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4. NACRT RAZVOJNIH PROGRAMOV V OBDOBJU 2007 – 2010 -  OBRAZLOŽITEV 
 
 
4.1.  UVOD 
 
Nacrt razvojnih programov predstavlja tretji del proracunske dokumentacije in odraža politiko obcine na 
podrocju investicijskih izdatkov obcine in državnih pomoci za naslednja štiri leta oziroma do zakljucka 
projekta. Nacrt razvojnih programov predstavlja razvojne naložbe in projekte v obcini. S tem 
dokumentom je v proracunsko nacrtovanje vnesena dolgorocna komponenta. 
 
V nacrtu razvojnih programov so izkazani nacrtovani izdatki proracuna za investicije in državne pomoci 
v prihodnjih štirih letih, ki so prikazani po : 

• proracunskih uporabnikih,  
• posameznih projektih ali programih neposrednih  uporabnikov, 
• letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proracun v prihodnjih letih in  
• virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov. 

 
Tako se v nacrt razvojnih programov na ravni obcine vkljucujejo vsi izdatki, ki spadajo v naslednje 
skupine oziroma podskupine kontov: 

• 42 – Investicijski odhodki 
• 43 – Investicijski transferi 
• 41 – Tekoci transferi ( 410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoc) 
• 40 – Tekoci odhodki ( za projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi Evropske unije ) 

 
Nacrt razvojnih programov se letno dopolnjuje po podrocjih proracunske porabe in projektih. Pri uvrstitvi 
posamezne investicije v nacrt razvojnih programov je potrebno upoštevati Uredbo o enotni metodologiji 
za izdelavo programov za javna narocila investicijskega znacaja . V nacrt razvojnih programov se tako 
uvršcajo projekti in programi, ki so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in so izvedljivi po 
predvideni dinamiki in tudi pokriti s predvidenimi viri financiranja ( obcinski proracun, državni proracun, 
sredstva EU, krediti, donacije, sovlaganja ……). 
 
V nacrt razvojni programov se prednostno uvršcajo projekti in programi, ki so že bili zaceti v preteklih 
letih in so bili predvideni za izvajanje v letu, za katero se sprejema proracun. Za proracunsko leto, za 
katero se pripravlja proracun, se vkljuci v nacrt razvojnih programov izdatke do višine globalnega 
razreza proracunskih izdatkov na nivoju podrocij proracunske porabe ter glavnih programov na podlagi 
izhodišc proracuna za tekoce leto, za naslednja leta pa se predvideva in kot omejitev upošteva 
predvidena nominalna rast razpoložljivih sredstev v skladu s projekcijami .  
Vkljucenost investicijskih izdatkov v nacrt razvojnih programov obcine je pomembna z vidika 
sofinanciranja investicij iz državnega proracuna. 
 
V nacrt razvojnih programov se uvršcajo tudi državne pomoci. To pa so izdatki obcine, ki pomenijo 
korist za prejemnika pomoci in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za 
financiranje oziroma sofinanciranje programov, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev ( 
subvencije, poroštva…) 

 
Nacrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi proracuna. 
 
V nadaljevanju dajemo pojasnila k nacrtu razvojnih programov Obcine Moravske Toplice za obdobje 
2007 – 2010 po posameznih proracunskih podrocjih in projektih. 
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4.2. PRORACUNSKA PODROCJA 
 
Podrocje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obcinske uprave 
 
V investicijskih odhodkih na podrocju uprave so v letu 2007 predvidena sredstva za  nabavo in 
zamenjavo najnujnejše pisarniške, racunalniške  in druge opreme, ki se izvaja postopno v skladu za 
nacrtom nabav, ki je kot priloga sestavni del proracuna za tekoce koledarsko leto.      
 
 
Podrocje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
07039001 Pripravljenost sistema za zašcito, reševanje in pomoc       
 
Tudi v letih 2007 do 2010 so predvidena sredstva za nadaljnji nakup najnujnejše opreme, po nacrtu 
štaba civilne zašcite. 
 
 07039002  Delovanje sistema za zašcito,reševanje in pomoc     
     

• V letu 2007 se predvideva nadaljnje sofinanciranje vzdrževanja in ureditve objektov v KS 
oziroma društvih kot so gasilsko vaški domovi in drugi skupni objekti. Ureditev gasilskih garaž v 
Martjancih predstavlja nadomestitev obstojecih garaž na lokacijo sedanje trgovine Ceres. 
Novozgrajeni objekt je etažnosti P+I in bo prizidan k obstojecemu vaškemu domu. Pritlicje je 
namenjeno gasilskim garažam, nadstropje oz. mansarda pa za vecnamenske prostore .   

• Iz proracuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje gasilske zašcitne, reševalne in druge 
opreme  za prostovoljna gasilska društva in obcinsko gasilsko zvezo v skladu z programom 
opremljanja gasilskih enot. 

• Požarni sklad ki se financira iz sredstev požarne takse namenja pridobljena sredstva za 
sofinanciranje nakupa gasilske opreme v skladu s kriteriji sofinanciranja.  

 
Podrocje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 
 
11029001  Strukturni ukrepi v kmetijstvu 
V okviru strukturnih ukrepov v kmetijstvu tudi v prihodnje nacrtujemo subvencioniranje tekoce kmetijske 
pridelave. V naslednjem obdobju se bodo izvajali ukrepi po novem programu, saj so bili dosedanji 
ukrepi za pospeševanje in razvoj kmetijstva dopustni le do konca leta 2006, od leta 2007 pa morajo biti 
ukrepi usklajeni z zakonodajo EU. 
 
11029003  Zemljiške operacije 
V proracunskem letu 2007 se nadaljujejo dela na komasacijskih obmocjih Berkovci in Motvarjevci v 
skladu s programom in pogodbo z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano-Agencijo za 
kmetijske trge in razvoj podeželja .  Pristopilo  se bo  tudi k izvajanju komasacije Ratkovci, ki pa je 
odvisna od sredstev pridobljenih na javnem razpisu .  
 
11049001  Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
V naslednjih letih naj bi se ohranila sedanja dinamika na podrocju vzdrževanja gozdnih cest. Pretežni 
del financiranja je predviden iz republiških proracunskih sredstev, preostali del pa iz proracuna obcine 
(pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest gozdov). Izbor cest za vzdrževanje se opravi v spomladanskih 
mesecih. 
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13029002  Investicijsko vzdrževanje in gradnja obcinski cest 
Za naslednja leta je predvidena sedanja dinamika na podrocju investicijskega vzdrževanja  in gradnje 
obcinskih cest ter postopno asfaltiranje ali preplastitve javnih poti. V letu 2007 je predvideno  
investicijsko vzdrževanje in gradnja krajših odsekov cest v Središcu, Ratkovcih, Andrejcih, Vucji Gomili, 
Moravskih Toplicah, Fokovcih, Ratkovcih. Dela obsegajo manjše obnove in rekonstrukcije. 
 
V letu 2007 se predvidevajo v okviru nacrta razvojnih programov in tudi proracuna najnujnejša sredstva 
za ureditev dokumentacije, potrebne za nadaljnje obnove in izgradnje cest in javnih poti. 
 
14039002  Spodbujanje in razvoj turizma 
Na podrocju turizma bo Obcina Moravske Toplice ohranila sedanjo stopnjo podpore razvoju turizma za 
ureditev infrastrukture v Obcini Moravske Toplice, ki je nujno potrebna za razvoj turizma . Na podrocju 
investicij je v letu 2007 predvideno tudi dokoncanje opremljanja gospodarske cone Mocvar  in 
opremljanje stavbnega zemljišca na Dolgi ulici v Moravskih Toplicah ( kanalizacija in vodovod) ter nakup 
zemljišc za Panonski park s potrebno komunalno ureditvijo.    
 
V skladu s programom se bo v letu 2007 pristopilo k izgradnji novega lovskega doma Moravci  
 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Nadaljevalo se bo s projektom izgradnje Zbirnega centra za odpadke v Puconcih, katerih vir so 
namenska sredstva iz okoljske dajatve in lastni viri proracuna obcine v skladu z medobcinsko pogodbo 
o sofinanciranju izgradnje navedenega centra. 
 
V letu 2007 pa se predvideva tudi  izvedba projekta ureditve divjih odlagališc sofinanciranega iz 
evropskih skladov, kakor tudi ureditev Okoljskega centra, katerega prav tako vir financiranja so sredstva 
iz evropskih skladov. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
Tudi v letu 2007 se predvidevajo sredstva za pokrivanje obveznosti pri individualnih priklopih na že 
zgrajene kanalizacijske sisteme, kjer obcani svoje obveznosti poravnajo preko komunalnega prispevka, 
v katerem je vracunana tudi komunalna infrastruktura. 
 
V skladu z že sprejetim nacrtom razvojnih programov za obdobje 2006-2009 je tudi v letu 2007 
predvideno nadaljevanje in tudi dokoncanje izgradnje kanalizacije Bogojina, ki se financira iz namenskih 
sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje voda in iz proracunskih sredstev. 
 
Naslednji projekt, ki je bil zacet že v letu 2006 in se nadaljuje tudi v letu 2007 je nadaljevanje z deli na 
cistilni napravi Lukacevci, kjer je zaradi  izboljšanja napetostnih razmer , predvidena izgradnja manjše 
trafo postaje. Navedena investicija se v letu 2007 v celoti financira iz lastnih sredstev proracuna. 
 
V letu 2007 se predvideva pricetek gradnje I faza vecletnega projekta kanalizacije v Sebeborcih. Projekt 
bo sofinanciran s sredstvi kohezijskega sklada EU in iz lastnih virov proracuna. 
 
S proracunom za leto 2007 se zagotavljajo tudi sredstva za izdelavo projektov za kanalizacijo in cistilno napravo 
v Filovcih.  
 
16029003 Prostorsko nacrtovanje  
Na podlagi veljavne zakonodaje in v skladu z njeno spremembo, ki se pripravlja v prvih mesecih 
tekocega leta, bo potrebno izdelati tako imenovano Prostorsko strategijo obcine in na podlagi tega 
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Prostorski red obcine. To sta dva planska dokumenta, brez katerih ni možna sprememba sedanjih 
prostorskih planov. 
 
16039001  Oskrba z vodo 
V letu 2007 se bodo najprej pokrile obveznosti za že zaceto investicijo-nadaljevanje vodovoda Selo 
III.faza( del), nato pa se bo nadaljevalo z gradnjo  vodovoda na Gorickem delu in sicer se bo 
nadaljevala izgradnja III in IV. faze vodovoda Selo - Fokovci, nadalje pa se bo pristopilo k zacetku 
gradnje vodovoda v Vucji Gomili in Ivanovcih.. Za pokrivanje navedene investicije si bo obcina 
prizadevala pridobiti dodatna sredstva iz naslova javnega razpisa. 
Na ravninskem delu se bo nadaljevalo z izgradnjo vodovoda v Moravskih Toplicah Dolga ulica-Lešce, 
opravili se bodo odkupi zemljišc za potrebe vodovarstvenih obmocij. Financirali pa se bodo tudi 
individualni priklopi na vodovodna omrežja v primeru , ko je bil obcanom ob gradnji zaracunan 
komunalni prispevek. 
 
V proracunu za leto 2007 pa je potrebno zagotoviti tudi sredstva za nacrte in drugo projektno 
dokumentacijo povezano z izgradnjo vodovodnih sistemov. 
 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 
V letu 2007 se bodo za nujne rekonstrukcije in adaptacije objektov po naseljih v obcini namenila 
dodatna sredstva razdeljena na podlagi sprejetih kriterijev .  
 
16069002 Nakup zemljišc 
V proracunu se v letu 2007 nadaljuje z zagotavljanjem sredstev za nakup zemljišc za Panonsko 
zdravilišcno turisticni park, za kar so bila sredstva v letu 2006  zagotovljena tudi iz neposrednih 
regionalnih spodbud. Prav tako je v letu 2007 potrebno predvideti odkupe zemljišc, ki so povezana z 
izvedbo komasacij na komasacijskih obmocjih,kakor tudi posamezne odkupe zemljišc, ki bodo potrebna 
za ureditev komunalne infrastrukture . 
 
18029001 Nepremicna kulturna dedišcina 
Obcina bo v letu 2007 zagotovila sredstva za najnujnejša vzdrževalna dela na objektih, ki imajo kulturni 
pomen za obcino in celotno obmocje . 
 
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim 
Sredstva se namenjajo za razvojne projekte na podrocju narodnosti. 
V letu 2007 je predvidena  gradnja mrliške vežice v Pordašincih. V prvi fazi je potrebno pridobiti 
projektno in upravno dokumentacijo. V drugi polovici leta pa  se  bo pristopilo k izgradnji mrliške vežice. 
 
18059001 Programi športa 
Tako kot v preteklih letih bo obcina tudi v letu 2007 zagotavljala sredstva za investicijsko vzdrževanje in 
obnovo športnih objektov v skladu z javnim razpisom za podrocje športa. 
 
V letu 2007 so predvidena tudi sredstva za ureditev športnega centra v Martjancih. Ureditev 
navedenega športnega objekta je predvsem odvisna od pridobitve sredstev iz naslova javnega razpisa 
za  podrocje športa. 
 
V proracunu in posredno tudi v NRP se zagotavljajo sredstva za pridobitev potrebe tehnicne in upravne 
dokumentacije za izgradnjo osrednjega športno rekreacijskega centra v Moravskih Toplicah. 
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19029001 Vrtci 
Za otroški vrtec v Moravskih Toplicah je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo. Zato bo v tekocem 
letu izveden postopek javnega narocanja za izbor najugodnejšega ponudnika in nato tudi izdelava 
projektov PGD in PZI. 
 
19039001 Osnovno šolstvo 
V letošnje leto se prenašajo financne obveznosti izvedenih investicij na OŠ Fokovci in OŠ Bogojina. 
Poleg tega je v letošnjem letu predvidena delna adaptacija DOŠ Prosenjakovci. Z adaptacijo bi se v 
podstrešju uredili novi prostori za vodstvo in zaposlene na šoli. Prostori v pritlicju pa bi se namenili za 
izvajanje ucnega procesa devetletke.  
 
Predvidena je tudi ureditev igrišca pri osnovni šoli Bogojina, ki pa se bo financirala iz pridobljenih 
sredstev iz naslova razpisa in lastnega deleža obcine. 
 
V skladu s pogodbo bo obcina v naslednjih treh letih po dinamiki sofinanciranja zagotavljala v proracunu 
sredstva za izgradnjo glasbene šole v Murski Soboti. 
 
23029001 Rezerva obcine 
Predvideni so gradbeni ukrepi za zašcito Moravskih Toplic pred poplavami. V ta namen so že izdelani 
projekti, za katere je še potrebno pridobiti upravna dovoljenja. Projekt obsega dela na severnem obrobju 
naselja, iz katerega se je v zadnjih obdobjih tudi stekala meteorna voda in poplavljala nekatere predele 
Moravskih Toplic. Po projektu bi se voda že pred naseljem kanalizirala v potok Lipnico in Titanov potok. 
 
 
Pripravili: 
- Slavica Fujs 
- Martina Vink Kranjec 
- mag. Milan Šadl 
 
 
 
 
 
 


