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5.    POROČILO O IZVEDBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
5.1. UVOD 
 
Načrt razvojnih programov ( v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna  in odraža politiko 
občine na področju investicijskih vlaganj in načrtovanih projektov 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 razpisih 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 projekti, ki jih predvideva občina izvajati in financirati bodisi iz lastnih 
oziroma drugih pridobljenih virov. V Načrtu razvojnih programov so projekti 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 2010 – 2013 so bili uvrščeni: 

- projekti, ki so sofinancirani iz državnih in evropskih virov; 

- projekti, kjer se je  pričakovalo 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 so 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 dejavnosti in druga. Poleg 
vlaganj v zemljišča in objekte zajema tudi vlaganja v prostorsko in ostalo dokumentacijo, kar je razvidno 
iz nadaljnjih obrazložitev. 
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V letu 2010 so programi iz Načrta razvojnih programov 2010 - 2013 dosegli 74 % 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 izvedeni le fizično, realizacija NRP 
pa ne izkazuje porabe sredstev, saj denarni tok še ni nastal. To pomeni, da so v realizaciji Načrta 
razvojnih programov na dan 31.12.2010 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 30 oziroma 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 2010.  Za del investicij pa 
se ugotavlja, da so v izvajanju in se prenašajo pogodbene obveznosti v letu 2011, kar je prikazano v 
poročilu o doseženih ciljih in rezultatih.  
Med take projekte spada izgradnja cest, pridobitev dokumentacije za ceste in za vrtec, izdelava 
prostorskih načrtov in še drugi projekti, ki se nadaljujejo in bodo realizirani v letu 2011. 
 

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 2010 predvidena sredstva za  nabavo in 
zamenjavo najnujnejše pisarniške, računalniške  in druge opreme, katere nabava se  izvaja postopno v 
skladu  z načrtom.  
Tako so bile v letu 2010 opravljene nabave najnujnejše pisarniške , računalniške, komunikacijske in 
druge opreme.  Nabavljena in posodobljena je bila programska oprema,  zastave, nabavljeni so bili 
telefonski aparati, kalkulator, zastave ter  druga drobna oprema. Vrednost nabavljene opreme  znaša 
7.852,28 EUR  kar predstavlja porabo v višini 78,52% planiranih sredstev . 
  
Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč   
Za nabavo najnujnejše opreme in investicijsko vzdrževanje na tem programu so bila zagotovljena 
sredstva na eni proračunski postavki in sicer višini 6.851,00 EUR . 
 

»02,01,02, Nabava opreme« Planirana je bila nabava osebne ter skupne opreme za ekipe civilne 
zaščite in prve medicinske pomoči ter stroški povezani z drugimi investicijskimi odhodki. V letu 2010 so 
bila realizirana le investicijsko vzdrževalna dela na hidrantih v občini v višini 3.885 EUR. Ker pa se je že 
v letu 2010 predvidevala nova ureditev na področju zaščite in reševanja ter požarne varnosti, do katere 
pa ni prišlo, se v letu 2010 ni nabavljala planirana oprema.  
 

- 07039002  Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                                                                 
V letu 2010 se je predvidevalo nadaljnje sofinanciranje vzdrževanja in ureditve objektov v KS oziroma 
društvih kot so gasilsko vaški domovi in drugi skupni objekti. Podrobna realizacija 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.  
Požarni sklad ki se financira iz sredstev požarne takse pa je bil  namenjen za sofinanciranje nakupa 
gasilske opreme in opravljenih intervencij v skladu s kriteriji sofinanciranja.  
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V okviru proračunske postavke »03,01,01,02,  Sredstva za dejavnost OGZ in društev« so bila v višini 
33.698,00 EUR planirana sredstva kot investicijski transferi društvom za nabavo opreme. V letu 2010 je 
navedena postavka v okviru projekta »OB078-07-00006 Sredstva za sofinanciranje nakupa opreme 
OGZ in društev« bila realizirana v vrednosti 21.915,98 EUR. Navedena sredstva so prejela prostovoljna 
gasilska društva v skladu s podpisanimi aneksi kot transfer za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja 
in nabave najnujnejše opreme. 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 2010 razporedil razpoložljiva  sredstva iz naslova požarne takse kot investicijske transfere 
posameznim društvom v višini razpoložljivih sredstev in sicer 16.613 EUR. Realizacija je v okviru 
pričakovane in planirane s proračunom.  
 
 
Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
- 11029002 Zemljiške operacije                                                                      
V letu 2010 je bilo predvideno dokončanje izvedbe 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 2010 s ciljem združevanja kmetijskih zemljišč in zagotovitve večjih obdelovalnih kosov 
na območju k.o. Ratkovci in Ivanjševci dokončala komasacijska dela. Vrednost izvedenih del v letu 2010 
je 164.811,82 EUR. 
 
- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest  
Prav tako kot v preteklih letih se je investicijsko vzdrževanje gozdnih cest izvajalo v skladu s programom 
Zavoda za gozdove in na osnovi razpoložljivih sredstev, ki se zagotavljajo iz takse za vzdrževanje 
gozdnih cest, iz državnega proračuna ter iz lastnega deleža Občine. 
V letu 2010 so bili urejeni naslednji odcepi cest:                                        
Cesta: 134400 Cesta v malo goščo-Gješe, Cesta: 134403 Mejalovci, Cesta: 134404 Jelenšček (Krnci-
Bokrači-Sebeborci), Cesta: 134405 Jelenšček - šolski breg, Cesta: 134406 Vinišče, Cesta: 134412 
Spodnja odd 46, Cesta: 134417 Paverska gošča - mimo mrlinščeka, Cesta: 134418 Baurice, Cesta: 
134423 Cesta v Lešče, Cesta: 134423 Cesta za Rotundo, Cesta: 134426 Pri ciganaj, Cesta: 134428 
ODD 102, Cesta: 134429 Dajčov mlin, Cesta: 134433 Makoterov breg-Lanjščekov breg, Cesta: 134436 
Čikečka pokopališče – Bukovje, Cesta: 134437 Cesta k Celini (ods.72C), Cesta: 134444 Cesta na 
Karpate, Cesta: 134408 Babušove njive-Osišče, Cesta: 134409 Ciganjšček, Cesta: 134431 Cesta na 
Vlasunjek. 
  
 
 
Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Obnovitev občinskih cest obsega delno rekonstrukcijo spodnjega ustroja z enoslojnim ali dvoslojnim 
asfaltom in odvodnjavanje, v manjšem delu pa gramoziranje kategoriziranih občinskih cest.  
V okviru tega programa so bila predvidena sredstva v višini 691.665,41 EUR in so dosegla 86 % 
realizacijo oziroma skupno vrednost 556.908,70 EUR. 
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V letu 2010 se je nadaljevala in končala rekonstrukcija ceste JP766221 v Fokovcih, ki je obsegla ureditev 
spodnjega in zgornjega ustroja ceste z enoslojnim asfaltom v dolžini cca 400 m.  
 
V Moravskih Toplicah je bil rekonstruiran krak ulice na bregu z zaključnim asfaltnim slojem, površine 365 m². 
 
Dokončana je bila rekonstrukcija ceste JP 675812 Ritarjeve grabe v Andrejcih z zaključnim asfaltnim slojem v 
dolžini cca 450 m. 
 
Izvedena je bila rekonstrukcija ceste JP 675651 v Suhem vrhu z zaključnim asfaltnim slojem v dolžini cca 400 m. 
 
Sanirana so bile mostnice na mostu čez Martjanski potok na cesti JP 765051.  
 
Rekonstruirana je bila lokalna cesta LC 265111 Sebeborci-Panovci na odseku od Sebeborec do avtobusne 
postaje v Ivanovcih v dolžini 2500 m. Rekonstrukcija je obsegala sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja ceste 
z razširitvijo vozišča na 5,5 m asfaltne površine, ter uredila odvodnja meteorne vode. 
 
 
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, ki pa je moral biti ponovljen zaradi pritožbe enega od 
partnerjev. 
V letu 2010 je bila tako končana izdelava projektne in investicijske dokumentacije, ter oddana vloga na 
javni razpis.  
Začetek izvedbe gradbenih del je odvisen od uspešnosti skupne prijave Občine Moravske Toplice in 
zasebnega partnerja na razpis MVZT. 
 
Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO 
 
- 14029002  Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
  

 Projekt Mental heatlh   
Občina  v letu 2009 postala 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 
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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 letu 2010 so bile izvedene naslednje aktivnosti: izveden Kick-off dogodek, izvedena analiza potreb 
populacije, pripravljeno delovno gradivo, izvedena strokovna izobraževanja, opravljena ureditev 
prostorov in nakup opreme, vzpostavljena spletna stran projekta, izdelane promocijske zloženke, itd. 
Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2011 in 2012.  
 

Oaza zdravja-Doživljajsko turistični center 
V letu 2010 se  je nadaljevalo z izvajanjem projekta »Oaza zdravja«. Dokončujejo so se že začete 
aktivnosti v preteklih letih. Tako so se v letu 2010  uredili prostori v mansardi objekta, pristopilo se je k 
oblikovanju celostne grafične podobe Pomurje-Oaza zdravja in  k izdelavi zloženka »Oaza zdravja«. 
Izvajanje projekta »OAZA ZDRAVJA«, se je nadaljevalo v  smislu razvijanja blagovne znamke in trženje 
aktivnosti ter razvoj produktov in storitev s čimer se želi omogočiti hitrejši razvoj turizma ter drugih 
pomembnih panog v naši občini kot so kmetijstvo, 
 

Ureditev javne razsvetljave Lešče 
V naselju Moravske Toplice na območju Lešče je bila rekonstruirana javna razsvetljava. Zgrajenih je bilo 
13 kandelabrov višine 6 m komplet z elektro kabli in zaščito. 
 

 

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 nadaljuje tudi v let 
2010  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. 
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V okviru navedenega projekta v letu 2010 so bile izvedene delavnice in razstave, čistilne akcije, akciji 
zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov, sanacija divjih odlagališč. Aktivnosti bodo zaključene v letu 
2011. 
 

V letu 2010 je občina na osnovi Medobčinske pogodbe nadaljevala s sofinanciranjem izgradnje Centra 
za ravnanje z odpadki v Puconcih v višini  33.634,18 EUR 
 

Tudi v letu  2010 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 2010 8.110,14 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  projektov v 
Sebeborcih in Moravskih Toplicah. 
 
Sekundarno kanalizacijsko omrežje za naselje Sebeborci (kanalizacija rimska čarda-Sebeborci-
sekundar. 
Zgrajeno je bilo 284 m gravitacijske fekalne kanalizacije, ki je obsegala kanal K8.1.1 v dolžini 90 m, 
kanal K8.2  v dolžini 194 m in 55 kom sekundarnih krakov. Cevi so PVC materiala DN 200, jaški pa DN 
60 iz PP materiala, sekundarni kraki so dimenzije DN160. 
 
 Kanalizacija Sebeborci-Dolinska kanalizacija 
Dokončana je gradnja primarnega dela kanalizacije v Sebeborcih, imenovane Dolinska kanalizacija. 
Preostalo je urejanje pogodbenih finančnih obveznosti v skladu s pravili, ki se uporabljajo pri 
soinvestiranju kohezijskega sklada. 
 
Kanalizacija Moravci-vzhod 
V izvajanju je izgradnja kanalizacije Moravci-vzhod, ki obsega tlačno  in gravitacijsko kanalizacijo 
območja Lešče, vse do priključka kanalizacije v območju krožišča v Moravskih Toplicah v dolžini 3343 
m, gradnjo črpališča v Moravskih Toplicah in opremljanje črpališč z elektriko in avtomatiko v zgornjih 
Moravcih, Brzinščku in 2 črpališč v Moravskih Toplicah.  
 

Sredstva so v letu 2010 bila namenjena  tudi za urejanje komunalnih objektov po naseljih, kot so 
izvedba raznih krajših krakov pri priključevanju novih uporabnikov javne komunalne infrastrukture-
individualni priklopi. 
 
V letu 2010 je bilo dokončano opremljanje stavbnega zemljišča na območju Martjanci vzhod, kjer je 
bila zgrajena asfaltirana ulica s pločnikom v dolžini cca 100 m, meteorno in fekalno kanalizacijo, 
vodovod in javna razsvetljava. Obveznosti in sredstva so bila  prevzeta  iz Javnega sklada za 
gospodarjenje z nepremičninami občine Moravske Toplice, ki je bil ukinjen 31.12.2009 
 

- 15029003 Izboljšanje stanja okolja 
Protipoplavna zaščita 
Za potrebe poplavne zaščite so bile izdelane hidrološko-hidravlične študije za povodje Lipnice s pritoki 
in Martjanskega potoka. 
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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. Zbran je bil širok nabor vlog za 
spremembe statusa zemljišč, ki so se nanašala tako na spremembe v zazidljiva, kakor tudi v 
spremembe v nezazidljiva oz. kmetijska zemljišča. Po uskladitvi teh predlogov s smernicami 
soglasodajalcev bo v letu 2011 izvedena javna razgrnitev OPN in okoljskega poročila. Zaključek 
projekta se predvideva za konec leta 2011.  
 

- 16069002 Nakup zemljišč in drugih nepremičnin  
V proračunu so bila zagotovljena sredstva za nakup zemljišč v vrednosti 200.000 EUR in 

realizirana v vrednosti 117.285,32 EUR. Občina zemljišča kupuje v skladu z Načrtom pridobivanja 
in razpolaganja z zemljišči. V pretežnem delu gre za nakupe zemljišč potrebnih za realizacijo projektov 
oziroma načrtovanih investicij v komunalno infrastrukturo (cesta Moravske Toplice-Fokovci, Tešanovci-
Mlajtinci, Sebeborci-Panovci, pločniki Moravci in podobno).  
 
 

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 2010  realizirala tretji obrok v 
vrednosti 7.600,00 EUR. 
 
- 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim 
V skladu s proračunom in Načrtom razvojnih programov za leto 2010 je občina v proračunskem letu 
pristopila k izgradnji mrliške vežice v Pordašincih.  
V Pordašincih je bila zgrajena mrliška vežica do III. gradbene faze. Obsega izkope zemljine za temelje, 
gradnjo nosilnih sten in stropov ter strešno konstrukcijo s prekritjem. 
 
- 18059001  Programi športa         
Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so bila sredstva porabljena v vrednosti 15.139,54 EUR 
oziroma 52%. 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 športne infrastrukture v Martjancih 
V letu 2010 je bilo izgrajeno malo igrišče z umetno travo za mlajše selekcije ter delno izgrajena tribuna 
za gledalce. Dokončanje objekta tribune je predvideno v letu 2011.  
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Ureditev ŠRC Bogojina 
Ureditev ŠRC Bogojina (2. faza) je v letu 2010 zajemala nadaljevanje gradnje garderob in sicer 
izdelavo strešne konstrukcije s kritino, dobavo in montažo oken ter izdelavo tlakov in ometov. 
 
 
Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE 
 
- 19029001 Vrtci 
V proračunskem letu 2010 je občina namenila sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za vrtec v 
Moravskih Toplicah, kar je tudi pridobila. Sredstva pa so bila porabljena tudi najnujnejše vzdrževanje in 
nabavo igral v obstoječih vrtcih. 
 

- 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 na telovadnici OŠ Fokovci 
Zaradi dotrajanosti in stalnega zamakanja strehe na telovadnici OŠ Fokovci, je bila strešna kritina 
zamenjana s trapezno pločevino, vgrajena toplotna izolacija, obnovljeni kleparski izdelki in strelovod. 
Celotna površina zamenjane kritine meri 501 m². 
 

DOŠ Prosenjakovci 
V letu 2010 so bila opravljena tudi najnujnejša elektro instalacijska dela na dvojezični osnovni šoli 
Prosenjakovci.  
 
 
Pripravila :        Župan 
Občinska uprava                       Alojz GLAVAČ 


