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5. POROCILO O IZVEDBI NACRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
V letu 2006 so programi iz Nacrta razvojnih programov 2006 - 2009 dosegli 74 % realizacijo v primerjavi
z višino planiranih sredstev za izvedbo nacrtovanih programov. Nerealizirani so bili predvsem tisti
projekti, katerih predviden vir niso bila sredstva iz obcinskega proracuna temvec so bili projekti vezani
na predvidena sredstva iz naslova javnih razpisov in drugih virov. Sem predvsem spada podrocje športa
– Igrišce pri OŠ Bogojina, ter ureditve športnih centrov ko so Filovci, Martjanci, Vucja Gomila in
Tešanovci. Nekateri izmed navedenih projektov se uvršcajo v proracun za leto 2007. Financno pa so
bile nerealizirane tudi tiste naloge, katerih izvedba je bila v mesecu novembru oziroma decembru. V
skladu z Zakonom o izvrševanju proracuna Republike Slovenije, kakor tudi na podlagi sklenjenih
pogodb nastane obveznost placila v roku 60 dni od datuma prejema dokumenta, s katerim so
zaracunana dela. To pomeni, da so bile investicije koncane, prišlo je le do zamika placil v letu 2006.
5.1. ŠOLSTVO - PRIPRAVA ŠOL NA DEVETLETKO
5.1.1. Osnovna šola Bogojina
Preureditev osnovne šole Bogojina je obsegala gradnjo-nadzidavo dveh novih ucilnic, prizidek za locen
dostop od drugega vhoda in garderob do vseh etaž obstojecega prizidka za šolarje III triade, izvedba
povezave z glavnim objektom do novih ucilnic, adaptacija obstojecih sanitarij, sanacija nekaterih tlakov
v obstojecih ucilnicah in obnovitev elektro instalacij ter v novih prostorih na novo zgrajene strojne
instalacije (gretje in prezracevanje). Poleg tega so zamenjana vsa obstojeca dotrajana okna (stara so
cca 42 let). Za novo zgrajene prostore je bila nabavljena tudi oprema.
Investicija je bila izvedena v skupni vrednosti 83 mio SIT, s tem, da se je del sredstev zagotovil s
proracunom za leto 2006 v višini 32 mio SIT, preostali del sredstev pa je v skladu z nacrtom razvojnih
programov zagotovljen v proracunu za leto 2007. V letu 2006 so bila za navedeno investicijo predvidena
tudi sredstva iz državnega proracuna- Ministrstva za šolstvo in šport v višini 15 mio SIT , vendar do
realizacije ni prišlo. Ker je bila investicija nujna za izvajanje devetletne osnovne šole je obcina
zagotovila lastna sredstva v proracunu s tem, da pricakuje sredstva, ki jih je dolžno ministrstvo
zagotoviti v deležu od vrednosti investicije v letu 2007
5.1.2. Osnovna šola Fokovci
Preureditev je obsegala gradnjo novega ucnega prostora-ucilnice nad jedilnico za pouk tehnike in
tehnologije, preuredila se je tudi jedilnica. Poleg ucilnice za pouk tehnike in tehnologije so se uredili
prostori uprave šole (pisarna ravnatelja in tajništvo) in sanitarije za ucence II in III triade.
Prav tako kot pri osnovni šoli Bogojina se je tudi pri tej investiciji v skladu z Nacrtom razvojnih
programov 2006-2009 del sredstev zagotovilo v letu 2006, del pa v letu 2007. V letu 2006 je bilo
zagotovljenih 32 mio SIT, 8 mio SIT pa v letu 2007. Tako je realizirana vrednost zgoraj navedene
investicije 40 mio SIT.
5.1.3. Igrišce pri OŠ Bogojina
Projekt izgradnje igrišca pri OŠ Bogojina ni bil realiziran, ker OŠ Bogojina ni bila izbrana na javnem
razpisu za ureditev športnih objektov. Z navedenim projektom se v letu 2007 ponovno prijavlja na
razpisana sredstva.
5.1.4. Dvojezicna osnovna šola Prosenjakovci
Za dvojezicno osnovno šolo je bila v letu 2006 nabavljena oprema v vrednosti 916 tisoc SIT in urejena
okolica v višini 578 tisoc SIT, kar je v okviru predvidenih vlaganj.
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5.2. KULTURA IN ŠPORT
5.2.1. Zvonik Loncarovci
V Loncarovcih so bila opravljena investicijska dela na zvoniku Loncarovci. Zamenjana so bila okna ter
prebarvana fasada. Vrednost opravljenih del je v skladu s planirano višino in znaša 2,2 mio SIT.
5.2.2. Investicijsko vzdrževalna dela-ohranjanje kulturne dedišcine
V proracunu so se zagotavljala sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov na podrocju kulture. Z
vlaganjem v kulturne objekte se dosega ohranjanje nepremicne in premicne kulturne dedišcine. V letu
2006 so se zagotovila sredstva za sofinanciranje ureditve loncarske vasi Filovci v vrednosti 1 mio SIT in
sofinanciranje ureditve kapele v Vucji Gomili v višini 0,1 mio SIT.
5.2.3. Sofinanciranje ureditve športnega centra Filovci
V letu 2006 so bila v obcinskem proracunu zagotovljena sredstva za pokrivanje obveznosti iz preteklega
leta kot sofinanciranje ureditve športnega centra Filovci v višini 2 mio SIT, ki so bila tudi realizirana. V
okviru sredstev namenjenih za objekte v naseljih so je Športnemu društvu Filovci sofinancirali stroški
ureditve igrišca z nabavo umetne trave.
5.2.4. Sofinanciranje ureditve športnega centra Martjanci, Vucja gomila in Tešanovci
Projekti niso realizirani zaradi nepridobitve sredstev iz naslova javnih razpisov
5.3. UPRAVA IN KRAJEVNE SKUPNOSTI
5.3.1. Ureditev vaško gasilskega doma Loncarovci
Na gasilskem domu v Loncarovci je bila na novo prekrita streha in obnovljen fasadni zakljucni sloj ter
položeno nekaj keramike in v delu tudi pleskanje sten.
Celotna vrednost izvedenih del je realizirana v višini 2,7 mio SIT.
5.3.2. Sredstva za investicijska vlaganja v osnovna sredstva uprave
Za izvajanje nalog obcinske uprave in za njeno delovanje so potrebna dolocena tehnicna sredstva in
oprema. Za vzdrževanje obstojece opreme in objektov s katerimi razpolaga obcinska uprava so bila v
letu 2006 nacrtovana sredstva v višini 4,6 mio SIT. Ker do vecjih vzdrževalnih del v letu 2006 ni prišlo je
poraba teh sredstev nekoliko nižja in znaša 2,4 mio SIT , kar je le 52% planiranih sredstev za ta namen.
Prav tako so bile v letu nacrtovane delne posodobitve in nabave nove racunalniške in programske
opreme, pisarniške opreme in pohištva v skladu z Nacrtom nabav in gradenj obcinske uprave.
Program nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja je bil kljub nekoliko nižji porabi sredstev, kot
so bila planirana v celoti realiziran. Nabavljena in posodobljena oziroma ažurirana je bila programska
oprema, nabavljena sta bila dva nova tiskalnika, pisarniška oprema ( omara, miza, stoli, kovinske
arhivske omare), zamenjani so bili dotrajani telefonski aparati ter nabavljena druga drobna oprema, kot
so tekac, diktafon, zastave in drugo. Vrednost nabavljene opreme nominalno znaša 2 mio SIT kar
predstavlja 81% planiranih sredstev .
5.4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA-VODOVODI
5.4.1. Vodovodno omrežje za naselje Selo-Fokovci 2.in 3. faza
Zgrajeno je bilo vodovodno omrežje v skupni dolžini 4410 m. Cevi so iz PEHD materiala. Zgrajenih je
bilo 5 nadzemnih hidrantov in 60 hišnih prikljuckov. Omrežje sestavljajo vod V11-V57, DN 32 dolžine
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400m, DN 40 L=254m, DN 50 dolžine 414m, DN 125 dolžine 1335m, vod V42-V51, DN 32 dolžine
189m, DN 40 dolžine 553m, DN 50 dolžine 100m, DN 75 dolžine 437m in vod V22-V39, DN 32 dolžine
146m, DN 40 dolžine 200m, DN 125 dolžine 382m.
Vrednost opravljenih del znaša 35 mio SIT. V proracunu za leto 2006 in v NRP 2006-2007 je bilo
zagotovljenih 30 mio SIT v letu 2006 in 5 mio SIT v letu 2007. Financno je investicija pokrita v skladu z
NRP 2006-2009. Del sredstev v višini 17,5 mio SIT je bilo zagotovljenih na podlagi dolocil Zakona o
financiranju obcin kot investicijski transfer obcinam za izvedbo investicijskih projektov.
5.4.2. Vodovod Motvarjevci-Pordašinci-Cikecka vas – faza Cikecka vas
Zgrajeno je bilo 3182 m vodovodnega omrežja in eno vecje in eno manjše crpališce (hišna postaja) za
dvig tlaka. Vgrajene cevi so PEHD, D/s =32/3,0, D/s =50/4,6 in D/s =125/11,4, trije izpustni ventili in en
avtomatski odzracni ventil. Zgrajenih je 30 prikljuckov.
Za pokritje navedene investicije so bila predvidena sredstva iz obcinskega proracuna ter iz sofinanciranj
z državne ravni, predvsem sredstva za narodnostna podrocja. Ker pa drugih virov ni bilo moc pridobiti je
celotno investicijo pokrila obcina iz lastnih sredstev proracuna v višini 32,2 mio SIT.
5.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA-ODPADNE VODE
5.5.1. Kanalizacija Bogojina
V letu 2006 so bili zgrajeni naslednji kraki kanalizacijskega omrežja naselja Bogojina-II faza: - kanal KOB1, DN 200, od jaška J1 do J7 v dolžini 164,17 m, kanal K3, DN 200 od jaška J41 do J50 v dolžini
306.88 m, kanal K3-3, DN 200 od jaška J93-J85 v dolžini 187,93 m, kanal K 7, DN 200 od jaška J7 do
J127 v dolžini 383,10 m in kanal K7-1, DN 200, od jaška J133 do J144 v dolžini 17,04 m. Skupna
dolžina zgrajene kanalizacije je 1059,12 m. Zgrajenih je bilo 7 revizijskih, 11 kaskadnih, 19 umirjevalnih
in 26 prikljucnih jaškov.
Celotna vrednost izvedenih del znaša 41 mio SIT. Na podlagi NRP za obdobje 2006-2009 je v letu 2006
zagotovljenih 30 mio SIT, preostali del pa se vkljucuje v proracun 2007. Del sredstev je zagotovljenih
kot državni vir iz naslova takse za obremenjevanje okolja zaradi odpadnih voda, preostali del so lastni
prihodki obcine.
5.5.2. Cistilna naprava in kanalizacija Rimska Carda-Sebeborci in Lapovski most
Projekt izgradnje cistilne naprave in kanalizacije Rimska Carda-Sebeborci je projekt, ki se vkljucuje v
Dolinsko kanalizacijo ki je predmet proracuna prihodnjih let, zato v letu 2006 ni bil realiziran.
Realizirana pa je bila izgradnja Lapovskega mosta. Nadomestna gradnja lapovskega mostu (most cez
Martjanski potok) v Sebeborcih je bila izvajana na podlagi nacrta »Most cez Martjanski potok-Lapovski
most« PZI, št.MM-11/06-G, ki ga je izdelalo podjetje Statikon d.o.o. iz Murske Sobote. Most je razpetine
9,45 m. Grajen je na armirano betonske krajne opornike, brez vmesnih stebrov. Nosilna konstrukcija je
sovprežna, sestavljena iz jeklenih profilov HEB-340 z jeklenimi cepi, preko katerih je zabetonirana
betonska plošca. Mostna ograja je tipska jeklena. Dno korita potoka je obložena s kamnom tako
gorvodno, kakor tudi dolvodno. Pricetek investicije je bil že v letu 2005, tako da se je le ta obveznost
prenašala v leto 2006 in bila tudi dokoncno realizirana. Obcina je v skladu z Odlokom o porabi
proracunske rezerve za sanacijo objektov po neurju v letu 2004 bila dolžna zagotoviti 9 mio SIT
proracunske rezeve. Del sredstev za sanacijo most pa je zagotovila država iz državne proracunske
rezerve.
5.5.3. Razširitev cistilne naprave Lukacevci
Zgrajen je nov biološko cistilni blok, ki združuje vec tehnoloških podsklopov - novi prezracevalni bazen
in novi naknadni usedalnik ter objekt za sprejem gošce. Prezracevalni bazen je armiranobetonska
konstrukcija krožnega preseka, temeljena na temeljni plošci. Zunanji premer bazena je 17,60 m, svetla
globina je 5,05 m. Objekt je v pretežni meri v zemlji. Uporabljeni material je beton MB 20 in MB 30,
3

ZAKLJUCNI RACUN PRORACUNA 2006__________________
kovinski del je iz nerjavecega jekla. Prilagojen je obstojeci del cistilne naprave, kjer je urejena nova
kompresorska postaja in upravni prostor. Elekrionstalacije na objektu obsegajo predelavo obstojecega
merilnega razdelilca, ki je prilagojen novi odjemni moci. Vgrajena je nova povezovalna omarica in
razdelilnik z vgrajeno merilno opremo. Instalirana je nova programsko-hardverska, novi energetski in
signalni kabelski razvod in ostali kabli,skupaj z merilno opremo in ozemljitvijo.
Vgrajena nova strojna oprema, ki jo sestavljajo elektromotorne grablje 2 kompl., ventilator 1 kompl.,
tablasta zapornica 2 kopl., lamelna stena 1 kompl., cevovod za odvajanje peska 2 kompl.,korito mašcob
1 kompl., zapornica mašcob 1 kompl., perforacija odcejevanja 1 kompl., potopna stena iztoka 1 kompl.,
prekritje 1 kompl., prezracevalnik peskolova 1 kompl., prelivni prag 1 kompl, prekritje 1 kompl., potopno
mešalo 2 kompl., prezracevalni segment 3 kompl., dostopni most 1 kompl., dovodni cevovod 1 kompl.,
iztocni cevovod 1 kompl., zašcitna ograja 1 kompl., naknadni usedalnik 3 kompl., puhala prezracevanja
2 kompl., ventilator kompresorske postaje 1 kompl., cevovod za dovod zraka 4 kompl., sesalna rešetka
1 kompl., oprema za gašenje 1 kompl., hidrantna mreža PE DN 110, skupaj s fazonskimi komadi.
Pogodbena vrednost za izvedbo razširitve cistilne naprave Lukacevci znaša 150 mio SIT. Sredstva v
višini 67 mio SIT so bila zagotovljena v proracunu 2006 in tudi realizirana. Preostali del sredstev se je
zagotovil z NRP 2006-2009 v letu 2007 in je tudi vkljucen v proracun za leto 2007.
5.6. PROMETNA INFRASTRUKTURA
5.6.1. Plocnik s kolesarsko stezo ob Kranjcevi in dolgi ulici v Moravskih Toplicah.
Ob Kranjcevi ulici je bila na novo zgrajena obojestranska kolesarska steza s plocnikom, v dolžini cca
450 m. Širina plocnika je 1,25 m, širina kolesarske pa 1,60 m, skupaj 2,85m. Opremljena je z
enostransko javno razsvetljavo. Ob tej priliki so bili odstranjeni tudi elektro in telefonski zracni kabli ter
leseni kandelabri.
Za navedeno investicijo so bila planirana sredstva v višini 24,6 mio SIT. V okviru planiranih je bila
podpisana tudi pogodba z izbranim izvajalcem. Ker pa dela do konca leta niso bila koncana oziroma
niso zapadla v placilo se del nerealizirane vrednosti v višini 6,7 mio SIT prenaša v leto 2007
5.6.2. Lokalne ceste in javne poti
Na podrocju cest so bile asfaltirane naslednje ceste:
- v Fokovcih JP 766151 in JP 766231 v skupni dolžini 649 m,
- v Vucji Gomili JP 765982 in JP 766323 v skupni dolžini 575 m,
- v Krncih dolžine 166 m,
- v Selu JP 766321 in JP 766282 v skupni dolžini 390 m,
- v Tešanovcih v zacetku vasi v dolžini 177 m,
- v Martjancih LK 265300 v dolžini 220 m,
- v Andrejcih JP 765801, JP 765861, JP 765851 in JP 765601 v skupni dolžini 923 m.
- V Sebeborcih je bilo sanirano odvodnjavanje ceste LC 265211 v dolžini 204 m.
- v Središcu je bila opravljena sanacija vozišca z odvozom nekvalitetnega materiala, odsek dreves,
popravilo obstojecih propustov in izkop obcestnih jarkov
V skladu s sprejetim proracunom obcine za leto 2006 in v skladu z Nacrtom razvojnih programov je
obcina v letu 2006 za ureditev cest in javnih poti sklenila pogodbe v vrednosti 113 mio SIT. Del
pogodbenih obveznosti pa je bil prenesen iz leta 2005. Glede na nacin proracunskega financiranja (
placana realizacija in 60 dnevni placilni roki za investicije ) so v realizacijo zajeta le placila opravljenih
del do 31.12.2006. Preostali del neporavnanih pogodbenih obveznosti se vkljucuje v proracun za leto
2007.
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5.6.3. Ureditev gozdnih cest
V sklopu vzdrževanja gozdnih cest so bila opravljena dela na odsekih cest 134400 Cesta v malo gošcoGješe, cesta J134404 Jelenšcek (Krnci), cesta 134405 Jelenšcek-šolski, cesta 134420 Za Carom, cesta
134425 Cesta za Rotundo, cesta 134426 Pri ciganaj, cesta 136624 Mlajtinci-Budina, cesta 136650
Lukacevci-Šolsko, cesta 134408 Babušove njive-Osišce, cesta 134409 Ciganjšcek, cesta 134431 Cesta
na Vlasunjak. Vsega skupaj je bilo vgrajenega 610 m3 gramoznega materiala.
5.6.4. Ureditev mostu Ivanci
Most cez Lipnico v Ivancih je grajen na betonske krajne opornike, brez vmesnih stebrov, razpetine 11 m
in širine vozišca 5,50 m ter enostranskim plocnikom 1,10 m. Nosilna konstrukcija je sovprežna,
sestavljena iz betonskih nosilcev, preko katerih je zabetonirana betonska plošca. Mostna ograja je
tipska jeklena. Dno korita in brežine potoka so obložene s kamnom. Za sanacijo mostu je obcina
zagotovila 20,3 mio SIT proracunskih sredstev.
5.7. OPREMA STAVBNIH ZEMLJIŠC
5.7.1. Oprema stavbnega zemljišca Moravske Toplice-Mocvar
V sklopu ureditve zazidalnega nacrta Mocvar je bil zgrajen odsek ceste od Dolge do Delavske ulice.
Odsek je širine 5 m z obojestranskimi cestnimi robniki in asfaltiran z asfaltom 6+4 cm. Plocnik je
asfaltiran s 4 cm asfaltom. Zgrajena je meteorna kanalizacija z dvema lovilcema mašcob in fekalna
kanalizacija ter vodovod. V sklopu preno ve je bil odstranjen stari in zgrajen novi, širši most cez Titanov
potok. Ob celi trasi je zgrajena nova javna razsvetljava. Investicija je bila zaceta že v letu 2005 in
financno dokoncana v letu 2006.
5.7.2. Poslovna cona Moravske Toplice-Panonski-zdravilišcno turisticni park- nakup zemljišc
V skladu z NRS ( Neposredne regionalne spodbude) so bila odkupljena zemljišca v Moravskih Toplicah
ureditev zazidalnega kompleksa.
5.7.3. Poslovna cona Prosenjakovci
V letu 2006 so se zagotovila sredstva za odkup zemljišca s pripadajocimi objekti nekdanjega »Pletilstva
Prosenjakovci« in nakup in opremljanje ostalih stavbnih zemljišc v Prosenjakovcih.
5.8. STANOVANJSKA GRADNJA
5.8.1. Ureditev poslovno stanovanjskega objekta v Prosenjakovcih
Po predaji objekta svojemu namenu so bile v letu 2006 dokoncno poravnane obveznosti za nakup
stanovanja v poslovno stanovanjskem objektu v Prosenjakovcih.
5.9. VARTVO OKOLJA
5.9.1. Zbirno sortirni center Puconci
V skladu z medobcinsko pogodbo in Odlocbo Ministrstva za okolje in prostor o odstopljeni taksi za
obremenjevanje okolja zaradi odlagana odpadkov se je tudi v letu 2006 nadaljevalo sofinanciranje
izgradnje z odkupi zemljišc Centra za odpadke CERO Puconci.
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5.9.2. Prostorska strategija obcine in
5.9.3. Prostorski red obcine
V letu 2006 se je za podrocje okolja je bila sprejemana nova zakonodaja in prav zaradi spreminjanja
navedene zakonodaje se ni pristopilo k pripravi in izdelavi dokumentov kot sta prostorski red in
strategija obcine, saj je bilo smotrno pocakati sprejem nove zakonodaje.
5.9.4. Zašcita pred poplavami
Izvedeni so bili projekti za odvodnjo zalednih voda za obmocje Breg in Lešce v Moravcih.
5.10. KMETIJSTVO
5.10.1. Komasacije
S ciljem združevanja kmetijskih zemljišc in zagotovitve vecjih obdelovalnih kosov so se izvajale
komasacije v Vucji Gomili, Berkovcih in Motvarjevcih. Sredstva so bila celotni višini zagotovljena na
podlagi javnega razpisa ARSKTRP in sicer del že v letu 2005 (za Vucjo Gomilo), del pa v letih 2006 in
2007 (Vucja Gomila, Berkovci in Motvarjevci) v skladu s potekom komasacije . Vrednost izvedbe zgoraj
navedenih komasacij je znašala v letu 2006 131,7 mio SIT, del izvedbe pa se prenaša v leto 2007.
5.10.2. Agromelioracije
Za uspešno izvedbo komasacij so bila potrebna še agromelioracijska dela. V letu 2006 so se izvajala
agromelioracijska dela v Vucji Gomili, za katera pa ministrstvo ni zagotavljalo sredstev. Obcina je
financirala izkop jarkov za odvajanje vode s kmetijskih zemljišc, posamezni lastniki pa so na svoje
stroške pocistili posamezna manjša obmocja zarašcenih kmetijskih površin. Vrednost agromelioracijskih
del je v letu 2006 znašala 2,7 mio SIT.
Pripravili:
mag. MILAN ŠADL
Martina Vink Kranjec
Slavica Fujs
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