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5.

POROČILO O IZVEDBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

1. UVOD
Načrt razvojnih programov ( v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in odraža
politiko občine na področju investicijskih vlaganj za naslednja štiri leta. Načrt razvojnih
programov predstavlja ključne programe oziroma projekte investicijske narave za
srednjeročno obdobje. Večletni programi so pogoj za prevzemanje obveznosti, ki se nanašajo
na prihodnja proračunska leta.
Veljavna zakonodaja zahteva, da je vključenost posameznega projekta v načrt razvojnih
programov občine pogoj, da lahko občina s tem projektom kandidira na razpisanih za
pridobivanje državnih ali evropskih sredstev.
V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za investicije oziroma
projekte, pri katerih se pričakuje uspešnost prijave na razpisih posameznih ministrstev in
pridobitev državnih pomoči v naslednjih štirih letih in so prikazani po:
•
•
•
•

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

V skladu z Zakonom o javnih financah se v Načrtu razvojnih programov izkazujejo celotne
vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih-načrtovani izdatki
proračuna za investicije in državne pomoči.
Pri uvrstitvi posamezne investicije v načrt razvojnih programov je potrebno upoštevati
predpise, ki urejajo pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ.
V načrt razvojnih programov občine za obdobje 2009 – 2012 so uvrščeni:
- projekti, ki so sofinancirani iz državnih in evropskih virov;
- projekti, kjer se pričakuje uspešno kandidiranje za pridobitev sredstev iz državnega
proračuna oziroma evropskih virov;
- projekti, ki so že bili sprejeti in se izvajanje nadaljuje v tem obdobju;
- projekti in programi pripravljeni na osnovi potreb,
Tako se v načrt razvojnih programov na ravni občine vključeni vsi izdatki, ki spadajo v
naslednje skupine oziroma podskupine kontov:
•
•
•
•

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

V načrtu razvojnih programov so zajeta vsa področja, od prostorskega načrtovanja,
pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč, splošnih in komunalnih dejavnosti, družbenih
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dejavnosti in druga. Poleg vlaganj v zemljišča in objekte zajema tudi vlaganja v prostorsko in
ostalo dokumentacijo, kar je razvidno iz nadaljnjih obrazložitev.
V letu 2009 so programi iz Načrta razvojnih programov 2009 - 2012 dosegli 84 % realizacijo
v primerjavi z višino planiranih sredstev za izvedbo načrtovanih programov. Nerealizirani so
ostali predvsem tisti projekti, ki so bili vezani na izvedbo drugih projektov oziroma so bili
izvedeno le fizično, realizacija NRP pa ne izkazuje porabe sredstev, saj denarni tok še ni
nastal. To pomeni, da so bile finančno nerealizirane tudi tiste naloge, katerih izvedba je bila v
mesecu novembru oziroma decembru. V skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije, kakor tudi na podlagi sklenjenih pogodb nastane obveznost plačila v
roku 60 dni od datuma prejema dokumenta, s katerim so zaračunana dela. To pomeni, da so
bile nekatere investicije že začete oziroma tudi končane, prišlo je le do zamika plačil v letu
2009. Za del investicij pa se ugotavlja, da so v izvajanju in se prenašajo pogodbene
obveznosti v letu 2010, kar je prikazano v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih.
Med take projekte spada izgradnja cest, vodovoda, pridobitev dokumentacije za ceste in za
vrtec, izdelava prostorskih načrtov še drugi projekti, ki se nadaljujejo in bodo realizirani v letu
2010.
Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
V investicijskih odhodkih na področju uprave so bila v letu 2009 predvidena sredstva za
nabavo in zamenjavo najnujnejše pisarniške, računalniške in druge opreme, ki se izvaja
postopno v skladu z Načrtom pridobivanja premičnega premoženja občine.
Tako so bile v letu 2009 opravljene nabave najnujnejše pisarniške , računalniške,
komunikacijske in druge opreme. Nabavljena in posodobljena je bila programska oprema,
nabavljen je bil fotokopirni stroj, zastave za potrebe celotne občine druga drobna oprema.
Vrednost nabavljene opreme znaša 13.776,88 EUR kar predstavlja 81,84% planiranih
sredstev .
Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Za nabavo najnujnejše opreme na tem programu so bila zagotovljena sredstva na eni
proračunski postavki in sicer višini 11.919,00 EUR .
»02,01,02, Nabava opreme« Planirana je bila nabava osebne ter skupne opreme za ekipe prve
medicinske pomoči in stroški povezani z drugimi investicijskimi odhodki. Ker pa je bilo leto
2009 v občini Moravske Toplice zaznamovano z naravnimi nesrečami- neurji in poplavami,
so enote civilne zaščite tiste, ki so nudile pomoč pri sanaciji škode. V Občini so naravne ujme
v mesecu juniju in avgustu povzročile veliko škode, ki je bila skupno ocenjena na 491.835,80
EUR. Škodo na javnih površinah občine je občina morala sanirati. Ker so bili stroški sanacij
zelo visoki, se je v proračunskem letu del sredstev namenil za sanacijo javnih površin v občini
in sicer v višini 11.933,11 EUR.
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
V letu 2009 se je predvidevalo nadaljnje sofinanciranje vzdrževanja in ureditve objektov v KS
oziroma društvih kot so gasilsko vaški domovi in drugi skupni objekti. Podrobna realizacija
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na proračunski postavki »01,05,01, Tekoče obnove in vzdrževanja objektov KS in društev« je
prikazana in obrazložena v posebnem delu zaključnega računa.
Sredstva so bila zagotovljena za sofinanciranje gasilske zaščitne, reševalne in druge opreme
za prostovoljna gasilska društva in občinsko gasilsko zvezo v skladu z programom
opremljanja gasilskih enot.
Požarni sklad ki se financira iz sredstev požarne takse pa je bil namenjen za sofinanciranje
nakupa gasilske opreme v skladu s kriteriji sofinanciranja.
V okviru proračunske postavke »03,01,01,02, Sredstva za dejavnost OGZ in društev« so bila
v višini 31.825,00 EUR planirana sredstva kot investicijski transferi društvom za nabavo
opreme. V letu 2009 je navedena postavka v okviru projekta »OB078-07-00006 Sredstva za
sofinanciranje nakupa opreme OGZ in društev« bila realizirana v vrednosti 12.549,00 EUR.
Podroben pregled porabe sredstev je prikazan v obrazložitvi posebnega dela zaključnega
računa in je v skladu s podpisanimi aneksi o financiranju gasilskih društev.
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 2009 razporedil razpoložljiva sredstva iz naslova požarne takse kot
investicijske transfere posameznim društvom v višini 16.704,00 EUR. Realizacija je za 11 %
višja, kot smo planirali s proračunom. Do višje realizacije prihaja zaradi večje realizacije
namenskih sredstev.
Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 11029002 Zemljiške operacije
V letu 2009 je bila predvidena izvedba komasacij v k.o. Ratkovci in k.o. Ivanjševci, za kateri
se delno sredstva zagotavljajo na podlagi sredstev iz javnega razpisa na ARSKTRP.
Tako so se v letu 2009 s ciljem združevanja kmetijskih zemljišč in zagotovitve večjih
obdelovalnih kosov na območju k.o. Ratkovci in Ivanjševci izvajala komasacijska dela.
Vrednost izvedenih del v letu 2009 je 354.886,55 EUR.
- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Projekt »OB078-07-00017 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest« je realiziran v vrednosti
12.517,83 EUR in s tem izpolnjen zastavljen cilj s proračunom za leto 2009.
V sklopu vzdrževanja gozdnih cest so bila opravljena grejderska dela na delih gozdnih cestah
št. 134400 Gješe, 134404 Jelenšček, 134438 Cesta v Lapski dol (k.o. Andrejci). Navoz
gramoza ali lomljenca ali ostala manjša gradbena delapa na odsekih gozdnih cest št. 134403
Mejalovci, 134410 Bukovje, št. 134416 ODD 20, 1134418 Baurice, 134426 Pri Ciganaj,
134437 Cesta k Celini (ods. 72 c), 134438 Cesta v Lapovski dol, 134408 Babušove njiveOsišče, 134409 Ciganjšček in 134431 Cesta na Vlasunjek.
Področje porabe
KOMUNIKACIJE

13

–

PROMET,
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INFRASTRUKTURA

IN

- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Obnovitev občinskih cest obsega delno rekonstrukcijo spodnjega ustroja z enoslojnim
asfaltom in odvodnjavanje, v manjšem delu pa gramoziranje kategoriziranih občinskih cest.
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Predvideva se izvajanje del v M. Toplicah, Vučji Gomili, Andrejci, Selo, Krnci, Bogojini,
Filovci, Sebeborci.
V okviru tega programa je bilo predvidenih za izvedbo 5 projektov in en projekt povezan z
dokumentacijo. Predvidena so bila sredstva v višini 1.494.814,00 EUR in dosegla 91 %
realizacijo oziroma skupno vrednost 1.355.610,57 EUR.
V letu 2009 se je nadaljevala realizacija izgradnje cest v Selu, Martjancih, Bogojini, Andrejcih,
Središču.
V Fokovcih je bil rekonstruiran del javne poti JP 766221 v dolžini 290 m in širine vozišča 2,5 m, z
ureditvijo spodnjega ustroja in enoslojnim asfaltom.
V zgornjih Moravcih je bil rekonstruiran del javne poti v dolžini cca 200 m in širine vozišča 3,0m, z
ureditvijo spodnjega ustroja in enoslojnim asfaltom.

Rekonstruirana je bila lokalna cesta LC 265051 M. Toplice – Fokovci, na odseku skozi
naselje do Rumičevega brega v dolžini cca 2700 m. Obsegala je sanacijo spodnjega in
zgornjega ustroja ceste ter delno razširitev vozišča na 5,5 m asfaltne površine. Zgrajen je bil
enostranski pločnik z robnikom po celotni dolžini trase in uredilo parkirišče pri pokopališču.
Vzporedno s tem je bilo urejeno odvodnjavanje in zgrajena kanalizacija za odpadno vodo.
Poleg ceste je bil rekonstruiran tudi obstoječi most čez potok Mostec z obojestransko
razširitvijo za 2,0 m. Znotraj naselja je bila zgrajena javna razsvetljava.
Rekonstruiran je bil del lokalne ceste v Martjancih JP765291 v dolžini 290 m in zgrajen
enostranski pločnik s cestnimi robniki in nizkim opornim zidom dolžine 67,95 m.
Rekonstrukcija je obsegala odstranitev obstoječega dotrajanega dela ceste, izdelan je novi
gramozni tampon in dvoslojni asfalt. Z rekonstrukcijo so bili izboljšani trasirni elementi ceste,
izboljšala se je nosilnost in uredilo odvodnjavanje, s čemer se je posledično izboljšala tudi
varnost v prometu.
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
- Razvoj širokopasovnega omrežja
Predvidevala se je vzpostavitev širokopasovnega omrežja na področju »belih lis« oziroma tam
kjer ni ekonomskega interesa za njegovo izgradnjo. Predvideno je oblikovanje javno
zasebnega partnerstva in prijava na razpis MG.
V letu 2009 je občina pristopila k pripravi projekta za izvedbo »Širokopasovnega omrežja« na
območju občin podpisnic dogovora o pristopu k temu projektu. Tako je v mesecu maju bil
sklenjen dogovor med sodelujočimi občinami o skupni pripravi in izvedbi projekta. Nato je
bil izveden razpis za Pomoč pri pripravi projekta ter sprejet odlok o ugotovitvi javnega
interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projektov na
področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav.
Pridobljeni so bili potrebni upravni in grafični podatki za izdelavo potrebne dokumentacije.
Izdelani so bili Načrt razvoja GOŠO Goričko in DIIP GOŠO Goričko. Septembra je bila
pripravljena dokumentacija za izvedbo razpisa za izbiro zasebnega partnerja (objavljeno
2.9.2009). Zaradi preložitve razpisa MVZT v leto 2010 se končanje postopka in izbira
zasebnega partnerja pričakuje v letu 2010. Začetek izvedbe gradbenih del je odvisen od
uspešnosti skupne prijave Občine Moravske Toplice in zasebnega partnerja na razpis MVZT.
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Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO

- 14029002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Projekt Mental heatlh
Občina v letu 2009 nastopa tudi kot vodilni partner pri projektu Mental heatlh - OP SI-HU
Cilji projekt so:
 prispevati k učinkovitemu preventivnemu zdravstvenemu varstvu na področju
duševnega zdravja z vzpostavitvijo sodelovanja med partnerskimi institucijami na
upravičenem območju sodelovanja;
 povečati sodelovanje med zdravstveno in socialno ustanovo, ZZV Maribor in Javnim
zavodom VárosiGondozási Központ, za zagotavljanje preventive s psihosocialno
rehabilitacijo kot multidisciplinarnim področjem, ki se ukvarja z ohranjanjem
duševnega zdravja in vsakodnevnimi stiskami posameznikov;
 širiti osveščenost o pomenu zdravega načina življenja in duševnega zdravja ter o
vplivu zdravega načina življenja na duševno zdravje posameznika med prebivalci na
upravičenem območju.
 povečanje privlačnosti območja sodelovanja Pomurja in Železne županije na
Madžarskem
 spodbujanje zdravega načina življenja in zdravega načina preživljanja prostega časa
Razvoj skupne turistične destinacije s posebnimi potrebami
Cilji projekta so:
 oblikovanje čezmejnega turističnega območja, ki bo prijazno turistom s posebnimi
potrebami (slepi, slabovidni, gluhi, naglušni, invalidi na vozičkih, ekološko
ozaveščeni turisti ipd).
 Razvoj inovativnih turističnih produktov za turiste s posebnimi potrebami,  prilagoditev infrastrukture in dvig razpoznavnost regije kot turistične destinacije za
turiste s posebnimi potrebami.
Cilj ukrepov je promocija in prepoznavnost občine v slovenskem prostoru.
V proračunskem letu 2009 se navedeni cilji komaj začnejo izvajati, saj je sam projekt v
začetni fazi izvajanja. Oceno o realizaciji zastavljenih ciljev bo možno podati šele po
končanju projekta oziroma v končnih fazah izvajanja.
Investicije na področju turizma
Ureditev kabliranja elektrovoda na cesti M. Toplice-Fokovci
V naselju Moravske Toplice je bil zračni elektrovod odstranjen in zgrajen zemeljski vod v
dolžini cca 290 m. V sklopu teh del so bila izvedena rušitvena dela obstoječega elektrovoda,
rušitvena dela obstoječih objektov in asfalta, ter za novo gradnjo zemeljska dela, vgrajevanje
PVC cevi in obbetoniranje, ureditev odvodnje, zasipi in asfaltiranje.
Oprema gospodarskih con Močvar
Oprema gospodarskih con Močvar obsega gradnjo javne komunalne infrastrukture na delu
območja Močvar, južno od ulice. V letu 2009 je bila urejena javna razsvetljava v predelu
Levstikove ulice v Moravskih Toplicah, izgrajen je bil električni razdelilec (postaja) v predelu
Močvar ter urejena Delavska ulica v Moravskih Topliceh.
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Oaza zdravja-Doživljajsko turistični center
V letu 2009 se je nadaljevalo z izvajanjem projekta »Oaza zdravja«. Dokončujejo so se že
začete aktivnosti v letu 2008. Tako se je v letu 2009 uredila kolesarska pot BogojinaFilovci, dokončale so se že začete investicije z nabavo opreme - realizacija pogodbenih
obveznosti iz leta 2008, pristopilo se je k oblikovanju celostne grafične podobe Pomurje-Oaza
zdravja in k izdelavi zloženka »Oaza zdravja«
Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

- 1529001Zbiranje in ravnanje z odpadki
Že pred letom smo načrtovali izvedbo projekta »Sanacije divjih odlagališč«, ki se prenaša v
leto 2009 in se financira s sredstvi s strani EU in države. S projektom »spremeniti črno v
zeleno divja odlagališča« se želi v občini celostno rešiti problem divjih odlagališč, saj imata
Občina Moravske Toplice in Pomurje kot širša regija lepo oblikovano kulturno krajino in
čisto okolje, kar postajata strateško zelo pomembni konkurenčni prednosti. Ker v občini ni
težke industrije (glavne panoge so turizem, kmetijstvo in malo podjetništvo) in je njen večji
del zaradi svoje visoke biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti uvrščen v območje
zavarovane narave – Krajinski park Goričko in Natura 2000, predstavljajo eno izmed glavnih
groženj divja ali tako imenovana črna odlagališča. S pomočjo projektnih aktivnosti se bo
problem divjih odlagališč v občini Moravske Toplice rešil celostno. S tem se bo vplivalo na
izboljšanje kakovosti okolja. S pravilnim ravnanjem z odpadki se bo prispevalo k zmanjšanju
onesnaženosti človekovega okolja in tako k uresničitvi ciljev prvega prednostnega področja
obeh finančnih mehanizmov.
V okviru navedenega projekta je bila izdelana spletna stran, popisana so bila divja
odlagališča, nabavljena je bila najnujnejša oprema za potrebe izvedbe projekta ter izvedena
akcija odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov. Stroški projekta so bili realizirani v višini
58.856,12 EUR
V letu 2009 je občina na osnovi Medobčinke pogodbe nadaljevala s sofinanciranjem izgradnje
Centra za ravnanje z odpadki v Puconcih v višini 18.800,00 EUR
Tudi v letu 2009 so se v proračunu 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 2009 43.645,00
EUR. Sredstva iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov se morajo v skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor namenjati za
izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki v Puconcih.
- 1529002 Ravnanje z odpadno vodo
V okviru programa ravnanja z odpadno vodo je občina zagotovila sredstva za izvedbo več
projektov. Največji izmed projektov je nadaljevanje izgradnje kanalizacije v naselju
Sebeborci.
Sekundarno kanalizacijsko omrežje za naselje Sebeborci (kanalizacija rimska čardaSebeborci-sekundar.
Zgrajeno je bilo 298,10 m gravitacijske fekalne kanalizacije, ki je obsegala kanal K7 v dolžini 132,90
m, kanal K9 v dolžini 165,20 m in 35 kom revizijskih jaškov. Cevi so PVC materiala DN 200, jaški pa
DN 60 iz PP materiala, sekundarni vodi so dimenzije DN160.
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Kanalizacija Sebeborci-Dolinska kanalizacija
Gradnja primarnega dela kanalizacije v Sebeborcih, imenovane Dolinska kanalizacija je bila
izvedena na kanalih z oznakami K10 v obsegu 100%, K1, K2, K8, TV K-2, TV K-8, TV K-10 v
obsegu cca 65% in zgrajena črpališča z oznakami Č1 , Č2 , Č4 , Č5 v obsegu cca 50%.

- 15029003 Izboljšanje stanja okolja
Protipoplavna zaščita
Za potrebe zaščite naselja Moravske Toplice pred poplavami je bil zgrajen del odvodnega
kanala fi 100 v dolžini 193 m. Zgrajeni del poteka v Dolgi ulici.

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
- 16029003 Prostorsko načrtovanje
Občinski prostorski načrt obsega izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine in sicer
zasnovo prostorskega razvoja občine, zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega
pomena, okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi
prostorsko povezana, okvirna območja razpršene poselitve, usmeritve za razvoj poselitve in za
celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, usmeritve za določitev namenske rabe
zemljišč, usmeritve za določitev prostorsko izvedbenih pogojev.
V izvedbenem delu so opredeljene enote urejanja prostora, območja namenske rabe prostora,
dopustna izraba prostora, prostorski izvedbeni pogoji in podobno.
- 16039001 Oskrba z vodo
Vodovod Selo
Zgrajen je bil preostali del vodovodnega omrežja za naselje Selo, Vodovod predstavlja
sekundarno omrežje za oskrbo razpršenih stanovanjskih hiš v navedenem naselju. Projekt
finančno v letu 2008 ni zaključen.
Vodovod Martjanci
Nadaljevalo se je z rekonstrukcije vodovodnega omrežja v Martjancih v območju ulice od vaškega
doma v smeri sever, v dolžini cca 200 m. Uporabljeni materiali so Ductil DN100 in PE 100 PN.
Vršili so se izkopi in zamenjave obstoječih dotrajanih vodovodnih cev.

- 16039005 Druge komunalne dejavnosti
Sredstva so v letu 2009 bila namenjena za urejanje komunalnih objektov po naseljih .
Podrobna obrazložitev je podana v obrazložitvi posebnega dela zaključnega računa.
- 16069002 Nakup zemljišč in drugih nepremičnin
V proračunu so bila zagotovljena sredstva za nakup zemljišč v vrednosti 180.000 EUR in
realizirana v vrednosti 147.012,46 EUR. Občina zemljišča kupuje v skladu z Načrtom
pridobivanja in razpolaganja z zemljišči , predvsem gre za nakupe zemljišč potrebnih za
realizacijo projektov oziroma načrtovanih investicij v komunalno infrastrukturo.
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Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 18029001 Nepremična kulturna dediščina
Za potrebe naselja Ivanci in za širše kulturno turistične projekte je občina v skladu z Načrtom
razvojnih programov sklenila pogodbo o odkupu stare šole v Ivancih in v letu 2009 realizirala
drugi obrok v vrednosti 7.600,00 EUR.
- 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim
V skladu s proračunom in Načrtom razvojnih programov za leto 2009 je občina v
proračunskem letu pristopila k ureditvi vaško gasilskega doma v Prosenjakovcih in plačala
projektno dokumentacijo za mrliško vežico v Pordašincih.

- 18059001 Programi športa
Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so bila sredstva porabljena v vrednosti
14.647,95 EUR oziroma 56%. Sredstva so bila športnim društvom dodeljena na podlagi
javnega razpisa, vendar vsa društva investicijskih sredstev niso koristila, saj v proračunskem
letu niso dostavila dokazil o izvedbi investicije oziroma investicijskega vzdrževanja, kar je bil
pogoj za koriščenje dodeljenih sredstev.
Ureditev ŠRC Bogojina
Zgrajena je prva faza ureditve ŠRC Bogojina in je obsegala III gradbeno fazo brez prekrivanja
strehe. Objekt je pritličen s predvideno ureditvijo podstrešnih prostorov. V notranjosti objekta
so predvideni prostori za slačilnice, kopalnico, sanitarije, garderobe. V mansardi pa za
upravne namene. Objekt je dimenzije 22mx7,40m s prizidanim stopniščem 2,2mx6,2m.
Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE
- 19029001 Vrtci
V proračunskem letu 2009 je občina namenila sredstva za urediti vrtca v Moravskih Toplicah.
Za sprejem večjega števila otrok v varstvo je bilo potrebno zagotoviti zadostno površino, kar
v obstoječem vrtcu v Moravskih Toplicah ni bilo možno zagotoviti. Klasična gradnja za
trenutno rešitev zaradi svoje tehnologije ni bila primerna. Zato je Občina kupila štiri
modularne enote, ki začasno rešujejo navedeno problematiko.
Za novogradnjo večjega in primernejšega otroškega vrtca v Moravskih Toplicah je v fazi
izdelave projektna dokumentacija.
- 19039001 Osnovno šolstvo
Iz proračuna so se zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževanje vsem trem osnovnim
šolam v občini. Šole so sredstva koristile na osnovi predloženih zahtevkov in dokazil.
Zamenjava strešne kritine in parketa v OŠ Bogojina
Zaradi neurja, v katerem je bila uničena streha in parket v telovadnici OŠ je bilo potrebno le
to odstraniti in ponovno zgraditi. V ta namen je bilo zgrajeno 685 m² trapezne kritine z
obrizgom 3 cm z vsemi potrebnimi kleparskimi deli ter zgrajen nov športni parket površine
452 m².
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DOŠ Prosenjakovci
V letu 2009 so bile finančno pokrite obveznosti investicije DOŠ Prosenjakovci ki je bila
urejena že v letu 2008.
Gradnja zunanjih športnih objektov pri OŠ Bogojina
Zgrajeno je asfaltirano igrišče za odbojko 390 m², atletska steza 70x2,5 m in steza za skok v
daljino 20x1 m z doskočiščem 3x7 m, met krogle, urejeno igrišče za nogomet 2540 m² in
razsvetljava s šestimi svetilkami

Pripravila :
Občinska uprava

Župan
Franc CIPOT
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