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5.

POROCILO O IZVEDBI NACRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Nacrt razvojnih programov je v skladu z zakonodajo eden izmed sestavnih delov
proracuna obcine. Nacrt razvojnih programov je dokument, ki odraža razvojno
politiko obcine na podrocju investicijskih izdatkov.
V letu 2008 so programi iz Nacrta razvojnih programov 2008 - 2011 dosegli 82
% realizacijo v primerjavi z višino planiranih sredstev za izvedbo nacrtovanih
programov. Nerealizirani so ostali predvsem tisti projekti, ki so bili vezani na
izvedbo drugih projektov oziroma so bili izvedeno le fizicno, realizacija NRP pa ne
izkazuje porabe sredstev, saj denarni tok še ni nastal. To pomeni, da so bile
financno 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 že zacete oziroma tudi koncane, prišlo je le
do zamika placil v letu 2008.
Med take projekte spada izgradnja vodovoda Selo -Fokovci, pridobitev
dokumentacije za vodovod Filovci, del opreme z vrtec Martjanci in še drugi
projekti, ki se nadaljujejo in bodo realizirani v letu 2008.
Podrocje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje obcinske uprave
V skladu z Nacrtom nabav obcinske uprave, so bile v letu 2008 opravljene
nabave najnujnejše pisarniške , racunalniške, komunikacijske in druge opreme.
Nabavljena in posodobljena je bila programska oprema, nabavljeni so bili
racunalniki . Nabavljena je bila tudi klima naprava in druga drobna oprema.
Vrednost nabavljene opreme znaša 12.108 EUR kar predstavlja 83 planiranih
sredstev .
Podrocje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 07039001 Pripravljenost sistema za zašcito , reševanje in pomoc
Za nabavo najnujnejše opreme na tem programu so bila zagotovljena sredstva na eni
proracunski postavki in sicer višini 9.940,00 EUR in sicer
»02,01,02, Nabava opreme« Planirana je bila nabava osebne ter skupne opreme
za ekipe prve medicinske pomoci in stroški povezani z drugimi investicijskimi
odhodki kar je bilo delno tudi izvedeno. Nabavljena je bilo pohištvo za potrebe
delovanja operativnih gasilskih enot, ki so nosilci nalog zašcite in reševanja ter
zašcitna oprema prve pomoci za clane civilne zašcite v vrednosti 1.003,47 EUR. V
letu 2008 pa se je del sredstev namenil za investicijsko vzdrževanje in obnovo
hidrantov v obcini, ki morajo biti usposobljeni in brezhibno delovati ob
morebitnih nujnih primerih. Vzdrževanje hidrantov obcinam nalaga zakonodaja in
v letu 2008 je obcina za to porabila 2.489 EUR.
- 07039002 Delovanje sistema za zašcito, reševanje in pomoc
Za delovanje sistema za zašcito in reševanje so bila v proracunu namenjena
sredstva tudi za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije in adaptacije objektov
krajevnih skupnosti in društev, gre predvsem za investicijsko vzdrževanje
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gasilskih oziroma vaško -gasilskih domov. Podrobna realizacija na proracunski
postavki »01,05,01, Tekoce obnove in vzdrževanja objektov KS in društev« je
prikazana in obrazložena v posebnem delu zakljucnega racuna, zato je na tem
mestu ne bomo obrazlagali še enkrat.
V okviru proracunske postavke«03,01,01,02, Sredstva za dejavnost OGZ in
društev« so bila v višini 10.000,00 EUR planirana sredstva kot investicijski
transferi društvom za nabavo opreme. V letu 2008 je navedena postavka v
okviru projekta »OB078-07-00006 Sredstva za sofinanciranje nakupa opreme
OGZ in društev« bila realizirana v vrednosti 9.638,05 EUR. Podroben pregled
porabe sredstev je prikazan v obrazložitvi posebnega dela zakljucnega racuna.
V okviru proracunske postavke »03,01,01,04, Sredstva za sofinanciranje nakupa
gasilskih vozil« sta bila planirana dva projekta in sicer »OB078-08-00016
Sofinanciranje nakupa vozila PGD Ivanci« ter »OB078-08-00017 Sofinanciranje
nakupa vozila PGD Bogojina«. Obcina je v letu 2008 pokrila svoje obveznosti do
navedenih društev v višini 20.000,00 EUR in s tem dosegla 100% realizacijo.
Prostovoljna gasilska društva pa so del sredstev za sofinanciranje opreme prejela
tudi iz namenskih sredstev požarne takse - iz požarnega sklada. Odbor za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je v letu 2008 razporedil razpoložljiva
sredstva iz naslova požarne takse kot investicijske transfere posameznim
društvom v višini 15.213,93 EUR. Realizacija je za 4 % višja, kot smo planirali s
proracunom. Do višje realizacije prihaja zaradi vecje realizacije namenskih
sredstev.
Podrocje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 11029002 Zemljiške operacije
V letu 2008 se je s ciljem združevanja kmetijskih zemljišc in zagotovitve vecjih
obdelovalnih kosov na obmocju k.o. Ratkovci in Ivanjševci pripravila projektna
dokumentacija za izvedbo komasacije v višini 24.144,49 EUR.
- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Projekt »OB078-07-00017 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest« je realiziran v
vrednosti 11.783,76 EUR in s tem izpolnjen zastavljen cilj s proracunom za leto
2008.
V sklopu vzdrževanja gozdnih cest so bila opravljena grejderska dela na delih
gozdnih cestah št. 134400 Gješe, 134404 Jelenšcek, 134426 Pri ciganaj, in
134436 Cikecko pokopališce-Bukovje. Navoz gramoza ali lomljenca pa na
odsekih gozdnih cest št. 134403 Mejalovci, 134408 Babušove njive-Osišce,
134410 Bukovje, 1134418 Baurice, 134438 Cesta v Lapovski dol, 134408
Babušove njive Osišce v državnem gozdu, 134409 Ciganjšcek in 134431 Cesta
na Vlasunjek.
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Podrocje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obcinskih cest
V okviru tega programa je bilo predvidenih za izvedbo 8 projektov in en projekt
povezan z dokumentacijo. Predvidena so bila sredstva v višini 2.960.161,00 EUR
in dosegla 93 % realizacijo oziroma skupno vrednost 2.760.089,66 EUR.
V letu 2008 se je nadaljevala realizacija izgradnje cest v Ivanovcih, Vucji Gomili,
Sebeborcih, Sebeborcih, Krncih in drugih v skupni na osnovi dveh projektov
vkljucenih v NRP in sicer »OB078-07-00019 in OB078-07-00027 v skupni
vrednosti 93.773,33 EUR. V Bogojini je bila urejena dovozna cesta do vrtca v
Bogojini. Navedeni projekt se je zacel izvajati že v preteklih letih in je bil v letu
2008 tudi zakljucen.
Rekonstruirana je bila lokalna cesta LC 265031 Tešanovci-Mlajtinci. Cesta je
rekonstruirana v dolžini 1800 m. Rekonstrukcija je bila izvajana po
projektantskem popisu in je obsegala ureditev vozišcne konstrukcije in razširitev
obstojece ceste skupaj z enostranskim hodnikom za pešce, razširitev mostu,
ureditev odvodnjavanja in prometna ureditev, gradnjo javne razsvetljave. Ob
tem je bilo potrebno zamenjati dotrajano vodovodno instalacijo in prestaviti
nizkonapetostni elektro vod.
Rekonstruiran je bil del lokalne ceste LC265181 Prosenjakovci-Središce, v skupni
dolžini 2,35 km. Rekonstrukcija je obsegala delno sanacijo spodnjega ustroja,
izgradnjo zgornjega ustroja skupaj z dvoslojnim asfaltom in ureditvijo
odvodnjavanja ceste ter zgraditvijo prikljuckov na kmetijske in gozdne površine.
Zgrajena je bila cesta JP 766282 do igrišca v Selu v dolžini cca 400 m in širini
asfaltnega vozišca 3 m, ter odvodnjavanje s prepusti.
Rekonstruirana je bila lokalna cesta LC265051 M.Toplice-Fokovci, II faza in LC
265052 Rumic-ZG. Moravci v dolžini 2,336 km. Rekonstrukcija je obsegala delno
zamenjavo spodnjega in v celoti zgornjega ustroja z delno razširitvijo ceste. V
naseljenem delu vasi je bil zgrajen enostranski plocnik in javna razsvetljava.
Obenem je bila zgrajena tudi meteorna in fekalna kanalizacija
Podrocje porabe 14 – GOSPODARSTVO
- 14029002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
V letu 2008 se je izgradila infrastruktura, potrebna za razvoj turizma in sicer
uredili so se plocniki v Tešanovcih, nadaljevalo se je z opremljanjem obmocja
Mocvar v Moravskih Toplicah. Najvecji projekt izveden v okviru spodbujanja
razvoja turizma in gostinstva pa v letu 2008 predstavlja projekt »OAZA
ZDRAVJA-Doživljajsko turisticni center«
V okviru projekta »Oaza zdravja – doživljajsko turisticni center« so bile v letu
2008 izvedene naslednje aktivnosti:
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• Upravljanje projekta
Obcina Moravske toplice, kot prijavitelj je vodila locene knjigovodske evidence za
operacijo in spremljala prihodke na operaciji. Prav tako je bila prek zunanjega
izvajalca opravljena administracija projekta, porocanje in komunikacija s
posredniškim telesom in z organom upravljanja, kakor tudi priprava razpisnih
dokumentacij za izvedbo posameznih sklopov aktivnosti. Aktivnosti informiranja
in obvešcanja javnosti so bila izvedena v skladu z navodili organa upravljanja.
Izdelan je bil tudi investicijski program.
•

Izgradnja Doživljajsko-turisticnega centra »Oaza zdravja« v
Tešanovcih
Na parcelnih št. 491/1 in 491/2 k.o. Tešanovci je bil zgrajen objekt A doživljajsko turisticni center za namen pisarsniških prostorov, prostorov za
zbiranje turistov, prosto rov za predstavitev turistircnih atraktivnosti in razstavni
prostor turisticnih tock, ter objekta B – garaže, namenjene za garažiranje vozil
gostov in turistov, vozil zaposlenih, ter za organizacijo turisticnih prireditev na
prostem. Kupljena je bila tudi notranja oprema in oprema za audiovizualno
predstavitev, prav tako pa izvedena tudi zunanja ureditev in uredite parkirišca za
obiskovalce centra.
• Ureditev tematskih, pohodnih in kolesarskih poti
Urejenih je 5 tematskih poti:
- Doživljajska pot »Vulkanija« na Gradu – Olivinova pot (urejena vhodna tocka,
postavljene oznacevalne table,…)
- Goricka kulinaricna pot (izdelana projektna dokumentacija za promocijski in
protokolarni objekt Hiša kulinarike »Pindža« v Gornjih Petrovcih in urejen
informacijski koticek)
- Slatinska pot v Nuskovi – Vrbova pot (urejena vhodna tocka, postavljene
oznacevalne table,…)
- Panonska pot (urejena tematska pot, ureditev turisticno atraktivne tocke ob
gramoznici Mlajtinci
- Geografske ucna pot v okolici Sela (urejena ucna pot z izobraževalno turisticno
vsebino)
Prav tako je bilo vzpostavljenih in urejenih 5 pohodnih poti in 5 poti za nordijsko
hojo (pripravljeni standardi za oznacitev in ureditev poti vkljucno z GPS
kartiranjem).
Pri tem sklopu je bila prav tako urejena Turisticna kolesarska pot Tešanovci –
Bogojina – Filovci, ki vodi kolesarje do turisticnih znamenitosti in vstran od
glavnih prometnic.
• Ureditev parkirišc
Urejena so bila parkirišca v Filovcih, Bukovnici, Ratkovcih, Gradu in Bogojini in
sicer na turisticno atraktivnih lokacijah, kjer lahko turisti »vstopijo« na
vzpostavljene pohodne poti, poti za nordijsko hojo, tematske poti ali druge
turisticne znamenitosti.
• Razvoj blagovnih znamk in trženjske aktivnosti
Razvoj blagovnih znamk za lokalne kulinaricne produkte na zavarovanem
obmocju narave je zajemal izdelavo kriterijev za podelitev blagovne znamke za
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lokalne kulinaricne produkte KP Goricko in izdelavo kriterijev za podelitev
blagovne znamke za lokalno gostinsko ponudbo KP Goricko. V ta namen je bilo
izvedenih tudi 10 predstavitvenih aktivnosti in 10 delavnic.
Izdelan je bil promocijski film o naravni in kulturni dedišcini na podrocju KP
Goricko ter bližnji okolici, prav tako promocijska zloženka o poteh na podrocju
obcin KP Goricko v treh jezikih.
Delno so bile izvedene tudi predstavitvene aktivnosti (tiskovne konference,
objave sporocil za javnost, predstavitev na Kmetijsko – živilskem sejmu v G.
Radgoni, predstavitve o okviru ostalih dogodkov). Del predstavitvenih aktivnosti
se bo nadaljeval tudi v letu 2009.
• Razvoj produktov in storitev v Krajinskem parku Goricko
V letu 2008 je bil na podrocju razvoja kulinaricnih produktov izdelan elaborat
»Goricki sir« in izvedene 3 motivacijske delavnice, 3 individualna svetovanja in
3-dnevno usposabljanje za predelavo mleka. Na podrocju razvoja zdrave
gostinske ponudbe elaborat »Gostinska ponudba za rekreativce, 2 motivacijski
delavnici, 3 individualna in skupinska svetovanja ter 2 dnevno usposabljanje.
Izvedene so bile tudi podporne storitve (povezave na Goricko kulinaricno pot,
usposabljanje ponudnikov, vkljucevanje in koordiniranje ponudnikov v
promocijskih aktivnostih).
• Zaposlitve in vzdrževanje vzpostavljene infrastrukture
Vzdrževanje vzpostavljene infrastrukture (Doživljajsko turisticni center,
tematske, pohodne in kolesarske poti je konec leta prevzelo obcinsko javno
komunalno podjetje Cista narava.
Podrocje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠCINE
- 1529001Zbiranje in ravnanje z odpadki
V letu 2008 je obcina na osnovi Medobcinke pogodbe nadaljevala s
sofinanciranjem izgradnje Centra za ravnanje z odpadki v Puconcih v višini
43.137,43 EUR, kar je delež , ki odpade na obcino Moravske Toplice po
medobcinski pogodbi.
Tudi v letu 2008 so se v proracunu na prihodkovni strani zbirala namenska
sredstva iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanja okolja zaradi odlaganja
odpadkov in bila namenjena za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki v
Puconcih. Višina sredstev iz naslova zbrane takse, ki so se namenila za izgradnjo
tega centra je znašala v letu 2008 46.776,00 EUR.
- 1529002 Ravnanje z odpadno vodo
V okviru programa ravnanja z odpadno vodo je obcina zagotovila sredstva za
izvedbo vec projektov. Najvecji izmed projektov je nadaljevanje izgradnje
kanalizacije v naselju Sebeborci. V Sebeborcih je zgrajen del sekundarne
kanalizacije in sicer kanal K2 od jaška J5 do J23, v dolžini 538 m. V letu 2008
smo s proracunom predvideli tudi zacetek izgradnje primarne kanalizacije v
Sebeborcih v okviru projekta »Do linska kanalizacije«, vendar se je med letom
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izkazalo, da v proracunskem letu ne bo prišlo do realizacije tega projekta, zato je
bil z rebalansom tudi umaknjen iz proracuna in Nacrta razvojnih programov
obcine za leto 2008.
V letu 2008 je obcina zagotovila sredstva za izgradnjo kanalizacije v Noršincih.
Na zacetku južnega dela Noršinec do mostu cez potok je izveden kanalizacijski
prikljucni krak v dolžini cca 160 m, s katerim se prikljuci južni del zazidalnega
obmocja Noršinec na obstojeci kanalizacijski sistem.
V Martjancih je bila za prikljucevanje stanovanjskih hiš vzhodno od bencinske
crpalke zgrajena kanalizacija v dolžini cca 280 m. Kanalizacija obsega delno
tlacni vod s crpališcem, delno pa gravitacijski vod.

Podrocje porabe 16 – PROSTORSKO PLA NIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
- 16029003 Prostorsko nacrtovanje
V izdelavi je Obcinski prostorski nacrt, ki obsega izhodišca in cilje prostorskega
razvoja obcine in sicer zasnovo prostorskega razvoja obcine, zasnovo
gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, okvirna obmocja naselij,
vkljucno z obmocji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, okvirna
obmocja razpršene poselitve, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito
prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, usmeritve za dolocitev namenske rabe
zemljišc, usmeritve za dolocitev prostorsko izvedbenih pogojev.
V izvedbenem delu bodo opredeljene enote urejanja prostora, obmocja
namenske rabe prostora, dopustna izraba prostora, prostorski izvedbeni pogoji in
podobno.
Projekt se je zacel izvajati v letu 2007 in se nadaljuje skozi leto 2008 dalje v leto
2009. V letu 2008 so bila opravljena dela v vrednosti 37.161,96 EUR in dosegla
le 32 % realizacijo.
- 16039001 Oskrba z vodo
Zgrajen je bil preostali del vodovodnega omrežja za naselje Selo, v obmocju
Lipajev breg in Gabernik, v skupni dolžini cca 2400 m. Vodovod predstavlja
sekundarno omrežje za oskrbo razpršenih stanovanjskih hiš v navedenem
naselju. Projekt financno v letu 2008 ni zakljucen.
V letu 2008 je bila izdelana je projektna dokumentacija za vodovodni sistem
Filovci, vodovodni sistem Berkovci, Ivanjševci Središce in vodovodni sistem Vucja
Gomila.
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti
Sredstva so v letu 2008 bila namenjena za urejanje komunalnih objektov po
naseljih . Podrobna obrazložitev je podana v obrazložitvi posebnega dela
zakljucnega racuna.
- 16069002 Nakup zemljišc in drugih nepremicnin
V proracunu so bila zagotovljena sredstva za nakup zemljišc v vrednosti 110.000
EUR in realizirana v vrednosti 99.389,07 EUR. Obcina zemljišca kupuje v skladu z
Nacrtom pridobivanja in razpolaganja z zemljišci , predvsem gre za nakupe
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zemljišc potrebnih za realizacijo projektov oziroma nacrtovanih investicij v
komunalno infrastrukturo. V letu 2008 pa so bili opravljeni tudi odkupi zemljišc
na komasacijskih obmocjih.

Podrocje
porabe
ORGANIZACIJE

18

–

KULTURA,ŠPORT

IN

NEVLADNE

- 18029001 Nepremicna kulturna dedišcina
Za potrebe naselja Ivanci in za širše kulturno turisticne projekte je obcina v
skladu Z Nacrtom razvojnih programov sklenila pogodbo o odkupu stare šole v
Ivancih in v letu 2008 realizirala prvi obrok v vrednosti 6.410,00 EUR.
- 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim
V skladu s proracunom in Nacrtom razvojnih programov za leto 2008 je obcina v
proracunskem letu pristopila k ureditvi vaško gasilskega doma v Motvarjevcih, placala
prikljucnino za elektriko za mrliško vežico v Pordašincih. Zagotovila so se tudi sredstva za
delež sofinanciranja pri rekonstrukciji ceste Prosenjakovci-Središce, ter pridobila
dokumentacija za vodovod Prosenjakovci-Berkovci-Ivanjševci-Središce.
- 18059001 Programi športa
Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so bila sredstva porabljena v
vrednosti 20.261,08 EUR oziroma 86%. Sredstva so bila športnim društvom
dodeljena na podlagi javnega razpisa, vendar vsa društva investicijskih sredstev
niso koristila, saj v proracunskem letu niso dostavila dokazil o izvedbi investicije
oziroma investicijskega vzdrževanja, kar je bil pogoj za korišcenje dodeljenih
sredstev.

Podrocje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE
- 19029001 Vrtci
V proracunskem letu 2008 je obcina namenila sredstva za urediti vrtca v
Martjancih. Prizidan je bil otroški vrtec v Martjancih. Zgrajena sta bila dva
dodatna prostora za ucilnice s pokritima terasama, sanitarije in hodnik. V
obstojecem delu so bile preurejene sanitarije in previjalnica. Za navedeno
investicijo je bilo porabljenih 238.155,58 EUR.
- 19039001 Osnovno šolstvo
Iz proracuna so se zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževanje vsem trem
osnovnim šolam v obcini. Šole so sredstva koristile na osnovi predloženih
zahtevkov in dokazil.
Na DOŠ Prosenjakovci je bil preurejen manjši del pritlicja in zamenjana vsa okna
in vhodna vrata. Manjši del podstrešja je bil preurejen v pisarniške prostore. Ob
tem je bila zamenjana celotna kritina in kleparija ter zgrajene štiri svetlobne
kupole. Za adaptirani del je bila nabavljena oprema.
Zgrajeno je bilo igrišce za beach volley cca 400 m², atletska steza 165 m² in
steza za skok v daljino ter urejena razsvetljava s šestimi kandelabri. Na igrišcih,
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razen za beach volley, so bile površine asfaltirane in položen polytan, na igrišcu
je vgrajen pesek.
- 19039002 Glasbeno šolstvo
Obcina je v letu 2008 nadaljevala s financiranjem izgradnje Glasbene šole v
Murski Soboti v skladu s pogodbo o sofinanciranju. V letu 2008 je zagotovila
47.478,51 EUR, tako da skupna vrednost sofinanciranja investicije znaša
82.948,51 EUR

Podrocje porabe 06- LOKALNA SAMOUPRAVA
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
V mesecu decembru 2007 je zacel delovati medobcinski organ »Medobcinske
inšpekcije in redarstvo«, ki v proracunu nastopa kot samostojen proracunski
porabnik. Ker so to novo nastale službe jim je bilo v letu 2008 potrebno
zagotoviti osnovne pogoje za del. Tako je bila v letu 2008 nabavljena najnujnejša
racunalniška in druga oprema. V skladu s programom pa so bili nabavljeni trije
avtomobili, kajti medobcinske inšpekcije pokrivajo obmocje desetih obcin.
Skupna vrednost nabavljene opreme v letu 2008 znaša 32.168,98 EUR.

Pripravila :
Obcinska uprava

Župan
Franc CIPOT
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