na strani prihodkov v letu 2017 je zmanjšanje le teh iz naslova 
javnih razpisov. V letošnjem letu ni bilo javnih razpisov za izvedbo raznih projektov, ki smo jih 
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predvideli s proračunom za leto 2017 oziroma so bile prijave na razpise opravljene, projekti 
pa se bodo začeli izvajati šele v prihodnjem letu, kar je razvidno tudi iz spremembe na 
prihodkovni strani v letu 2018. Sredstva, ki so bila v letu 2017 predvidena za sofinanciranje 
izvajanja projektov kot so projekti podeželja, energetske sanacije stavb, sanacija Dvojezične 
osnovne šole Prosenjakovci, sofinanciranje projekta »Ethos Land« in drugi ter v letu 2017 
niso bila pridobljena, se delno prenašajo v spremembo proračuna za leto 2018 tako na strani 
prihodkov kot tudi na odhodkovni strani, saj se navedeni projekti v letu 2017 tudi niso 
izvajali.  
 
Zaradi zmanjšanja sredstev iz naslova javnih razpisov se posledično z rebalansom proračuna 
za leto 2017 zmanjšuje tudi planirano zadolževanje občine, saj mora občina pri vseh 
sofinanciranih projektih zagotoviti svoj lastni delež v različnih višinah, najmanj pa v višini 
davka na dodano vrednost, ki je v večini sofinanciranih projektov neupravičen strošek, 
medtem ko se zadolževanje v rebalansu proračuna 2018 prav zaradi navedenega tudi 
povečuje.  
 
Ugotavljamo pa tudi, da občina v letu 2017 dosega prihodke iz naslova letnega plana prodaje 
oziroma jih z rebalansom glede na sklenjene pogodbe povečuje za 2%.  
 
Na strani prihodkov pa se usklajujejo tudi prihodki za pokrivanje primerne porabe občine, ki 
so vezani na zakonsko določeno povprečnino in izračune, ki jih je opravilo ministrstvo za 
finance in za katere je osnova Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018. Z novelo 
ZIPRS1718-A, ki je začela veljati 1. julija 2017 (po sprejemu našega proračuna za leti 2017 in 
2018) je bila določena povprečnina za obdobje 1. januar 2017 do 31. december 2017 v višini 
533,50 evrov, ki pa je bila v prej veljavnem ZIPRS1718 določena v višini 530,00 evra. 
Za pripravo spremembe proračuna 2018 pa smo upoštevali predhodne podatke o višini 
primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2018 in 2019 posredovane s strani 
Ministrstva za finance, kjer pa je za leto 2018 upoštevana povprečnina v višini 551 evrov. 
Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018 temelji na 
podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter 
površini občin, kot to določa 13. člen ZFO-1 ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1. 
Tako kot prihodke smo na novo ovrednotili tudi potrebna sredstva za pokrivanje z zakonom 
določenih obveznosti občine, kakor tudi vseh ostalih obveznosti planiranih s proračunom 
občine tako tekočega kot investicijskega značaja.  
Vse večje  spremembe na proračunskih postavkah so opisane v nadaljevanju. V predlogu 
rebalansa pa so upoštevane le najnujnejše spremembe, ki so potrebne zaradi zakonsko 
določenih obveznosti kakor tudi zaradi uskladitve z realno pričakovanimi viri. 
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II. SPLOŠNI DEL  
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
 
A/ 1.  PRIHODKI  
 
Prihodki skupaj s sredstvi iz preteklih let so v predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 
ocenjeni  v skupni višini  8.834.251,98 EUR kar je 99,63% planiranih v sprejetem proračunu, v 
predlogu rebalansa za leto 2018 pa v skupni višini 9.733.383,56 EUR oziroma za 7,5% več od 
prvotno načrtovanih v sprejetem proračunu. 
Posamezne vrste prihodkov, po ekonomski klasifikaciji na nivoju 4 mestnih kontov, 
vključujejo naslednje višine: 
 
Višina načrtovanih in predvidenih sprememb prejemkov proračuna občine v letu 2017: 

Razred Vrsta prihodka 
Veljavni 

proračun 
2017 

Rebalans 
proračuna 

2017 
Razlika  

70 Davčni prihodki 4.956.375,00 4.954.981,00 -1.394,00 
71 Nedavčni prihodki 811.095,00 1.152.338,00 341.243,00 
72 Kapitalski prihodki 518.400,00 533.000,00 14.600,00 
74 Transferni prihodki 1.651.835,00 789.829,64 -862.005,36 
78 Prejeta sredstva iz EU 25.000,00 0 -25.000,00 
  

SKUPAJ PRIHODKI 
OBČINE 7.987.705,00 7.430.148,64 -557.556,36 

V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2017 se skupna višina sprememb 
proračuna na prihodkovni strani zmanjšuje za 557.556,56 EUR, v letu 2018 pa se v 
primerjavi s sprejetim proračunom povečuje za 20.410,14 EUR. 
 
Višina načrtovanih in predvidenih sprememb prejemkov proračuna občine v letu 2018: 

Razred Vrsta prihodka 
Veljavni 
proračun 
2017 

Rebalans 
proračuna 
2017 

Razlika 
70 Davčni prihodki 5.080.430,00 5.176.965,00 96.535,00 
71 Nedavčni prihodki 919.835,00 909.435,00 -10.400,00 
72 Kapitalski prihodki 1.057.351,00 1.057.351,00 0,00 
74 Transferni prihodki 1.782.148,42 1.716.424,56 -65.723,86 
78 Prejeta sredstva iz EU 25.000,00 25.000,00 0 

SKUPAJ PRIHODKI 
OBČINE 8.864.764,42 8.885.174,56 20.410,14 
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70 – DAVČNI PRIHODKI 
 
Več kot polovico (dobrih 66%) prihodkov ustvari občina iz davčnih prihodkov. V to 
skupino uvrščamo vse davčne prihodke in sicer: davke na dohodek in dobiček 
(dohodnina – odstopljen vir občinam), davke na premoženje in davke na blago in 
storitve. V letu 2017 je predvideno skupno zmanjšanje v višini 1.394,00 EUR, v letu 2018 
pa skupno povečanje za 96.535,00 EUR, navezuje pa se na novi izračun pripadajoče 
dohodnine občinam.  
 
700 – Davek na dohodek in dobiček: 3.926.831,00 EUR v letu 2017 in 5.176.965,00 EUR 
v letu 2018. Ministrstvo za finance je občine z  dopisom v mesecu juliju 2017 obvestilo o 
spremembah izračuna primerne porabe občine, zneskov dohodnine in zneskov finančne 
izravnave za leto 2017 in  v mesecu oktobru 2017 o predhodnih izračunih za leto 2018. 
Pri spremembah izračuna primerne porabe občin, dohodnin in finančne izravnave za 
leto 2017 je upoštevana povprečnina v višini 533,50 evrov in pri predhodnih izračunih 
primerne porabe za leto 2018 pa v višini 551 evrov. Izračun primerne porabe občin, 
dohodnine in finančne izravnave za leti 2017 in 2018 temelji na podatkih o številu in 
starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površine občin v 
skladu s 13. Členom ZFO-1 in dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.  
- 7000-Dohodnina; Občini Moravske Toplice tako na področju pripadajočih sredstev iz 
naslova dohodnine v letu 2017 pripada 3.926.831 EUR in v letu 2018 4.162.265 EUR, kar 
je v primerjavi z letom 2017 več za dobrih 235.000 EUR. Na podlagi novih izračunov 
temu primerno zmanjšujemo plan sredstev v letu 2017 in povečujemo v letu 2018. 
 
703-Davki na premoženje: 446.150 EUR v predlogu rebalansa za leto 2017 in 413.700 
EUR v predlogu rebalansa za leto 2018. 
 
- 7030 Davki na nepremičnine v višini 326.000 EUR v letu 2017 in 292.600 EUR v letu 
2018. Med davke na nepremičnine spada nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 
ki se ocenjuje na podlagi realiziranih podatkov v letošnjem letu ter na podlagi odmernih 
odločb, ki jih je v letu 2017 izdala Finančna uprava Murska Sobota. V letu 2018 se 
navedeni prihodki zmanjšujejo na osnovi novega decembra 2017 sprejetega Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Moravske Toplice. Ker bi naj  
prihajalo do prevelikih razlik v višini nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča v 
goričkem delu občine, se je za nezazidana stavbna zemljišča za stanovanjski namen na 
območju I in II, določila maksimalna velikost nezazidanega stavbnega zemljišča, za 
katera se plačuje nadomestilo 400 m2 (namesto predlaganih 700 m2). 
- 7030 Davki na dediščine in darila: V letu 2017 se ocenjujejo na 20.100 EUR v letu 2018 
pa na 31.000 EUR. Z rebalansom se davek na dediščine in darila v primerjavi s planom 
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2017 povečuje iz 10.300 EUR na 20.100 EUR, saj se glede na realizacijo v enajstih 
mesecih letošnjega leta pričakuje, da bo planirana višina za leto 2017 višja, kot smo 
načrtovali. Navedeno dajatev je zelo težko predvideti, saj  davek obdavčuje 
premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali 
darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve je 
tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot darilo, ali 
dediščino, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih 
oseb.  
V letu 2018 se navedeni dohodki ocenjujejo v višini 31.000 EUR tako kot je bilo 
načrtovano ob sprejemu proračuna.   
Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar), 
premoženjske in druge stvarne pravice.  
 
- 7030 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 100.050 EUR v 
letu 2017 in 90.100 EUR v letu 2018. Navedeni davki se tako z rebalansom za leto 2017 
kot tudi za leto 2018 povečujejo. Navedeni davki so odvisni predvsem od prometa z 
nepremičninami. 
Pri prodaji nepremičnine gre za odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini in v 
primeru, da pri prodaji ni bil obračunan ali plačan davek na dodano vrednost, se davek 
odmeri po določbah Zakona o davku na promet nepremičnin. Za prenos nepremičnin se 
šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo. Pri zamenjavi nepremičnine je davčni 
zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi za vrednost nepremičnine, ki jo odtuji. 
 
704 – Domači davki na blago in storitve: 582.000 EUR v letu 2017 in 601.000 EUR v letu 
2018.  

 - 7044 Davki na posebne storitve  v 4.000 EUR v letu 2017 in v višini 5.000 EUR v letu 
2018. Davki na posebne storitve so davki povezani z dobičkom od iger na srečo. Višina 
teh davkov in je odvisna od prejetih dobičkov od iger na srečo. 

  
- 7047 Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev v višini 578.000,00 EUR v letu 
2017 in 596.000 EUR v letu 2018. 
Drugi davki se z rebalansom zmanjšujejo za 1,4% v primerjavi z veljavnim planom za leto 
2017, medtem ko se z rebalansom za leto 2018 povečujejo za 1,7 % v primerjavi s sprejetim 
planom za leto 2018. Povečujejo pa se tudi v primerjavi z letom 2017 in sicer za 3%. V okvir 
navedenih davkov se kot najpomembnejši razvrščajo : 

-  Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
-  Turistična taksa ter 
-  Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.  
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Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bila za leto 
2017 v proračunu planirana v višini 100.000 EUR in se z rebalansom zmanjšuje na 80.000 
EUR s tem da se v letu 2018 ta dajatev ne spreminja v primerjavi s planirano. Na podlagi 
Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se 
okoljska dajatev plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V njej so 
določeni vrste onesnaževanja, za katere se plačuje okoljska dajatev, osnove za obračun 
okoljske dajatve, njena višina in način obračunavanja, obveznosti zavezancev in plačnikov za 
posamezno vrsto okoljske dajatve in prejemniki okoljske dajatve.  
Okoljska dajatev se plačuje za dve vrsti odpadnih vod:  
- industrijsko odpadno vodo,  
- komunalno odpadno vodo.  
 

Turistična taksa je največji vir v okviru navedenih dajatev v višini 490.000,00 EUR v letu 
2017 in prav toliko v letu 2018. V primerjavi s planiranimi sredstvi v obeh letih se  povečuje  
za 2%. Glede na dosedanjo realizacijo se ocenjuje, da bo navedena taksa do konca leta 
vplačana vsaj v predvideni višini. 
 
71 – NEDAVČNI PRIHODKI 

Nedavčni prihodki predstavljajo prihodke ustvarjene pri: udeležbi na dobičku in prihodkih 
od premoženja, taksah in pristojbinah, denarnih kaznih, prihodkih od prodaje blaga in 
storitev ter drugi nedavčni prihodki. Obseg nedavčnih prihodkov se s predlaganim 
rebalansom za leto 2017 povečuje za dobrih 341.000 EUR, za leto 2018 pa se v primerjavi s 
planiranimi prihodki zmanjšuje za 10.400 EUR. 
 
710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja se v letu 2017 predvidevajo v višini 
702.175 EUR in v letu 2018 v višini 614.175 EUR. 

 
-7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih inštitucij se planira v višini do 
sedaj realiziranega dobička iz leta 2016 javnega podjetja Saubermacher& Komunala Murska 
Sobota v višini 13.865,72 EUR, ter dobička iz preteklih let pri Pomurskih lekarnah v višini 
94.860,00 EUR. 
  
- 7103 Prihodki od premoženja se z rebalansom 2017 planirajo v višini 592.625 EUR, za leto 
2018 pa 613.875 EUR.  
To so prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od najemnin za stanovanje, 
prihodki od najemnin in zakupnin za zemljišča, prihodki iz naslova poslovnega najema 
gospodarske infrastrukture, ki jo občina daje v najem gospodarskim javnim službam, 
koncesijske dajatve  iz naslova podeljenih koncesij ter prihodki iz naslova nadomestila za 
služnost.  
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711- Takse in pristojbine  
- 7111 Upravne takse in pristojbine; Prihodki od plačil upravnih taks in pristojbin se z 
rebalansom 2017 in tudi za leto 2018 določajo na višino  8.000,00 EUR. 
 
712- Denarne kazni 
- 7120 Globe in druge denarne kazni se planirajo v višini 9.000,00 EUR v letu 2017 in v letu 
2018. Sem se razvršča nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo ter globe in povprečnine za 
prekrške 
 
713- Prihodki od prodaje blaga in storitev 
- 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev  se z rebalansom določijo  v višini 1.000,00 EUR 
in so ocenjeni glede na dosedanjo realizacijo. 
 

714- Drugi nedavčni prihodki 
- 7141 Drugi nedavčni prihodki se z rebalansom 2017 povečujejo na 431.163 EUR, kar 
predstavlja za 75,9 % več od planiranih sredstev. Do povečanja prihaja v okviru namenskih 
sredstev iz naslova  odškodnin, ki se povečujejo kar za pet krat. Do povečanja prihaja zaradi 
izplačil odškodnin po neurju, ki je občino prizadelo v mesecu avgustu letošnjega leta. 
Največjo škodo je utrpela Osnovna Šola Bogojina. Za sanacijo škode po neurju na tej šoli 
smo prejeli akontacijo za poravnavo škode v višini 62.000 EUR. Višina sredstev odškodnin je 
ocenjena na podlagi dosedanje realizacije v letu 2017. 
 
72 – KAPITALSKI PRIHODKI 
 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Na osnovi programa razpolaganja za leto 2017 je občina pristopila k prodaji nepremičnin – 
objekta »Oaza zdravja« v Mlajtincih. Občina Moravske Toplice je tako 10.8.2017 objavila 
javno dražbo za prodajo nepremičnin v k.o. Mlajtinci, h kateri ni pristopil noben dražitelj. 
Zato je bila na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti, ki določa, da se lahko v primeru, da je bila javna dražba neuspešna, 
sklene neposredna pogodba najpozneje do preteka treh mesecev od dneva, ko se je 
izkazalo, da je bila neuspešna, 17.10.2017 sklenjena prodajna pogodba.  
V letu 2017 je občinska uprava v skladu s programom nabavila novo službeno vozilo. Ker je 
bilo staro dotrajano je bilo po ocenjeni vrednosti tudi prodano. Prav tako je bi prodan stari 
fotokopirni stroj in zamenjan z novejšim.  
 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 
Predvidena sredstva v proračunu za leto 2017 iz naslova prodaje kmetijskih in stavbnih 
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zemljišč se zmanjšujejo za 211.400 EUR, saj občina v letu 2017 ni prodala premoženja v 
takem obsegu, kot je  načrtovala s programom razpolaganja premoženja. 
 
74 – TRANSFERNI PRIHODKI 
 
Transferni prihodki predstavljajo zelo pomembno skupino prihodkov občinskega 
proračuna v letu 2017. Od vseh transfernih prihodkov odpade največ na prejeta sredstva iz  
državnega proračuna. Transferni prihodki se s predlaganim rebalansom 2017 zmanjšujejo 
skupno za 862.005 EUR, v letu 2018 pa za 65.724 EUR. Navedeno zmanjšanje sredstev 
plana v letu 2017 se navezuje na projekte, katerih izvedba je bila planirana že v letu 2017 
in do nje ni prišlo oziroma sploh ne bodo izvajani. Določeni projekti se prenašajo v leto 
2018. Podroben pregled projektov iz naslova javnih razpisov je prikazan v tabeli »Rebalans 
prihodkov proračuna občine 2017 in 2018. 
 
- 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 529.637,64 EUR in se z rebalansom 
za leto 2017 zmanjšujejo za 33,94%. V tem proračunskem letu niso pridobljena sredstva in 
posledično ne bo prišlo do izvedbe projekta kot je ureditev Dvojezične osnovne šole 
Prosenjakovci, komasacije oziroma agromelioracije, projekti podeželja  in tudi še za 
nekaterih manjših projektov. 
Pregled posameznih projektov je razviden iz priložene tabele »REBALANS prihodkov 
proračuna občine za leto 2017«.  
Za leto 2018 se v rebalansu načrtujejo sredstva v višini 1.092.986 EUR in se v primerjavi s 
sprejetim proračunom za leto 2018 povečujejo za 14%. Do povečanja prihaja zaradi 
nerealiziranih projektov v letu 2017, ki se pa vključujejo v leto 2018. 

 
- 7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti, se z rebalansom za leto 2017 
zmanjšujejo za 44.600 EUR, predvsem zaradi neizpolnjevanje oziroma neplačevanja 
obveznosti Občine Gornji Petrovci za izvajanje služb Medobčinske inšpekcije in redarstva. 
Z rebalansom za leto 2018 pa se navedena sredstva ponovno povečujejo, saj 
predvidevamo, da bodo občine poravnale svoje zapadle dolgove, hkrati pa se povečujejo 
tudi stroški Medobčinskih inšpekcij in redarstva. 
 
- 7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov - tako v letu 2017 kot v letu 2018 so 
planirana sredstva iz naslova javnega razpisa Fundacije za šport za investicije v športne 
objekte, kjer predvidevamo vsako leto prijavo na razpis z dvema projektoma.  
 
- 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih 
skladov se z rebalansom zmanjšujejo in so planirana le višini 87.953 EUR, v letu 2018 pa v 
višini 387.637,56 EUR. V letu 2017 so namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja projekta 
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»Green Excercise«. Za ostale projekte, ki smo jih predvideli s proračunom v letu 2017 ni 
bilo objavljenih razpisov oziroma so bili pa se bodo projekti izvajali v letu 2018. Pri 
projektu Ethos Land nismo uspeli s prijavo, zato se projekt tudi ne bo izvajal in ne bo 
financiranja. 

 
A/ 2 STRUKTURA PRIHODKOV IN UGOTOVITVE 
 

  Veljavni plan % Rebalans % 2017 2017 
  1 2 3 4 

davčni prihodki 4.956.375 62 4.954.981 67 
nedavčni prihodki 811.095 10 1.152.338 16 
kapitalski prihodki 518.400 6 533.000 7 
prejete donacije 0 0 0 0 
transferni prihodki 1.676.835 21 789.830 11 
prejeta sredstva iz EU 25.000 0 0 0 
skupaj 7.987.705 100 7.430.149 100 

  Veljavni plan % Rebalans % 2018 2018 
  1 2 3 4 

davčni prihodki 5.080.430 57 5.176.965 58 
nedavčni prihodki 919.835 10 909.435 10 
kapitalski prihodki 1.057.351 12 1.057.351 12 
prejete donacije 0 0 0 0 
transferni prihodki 1.782.148 20 1.716.424 19 
prejeta sredstva iz EU 25.000 0 25.000 0 
skupaj 8.864.764 100 8.885.175 100 

 
- Davčni prihodki predstavljajo v predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 kot tudi za 

leto 2018 večji delež v skupnih prihodkih kot v sprejetem proračunu, kar pomeni, če 
izvzamemo dohodnino, ki je vir primerne porabe, se delež izvirnih prihodkov proračuna 
občine v primerjavi s sprejetim proračunom povečuje na račun zmanjševanja nedavčnih 
in transfernih prihodkov. 

 
- Nedavčni prihodki predstavljajo v predlogu rebalansa 2017 163 % v vseh prihodkih in se v 

primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo na račun povečanja vira iz naslova 
sredstev odškodnin, komunalnega prispevka in prihodkov s strani občanov iz naslova 



 ___________________________________________________________________________ 

10 
 

sofinanciranja investicij. Delež nedavčnih prihodkov v letu 2018 ostaja v višini 10% vseh 
prihodkov proračuna. 

 
- Kapitalski prihodki predstavljajo v predlogu rebalansa za leto 2017 7% vseh prihodkov, v 

letu 2018 pa 10%. Kapitalski prihodki nastajajo v postopkih prodaje premoženja na 
osnovi Programa razpolaganja s stvarnim premoženjem.  

 
- Transferni prihodki predstavljajo v predlogu rebalansa za leto 2017  11 % za leto 2018 pa 

20% vseh prihodkov, kar je v letu 2017 manj kot smo načrtovali v planu proračuna, v letu 
2018 pa ostaja v predvidenem deležu. Razlog za zmanjševanje navedenih prihodkov je 
samo v ne realizaciji projektov, ki so bili planirani kot projekti, ki se sofinancirajo s strani 
državnega proračuna oziroma evropskih sredstev. 
 

Skupni prihodki se v bilanci prihodkov in odhodkov v predlaganem rebalansu za leto 2017 
tako zmanjšujejo na 7.430.148,64 EUR, v letu 2018 pa se povečujejo na 8.885.174,56 EUR. V 
teh prihodkih pa so po klasifikaciji vključeni tudi prihodki vseh krajevnih skupnosti, ki so po 
posameznih krajevnih skupnostih razvidni v tabeli »REBALANS prihodkov proračuna Občine 
Moravske Toplice 2017 in 2018«. 
 
A/ 3  ODHODKI 
 
Višina načrtovanih in predlaganih odhodkov v proračunih Občine Moravske Toplice za leti 
2017 in 2018  
 

Vrsta odhodka Veljavni plan Rebalans Razlika     
  2017 2017  3-2 
    1 2 3 

40 Tekoči odhodki 2.727.085,55 2.613.325,04 -113.760,51 
41 Tekoči transferi 3.081.032,22 2.747.560,66 -333.471,56 
42 Investicisji odhodki 3.767.120,81 2.872.202,12 -894.918,69 
43 

Investicisjki 
transferi 172.284,95 169.284,95 -3.000,00 

  skupaj 9.747.523,53 8.402.372,77 -1.345.150,76 
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  Vrsta odhodka Sprejeti plan Rebalans Razlika     
  2018 2018  3-2 
    1 2 3 

40 Tekoči odhodki 2.660.127,75 2.811.531,55 151.403,80 
41 Tekoči transferi 3.001.908,67 2.732.790,00 -269.118,67 
42 Investicisji odhodki 3.141.978,00 3.979.208,01 837.230,01 
43 

Investicisjki 
transferi 126.854,00 129.854,00 3.000,00 

  skupaj 8.930.868,42 9.653.383,56 722.515,14 
 
V nadaljevanju predstavljamo ključne spremembe odhodkov v primerjavi z načrtovanimi po 
ekonomski klasifikaciji (Odhodki pojasnjeni v nadaljevanju vključujejo tako spremembe 
odhodkov krajevnih skupnosti  kot odhodke na ostalih področij delovanja občine, kjer je 
prišlo do sprememb). 
V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2017 se skupna višina proračuna na odhodkovni 
strani zmanjšuje  za 1.345.150,76 EUR, v letu 2018 pa se v primerjavi s sprejetim proračunom 
za leto 2018 skupna višin odhodkov povečuje za 722.515,14 EUR 
 
40 – TEKOČI ODHODKI 
 
Tekoči odhodki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih 
izdatkov za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolga ter sredstva izločena v 
rezerve. Višina tekočih odhodkov se z sprejetim proračunom Občine  Moravske Toplice za 
leto 2017 zmanjšuje za 113.760 EUR, za leto 2018 pa se višina tekočih odhodkov povečuje za 
151.403 EUR. 
 
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim  
Plače in drugi izdatki zaposlenih vključujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v 
okviru skupine kontov 400. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, so 
bili upoštevani makroekonomski in fiskalni okviri vlade ter predpisi, ki določajo pravice 
zaposlenih do plače, povračil in nadomestil. Sredstva za plače so bila načrtovana skladno z 
načrtovano strukturo zaposlenih in v mejah, ki jih dopuščajo kadrovski načrti proračunskih 
uporabnikov v višini 486.836 EUR v letu 2017 in 504.117 EUR v letu 2018.  
Z rebalansom proračuna za leto 2017 se sredstva za plače zmanjšujejo zaradi manjšega 
števila zaposlenih v občinski upravi, kot je bilo načrtovano s kadrovskim načrtom. Prav tako 
so bili stroški plač nižji pri izvajanju javnih del, ki so bila načrtovana in so potekala preko 
občine. Z rebalansom za leto 2018 pa se sredstva za izplačilo plač povečujejo za 10% v 
primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2018. Do povečanja prihaja zaradi uresničitve 
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dodatne zaposlitve računovodje na občinski upravi v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom 
že v letu 2017, kakor tudi zaradi odprave plačnih anomalij v letu 2017.  
Do odprave plačnih anomalij je prišlo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov 
dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) in 5. člena Aneksa št. 3 h 
Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih 
lokalnih skupnosti – tarifni del. Večina delovnih mest plačne skupine J do 26. plačnega 
razreda se v izhodišču povišuje za 1 ali 2 plačna razreda; nekatera najnižje ovrednotena 
delovna mesta pa se povišujejo za 3 plačne razrede. Javni uslužbenci na delovnih mestih, ki 
so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, so pridobili pravico do izplačila višje plače s 
1.7.2017; drugi javni uslužbenci pa s 1.10.2017. Navedenih sredstev občina ni imela 
planiranih ne v proračunu za leto 2017 in ne v proračunu za leto 2018. 
 
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost  
Prispevki delodajalca za socialno varnost konti skupine 401 vsebujejo sredstva za plačilo 
obveznosti delodajalca za prispevke za socialno varnost zaposlenih v občinski upravi in 
Medobčinski inšpekciji in redarstvu. Višina sredstev je načrtovana glede na obstoječe 
prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. V okviru skupine 
kontov 401, kjer se izkazujejo prispevki za socialno varnost, se zagotavljajo tudi sredstva za 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev. Višina 
sredstev se z rebalansi za leto 2017 in 2018 usklajuje glede na višino planiranih izplačil za 
plače. 
 
402 - Izdatki za blago in storitve  
Podskupina odhodkov za blago in storitve se namenja za plačilo dobavljenega blaga in 
opravljenih storitev za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za 
energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena 
potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in 
odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Sredstva so 
z  rebalansom 2017 planirana v višini 2.046.488,04 EUR in se v primerjavi z veljavnim planom 
zmanjšujejo za 2% , v letu 2018 pa se povečujejo za 4%. 
 
403 - Plačila domačih obresti 
Sredstva za plačila domačih obresti se z rebalansom 2017 zmanjšujejo na 1.225 EUR, saj se 
občina v letu 2017 ni zadolževala v takem obsegu, kot je prvotno načrtovala. V letu 2018 pa 
ostajajo plačila obresti v predvideni višini.  
 
409 – Rezerve 
To je stalna proračunska rezerva za naravne nesreče, ki je planirana v skladu z ZJF, ki v 49. 
členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko 
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rezervo, medtem ko spodnja meja ni določena. Splošna proračunska rezervacija je planirana 
v skladu z 42. členom ZJF in je namenjena za naloge občine, ki jih ob sestavljanju proračuna 
ni bilo mogoče predvideti in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog, ter sredstva 
proračunskih skladov, kjer se združujejo sredstva v višini 50% najemnine od CERO Puconci za 
nove investicije. Z rebalansom 2017 se sredstva rezerv zmanjšujejo iz 35.000 EUR na 26.000 
EUR. Zmanjšuje se splošna proračunska rezervacija in pa sredstva proračunskih skladov. Leto 
2018 ostaja nespremenjeno, kot je bilo prvotno načrtovano. 
 
41 TEKOČI TRANSFERI 
 
Ta skupina odhodkov smiselno vključuje plačila za katera občina kot plačnik neposredno ne 
prejme v plačilo materiala ali storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali 
splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferi in subvencije izvajalcem 
javnih služb s področja družbenih dejavnosti (izobraževanje, kultura, šport, zdravstvo), 
transferi posameznikom predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov 
učencev v šolo, študijske pomoči, pokrivanje razlike med ceno programa v vrtcih in plačilom 
staršev, refundacija oskrbnih stroškov v socialnih ustanovah, izplačila družinskim 
pomočnikom idr.. Podrobno so stroški prikazani v posebnem delu in opisani v obrazložitvi 
posebnega dela proračuna. 
Z rebalansom proračuna za leto 2017 in 2018 je predvideno zmanjšanje tekočih transferov za 
11% oziroma 9% v primerjavi z veljavnim oziroma sprejetim proračunom. 
 
410 – Subvencije 
Subvencije javnim in privatnim podjetjem ter osebam so nepovratna sredstva, dana javnim 
in privatnim podjetjem, katerih prihodki ne pokrivajo odhodkov, podpora podjetniškemu 
sektorju, subvencioniranje cen, obresti in podobno. V letu 2017 in 2018 so načrtovana 
subvencioniranja v kmetijstvu - kompleksne subvencije v kmetijstvu ter subvencija javnim 
podjetjem, ki pa pomeni subvencioniranje omrežnine (cen) javne infrastrukture -  vodovoda 
in kanalizacije.  
Z rebalansom 2017 se načrtovane subvencije zmanjšujejo predvsem pri višini subvencij iz 
naslova omrežnine za kanalizacije in se predvideva v pričakovani višini do konca leta 2017. 
Leto 2018 ostaja nespremenjeno. 
 
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so razvrščeni v naslednje 
kategorije: transferi nezaposlenim, družinski prejemki in starševska nadomestila, štipendije 
ter drugi transferi posameznikom. Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in 
način usklajevanja urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v 
proračunskem letu je odvisen od gibanja števila upravičencev in načina usklajevanja višine 
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prejemka. V proračunu so plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in 
gospodinjstev in predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno 
nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. Planirani odhodki so za 
regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in 
plačili staršev, regresiranje prevozov v šolo in drugi transferi posameznikom in 
gospodinjstvom.  
Transferi posameznikom in gospodinjstvom pomenijo zakonsko obveznost občine. Ob 
analiziranju proračunske porabe ugotavljamo, da se ti odhodki iz leta v leto povečujejo. 
Z rebalansom proračuna za leto 2017 se transferni prihodki nekoliko povečujejo, povečujejo 
pa se tudi v letu 2018. Predvsem se povečujejo družinski prejemki in starševska nadomestila,  
kamor se razvršča pomoč staršem ob rojstvu otroka. 
 
412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Neprofitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička 
(dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in druge neprofitne organizacije). S 
predlaganim rebalansom 2017 in 2018 je predvideno zmanjšanje obsega plana v višini 
185.080 EUR v letu 2017 in v višini 166.620 EUR v letu 2018. Načrtovana sredstva, ki se z 
rebalansom zmanjšujejo so povezana s financiranjem in izvajanjem projekta »Ethos Land«, ki 
ga v letu 2017 in 2018 ne bo. 
 
413 - Drugi tekoči domači transferi 
Drugi tekoči domači transferi so namenjeni za tekoče transfere občinam, tekoče transfere v 
sklade socialnega zavarovanja, to so prispevki edinega vira, ki jih občina plačuje za svoje 
občane, tekoči transferi v javne zavode - Vrtci Občine Moravske Toplice in ostali vrtci, v 
katere so vključeni otroci iz naše občine, OŠ Bogojina, DOŠ Prosenjakovci in OŠ Fokovci - 
materialni stroški in nadstandardni programi, Glasbena šola Murska Sobota in Beltinci, 
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota in drugi proračunski porabniki. Sredstva so 
planirana na podlagi potreb, ki so jih javni zavodi posredovali občini. 
 
Od vseh tekočih transferov se tudi z rebalansom proračuna za 2017 največ sredstev namenja 
za transfere v javne zavode in sicer v višini 1.268.754 EUR ter v letu 2018 v višini 1.138.730 
EUR.  
 
414 – Tekoči transferi v tujino 
Sredstva kot tekoče transferje v tujino z rebalansom 2017 in 2018 ne planiramo več, saj so 
bila v okviru projekta »Ethos Land« namenjena za plačilo oziroma kot transfer projektnim 
partnerjem. Ker pa se navedeni projekt ne bo izvajal se tudi ti stroški v rebalansih ne 
planirajo.  
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
 
Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, 
prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradenj, rekonstrukcije in adaptacije 
ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev projektne dokumentacije 
ter zagotavljanja sredstev za nadzore pri investicijah. 
Investicijski odhodki so namenjeni za povečanje in ohranjanje realnega premoženja države 
oziroma lokalne skupnosti. 
Z predlogom rebalansa za leto 2017 se le ti odhodki zmanjšujejo za 24%, s tem da se pa 
povečujejo v letu 2018 za 26 % v primerjavi s planiranimi sredstvi za ta namen, saj se 
posamezni projekti, ki v letu 2017 niso bili izvedeni, prenašajo v proračun leta 2018. 
Podroben prikaz investicijskih odhodkov je obrazložen v nadaljevanju pri rebalansu načrta 
razvojnih programov 2017 in 2018. 
 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
 
Investicijski transferi so odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov 
sredstev, to je za nakup, gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi se 
namenjajo javnim zavodom, javnim podjetjem v lasti občine, drugim izvajalcem javnih služb, 
ki niso posredni proračunski uporabniki in investicijski transferi občinam in predstavljajo 
nepovratna sredstva prejemnikom. Izkazujejo se na kontih skupine 43. 
Z rebalansom proračuna se zmanjšujejo investicijski transferi občinam, medtem ko ostali 
investicijski transferi ostajajo nespremenjeni. 
 
Tako so odhodki v predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 planirani v skupni višini 
8.402.372,77 EUR  in v predlogu rebalansa za leto 2018 v višini 9.653.383,56 EUR.  
 
A/4 STRUKTURA ODHODKOV IN UGOTOVITVE 
 

  
Veljavni 

plan % Rebalans % 
2017 2017 

  1 2 3 4 
tekoči odhodki 2.727.086 28 2.613.325 31 
tekoči transferi 3.081.032 32 2.747.561 33 
investicijski odhodki 3.767.121 39 2.872.202 34 
investicijski transferi 172.285 2 169.285 2 
skupaj 9.747.524 100 8.402.373 100 
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Veljavni 

plan % Rebalans % 
2018 2018 

  1 2 3 4 
tekoči odhodki 2.660.128 30 2.811.532 29 
tekoči transferi 3.001.909 34 2.732.790 28 
investicijski odhodki 3.141.978 35 3.979.208 41 
investicijski transferi 126.854 1 129.854 1 
skupaj 8.930.868 100 9.653.384 100 

 
Ugotovitve: 
- Tekoči odhodki predstavljajo v predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 v skupnih 

odhodkih 31%, kar je za 3% več kot v veljavnem planu, v absolutnem znesku pa so se 
zmanjšali za 113.761 EUR. V predlogu rebalansa za leto 2018 se delež tekočih odhodkov 
v primerjavi s planiranimi zmanjšuje iz 30% na 29%, v nominalnih zneskih pa se tekoči 
odhodki v rebalansu povečujejo za 151.400 EUR. 
 

- Tudi delež tekočih transferov se v predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 v skupnih 
odhodkih povečuje iz 32% na 33%. Višina tekočih transferov v predlogu rebalansa znaša 
2.747.561 EUR. V letu 2018 pa je situacija ravno obratna. Delež tekočih transferov se z 
rebalansom zmanjšuje iz 34% na 28% celotnega proračuna za leto 2018. 

 
- Investicijski odhodki predstavljajo v predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 kljub 

zmanjšanju 34% oziroma 2.872.202 EUR. Zmanjšanje investicijskih odhodkov je povezano 
z zmanjšanjem transfernih prihodkov, ki so bili planirani za ureditev Dvojezične osnovne 
šole Prosenjakovci ter za sofinanciranje drugih investicijskih projektov. V letu 2018 pa se 
delež investicijskih odhodkov povečuje iz 35% v sprejetem proračunu na 41% v 
predlaganem rebalansu.  

 
- Investicijski transferi predstavljajo v predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 2% in v 

rebalansu proračuna 2018 1% in ostajajo v istem deležu, kot so bili prvotno načrtovani. 
 
Podrobna obrazložitev sprememb na odhodkovni strani predlaganega rebalansa proračuna 
občine za leto 2017 in 2018  je podana v obrazložitvi posebnega dela proračuna.  
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Občina ne predvideva v letu 2017 in tudi ne v letu 2018 prihodkov iz naslova prodaje 
kapitalskih deležev, zato ne izkazuje računa finančnih terjatev in naložb. 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
 
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 
Občina je s sprejemom proračuna načrtovala dolgoročno zadolževanje v višini 879.156 EUR. 
Ker pa bo realizacija planiranih projektov v proračunskem letu realizirana nižje, kot je bila 
planirana, se v proračunskem letu predvideva le zadolževanje pri državnem proračunu v 
višini 233.970,89 EUR v skladu z Zakonom o financiranju občin in Zakonom o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018. 
V letu 2018 je občina načrtovala zadolževanje le pri državnem proračunu v višini 186.104 
EUR na podlagi zgoraj omenjenih zakonov. Ker pa se določene investicije in projekti v letu 
2017 niso mogli izvesti se le ti prenašajo v leto 2018. Prav tako je potrebno zagotoviti vir 
financiranja in sicer se z rebalansom predvideva dodatno zadolževanje v višini 272.105 EUR .  
 
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 
 V letu 2017 se z rebalansom planirajo le odplačila dela glavnice v skladu z anuitetnim 
načrtom za že najeti kredit pri Regionalnem razvojnem skladu v skupni vrednosti 50.000,00 
EUR. V letu 2018 pa se planira dodatno odplačilo kredita, ki je bil v letu 2017 najet pri 
državnem proračunu in morebitnega kredita iz leta 2018. 
 
D. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 
 
V predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 se upošteva dejanski saldo sredstev na računu 
proračuna na dan 31.12.2016, ki je znašal 1.174.432,45 EUR. Stanje sredstev na računih na 
dan 31.12. preteklega leta, ki je bilo ugotovljeno po zaključnem računu proračuna Občine 
Moravske Toplice za leto 2016 se namenja za pokrivanje primanjkljaja v bilanci prihodkov in 
odhodkov proračuna občine 2017, v katero so vključene tudi vse prenesene obveznosti in 
terjatve iz leta 2016, ugotovljene z zaključnim računom proračuna občine za leto 2016.   
Z upoštevanjem navedenega dejanskega stanja se z rebalansom proračuna ugotavlja 
presežek stanja sredstev na računih v višini 386.179,21 EUR. Ocenjeni presežek v višini 
390.000,00 EUR se prenaša kot stanje sredstev na računih v leto 2018. 
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III. POSEBNI DEL  
 
S predlaganim rebalansom so pravice porabe na nekaterih proračunskih postavkah znotraj 
finančnih načrtov spremenjene. 
V nadaljevanju je prikazana tabela posebnega dela proračuna »Rebalans proračuna 2017 in 
2018«, ki vsebuje naslednje stolpce: 
 - Veljavni plan 2017 

- Realizacija do novembra 2017 
 - Predlog rebalansa 2017 

- Sprejeti plan 2018 
 - Predlog rebalansa 2018 
 - Indeks predlog rebalansa 2017/ veljavni plan 2017 

- Indeks predlog rebalansa 2018/ sprejeti plan 2018. 
 

Kot je bilo že  omenjeno v uvodu, predlagani rebalans ne posega bistveno v prerazporeditve 
pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj proračunskih uporabnikov, oziroma 
med uporabniki proračuna. Z rebalansom predlagane spremembe se nanašajo izključno na 
posamezne proračunske postavke, predvsem na področju investicij. Pri ostalih proračunskih 
postavkah gre zgolj za uskladitve z dejanskim oziroma s pričakovanim stanjem. 
 
A. Občinski svet 
S predlaganim rebalansom za leto 2017 se višina planiranih pravic porabe pri navedenem 
proračunskem uporabniku-»Občinskem svetu« povečuje za 1,78%. Do povečanja prihaja pri 
proračunski postavki namenjeni za pokrivanje stroškov volitev, ki se povečuje za 1.420 EUR 
zaradi pokrivanja stroškov občinske volilne komisije. V letu 2018 sredstva ostajajo v 
načrtovani višini. 
 
C. Župan, podžupan 
Višina sredstev z rebalansom 2017 na proračunskih postavkah znotraj proračunskega 
uporabnika ostaja nespremenjena oziroma se usklajuje s pričakovanimi stroški do konca leta 
2017, razen pri proračunski postavki »Nadomestilo podžupanu«, ki se povečuje v letu 2017 
za 63,7%, v letu 2018 pa za 90,48% v primerjavi s planiranimi sredstvi. Do povečanja prihaja 
zaradi imenovanja drugega podžupana, ki je funkcijo nastopil 10.05.2017. 
 
D. Nadzorni odbor 
Sredstva namenjena za delovanje Nadzornega odbora občine se z rebalansom 2017 in 2018 
povečujejo glede na opravljene nadzore v letu 2017 in predvidevanja za leto 2018, ki 
temeljijo na podatkih iz leta 2017.  
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E. Občina-občinska uprava 
S predlaganim rebalansom 2017 se spreminja – znižuje pravica porabe pri navedenem 
proračunskem uporabniku, ki vključuje celotno porabo občine in sicer: 
 - ekonomsko in fiskalno administracijo 
 - skupne administrativne službe in splošne javne storitve 
 - lokalno samoupravo 
 - obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih 
 - notranje zadeve 
 - trg dela in delovne pogoje 
 - kmetijstvo, gozdarstvo  
 - promet, prometno infrastrukturo in komunikacije 
 - gospodarstvo 
 - varovanje okolja in naravne dediščine 
 - prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 
 - zdravstveno varstvo 
 - kulturo, šport in nevladne organizacije 
 - izobraževanje 
 - socialno varstvo 
 - servisiranje javnega dolga ter 
 - intervencijske programe in obveznosti 
 
na 7.946.600,77 EUR oziroma za 15,30%. Z rebalansom za leto 2018 pa se pri navedenem 
proračunskem uporabniku pravica porabe povečuje iz 8.534.657,42 EUR na 9.196.662,56 
EUR. 
 
02-Ekonomska in fiskalna administracija 
Z rebalansom za leto 2017 in 2018 se stroški povečujejo na osnovi zaračunanih provizij v 
skladu z vsakokrat veljavnimi tarifami bank oziroma Banke Slovenije. 
 
03-Zunanja politika in mednarodna pomoč 
Mednarodno sodelovanje občin je predvideno v okviru programa Evropa za državljane. 
Namen je združiti različne ciljne skupine udeležencev (civilna družba, nevladne organizacije, 
lokalne skupnosti, predstavniki manjšin), da razmislijo o različnih problematikah in se 
seznanijo z dobrimi praksami ter obenem okusijo kulturno raznolikost. Naloga projekta je 
narediti uspešno promocijo območja Občine Moravske Toplice v turističnem, gospodarskem 
in družbenem pogledu. 
Ker v letu 2017 ni bilo prijave projekta, ga z rebalansom 2017 tudi ne planiramo. Projekt pa 
ostaja v proračunu za leto 2018 s sredstvi sofinanciranja iz naslova evropskih projektov. 
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04 –Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 
V okviru navedenega področja proračunske porabe se s predlogom rebalansa 2017 višina 
sredstev zmanjšuje za 4,5%. Do zmanjšanja v letu 2017 prihaja predvsem zaradi predvidene 
manjše porabe v okviru sredstev za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, 
medtem ko se povečujejo sredstva v okviru programa Izvedba protokolarnih dogodkov. V 
rebalans za leto 2017 kakor tudi za leto 2018 vključujemo novo proračunsko postavko 
»01,06,08, Stroški občinskih prireditev«, ki zajema vse stroške občinskih prireditev, kot so 
kulturni praznik, vaške igre, prireditve ob državnih praznikih… V preteklosti so se navedene 
prireditve pokrivale iz tekoče proračunske postavke in na koncu leta prerazporejale v okviru 
proračuna. Na osnovi predpisane klasifikacije se stroški občinskih prireditev vključujejo v 
navedeni program. 
 
 06-Lokalna samouprava 
Višina sredstev v okviru navedenega področja se z rebalansom zmanjšuje za 11,7% v 
primerjavi z veljavnim planom  in sicer za 63.278,92 EUR. Znotraj področja prihaja do 
uskladitev glede na dejansko realizacijo in pričakovanji porabe do konca leta. 
Z rebalansom za leto 2018 pa se sredstva v okviru tega področja povečujejo za 5,9% in sicer v 
nominalni vrednosti za 28.923 EUR. 
 
V okviru podprograma »06039001 Administracija občinske uprave« so bila v okviru postavke 
bruto plače in stroški dela uprave planirana sredstva za izplačilo stroškov dela dvanajstim 
zaposlenim, ki so bila tudi realizirana. Vsa izplačila zaposlenim so bila opravljena v skladu s 
sprejeto zakonodajo na področju plač za javne uslužbence in v skladu z veljavno kolektivno 
pogodbo za javni sektor.  
Z rebalansom proračuna za leto 2017 se sredstva za bruto plače in stroške dela zmanjšujejo 
zaradi manjšega števila zaposlenih v občinski upravi, kot je bilo načrtovano s kadrovskim 
načrtom. Z rebalansom za leto 2018 pa se sredstva za izplačilo bruto plač in stroškov dela 
uprave povečujejo za 6,3% v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2018. Do povečanja 
prihaja zaradi uresničitve dodatne zaposlitve računovodje na občinski upravi v skladu s 
sprejetim kadrovskim načrtom že v mesecu decembru 2017, kakor tudi zaradi odprave 
plačnih anomalij v letu 2017.  
Do odprave plačnih anomalij je prišlo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov 
dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) in 5. člena Aneksa št. 3 h 
Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih 
lokalnih skupnosti – tarifni del, Večina delovnih mest plačne skupine J do 26. plačnega 
razreda v izhodišču se povišuje za 1 ali 2 plačna razreda; nekatera najnižje ovrednotena 
delovna mesta pa se povišujejo za 3 plačne razrede. Javni uslužbenci na delovnih mestih, ki 
so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, so pridobili pravico do izplačila višje plače s 
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1.7.2017; drugi javni uslužbenci pa  s 1. 10. 2017. Navedenih sredstev občina ni imela 
planiranih ne v proračunu za leto 2017 in ne v proračunu za leto 2018. 
 
Z rebalansom proračuna za leto 2017 se zmanjšujejo oziroma usklajujejo stroški za 
vzdrževanje opreme in objektov, kakor tudi stroški za nabavo opreme za potrebe občine in 
občinske uprave, kjer predstavlja največji strošek nabava službenega vozila, ki je bila nujno 
potrebna, saj je bilo staro vozilo dotrajalo. Za nabavo službenega vozila je občina porabila 
manj sredstev, kot je načrtovala v proračunu.  
Z rebalansom proračuna 2018 pa se sredstva za nakup opreme za delovanje občinskih 
organov in uprave povečujejo za 9.000,00 EUR. Planira se posodobitev pisarniške opreme v 
sejni sobi občine.   
 
 07-obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 
S predlaganim rebalansom za leto 2017 in za leto 2018 sredstva v okviru navedenega 
področja ostajajo nespremenjena v planirani višini.  
Za izvajanje delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč so bili z izvajalci gasilske javne 
službe, to je z Gasilsko zvezo in gasilskimi društvi  podpisani aneksi k pogodbam o opravljanju 
javne gasilske službe v Občini Moravske Toplice, s katerimi se je določil način in višina 
financiranja. Obveznosti iz navedenih dokumentov so za dejavnost društev, ter za kritje 
stroškov zavarovanja gasilskih vozil in operativcev društva v večjem delu realizirane, sredstva 
za vzdrževanje in zamenjavo dotrajane gasilske zaščitne in reševalne opreme pa se bodo 
društvu dodelila na podlagi podane vloge po javnem pozivu in obravnavi posebne strokovne 
komisije glede na sprejeta merila do konca proračunskega leta 2017.  
 
10-Trg dela in delovni pogoji 
Z rebalansom proračuna 2017 in 2018 se višina sredstev za področje trga dela in s tem 
posledično za aktivno politiko zaposlovanja v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom 
zmanjšuje za 13% oziroma 10%. Z rebalansi gre predvsem za uskladitev potrebnih sredstev 
glede na dejansko stanje in predvideno realizacijo do konca leta 2017 za izvajanje programov 
javnih del, saj ob sprejemanju proračuna še ni bilo znano, koliko in komu bodo odobrena 
javna dela. Za leto 2018 pa se sredstva predvidevajo na osnovi podanih prijav na Republiški 
zavod za zaposlovanje po objavljenem razpisu. Koliko programom javnih del bo odobrenih pa 
bo znano po podpisanih pogodbah. 
Ugotavlja se, da so potrebe po zaposlitvah preko javnih del izjemno velike, ter da se iz leta v 
leto v navedene programe vključuje vedno več brezposelnih oseb. Tako se je tudi občina 
prijavila v več programov za izvajanje javnih del in dobila odobritev za zaposlitev ene osebe 
za  obdobje celega leta 2017 na občinski upravi, ter 6 oseb, ki opravljajo dela na področju 
kulturne krajine, varstva okolja ter razvoja podeželja na Javnem podjetju Čista Narava in na 
Zavodu za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb Kocljevina v Prosenjakovcih, kjer 
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udeleženci pomagajo pri izvajanju kmetijske dejavnosti, za kar se je občina zavezala MGRT-ju 
s podpisom pogodbe o brezplačnem prenosu premoženja bivšega prehodnega doma 
Prosenjakovci. 
 
11- Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Sredstva se s predlaganim rebalansom zmanjšujejo za cca 64 tisoč EUR. Do zmanjšanja 
prihaja predvsem zaradi planiranih sredstev za izvedbo programov podeželja ter komasacij in 
agromelioracij, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, ki bi jih pridobili na osnovi javnih 
razpisov.  
V letu 2017 ustreznih razpisov za izvedbo programov razvoja podeželja ni bilo objavljenih. 
Občina je s prijavo na razpis ARSKTRP pridobila sredstva za izvedbo agromelioracije 
Prosenjakovci, katerih izvedba je predvidena v letu 2018. V letu 2017 se je začela pripravljati 
dokumentacija za uvedbo skupne agromelioracije in komasacije Martjanci - Noršinci, ki je 
potrebna za pridobitev sredstev po razpisu, ki bi naj bil objavljen v letu 2018. 
 
V letu 2016 je bil sprejet in  objavljen Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016-2020.  
Na osnovi pravilnika in pridobljenih potrebnih mnenj k pravilniku je občina v občinskem 
glasilu Lipnica, št. 150, dne 26.04.2017 objavila javni razpis za podporo ohranjanju oziroma 
povečevanju rodovitnosti tal v občini Moravske Toplice v letu 2017 in javni razpis za 
dodelitev sredstev za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij v Občini Moravske Toplice v letu 
2017. Do priprave rebalansa proračuna so bila s prispelimi vlogami sredstva za oba razpisa 
tudi v celoti porabljena. 
Z rebalansom proračuna za leto 2017 prihaja do zmanjšanja pri programu Gozdarstvo-
Vzdrževanje gozdnih cest, kjer mora občina v skladu z zakonodajo poleg prejetih sredstev s 
strani države in pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest nameniti tudi koncesijsko dajatev, ki jo 
prejme od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za posekan in prodan les, ki je v lasti 
Republike Slovenije in z njimi gospodari Sklad. Višina sredstev se usklajuje s programom 
vzdrževanja gozdnih cest. V letu 2018 ostajajo sredstva v planirani višini. 
  
12 – Pridobivanje in distribucija energetskih surovin  
V letu 2017 je občina v proračunu planirala izvedbo projekta »Energetska sanacija stavb v 
Občini Moravske Toplice«, ki bi se financiral iz evropskih sredstev. 
Predvideva se priprava projektne dokumentacije za energetsko sanacijo javnih objektov v 
Občini Moravske Toplice in prijava na razpis ministrstva. Informativna analiza rabe energije 
na navedenih objektih je pokazala, da so le-ti, zaradi svoje starosti in dotrajanosti ter 
tehnološke neustreznosti energetsko zelo potratni. S tem predstavljajo veliko obremenitev 
za okolja, veliko tveganje za zdravje uporabnikov (pretežno otrok), ter ne nazadnje velike 
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letne stroške vzdrževanja. Cilj projekta je z izvedbo ustreznih ovojev stavb in posodobitvijo 
kotlovnic povečati učinkovitost rabe energije in povečati uporabo obnovljivih virov energije.    
V letu 2017 ni bilo primernih razpisov za prijavo projekta, zato se celotni projekt zamakne v 
leto 2018. 
 
13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije  
V veljavnem proračunu za leto 2017 je bilo zagotovljenih za to področje 1.734.603,35 EUR  
sredstev. S predlaganim rebalansom planiramo znižanje sredstev za ta namen porabe na 
1.411.596,036 EUR oziroma za 18,6% manj. S predlaganim rebalansom za leto 2018 pa se 
sredstva za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacij povečujejo iz 
1.816.192 EUR na 1.979.192 EUR oziroma za 8,97%. V nominalnem znesku povečanje 
pomeni 163.000,00 EUR.  
Planirana izvedba posameznih projektov na področju cestne infrastrukture in njihova 
odstopanja od veljavnega proračuna z realizacijo izvedenih oziroma plačanih del pa je 
razvidna v rebalansu Načrta razvojnih programov 2017.  
Tekoči stroški na področju cestne infrastrukture ( vzdrževanje cest, sanacija plazov, urejanje 
cestnega prometa, tekoči stroški javne razsvetljave…) ostajajo v obeh rebalansih 
nespremenjeni. 
 Obnova lokalnih cest se je opravljala v skladu s sprejetim Načrtom razvojnih programov. Do 
odstopanj pa prihaja predvsem pri nekaterih načrtovanih projektih, kar je razvidno iz 
obrazložitve rebalansa Načrta razvojnih programov 2017 in 2018. 
 
14-Gospodarstvo 
V področje gospodarstva se vključuje program »Spodbujanje in razvoj malega gospodarstva« 
ter »Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva«. Sredstva za navedene programe se z 
rebalansom za leto 2017 zmanjšujejo za 52,55%, z rebalansom za leto 2018 pa se povečujejo 
za 23,96%. Višina sredstev za leto 2017 se usklajuje s predvideno realizacijo do konca leta 
2017. 
Za spodbujanje razvoja malega gospodarstva se z rebalansom proračuna 2017 namenjajo 
sredstva v višini 24.200 EUR oziroma kar 70% manj, kot je predvideno v veljavnem proračunu 
za leto 2017.  
Največji vpliv na zmanjšanje sredstev v letu 2017 v primerjavi z veljavnim proračunom imajo 
projekti; 
- »Ureditev gospodarske cone Bogojina«, ki se z rebalansom preimenuje v »Ureditev 
poslovne cone Bogojina«,  kjer se ni pristopilo k nakupom zemljišč iz razloga, ker še ni bil 
sprejet občinski prostorski načrt, predmet katerega je bila med drugim tudi sprememba 
zemljišč iz sedanjih kmetijskih zemljišč v območje poslovne cone Bogojina.  
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- Projekt »Pannonia Slovanica-LAS« se z rebalansom preimenuje v »Pannonia Slovanika et 
Hungarica, katerega izvedba se prenaša v leto 2018 in je tudi vključena v rebalans proračuna 
za leto 2018. 
 
Prav zaradi izvedbe navedenih projektov se sredstva za spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva z rebalansom 2018 povečujejo kar za 132,78%. 
 
Za promocijo in razvoj turizma se v občini namenja z rebalansom za leto 2017 kar 52% manj 
sredstev, kot je bilo prvotno predvideno s tem, da ostaja višina sredstev za izvajanje 
promocijskih aktivnosti v nespremenjeni višini, medtem ko se z rebalansom proračuna za 
leto 2018 za 22% povečujejo sredstva za izvajanje promocijskih aktivnosti, ki se predvsem 
navezujejo na povečanje transferov v javni zavod Turistično informativni center Moravske 
Toplice, ki izvaja promocijske aktivnosti in s tem promovira občino Moravske Toplice. V letu 
2017 se zmanjšujejo sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva predvsem zaradi 
projektov, ki so bili planirani in se v letu 2017 ne bodo izvajali oziroma se sploh ne bodo 
izvajali. Največji vpliv imajo projekti:  
- Projekt »Ethos Land«, ki se ne bo izvajal ne v letu 2017, kakor tudi ne v letu 2018 in  
- Izvedba projekta »Zvitorepec se vrača domov«, ki se je pomaknila v leto 2018. 
 
Glede na program dela in finančni načrt Turistično informativnega centra Moravske Toplice 
in podano vlogo za povečanje sredstev se z rebalansom proračuna za leto 2018 zagotavlja 
dodatnih 13.600 EUR za pokrivanje stroškov dela, kar predstavlja 15,7% povečanje v 
primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2018. 
 
Z rebalansom proračuna za leto 2017 se zmanjšujejo tudi sredstva za investicije na področju 
turizma, katerih obrazložitev pa je podana v sklopu obrazložitve k rebalansu načrta razvojnih 
programov za leti 2017 in 2018, medtem ko se višina sredstev v proračunu za leto 2018 za 
navedene investicije povečuje kar za pet krat. 
Z rebalansom za leto 2017 se povečujejo sredstva na proračunski postavki »Oaza zdravja«, 
kjer gre za povečanje sredstev za vlaganja v objekt Oaza Mlajtinci, ki so se poračunavala s 
plačilom najemnine in delom kupnine. 
 15- Varovanje okolja in naravne dediščine 
S predlaganim rebalansom za leto 2017 se na tem področju znižujejo sredstva za 37,5% 
oziroma za 237.190 EUR. Do največjega zniževanja prihaja v okviru programa Izboljšanje 
stanja okolja in Ravnanje z odpadno vodo. Pri navedenih programih se z rebalansom 
proračuna za leto 2017 sredstva ponovno povečujejo, to pa pomeni, da projekte, ki niso bili 
izvedeni v letu 2017 prenašamo v izvedbo v naslednje proračunsko leto. 
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Natančen pregled vseh projektov je viden iz tabele posebnega dela proračuna in Rebalansa 
Načrta razvojnih programov občine 2017 in 2018.  
 
V okviru programa »15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki« se višina sredstev v letu 2017 
povečuje za 4,13%, kar v nominalnem znesku pomeni za 4.500 EUR. Do največjega povečanja 
prihaja pri proračunski postavki »051,01,02, Odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov ter pri 
postavki »051,01,05, Projekt rumena vreča«. Za odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov je 
potrebno v proračunu za leto 2017 zagotoviti dodatnih 10.000 EUR.   
Prav tako se v letu 2017 povečujejo sredstva za plačilo stroškov odvoza rumene vreče, saj je 
bilo v proračunu predviden odvoz za prvo polovico leta, kajti po sprejemu novih cen se le ta 
strošek vključuje v ceno storitve. Ker pa do sprejema novih cen še ni prišlo, ostajajo stroški 
odvoza rumene vreče proračunsko breme. 
Stroške odvoza rumene vreče vključujemo tudi v proračun za leto 2018 vsaj za obdobje 
šestih mesecev, kajti predvidevamo, da cene storitev odvoza in  odlaganja odpadkov prej ne 
bodo  sprejete. 
 
16-Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost  
Navedeno področje zajema dva programa in sicer: prostorsko in podeželsko planiranje in 
komunalna dejavnost, kamor se razvršča oskrba s pitno vodo. 
 
Z rebalansom 2017 sredstva za izvedbo prostorskih načrtov ostajajo nespremenjena, 
povečujejo pa se sredstva z rebalansom za leto 2018 za 10.000 EUR, saj je v prihodnje 
potrebno pristopiti k izdelavi posameznih podrobnih prostorskih načrtov.  
V obeh rebalansih se usklajujejo tudi sredstva  na področju vodooskrbe.  
V mesecu novembru 2016 je bil sprejet Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe 
oskrba s pitno vodo v Občini Moravske Toplice, ki ga je sprejel Občinski svet Občine 
Moravske Toplice na svoji 16. redni seji, s sklepom o določitvi višine subvencioniranja cene 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo. Poleg subvencije je 
na podlagi sprejetega elaborata občina dolžna poravnavati tudi omrežnino za 5 dodatnih 
priključkov DN 100, ki je v letu 2017 za 10 mesecev znašala 57.000 EUR, za leto 2018 pa je ta 
to predvideno 75.000 EUR. 
 Z rebalansom proračuna za leto 2018 se povečujejo tudi sredstva za ureditev komunalnih in 
drugih objektov v naseljih za iz 50.000 EUR na 75.000 EUR. Ugotavljamo, da se v občini po 
naseljih pojavlja vse več potreb po ureditvi posameznih komunalnih in drugih objektov 
skupnega pomena. 
 
V predlogu rebalansa za leto 2017 se povečujejo sredstva za nakup zemljišč in drugih 
nepremičnin. Tako bo pri pridobivanju nepremičnega premoženja porabljenih več sredstev 
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od predvidenih. Razlog za to je predvsem v nakupu prostorov nekdanje pošte v Martjancih in 
v menjavi zemljišč (pozidanih in nepozidanih) z družbo Sava Turizem d.d.. Menjava zemljišč 
med pravnimi osebami pomeni nakup oziroma prodajo in se mora kupnina evidentirati v 
proračunu v celotni višini in ne samo v razliki. Tako so na strani prihodkov evidentirana 
sredstva iz naslova menjave in prav tako na strani odhodkov. 
 Področja družbenih dejavnosti – to so 17-Zdravstveno varstvo; 18- Kultura, šport in 
nevladneorganizacije; 19-Izobraževanje in 20-Socialno varstvo se z rebalansom 2017 in 
2018 usklajujejo stroški na posameznih proračunskih postavkah glede na dejansko realizacijo 
in glede na pričakovano porabo še do konca leta 2017. Navedena področja so predvsem 
področja tekoče proračunske porabe in področja zakonskih obveznosti občine. 
 
Na področju kulture, športa in nevladnih organizacij se višina sredstev usklajuje z izvedbo 
programov in ostaja v globalu  nespremenjena v primerjavi z veljavnim proračunom oziroma 
se nekoliko povečuje. 
Do povečanja prihaja na področju kulture pri sredstvih za urejanje kulturnih objektov v letu 
2018, kjer se povečujejo na raven iz leta 2017, saj se sredstva namenjajo za vzdrževanje 
kulturnih spomenikov v občini.  
Do spremembe prihaja pri izvajanju projektov na področju športa in sicer se z rebalansom 
2017 sredstva za izvajanje projektov zmanjšujejo, medtem ko se v letu 2018 povečujejo. 
 Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok se višina sredstev usklajuje z dejanskimi 
stroški po posameznih vrtcih. V letu 2017 se povečuje višina sredstev za vrtec Moravske 
Toplice za 1,2% oziroma v nominalnem znesku za 10.000,00 EUR.  
Do povišanja sredstev prihaja tudi pri pokrivanju razlike v ekonomski ceni v vrtcih drugih 
občin, tako v letu 2017, kot tudi v letu 2018. Občina je v skladu z zakonodajo dolžna pokriti 
razliko v ceni za slehernega otroka s stalnim prebivališčem v občini, ki obiskuje vrtec v drugi 
občini. Ugotavljamo, da se število otrok, ki obiskuje vrtce v drugih občinah širom po Sloveniji 
povečuje. 
Zmanjšujejo pa se sredstva na področju osnovnega šolstva, saj smo v proračunu načrtovali 
ureditev Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci za katero pa morajo biti v skladu z 
zakonodajo sredstva zagotovljena s strani državnega proračuna. Ker do pridobitve sredstev 
tudi v letu 2017 ne bo prišlo, se navedeni projekt v letu 2017 ne bo izvajal in se vključuje v 
proračun za leto 2018.  
 Izvajanje programov socialnega varstva poteka v skladu s sprejetim proračunom. Pri pomoči 
staršem ob rojstvu otrok se sredstva usklajujejo glede na število prejetih vlog za 
novorojence, ki pa jih je v letu 2017 več, kot jih je bilo načrtovanih s proračunom. Tako se 
sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otroka povečujejo za 16% in sicer iz planiranih 
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62.000,00 EUR na 72.000,00 EUR v letu 2017 in iz 62.000,00 EUR na 75.000,00 EUR v letu 
2018. 
V letu 2017 se zmanjšujejo sredstva za izplačilo plače za družinske pomočnike, saj se nam je 
med letom število družinskih pomočnikov zmanjšalo iz 3 na 2 osebi.  
V okviru izvajanja programov socialnega varstva starejših ugotavljamo, da se povečujejo 
potrebe po izvajanju pomoči na domu, kar je razvidno tudi iz povečanja sredstev v rebalansu 
proračuna 2017 in tudi v rebalansu proračuna za leto 2018. Sredstva za izvajanje pomoči na 
domu se povečujejo iz 64.000 EUR na 69.500 EUR v letu 2017 in iz 65.000,00 EUR na 
73.000,00 EUR v letu 2018. Posledično pa ugotavljamo da število oseb v domovih in zavodih 
za starejše ne narašča. 
 22-Servisiranje javnega dolga 
S predlaganim rebalansom proračuna  za leto 2017 se stroški povezani s servisiranjem 
javnega dolga - obresti in odplačila glavnice zmanjšujejo in so planirana v višini dejanskih 
plačil obresti za leto 2017. V letu 2017 bo Občina Moravske Toplice v skladu z anuitetnim 
načrtom odplačala del v letu 2014 najetega kredita v višini 50.000,00 EUR. 
 
F. Medobčinske inšpekcijske službe 
Sredstva za Medobčinske inšpekcijske službe, ki delujejo že devet let in so samostojni 
proračunski porabnik se zagotavljajo iz 10 občin in iz državnega proračuna. S predlaganim 
rebalansom 2017 smo uskladili porabo z do sedaj realizirano in pričakovanji do konca leta 
2017. Prav tako smo uskladili porabo sredstev v letu 2018 na osnovi porabe iz leta 2017 in s 
predvidevanji za leto 2018. 
 
KS01 – KS27  Krajevne Skupnosti 
Kot samostojni proračunski porabniki so tudi krajevne skupnosti, katerih odhodki se prav 
tako kot prihodki vključujejo v rebalans proračuna občine. Odhodkovna stran krajevnih 
skupnosti je usklajena z razpoložljivo višino lastnih sredstev posamezne krajevne skupnosti. 
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IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
Kot obvezni sestavni del proračuna in s tem tudi predloga rebalansa proračuna občine za leto 
2017 in 2018 je Načrt razvojnih programov. Načrt razvojnih programov Občine Moravske 
Toplice 2017-2020 za leto 2017 se usklajuje z rebalansom proračuna za leto 2017, za leto 
2018 pa z rebalansom proračuna za leto 2018 na vseh postavkah, ki imajo investicijski značaj 
- to so investicijski odhodki in investicijski transferi ter projekti, ki se financirajo iz sredstev 
EU ne glede na njihov namen. Posamezna odstopanja od načrtovanih po posameznih 
projektih so naslednja: 
 03-Zunanja politika  
- Evropa za državljane 
V letu 2017 ni prišlo do primernega javnega razpisa, ki bi omogočal izvajanje navedene 
vsebine projekta. Zato se projekt vključuje v leto 2018 in v leto 2019. 
V okviru projekta se predvideva mednarodno sodelovanje občin v okviru programa Evropa 
za državljane. Namen je združiti različne ciljne skupine udeležencev (civilna družba, 
nevladne organizacije, lokalne skupnosti, predstavniki manjšin), da razmislijo o različnih 
problematikah in se seznanijo z dobrimi praksami ter obenem okusijo kulturno raznolikost. 
Naloga projekta je narediti uspešno promocijo območja Občine Moravske Toplice v 
turističnem, gospodarskem in družbenem pogledu. 
 
06-Lokalna samouprava 
- Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev 
Za potrebe občinske uprave in organov občine so predvidena sredstva za nabavo najnujnejše 
opreme kot so računalniki, programska oprema, oprema za tiskanje in razmnoževanje ter 
pisarniška oprema. V letu 2018 se dodatna sredstva planirajo za posodobitev pisarniške 
opreme v sejni sobi občine. 
 
07-Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 
V predlogu rebalansa za leto 2017 in 2018 ni sprememb v primerjavi z veljavnim oziroma 
sprejetim proračunom. Sredstva za projekte v okviru navedenega programa ostajajo za iste 
namene in v istih višinah, kot so bila planirana. 
11-Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
- Obnova večnamenskih objektov in infrastrukture za razvoj vasi v Občini Moravske 

Toplice 
Predvideva se obnova večnamenskih objektov in infrastrukture za razvoj vasi v Občini 
Moravske Toplice. Vključena je tudi priprava projektnih dokumentacij in prijava na razpise 
ministrstev v okviru nove finančne perspektive 2014-2020. Projekt zajema obnovo vaških 
domov, ureditev jeder vasi in javnih površin ter izgradnjo pripadajoče komunalne, prometne 
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in ostale infrastrukture z namenom zagotoviti enakovrednejše pogoje bivanja na podeželskih 
območjih. 
Ker v letu 2017 ni bilo tovrstnih razpisov se z rebalansom za leto 2017 izvajanje projekta ne 
predvideva, se pa vključuje v rebalans proračuna za leto 2018 in v prihodnja leta. 
 
- Agromelioracija Prosenjakovci  
Na komasacijskem območju Prosenjakovci bodo po izvedbi komasacijskega postopka 
izvedena še agromelioracijska dela. V letu 2017 je bila izdelana potrebna projektna 
dokumentacija in preko javnega razpisa ARSKTRP pridobljena odločba o pravici do sredstev, 
del sredstev bo zagotovila občina. V letu 2018 je planirana izvedba agromelioracijskih del s 
katerimi se izboljšuje kvaliteta in dostopnost kmetijskih zemljišč, ki so bila zajeta v 
komasacijski postopek. 
 
- Agromelioracija Martjanci-Noršinci 
Namen projekta skupne agromelioracije Martjanci - Noršinci 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. V letu 2017 se je začela pripravljati dokumentacija za uvedbo 
skupne agromelioracije Martjanci - Noršinci, ki je potrebna za pridobitev sredstev po razpisu, 
ki bi naj bil objavljen v letu 2018. Izvedba agromelioracije je predvidena v letih 2018-2020. V 
sklopu agromelioracije bo izvedena tudi komasacija. 
 
- Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Vzdrževanje gozdnih cest, ki ga koordinira zavod za gozdove Slovenije, je bilo izvedeno v 
predvidenem obsegu, ki ga je v spomladanskih mesecih določila strokovna služba Zavoda za 
gozdove. Po že ustaljenem postopku se dela izvajajo tudi v naslednjih letih.  
 
12-Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 
- Energetska sanacija javnih stavb v Občini Moravske Toplice 
Predvideva se priprava projektne dokumentacije za energetsko sanacijo javnih objektov v 
Občini Moravske Toplice in prijava na razpis ministrstva. Informativna analiza rabe energije 
na navedenih objektih je pokazala, da so le-ti, zaradi svoje starosti in dotrajanosti ter 
tehnološke neustreznosti energetsko zelo potratni. S tem predstavljajo veliko obremenitev 
za okolja, veliko tveganje za zdravje uporabnikov (pretežno otrok), ter ne nazadnje velike 
letne stroške vzdrževanje. Cilj projekta je s izvedbo ustreznih ovojev stavb in posodobitvijo 
kotlovnic povečati učinkovitost rabe energije in povečati uporabo obnovljivih virov energije.    
V letu 2017 ni bilo primernih razpisov za prijavo projekta, zato se celotni projekt zamakne za 
eno leto. 
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13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 
- Sanacija plazov 
Izvedena je bila sanacija dela plazišča v Ivanovcih ob občinski asfaltirani cesti. Brežina je bila 
zavarovana s kamnito oblogo ter urejeno odvodnjavanje zaledne vode, v skupni površini cca 
257 m2. Sanacije v naslednjih letih se izvajajo po potrebi. 
 
- Obnova LC po programu 
Urejena je bila cesta do igrišča v Bogojini, krajša pločnika v Noršincih in Bogojini ter 
gramozirana cesta ob vodotoku v Bogojini. V sklopu gradnje je bila izvedena ureditev 
zgornjega ustroja ter delno tudi odvodnjavanje meteornih voda. V naslednjih letih je 
predvidena gradnja manjših odsekov po vaseh v odvisnosti od njihovega fizičnega stanja.  
 
- Cesta Bogojina-Vučja Gomila-most 
Kategorizirana občinska cesta LC265071 povezuje Bogojino z Vučjo Gomilo. Cesta je v 
makadamski izvedbi in na svojem poteku prečka tudi Bogojinski potok. V začetni fazi je 
predvidena gradnja mostu osnega razpona 5,60 m in širine vozišča 5,5 m. Višina mostu bo 
zaradi hidravličnih zahtev 3,80 m, kar posledično pogojuje tudi prilagoditev nivelete ceste v 
dolžini cca 200 m. Ureditev preostalega dela ceste v dolžini cca 2400 m s širino vozišča 4,0 m 
in odvodnjo meteorne vode, je predvidena v naslednjih letih. Pred pričetkom del bo 
potrebno urediti lastniška razmerja, ki so pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
- Rekonstrukcija ceste v Krncih, JP765781 
V sklopu rekonstrukcije ceste je predvidena sanacija gramoznega nosilnega sloja ter 
preplastitev z enoslojnim asfaltom ter zaradi specifičnosti terena nekoliko daljši odvodni jarki 
in kanali. Dolžina predvidene rekonstrukcije je cca 480 m in širina vozišča 3,0 m z razširitvami 
v krivinah. Gradnja je predvidena fazno.  
 
- Pločniki z JR v Bogojini 
V prvi polovici leta 2017 so bila zaključena dela za ureditev enostranskega pločnika in javne 
razsvetljave v Bogojini. Pretežni del je bil izvedena v letu 2016. Urejeni so bili enostranski 
pločniki širine cca 1,3 m. Zgrajenih je bilo 48 kandelabrov. V sklopu gradnje pločnika je bilo 
zamenjanih cca 800 m vodovodnih cevi z novimi PEHD cevmi različnih dimenzij. 
 
- Cesta in pločnik v Prosenjakovcih 
V proračunskem obdobju je bila izvedena recenzija izdelanih projektov za gradnjo ceste in 
pločnika skozi naselje Prosenjakovci. Celotna investicija je obsežna in poleg rekonstrukcije 
ceste vsebuje tudi nadomestitev sedanjih mostov, gradnjo pločnika in javne razsvetljave in je 
pogojena s sofinanciranjem iz državnega proračuna. Pred ali vzporedno z gradnjo bo 
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potrebno zgraditi tudi fekalno kanalizacijo. Predvidena proračunska sredstva niso bila 
potrebna, ker je recenzijo izvedla država na svoje stroške.  
 
- Pločnik z JR Fokovci 
Izdelana je projektna dokumentacija za enostranski pločnik ob republiški cesti, ki vodi skozi 
naselje Fokovci. V območju pokopališča je projektiran manjši oporni zid za zavarovanje 
brežine. Vzdolž celotnega pločnika je projektirana javna razsvetljava. Ureditev lastniških 
razmerij je predvideno v letu 2018. 
 
- Pločnik z JR Sebeborci 
Izdelana je projektna dokumentacija za enostranski pločnik ob republiški cesti, ki vodi skozi 
naselje Sebeborci. S projektom je obdelan pločnik, meteorna kanalizacija in javna 
razsvetljava. Ureditev lastniških razmerij je predvideno v letu 2018. 
 
- Pločnik z JR Ivanci 
V izdelavi je tehnična dokumentacija za enostranski pločnik ob lokalni cesti LC269071 v 
Ivancih v dolžini cca 800 m. S tehnično dokumentacijo bodo določeni tehnični elementi 
pločnika ter potrebna javna razsvetljava in prometna signalizacija. Ureditev lastniških 
razmerij je predvidena v letu 2020. 
 
- Ceste Selo  
Predvidena je ureditev javne poti JP 766281 (Piščava) v dolžini cca 480 m, s katero se 
rekonstruira zgornji ustroj ceste, uredi odvajanje meteorne vode ter preplastitev z 
enoslojnim asfaltom, širine 3,0 m. Ureditve lastniških razmerij v letu 2017 ni bilo možno 
izvesti, zato se prenaša v leto 2018. V letu 2019 je predvidena cesta JP766261 (Gaumili), ki je 
odcep od občinske ceste Tešanovci - Selo, ki se predvideva za urejanje v dolžini cca 650 m in 
širino voznega pasu 3,0 m. Kjer to ne bo možno izvesti, bo ob upoštevanju minimalnih 
tehničnih pogojev potrebno določiti nov potek ceste in temu primerno urediti tudi lastniška 
razmerja. V sklopu ureditve bo zgrajena gramozna podlaga in preplastitev z enoslojnim 
asfaltom. Urediti bo potrebno tudi odvodnjavanje z obcestnimi jarki. 
 
- Opremljanje zemljišč v predelu Podov ob potoku v Moravskih Toplicah 
V letu 2018 je predviden pričetek opremljanja stavbnega zemljišča na območju Podov ob 
potoku Lipnica v Moravskih Toplicah. Opremljanje obsega gradnjo ceste, fekalne in 
meteorne kanalizacije, gradnjo vodovoda in gradnjo instalacij za oskrbo z električno energijo. 
Navedena dela bodo izvedena v dolžini cca 200 m. 
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- Rekonstrukcija dela ceste in ureditev pločnika z JR v Martjancih  
Rekonstruiran bo del ceste LC265011 od začetka vasi Martjanci iz smeri Noršinec, v dolžini 
cca 510 m. Cesta bo razširjena na vozno površino širine 6 m. Zaradi izredno slabe podlage 
bodo potrebna obsežnejša sanacijska dela nosilnega cestnega ustroja, ki ga bo potrebno 
višinsko prilagoditi obstoječim uvozom. Ob cesti bo zgrajen enostranski pločnik, širine cca 
1,60 m z javno razsvetljavo. Ob tem bo potrebno višinsko uskladiti vse objekte v cesti. 
Pričetek in dokončanje del je predvideno v letu 2018. 
 
- Rekonstrukcija ceste skozi Bogojino 
Končana je rekonstrukcija dela ceste LC265071 in LC010033 v Bogojini, ki se je izvajala na 
odseku od republiške ceste do cerkve, na južno stran od republiške ceste do konca naselja in 
na vzhodno stran do zadnjih stanovanjskih hiš v smeri Bukovnice. Skupna dolžina 
rekonstrukcije meri 1443 m s širino vozišča 6,0 m. Rekonstrukcija obsega sanacijo zgornjega 
gramoznega ustroja, ureditev naklonov vozišča, višinska prilagoditev obstoječih 
kanalizacijskih jaškov, vgradnja manjkajočih cestnih robnikov ter preplastitev vozišča z 
dvoslojnim asfaltom in postavitvijo prometne signalizacije. 
 
- Ureditev kategoriziranih cest v Lončarovcih  
Predvidena ureditev kategoriziranih cest v Lončarovcih obsega ceste JP766501, JP766511 in  
JP766494. Skupna dolžina predvidenih rekonstrukcij meri cca 535 m s širino vozišča 3,0 m. 
Pričetek ureditve je predviden v letu 2019 in se nadaljuje v naslednjem proračunskem 
obdobju. 
 
- Preplastitev ceste Ivanovci-Kančevci 
Investicija v preplastitev ceste Ivanovci - Kančevci bo izvedena na dolžini cca 2700 m. Dela 
obsegajo sanacijo posameznih slabo nosilnih površin in nato preplastitev z obrabno zaporno 
plastjo asfalta. 
 
- Ureditev ceste v Čikečki vasi proti pokopališču  
Ureditev kategorizirane ceste JP766101, ki vodi od naseljenega dela Čikečke vasi do 
pokopališča je v gramozni obliki, dolžine cca 700 m. Predvidena rekonstrukcija obsega 
sanacijo zgornjega ustroja ceste ter preplastitev z enoslojnim asfaltom. Ob tem bo potrebno 
urediti tudi jarke za odvodnjo meteorne vode. Izvedba je predvidena dvoletno, s pričetkom v 
letu 2018. 
 
- Ureditev ceste JP766283 v Berkovcih 
Urejena je bila kategorizirana cesta JP766283, na odseku od republiške ceste do pokopališča.  
Zgrajen je bil zgornji ustroj z gramoznim delom in enoslojnim asfaltom, debeline 6 cm. 
Urejeno je bilo tudi odvodnjavanje meteorne vode, delno s kanaletami. 
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- Ureditev dela ceste v Bogojini 2735/5…… 
Predvidena ureditev dela neurejenega kraka ceste od JP765451 do vključno parcele 2743/1 
k.o. Bogojina se zaradi neurejenih lastniških razmerij prenese v naslednje leto (2018). 
Neurejeni del ceste je dolžine cca 80 m s širino vozišča 2,5 m. Ob tem bo potrebno urediti 
tudi cevno odvodnjo zaledne meteorne vode, ki se pri obsežnejših padavinah nekontrolirano 
razliva po okolici in povzroča nepotrebno škodo. 
 
- Cesta na Filovskem bregu - krajši del parc. št. 6048/4 
Ureditev kratkega dela ceste s parc. št. 6048/4, ki povezuje skupino hiš s kategorizirano 
občinsko cesto JP765281 je končana. Rekonstruiran je bil del ceste v dolžini cca 130 m s 
širino vozišča 3 m. Zgrajena je bila gramozna podlaga in izvedena preplastitev z enoslojnim 
asfaltom, debeline 6 cm. Za odvodnjo meteorne vode je bila na enem delu urejena asfaltna 
mulda z jaški in PVC cevjo.   
 
- Cesta Filovci - p.š. 3127/2 in 3124/5 
V podaljšku kategorizirane ceste JP765212 v Filovcih je bila predvidena ureditev 
makadamskega dela ceste v dolžini cca 50 m. Predvidena je bila ureditev gramozne podlage 
in enoslojna asfaltna prevleka, debeline 6 cm. Ureditev je vezana na dokončanje gradnje 
stanovanjske hiše v tem območju. Ker še gradnja ni končana, se investicija prenese v leto 
2018. 
 
- Ureditev dela ceste JP765801 (1558/2) in dela  ceste JP765842 (741) v Andrejcih 
Urejen je bil odsek ceste JP765801 v dolžini 55 m. V sklopu ureditve so bila izvedena 
zemeljska dela, zgrajen gramozni tampon in enoslojni asfalt širine 3 m in debeline 6 cm. 
Urejeno je bilo odvodnjavanje z betonskim prepustom. Pričelo se je tudi z ureditvijo ceste 
JP765842 z gradnjo gramoznega tampona in asfaltirane površine v širini 3 m in dolžine 115 
m.  
 
- Ureditev treh cestnih odsekov v Ivanjševcih (p.št. 1879…….) 
Predvidena je ureditev treh krajših odsekov kategoriziranih in ene nekategorizirane ceste, ki 
vodijo mimo hiš št. 7, 20 in 28, skupne dolžine cca 150 m in širine 3,0 m in zaradi lastniških 
zemljiških razmerij ni bila izvedena. Predvideva se, da bodo razmerja urejena v letu 2018, 
zato se v to leto prenašajo tudi gradbena dela, ki obsegajo delno sanacijo zgornjega 
gramoznega ustroja, ter preplastitev z enoslojnim asfaltom 
 
- Ureditev dela ceste v Selu JP766331 (Paserove grabe - piščava)  
Predvideva se urejanje lastniških razmerij na navedeni cesti, ki je na mestih precej ozka. 
Zaradi konfiguracije terena skozi gozd jo bo potrebno obdržati v obstoječih gabaritih in 
primerno urediti najnujnejšo odvodnjo meteornih voda. Gradnja je predvidena po navedeni 
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ureditvi v naslednjih letih. Dolžina odseka od asfaltiranega dela ceste v Paserovih grabah do 
občinske ceste, ki vodi iz Sela v Čikečko vas, meri v dolžino cca 1600 m in širino voznega pasu 
3,0 m. V sklopu ureditve bo urejeno odvodnjavanje, gramoziranje in v odvisnosti od razmer 
na terenu tudi preplastitev z enoslojnim asfaltom.  
 
- Sanacija kratke ulice v Moravskih Toplicah 
Kratka ulica ima vozno površino v slabem stanju. Je polna manjših posedkov in je bila zasilno 
že večkrat sanirana z zalivanjem razpok. Za trajnejšo rešitev bi bilo potrebno sanirati del 
gramozne podlage in jo na novo preplastiti z dvojnim asfaltom. Sanacijska dela bi bila 
izvedena na dolžini 240 m in širini 4,5 m. 
 
- Ureditev dela ceste v Leščah v Moravskih Toplicah 
Asfaltiran je bil odcep ceste, ki vodi na širše območje kmetijskih površin z namenom 
preprečitve oz. omilitve obremenitve naselja s prahom. Na delu ceste v notranjost Lešč je 
predvidena delna širitev z zasipom jarka in gradnjo meteorne kanalizacije. Predpogoj za 
pričetek del je ustrezna rešitev možnosti odvajanja meteornih voda. Skupna dolžina opisanih 
del je cca 140 m.  
 
- Cesta v Suhem vrhu, del ceste JP765701 in JP765312 
Urejen je bil del ceste JP765701. V sklopu ureditve je bila izvedena sanacija zadnjih 65 m 
kategorizirane ceste. Saniran je bil delno gramoznati del, asfaltna površina in  urejeno 
odvodnjavanje meteorne vode iz sosednjih zemljišč. 
Ureditev ceste JP765312 je predvidena v naslednjem letu. Cesta se nahaja na Jelovškovem 
bregu in poteka od križišča z lokalno cesto do skupne hiš. Je v gramoznem stanju in v 
območju priključevanja na lokalno cesto z neurejenim katastrom. Predvidena ureditev 
obsega gradnjo nosilne gramozne podlage in asfaltiranje z enoslojnim asfaltom v dolžini cca 
160 m in širine cca 3,0 m.  
 
- Ureditev ceste v Središču, JP766821 
Predvidena je ureditev javne poti JP 766821 v dolžini cca 60 m. Predvidena je rekonstrukcija 
zgornjega ustroja ceste, odvajanja meteorne vode ter preplastitev z enoslojnim asfaltom, 
širine 3,0 m. 
 
- Rekonstrukcija mostu v Kančevcih 
Predvidena je izdelava projektov za izgradnjo mostu v Kančevcih. Obstoječi most je slabo 
temeljen, ob večjem deževju onemogoča normalen pretok v potoku in tako negativno vpliva 
na prometne vozne razmere.  
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- Ureditev ceste JP765891 v Ivanovcih  
Navedena gramozna cesta v Ivanovcih omogoča prevoze do stanovanjskih hiš in večjih 
kmetijskih površin iz lokalne občinske ceste Sebeborci-Kančevci v območju vinogradniškega 
doma. Dolžina predvidene ureditve znaša cca 240 m in širine 3 m. Uredil bi se zgornji ustroj z 
gramoziranjem in izdelavo enoslojne asfaltne prevleke. 
 
- Cesta v Vučji Gomili, del JP766021 
V letu 2019 je predvidena ureditev dela ceste JP766021 v dolžini cca 400 m in širine cca 3 m, 
ki predstavlja še neasfaltirani del javne z neurejenim odvodnjavanjem. Ob tej poti se tudi 
največkrat sprožajo manjši zemeljski zdrsi. Zato bo potrebno v sklopu ureditve poskrbeti za 
ustrezne naklone brežin in urediti primerno odvodnjavanje. 
 
- Sanacija cestnih objektov in prepustov 
Manjši cestni objekti in prepusti so bili sanirani v sklopu vzdrževanja občinskih cest. Poleg 
tega je bilo namesto jarka izvedeno dreniranje bankine v Selu.  
 
- Dokumentacije za ceste 
Strošek dokumentacije za ceste je bil v letu 2017 vključen pri posameznih investicijskih 
postavkah, kjer jo je bilo potrebno izdelati. V naslednjih letih je predvidena izdelava tehnične 
dokumentacije za tiste projekte, ki se bodo tekom leta pokazale kot potrebne za bodoče 
investicije na področju cest.   
 
JAVNA RAZSVETLJAVA 
- Javna razsvetljava v delu Motvarjevec Predvidena gradnja javne razsvetljave na več mestih v naselju, ob krajših odsekih cest, kjer do sedaj še ni obstajala, skupne dolžine cca 800 m ni bila zgrajena, ker niso bili dogovorjeni pogoji z upravljavci elektro omrežja in posledično niso bili izdelani projekti. Zato se investicija smiselno prenese v naslednja leta.  
- Javna razsvetljava po posameznih območjih v Selu Predvidena gradnja javne razsvetljave na več mestih v naselju, na območjih skupin hiš v Vršiču, Betlehemu, Gaberneku, Paserove grabe, ni bila zgrajena, ker niso bili dogovorjeni pogoji z upravljavci elektro omrežja in posledično niso bili izdelani projekti. Zato se investicija smiselno prenese v naslednja leta.  
- Javna razsvetljava v Berkovcih Projektna dokumentacija ni bila izdelana, ker njena umestitev ni bila usklajena z upravljavcem državne ceste. Kataster izven voznega pasu ceste je zelo ozek, zato bo potrebno uskladiti tudi lastniška razmerja s posameznimi lastniki zemljišč ob cesti in pridobiti potrebna soglasja relevantnih soglasodajalcev. Ocenjena dolžina je cca 800 m.   
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- Prenova javne razsvetljave v Občini Moravske Toplice  Izdelana je bila prestavitev elektro priklopa javne razsvetljave v Bogojini izven trafo postaje. Na Rumičevem bregu je bila zgrajenih sedem kandelabrov javne razsvetljave z led svetilkami. V izdelavi je projekt za postavitev javne razsvetljave v Moravskih Toplicah, na lokaciji od Delavske ulice do Ulice na bregu, ki je predvidena za gradnjo v naslednjem letu. Del prenove oz. zamenjava svetilk je bil izveden v sklopu vzdrževanja in sicer 16 zamenjav je bilo v Moravskih Toplicah, dve v Ivanjševci, v mesecu decembru pa bo zamenjanih 30 svetilk v Tešanovcih.  
14-Gospodarstvo 
 
SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA 
- Ureditev poslovne cone Bogojina 
S sprejemom novega OPN se predvideva ureditev poslovne cone Bogojina površine 5,3 ha. 
Namen projekta je izboljšanje podjetniške klime, ki bo prispevala k ustanavljanju in boljšem 
trajnem poslovanju mikro, malih in srednje velikih podjetij. Ureditev zajema odkup zemljišč 
(2018) in ureditev poslovne infrastrukture (komunalno opremljanje zemljišč v letu 2019). 
 
- Razvoj socialnega podjetništva "PANNONIA SLOVANICA" 
Skupaj s partnerji se predvideva spodbujanje socialnega podjetništva in kmetijske aktivnosti 
ter izobraževalne dejavnosti na zemljiščih in v poslovnih prostorih v Prosenjakovcih ter razvoj 
pilotne eko socialne kmetije PANNONIA SLOVANICA, kot je bilo predvideno pri brezplačnem 
prenosu poslovnih prostorov na Občino Moravske Toplice za razvojni namen. Sredstva so 
namenjena za obnovo prostorov, ki bodo omogočili izvajanje različnih razvojnih aktivnosti. 
 
- Pannonia Slovanica et Hungarica 
Skupaj s partnerji je bila v letu 2017 podana prijava projekta na javni razpis za izbor operacij 
za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020, ki se bodo 
financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Cilj projekta je 
spodbujati podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in 
ustvarjenje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev. Projekt 
zajema ureditev pogojev za razvoj kmetijske in izobraževalne dejavnosti v poslovnih 
prostorih v Prosenjakovcih. Poleg nakupa opreme bodo izvedene tudi različnih aktivnosti, ki 
bodo omogočile razvoj novih produktov in storitev. 
Ker rezultatov razpisa še ni, se izvedba v celoti prestavi v leto 2018. 
 
SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA 
- Ureditev kolesarskega omrežja in povezav med občinami 
Cilj projekta je povečati število kolesarjev in prehodnost kolesarjev med občinami ter 
animirati regijske deležnike, da prilagodijo svoje delovanje okolju prijaznim oblikam prevoza 
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in kolesarjem. Predvidena je izgradnja kolesarske steze Martjanci-Noršinci v dolžini 1,5 km in 
povezave z Mestno občino Murska Sobota. Namen projekta je izgradnja kolesarske 
infrastrukture in povezav z namenom spodbujanja okolju prijazne oblike transporta in 
povečanje varnosti kolesarjev na obravnavanem območju. Projekt je bil posredovan kot del 
predloga regije za 2 poziv za Dogovor regij (prednostna naložba 4.4.) in se navezuje na 
celostno prometno strategijo Mestne občine Murska Sobota. Prav tako je projekt vezan na 
izvedbo komasacije Martjanci – Noršinci. 
 
- Projekt »Green Exercise« 
Zaradi manjše investicije se ostanek sredstev iz 2017 prenese v leto 2018 (delež ostane enak, 
85 % EU, 15 % OMT), tako da skupna vrednost projekta ostane enaka. Namen porabe je 
odvisen od dogovora z SVRK-jem.  
Projekt »Green exercise« - Povečati privlačnost čezmejnega območja preko Zelenih parkov 
se sofinancira iz programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija Madžarska Interreg V-A v 
programskem obdobju 2014–2020. V njem sodelujejo štirje slovenski (Javni zavod Krajinski 
park Goričko, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Občina Moravske Toplice in Občina 
Šalovci) in štirje madžarski partnerji (Narodni park Őrség, Razvojna agencija Slovenska 
krajina, Občina Sakalovci in Občina Dolnji Senik), z namenom skupne promocije obstoječe 
čezmejne kulturne in naravne turistične ponudbe. Konzorcij pod vodstvom Narodnega parka 
Őrség bo s pomočjo razvojnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, poleg 
izoblikovanja 9 zelenih parkov in namestitvenih kapacitet izvedel kompleksni razvoj eko-
turističnih storitev v slovensko madžarskem čezmejnem območju. Razvojni elementi bodo 
fokusirani na zdrav način življenja in gibanja, pripomogli pa bodo tudi k razvoju turizma. Na 
območju Občine Moravske Toplice sta se izoblikovala dva zelena parka (v Prosenjakovcih in 
Martjancih). Cilj projekta je podaljšati čas bivanja obiskovalcev v območju sodelovanja, kar 
bo pozitivno vplivalo tudi na kakovost življenja lokalnega prebivalstva. 
 
- Projekt »Zvitorepec se vrača domov« 
Skupaj s partnerji se predvideva prijava projekta na javni razpis za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020, ki se bodo 
financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilj projekta je z razvojem 
osnovnih storitev izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in 
naravnih danosti. V okviru projekta občina načrtuje ureditev prireditvenega prostora in 
spremljajoče turistične infrastrukture v Moravskih Toplicah, ki bo omogočala vzpostavitev 
festivala ohranjanja slovenske stripovske kulturne dediščine avtorja Miki Mustra in njene 
implementacije skozi kulturne prireditve in izvedbe ustvarjalnih delavnic. Ker še ni končne 
potrditve projekta, se izvedba v celotni prestavi v leto 2018. 
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- Projekt »GardEN« 
Na razvojnem območju projekta GardEN, na območju med turističnima magnetoma 
Moravske Toplice in Lenti obstajajo številne danosti, ki v obliki razvitih izdelkov vzpostavljajo 
ponudbo, ki ustreza trendom sodobnega slow turizma. Trenutno turistični potencial teh 
drobnih čudežev ni izkoriščen, med krajema, ki sta sama po sebi privlačna iz vidika turizma, 
doslej ni bilo tesnejšega sodelovanja, katerega rezultat bi bila bolj privlačna ponudba na trgu 
oziroma trajnostni razvoj turizma in povečanje števila obiskovalcev. Namen projekta je s 
pomočjo integracije trajnostne čezmejne turistične ponudbe ter razvijanjem izdelkov in 
storitev manj razvitih podeželskih območij oziroma vzpostavitvijo inovativnih turističnih 
programskih paketov, krepitev privlačnosti podeželskega območja med Moravskimi 
Toplicami in Lentijem, pri čemer  poseben poudarek namenja ohranjanju kulturne in naravne 
dediščine. Rezultat izvedenih aktivnosti bo razvoj območja na osnovi lokalnih danosti, kot so 
drobni čudeži, cvetje in vrtovi ter energije. V tematiki vrtov bo razvitih 5 izdelkov (dišeči in 
zdravilni bezeg, zdravilna ajda, norice, vilinski vrt, orhideje) in na osnovi teh paketi izdelkov. 
Izvedli bomo po 2 prireditvi za uvedbo 5 izdelkov in paketov ter druge aktivnosti. 
Krepitev skupnega razvijanja izdelkov in sodelovanja ter zagotavljanje trajnosti bomo dosegli 
z mreženjem ponudnikov storitev, z njihovim aktivnim vključevanjem v izvedbo, s praktičnimi 
predstavitvami in metodološkimi gradivi. Projekt se sofinancira iz programa Čezmejnega 
sodelovanja Slovenija Madžarska Interreg V-A v programskem obdobju 2014–2020. V njem 
sodelujeta dva slovenska (Občina Moravske Toplice in TIC Moravske Toplice) in dva 
madžarska partnerja (Občina Lenti in Javna turistično zdravstvena fundacija Lenti). Trajanje 
projekta je od 1.1.2018 do 30.6.2020. 
 
- Projekt »Martjanski Ograd« 
Skupaj s partnerji je bila v letu 2017 podana prijava projekta na javni razpis za izbor operacij 
za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020, ki se bodo 
financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Predvidena je 
ureditev naravnega habitata »Ribnjek«, kar bo zagotovilo možnost za kakovostno 
interpretacijo naravne in kulturne dediščine širšega prostora LAS, izvedba promocijskih 
aktivnosti in razvoj novega turističnega programa. 
 
- Rekonstrukcija dela ceste Bukovnica-bukovniško jezero LC010034  
Rekonstrukcija vozišča je zasnovana kot zamenjava obstoječih gramoznih in v manjšem delu 
asfaltnih površin, ter novogradnja voziščne konstrukcije na mestih širitve ceste. Na celotni 
dolžini trase se poenoti širina vozišča in zgradi novi tamponski sloj ter asfaltira. Uredi se 
odvodnja meteornih voda, temu primerno bodo zgrajeni prepusti in sanirani obstoječi 
obcestni jarki. Cesta je dolžine 1120 m s širino vozišča 4,5 m. V letu 2018 se pridobijo 
potrebna zemljišča za gradnjo in gradbeno dovoljenje. Po njegovi pridobitvi je predviden 
pričetek gradnje v letu 2019 in 2020.  
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- Javna razsvetljava Moravske Toplice-Tešanovci (kolesarska steza)  
Gradnja javne razsvetljave kolesarske steze na relaciji od Moravskih Toplic do Tešanovec v dolžini cca 1300 m je v izgradnji in bo dokončana v decembru 2017. Zgrajenih bo 26 kandelabrov z led svetilkami.    
- Javna razsvetljava Moravske Toplice-Martjanci (kolesarska steza)  
Predvidena je gradnja javne razsvetljave kolesarske steze na relaciji od Moravskih Toplic do Martjanec v dolžini cca 2300 m. Zgrajenih bo 43 kandelabrov z led svetilkami. Pričetek gradnje 2018 in dokončanje v 2019.  
- Uskladitev turistične signalizacije z zakonodajo 
V izdelavi je elaborat za turistično signalizacijo, ki jo bo potrebno uskladiti z novo 
zakonodajo. Uskladitev na ministrstvu je predvidena v naslednjem letu. Na osnovi tega pa bo 
potrebno pričeti z zamenjavo neusklajene turistične signalizacije.  
 
- Enostranski pločnik-povezava pešpot Martjanci-kolesarska steza 
Izvaja se gradnja povezovalne poti med koncem pločnika v Martjancih do kolesarske steze, v 
dolžini cca 220 m in širini 2,5 m. Povezava bo zgrajena iz gramoznega spodnjega ustroja ter 
zaključena z asfaltnim slojem. Urejeno bo tudi odvodnjavanje. 
 
- Pločnik v delu Dolge ulice v Moravskih Toplicah 
Na Dolgi ulici, v predelu od odcepa za Ulico na bregu in mimo gasilskega doma, v dolžini cca 
400 m, je predvidena gradnja pločnika, širine cca 1,60 m. Gradnja obsega vgradnjo cestnih 
robnikov, dvigovanje jaškov meteorne kanalizacije ter asfaltiranje.  
 
- Ureditev TIC Bogojina 
Investicija zajema ureditev Turistično informacijskega centra v Bogojini. Predvidena je 
gradnja nove poslovne stavbe s pripadajočim parkiriščem, gradnja postajališča za avtodome, 
postavitev električne polnilne postaje. Investicija bo izboljšala informiranost obiskovalcev o 
lokalni ponudbi, turistično infrastrukturo v občini in pripomogla k dvigu števila obiskovalcev 
oz. podaljšanju njihovega bivanja. Del projekta bo tudi predmet prijave na razpis LAS v letu 
2018. 
 
- Ureditev centra Moravskih Toplic 
Investicija zajema ureditev centra Moravskih Toplic in sicer obnovo obstoječe poslovne 
stavbe za namene TIC-a, asfaltiranje prireditvenega prostora, postavitev oglasne table in 
gradnjo javnih sanitarij. Investicija bo omogočila bolj kvalitetno izvedbo različnih javnih 
prireditev in dogodkov ter boljšo informiranost obiskovalcev o lokalni ponudbi. Izboljša se 
turistična infrastruktura v občini, ki bo pripomogla k dvigu števila obiskovalcev oz. 
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podaljšanju njihovega bivanja. Del projekta bo tudi predmet prijave na razpis LAS v letu 
2018. 
 
15-Varovanje okolja in naravne dediščine 
 
RAVNANJE ZODPADNO VODO 
- Individualni priklopi na kanalizacijska omrežja 
Vsako leto se predvidevajo sredstva za pokrivanje obveznosti pri individualnih priklopih na že 
zgrajene kanalizacijske sisteme, kjer občani svoje obveznosti poravnajo preko komunalnega 
prispevka, v katerem je vračunana tudi komunalna infrastruktura. V letu 2017 je bilo 
zgrajenih pet priklopov stanovanjskih hiš na javno kanalizacijsko omrežje. Izvedena so bila 
zemeljska dela, ter priklopna PVC cev. Manjkajoči jaški so bili zgrajeni. 
 
- Kanalizacija Bogojina - Vršič 
Predvidena gradnja kanalizacijskega kraka na območju Bogojine-Vršič v dolžini cca 120 m, ki 
v preteklem obdobju zaradi neurejenih lastniških razmerij ni bil zgrajen, se prenese v leto 
2018. Predvideva se, da bodo vsa potrebna soglasja za gradnjo pridobljena, kar je tudi 
predpogoj za pričetek gradnje. Predvidena je gradnja debelostenske PVC cevi premera 200 
mm in priključni jaški. 
 
- Kanalizacija Podov ob potoku 
Območje zazidalnega načrta Podov ob potoku bo potrebno opremiti s kanalizacijo za 
odpadno komunalno vodo. Kanalizacija bo priključena na že obstoječi kanalizacijski sistem v 
Moravskih Toplicah. Grajena bo iz PVC DN200 in PVC jaški. Priključki so premera cca 160 mm. 
 
- Kanalizacija Sebeborci - Podžlaki 
Zgrajeni so trije krajši gravitacijski sekundarni kanalizacijski kraki do skupine hiš na območju 
Podžlakov v skupni dolžini cca 330 m. Kanalizacija je zgrajena iz debelostenskih PVC cevi 
premera 200 mm ter priključni PE jaški. 
 
- Kanalizacija Sebeborci - Žlaki 
Gradnja kanalizacije na območju Žlakov v Sebeborcih je bila pričeta v letu 2017. Zgrajeno je 
cca 270 m kanalizacije, preostanek do celotne dolžine bo končan leta 2018. Trasa v 
pretežnem delu poteka v dotrajani asfaltirani cesti, delno pa po kmetijskih zemljiščih. 
Zgrajena je iz debelostenskih PVC cevi ter PE jaškov. 
 
- Kanalizacijski tlačni vod od Martjanec do ČN Lukačevci 
Za čiščenje odpadnih voda naselij Sebeborci in Martjanci bi bilo potrebno zgraditi tlačni vod s 
črpališčem v dolžini cca 2700 m. Zato bo potrebno pridobiti projektno dokumentacijo in 
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potrebno gradbeno dovoljenje. Predvideva se, da bo potrebno zgraditi tudi elektrovod in ob 
tlačnem vodu tudi vodovod. Investicija bi potekala fazno v letih 2018 (projekti in pridobitev 
gradbenega dovoljenja), ter izvedba v letih 2019 in 2020. Glede na takratno stanje 
obremenitve ČN se bo njena sposobnost prilagodila potrebam.  
 
- Individualne čistilne naprave 
Sofinanciranje gradnje individualnih čistilnih naprav je bilo izvedeno skladno z vsakokratnim 
javnim razpisom Občine Moravske Toplice. Do decembra 2017 je bilo sofinancirano osem 
gradenj individualnih čistilnih naprav.  
 
IZBOLJŠANJE STANJA OKOLJA 
- Protipoplavna zaščita Moravci 
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. Investicija 
je odvisna od pridobitve potrebnega zemljišča, ki ni v lasti Občine Moravske Toplice. 
 
- OPPN-protipoplavna zaščita akumulacija Sebeborci 
Predvideva se izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za protipoplavno zaščito 
južnega dela povodja Sebeborskega in v nadaljevanju Martjanskega potoka. Lokacija 
zadrževalnika je na Sebeborskem potoku v k.o. Sebeborci. Predhodno bo potrebno izdelati 
hidrološko hidravlično študijo in na podlagi tega dokumentacijo v obliki PGD in PZI.  
 
- Protipoplavna zaščita - dvig leve brežine Lipnice v Moravskih Toplicah  
V OPN se za območje med Lipnico in Dolgo ulico predpisujejo ukrepi varovanja pred 
poplavami na način, da se dvigne leva brežina Lipnice. Dvig je potrebno izvesti pred prvimi 
hišami ob Lipnici v dolžini cca 350 m in višino cca 1 m. Pričetek gradnje zaščite je odvisen od 
pogojev Direkcije za vode in morebitnih pridobitev potrebnega dela sosednjih zemljišč.  

 
16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 
 OSKRBA Z VODO 
- Vodovod Moravske Toplice - Cuber  
Na območju Cubra se predvideva zgraditi priključni krak za skupino hiš na oddaljeno javno 
vodovodno omrežje. Novozgrajen krak vodovoda bo zgrajen iz PEHD cevi ustreznih dimenzij. 
Pri tem bo potrebno posegati v asfaltirano javno pot. 
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- Vodovod Moravske gorice  
Na območju Sepove grabe je potrebno zgraditi daljši vodovodni priklop za skupino hiš. Potek 
trase se še usklajuje, zato se gradnja predvideva v letu 2019. Zgrajen bo iz PEHD cevi DN63 v 
ocenjeni dolžini 400 m. Novozgrajen krak vodovoda bo priključen na novozgrajeni pomurski 
vodovod. 
 
- Vodovod Bogojina - obnova obstoječega vodovoda  
Vzporedno z obnovo cest LC LC265071 in LC010033 skozi del naselja Bogojina, so bile 
zamenjane dotrajane vodovodne cevi na tisti strani ceste, kjer ni pločnika. Na zamenjanih 
vodih so bili zgrajeni cevni nastavki za hišne priklope. Dolžina obnovitvenih del meri cca 1350 
m. Na zamenjanih vodih so bili zgrajeni cevni nastavki za hišne priklope. V letu 2018 se 
predvideva zamenjava še preostalega dotrajanega vodovoda, ki v prejšnjih letih ni bil 
obnovljen. Poteka v in ob cesti JP766711, od križa v notranjost naselja v dolžini cca 500 m. 
Poleg tega bi bilo potrebno zamenjati del vodovoda od linije v bližini vodohrana do 
naseljenih hiš cca 250 nižje.  
 
- Vodovod Ivanci  
Za zamenjavo dela vodovodnega omrežja, ki je že precej obrabljen, se predvidena izdelava 
projektov ter ostala opravila, ki so potrebna za tovrstne investicije. Pričetek aktivnosti je 
predviden v letu 2019. 
 
- Vodovod Mlajtinci  
Za zamenjavo dela vodovodnega omrežja se predvidena izdelava projektov ter ostala 
opravila, ki so potrebna za tovrstne investicije. Izdelava projektov je predvidena v letu 2018, 
gradnja pa v letu 2020, pod pogojem, da bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
 
- Vodovod Tešanovci  
Za zamenjavo vodovodnega omrežja se predvidena izdelava projektov ter ostala opravila, ki 
so potrebna za tovrstne investicije. Izdelava projektov je predvidena v letu 2018, pričetek 
investicije pa v letu 2020, pod pogojem, da bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Gradnja bi 
potekala fazno v več letih. 
 
- Vodovodni priključki - sekundar 
Vodovodni sekundarni priključki so predvideni za izvedbo na tistih mestih, kjer se pojavljajo 
novogradnje ali na mestih, kjer do sedaj priklopi še niso bili izvedeni. Taki priklopi so običajno 
stroškovno nekoliko večji, saj je nemalokrat potrebno posegati v asfaltirane površine, pa tudi 
dolžine so nekoliko večje. Do decembra 2017 je bilo zgrajenih deset krajših hišnih priključkov 
in trije daljši v Sebeborcih.   
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- Prilagoditev obstoječih vodovodnih krakov na pomurski vodovod  
Predvideva se zamenjava vodovodne cevi v Zgornjih Moravcih od vodohrana v smeri 
gasilskega doma v dolžini cca 460 m. Nadalje prevezava v manjši dolžini v notranjosti naselja 
Martjanci zaradi izravnave pritiska na celotnem sistemu, zamenjava dotrajanih loput na 
primarcu pri križu v Bogojini ter ostali sekundarni vodovodni kraki za priklop na pomurski 
vodovod, ki se pokažejo kot potrebni zaradi uskladitve celotnega sistema. Predvidene so tudi 
ureditve in preglede nekaterih hidrantov in sofinanciranje nekaterih skupnih objektov 
(vodohrani).  
 
- Pomurski vodovod II. faza  
V pomurski vodovod II faza spadajo še neizgrajeni vodovodi na območju Občine Moravske 
Toplice, za katere je že bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in so izpadli iz nabora investicij 
prve faze pomurskega vodovoda ter finančni deleži na skupnih primarnih objektih in 
transportih, ki so potrebni za funkcionalno celoto II faze. Vključena so naselja Krnci (cca3,5 
km), Ratkovci - Lončarovci (cca 7,4 km), Filovci (cca 13 km), Bukovnica (ca 5,2 km), del 
Fokovec (cca 6 km). 
 
- Vodovod Ivanovci-ob transportnem 
Končana je prilagoditev vodovoda za skupino hiš ob cesti Ivanovci - Kančevci, ki so bile  
priključene na transportno vodovodno omrežje ter zaradi spremenjenega režima vodooskrbe 
pomurskega vodovoda niso imele zadostnega pritiska v ceveh. Zgrajeni krak je dolžine 385 
m, iz PEHD materiala DN63.  
 
- Vodovod Ratkovci    
Vodovod Ratkovci se prenese v projekt pomurskega vodovoda II faza. Njegova izvedba je 
pogojena z uspešno pridobitvijo evropskih sredstev v naslednjih letih. 
 
- Vodovod v naselju Kančevci   
V letu 2017 je bil zgrajen vodovod v naselju Kančevci. Vodovod je dolžine cca 4500 m. 
Vgrajene co PEHD cevi različnih premerov, primarni vod pa iz Ductil cevi DN125. Zgrajenih je 
bilo osem hidrantov ter 27 hišnih priključkov.  
 
18-Kultura, šport in nevladne organizacije 
 
- Ureditev športne infrastrukture v Občini Moravske Toplice 
Priprava projektne dokumentacije in prijava infrastrukturnih projektov na razpis Fundacije za 
šport. Predvideva se izgradnja manjkajoče športne infrastrukture v okviru športno 
rekreacijskih centrov v Občini Moravske Toplice.  
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- Telovadnica ŠRC Martjanci 
Cilj investicije je izgradnja Telovadnice ŠRC Martjanci s katero bi omogočili vsem obstoječim 
uporabnikom površin ŠRC Martjanci kvalitetno in varno vadbo ter zagotovili minimalne 
pogoje za normalno izvajanje športno rekreativnih dejavnosti tudi v pozno jesenskem in 
zimskem času. Telovadnica velikosti 24,01 x 13,10 m bo omogočala izvedbo številnih 
športnih panog: mali nogomet, odbojko, mini košarko, aerobiko, dvoranski hokej na travi, 
namizni tenis, itd. Predvideva se ureditev športne podlage, stropa, vgradnja oken in vrat, 
ureditev ogrevanja in ostala manjša gradbena dela. Izgradnja telovadnice je del prijave 
projekta na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje izgradnje športnih objektov v 
letu 2017. V letu 2017 so bila izvedena predvidena dela, v letu 2018 je predvidena še 
izdelava fasada telovadnice. 
 
- Slačilnice z nadstreškom in igrišče Krnci 
Predmet investicije je novogradnja slačilnic z nadstreškom in zunanjih športnih površin – 
večnamenskega igrišča Krnci, s katero bi omogočili potencialnim uporabnikom kvalitetno in 
varno športno in rekreativno vadbo, ter s tem zagotovili minimalne infrastrukturne pogoje za 
izvedbo različnih prostočasnih športno rekreativnih aktivnosti. Zunanje športne površine 
bodo uporabljali prebivalci vasi in obiskovalci za rekreacijo. Nove športne površine bodo 
namenjene tudi za rekreacijo starejših občanov in izvedbo prireditev ostalih društev (PGD 
Krnci, itd.). S tem bomo posredno pripomogli k izboljšanju zdravja prebivalcev vasi in vseh 
ostalih uporabnikov ter prispevali k večji popularnosti športa. Izgradnja slačilnic je del prijave 
projekta na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje izgradnje športnih objektov v 
letu 2017. 
Prijava v letu 2017 ni bila uspešna. Ponovna prijava je predvidena v letu 2018, zato se 
sredstva prenesejo v leto 2018. 
 
19-Izobraževanje 
 
- Investicija OŠ Bogojina 
Zaradi povečanih potreb po prostoru kuhinje v OŠ Bogojina se predvideva njena razširitev. 
Ker gre za večji gradbeni poseg bo predhodno potrebno izdelati tehnično dokumentacijo ter 
pridobiti vsa upravna dovoljenja. Začetek gradnje je predviden v poletnih mesecih leta 2018. 
 
- Investicija OŠ Fokovci 
Predvideno je nadaljevanje zamenjave oken na OŠ Fokovci. Na južni strani šolskega območja 
se predvideva ureditev parkirišča za zaposlene.  
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- Investicija DOŠ Prosenjakovci 
Notranja vodovodna in fekalna cevna instalacija v DOŠ je že precej fizično obrabljena in bi jo 
bilo potrebno zamenjati. Ker so instalacije podometne, bo potrebno izvesti tudi gradbena in 
obrtniška dela.  
 

 
Pripravila: 
Občinska uprava 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 


