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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 2011 – 2014 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 ) 
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V načrtu razvojnih programov so zajeta vsa področja, od uprave, obrambe, kmetijstva, 
prostorskega načrtovanja, pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč, splošnih in 
komunalnih dejavnosti, družbenih dejavnosti in druga. Poleg vlaganj v opremo, zemljišča in 
objekte zajema tudi vlaganja v prostorsko in ostalo dokumentacijo, kar je razvidno iz 
nadaljnjih obrazložitev. 
V letu 20110 so programi iz Načrta razvojnih programov 2011 – 2014 za leto 2011 dosegli 66 
% 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 31.12.2011 
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 na 30. dan 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 2011.  Za del investicij pa se 
ugotavlja, da so v izvajanju in se prenašajo pogodbene obveznosti v letu 2012, kar je 
prikazano v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih.  
Med take projekte spada izgradnja cest, pridobitev dokumentacije za ceste in kanalizacije, 
izdelava prostorskih načrtov in še drugi projekti, ki se nadaljujejo in bodo realizirani v letu 
2012. 
 

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 2011 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 2011 opravljene nabave najnujnejše pisarniške, računalniške, 
komunikacijske in druge opreme.  Nabavljena in posodobljena je bila računalniška oprema,  
zastave, nabavljeni so bili telefonski aparati, avtomobilske gume ter  druga drobna oprema. 
Vrednost nabavljene opreme znaša 11.049,76 EUR kar predstavlja porabo v višini 89% 
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 8.650,00 EUR . 
 
Planirana je bila nabava osebne ter skupne opreme za ekipe civilne zaščite in prve 
medicinske pomoči ter stroški povezani z drugimi investicijskimi odhodki kot so investicijska 
vzdrževanja hidrantov in drugo. V letu 2011 so bili opravljeni tudi strokovni pregledi 
hidrantov v občini, ki morajo delovati brezhibno in ob vsakem času, saj so namenjeni za 
nujne primere - reševanje ob nesrečah, kakor tudi za preskrbo s pitno vodo v času ko 
prebivalstvu le te primanjkuje. Za navedena testiranja so bila porabljena sredstva v višini 
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3.558,78 EUR. Nabavljene pa so bile tudi vreče za polnjenje peska za primer zaščite pred 
poplavami v višini 2.541,68 EUR. 
 
- 07039002  Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                                                                 
V letu 2011 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 tudi za sofinanciranje gasilske zaščitne, reševalne in druge 
opreme  za prostovoljna gasilska društva in 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.  
 
V okviru proračunske postavke »03,01,01,02,  Sredstva za dejavnost OGZ in društev« so bila 
v višini 30.360,00 EUR planirana sredstva kot investicijski transferi društvom za nabavo 
opreme. V letu 2011 je navedena postavka v okviru projekta »OB078-07-00006 Sredstva za 
sofinanciranje nakupa opreme OGZ in društev« bila realizirana v vrednosti 18.358,01 EUR. 
Navedena sredstva so prejela prostovoljna gasilska društva v skladu s podpisanimi aneksi kot 
transfer za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in nabave najnujnejše opreme. V letu 
2011 se je s strani občine sofinancirala tudi nabava gasilskega vozila za PGD Andrejci v višini 
3.000,00 EUR.   
Podroben pregled porabe sredstev je prikazan v obrazložitvi posebnega dela zaključnega 
računa in je v skladu s podpisanimi aneksi o financiranju gasilskih društev. 
Do konca proračunskega leta tako poraba sredstev ni bila v celoti realizirana. Gasilska zveza 
Moravske Toplice je pripravila predlog sofinanciranja nabave vozil in druge opreme iz 
preostanka neporabljenih sredstev v letu 2011 ter ga posredovala na občinsko upravo. 
Sofinanciranje nabave gasilske opreme v letu 2011 se bo na podlagi programa Gasilske zveze 
Moravske Toplice in sklenjenih pogodb o sofinanciranju ter na podlagi dokazil o izvedbi 
programa nabave realiziralo v letu 2012.  
 

 
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 2011 razporedil razpoložljiva  sredstva iz naslova požarne takse 
kot investicijske transfere posameznim društvom v višini razpoložljivih sredstev in sicer 
17.212 EUR. Realizacija je v okviru pričakovane in planirane s proračunom.  
 
 

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
- 11029002 Zemljiške operacije                                                                      

V letu 2011 se je pristopilo tudi k pripravi dokumentacije za izvedbo komasacije v 
Prosenjakovcih, za kar se je porabilo 10.561,57 EUR. 
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- 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. 
Na cestah je bil nasipan gramozni material ter uporabljena gradbena mehanizacija. Ceste ki 
so bile urejene so naslednje: Cesta: 134431 Cesta na Vlasunjek, Cesta: 134409 Ciganjšček, 
Cesta: 134408 Babušove njive-Osišče, Cesta: 136624 Mlajtinci-Budina, Cesta: 134444 Cesta 
na Karpate, Cesta: 134437 Cesta k Celini (ods.72C), Cesta: 134433 Makoterov breg-
Lanjščekov breg, Cesta: 134428 ODD 102, Cesta: 134426 Pri ciganaj, Cesta: 134425 Cesta za 
Rotundo, Cesta: 134418 Baurice, Cesta: 134417 Paverska gošča - mimo mrlinščeka, Cesta: 
134416 ODD 20, Cesta: 134412 Spodnja ODD 46, Cesta: 134405 Jelenšček - šolski breg, 
Cesta: 134404 Jelenšček (Krnci-Bokrači-Sebeborci, Cesta: 134403 Mejalovci, Cesta: 134400 
Cesta v malo goščo-Gješe.   
 
 
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 168.750,00 EUR in so dosegla 54 
% realizacijo oziroma skupno vrednost 90.444,80 EUR. 
 

V letu 2011 se je nadaljeval in dokončal zadnji del trase ceste JP766221 v Fokovcih v dolžini 
cca 300 m, obsegal je ureditev spodnjega in zgornjega ustroja ceste z enoslojnim asfaltom. 
 
Dokončan je zadnji del trase ceste JP766011 v Selu v dolžini cca 252 m, obsegal je ureditev 
spodnjega in zgornjega ustroja ceste z enoslojnim asfaltom. 
 

Finančno so bile zaključene ceste v Ivanovcih in Suhem Vrhu, ki so bile v programu leta 2010. 
 

Proti koncu leta 2011 je bila naročena izdelava projektne dokumentacije za projektiranje 
pločnikov in JR v Bogojini, Rekonstrukcija ceste LC265010 Noršinci-Mlajtinci, rekonstrukcija  
ceste JP765511 Sebeborci na odseku od republiške ceste do obstoječe ceste za Puconce.  
 

- 13029003 Urejanje cestnega prometa 

Zgrajena so avtobusna postajališča v Kančevcih in pri OŠ Fokovcih v asfaltni obliki. Na 
nekaterih cestah so bila avtobusna postajališča označena z rumeno barvo. 
 
 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

 
- Razvoj širokopasovnega omrežja  
V letu 2011 je bila končana izdelava projektne in investicijske dokumentacije, ter oddana 
vloga na javni razpis. Javni razpis je bil zaradi porabe sredstev zaprt pred odpiranjem vlog. 
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Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO 
 
- 14029002  Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

  

Projekt Mental Health   
V letu 2011 so v okviru projekta Mental Health, katerega osnovno poslanstvo  je 
zagotavljanje preventive s psihosocialno rehabilitacijo kot multidisciplinarnim področjem, ki 
se ukvarja z ohranjanjem duševnega zdravja in vsakodnevnimi stiskami posameznikov,  bile 
izvedene naslednje aktivnosti: izvedeni preventivni programi, programi otroške psihologije, 
antistres programi, programi športne psihologije, družinske terapije, organizacija strokovnih 
srečanj, izobraževanj, izdelana brošura, izvedene multimedijske konference, itd.   
Aktivnosti se bodo nadaljevale še v letu 2012.  
 

 

Oaza zdravja-Doživljajsko turistični center 
V letu 2011 se je nadaljevalo z dejavnostmi v okviru projekta  »Oaza zdravja«, predvsem v 
smislu razvoja novih produktov, promocije in trženja ponudbe, ki se navezuje na projekt ter s 
tem tudi dokončanje že začetih aktivnosti v preteklih letih. Tako se je tudi v letu 2011 
nadaljevala promocija preko trženja blagovne znamke »OAZA ZDRAVJA POMURJE«, preko 
katere se želi omogočiti hitrejši razvoj turizma ter drugih pomembnih panog v naši občini kot 
so kmetijstvo, male obrti ter podeželje v celoti. Tako se je v letu 2011 za potrebe celovite in 
kakovostne promocije nove blagovne znamke doživljajskega turizma oaza zdravja Pomurje  
pripravil Celostni predstavitveni kataloga produktov, ki jih blagovna znamka ponuja pod 
svojin okrilje. Prav tako se je za potrebe intenzivnejše prepoznavnosti  nadgradila spletna 
stran www.oaza-zdravja.si  v tuje jezike (angleški in nemški), pripravile in izdale so se štiri 
tematske predstavitvene zgibanke v dveh jezikih ter izvedle druge aktivnosti. 
 

Ureditev brunarice v Selu  
Pričeta so bila dela v zvezi z legalizacijo turistične pisarne-brunarice v Selu. Izdelana je bila 
projektna dokumentacija, ki obsega tako gradbeno-obrtniška in instalacijska dela na 
obstoječem objektu in prizidku sanitarij, ter priključitev na elektriko in vodovod.  Izvajati so 
se pričela dela v notranjosti objekta. Ostala dela se bodo nadaljevala v letu 2012 po 
pridobitvi gradbenega dovoljenja.  
 
 

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 

- 1529001Zbiranje in ravnanje z odpadki 

V letu 2009 so bili opravljeni vsi postopki javnega naročanja, razen razpisa za izvedbo sanacij. 
Prav tako so bile izvedene nekatere aktivnosti. Izdelana je bila spletna aplikacija za 
evidentiranje in monitoring divjih odlagališč, akcija zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov, 
delavnica, študija o ekoloških osveščenosti v Občini Moravske Toplice… V okviru projekta 
CBG je bilo v letu 2010 izvedeno: 17 delavnic, študija o okoljskih problemih in študija o divjih 
odlagališčih v Občini Moravske Toplice, informiranje in obveščanje javnosti, 2 razstavi, 
zbiranje kosovnih in nevarnih odpadkov, čistilna akcija, akcija »Očistimo Slovenijo«, sanacija 
6 divjih odlagališč, 2 manjši čistilni akciji,…   V letu 2011 se je s projektom nadaljevalo, 
izvedene so bile čistilne akcije, urejeni so bili ekološki otoki, izdelane študije okoljske 
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osvešečnosti, zasajena drevesa, sanirana divja odlagališč, izvedeni preventivni ukrepi in 
drugo v skladu s programom,  za kar je bilo porabljenih 198.351,41 EUR.  
Projekt je bil v letu 2011 uspešno zaključen.  
 

 

- 1529002 Ravnanje z odpadno vodo 

V okviru programa ravnanja z odpadno vodo je občina zagotovila sredstva za izvedbo  
projektov v Moravskih Toplicah in Sebeborcih 
 
Kanalizacija Moravci-vzhod 
Končana je bila gradnja kanalizacije Moravci vzhod v dolžini cca 3800 m, ki se je pričela 
graditi v letu 2010. Zgrajeni so kanalizacijski vodi z jaški in črpališča ter sanirane ceste po 
katerih je bila grajena kanalizacija. Na kanalizacijo je možno priklopiti gospodinjstva in ostale 
uporabnike na območjih Lešče, Brezje, v pretežni del Brzinščka, pretežni del Zgornjih 
Moravec in objekte na Rumičevem bregu. 
 

 
Sekundarno kanalizacijsko omrežje za naselje Sebeborci (kanalizacija Rimska čarda-
Sebeborci-sekundar. 
Končana je gradnja sekundarne kanalizacije v Sebeborcih, ki ga v pretežni meri sestavljajo 
kraki na območju Balerovega brega, nad Požlaki in krak K2.3, ki navezujejo objekte na glavno 
kanalizacijsko omrežje, ter izvedba cca 70 krajših cevovodov, ki povezujejo glavni 
kanalizacijski vod z jaški na ali ob parcelnih mejah uporabnikov. V sklopu navedene 
investicije je na glavnem vodu vgrajen merilec za merjenje količin odpadne vode.  
 

Kanalizacija Sebeborci-Dolinska kanalizacija 
Projekt v  Sebeborcih je fizično končan. Projekt je sestavni del Dolinske kanalizacije, ki kot 
taka še ni končana, saj se še gradi kanalizacija v Beltincih. Zaradi tega bo potrebno izvesti še 
nekatere finančne operacije v naslednjih letih in se nanašajo predvsem na obveščanje in 
ostale spremljajoče stroške, ki izhajajo iz skupne pogodbe vse sodelujočih občin v tem 
projektu, zato bo potrebno predvideti proračunsko postavko tudi v naslednjih letih. 
 
Naročena je bila izdelava tehnične dokumentacije za prilagoditev projekta razmeram na 
terenu ter prilagoditev sistema čiščenja modernejši in manj rizični tehnologiji čiščenja s 
vpihovanjem zraka, izvedba geodetskih in notarskih storitev za ureditev služnosti in ostalih 
pravnih poslov ter priprava na odkupe zemljišč za čistilno napravo in črpališča. 
 

Sredstva so bila v letu 2011 namenjena tudi za urejanje komunalnih objektov po naseljih, kot 
so izvedba raznih krajših krakov pri priključevanju novih uporabnikov javne komunalne 
infrastrukture-individualni priklopi. 
 
 

- 15029003 Izboljšanje stanja okolja 

Izvedena je bila sanacija dela potoka v Tešanovcih. Obstoječi potok je bil v dolžini 30 m 
očiščen odpadnega mulja ter zacevljen z betonskimi cevmi prereza 100 cm in 150 cm, ter 
zgrajen revizijski jašek. 
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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.  
V letu 2011 so bile v sklopu priprave OPN izvedena dodatna dela zaradi obsežnosti pobud za 
spremembo namembnosti zemljišča. Pričeta je bila izdelava študije za nekatera posebna 
območja in območja vinskih kleti, kjer bi bilo potrebno zazidljiva in kmetijska zemljišča 
natančneje določiti. 
 

 

- 16039001 Oskrba z vodo  

 

Vodovodno omrežje Martjanci  
Zgrajena je trasa vodovoda z obeh strani državne ceste skozi Martjance na relaciji od cerkve 
do križišča za Sebeborce ter v ulico, ki zavije v križišču desno, v skupni dolžini 674 m. 
Izvedena so bila zemeljska in instalacijska dela ter asfaltiranje poškodovanih površin. 
Uporabljeni material cevi je DUCTIL DN100 in DN150 in PEHD fi 2 in 63, vse v skladu s 
projektom. PR-13/03, ki ga je izdelal Tehnični biro. 
 
 
Vodovod Prosenjakovci-Berkovci 
Zgrajen je vodovod za naselje Berkovci v skupni dolžini 2584 m, ki se napaja iz obstoječega 
vodovodnega sistema v Prosenjakovcih. Grajen je iz PEHD cevi kvalitete PE100, tlačnega 
razreda delno 10 in 12,5 barov dimenzij 40 mm do 140 mm. Na omrežju je zgrajenih osem  
hidrantov in zasuna.  
 
Razni sekundarni vodi 
Zgrajeni so bili krajši sekundarni vodi za navezovanje hišnih priključkov ter eden daljši v 
Zgornjih Moravcih,  dolžine 240 m.   
 
Izvedene so bile recenzije in dopolnitve IDP projektov za Pomurski vodovod. 
 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 

 
V letu 2011 so se za nujne rekonstrukcije in adaptacije objektov po naseljih v občini namenila 
sredstva razdeljena na podlagi sprejetih kriterijev iz posebnega dela proračuna. Podrobna 
obrazložitev je podana v obrazložitvi posebnega dela proračuna. 
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Mrliška vežica Pordašinci 
Na objektu so bila izvedena gradbeno obrtniška in instalacijska dela, ki so obsegala 
zasipavanje za zidovi, napravo cementnega estriha, kleparska dela na strehi, hidroizolacijo, 
toplotno izolacijo, manjše zidave in notranji ometi, vzidava oken in vrat, polaganje 
keramike, elektro instalacije in strelovod. 
 
 
- 16039005 Spodbujanje stanovanjske izgradnje 
 

V letu 2011 je Občina z rebalansom proračuna zagotovila sredstva za ureditev bivalnega 
kontejnerja v naselju Tešanovci v višini 31.000,00 EUR. Izvedba del je opravljena na podlagi 
sklenjene pogodbe konec leta 2011, finančni del na podlagi prejetega računa pa se realizira v 
letu 2012, zato se nastale pogodbene obveznosti vključijo v proračun 2012 in pokrijejo iz 
presežnih sredstev 2011. 
 
 

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 2011  realizirala 
zadnji obrok v vrednosti 7.600,00 EUR. V letu 2011 se je pristopilo k izdelavi projektne in 
investicijske dokumentacije, ter oddana je bila vloga na javni razpis. Izvedba prenove 
večnamenske dvorane Ivanci je predvidena v letu 2012. V sklopu projekta pa je bilo potrebno 
pristopiti k ureditvi razsvetljave na igrišču v Ivancih. 
Ker pa je glavni cilj pri zagotavljanju proračunskih sredstev ohranjanje nepremične in 
premične kulturne dediščine je občina ter financirala sanacijo nadstreška pred Plečnikovo 
cerkvijo v Bogojini v višini 5.000,00 EUR, sofinancirala prenovo zvonika v Ivanjševcih z vso 
potrebno dokumentacijo ter elektrifikacijo zvonov v višini 12.741,74 EUR.  S tem je realizirala 
zastavljene cilje in pripomogla k ohranjanju kulturne dediščine v občini. 
 
- 18059001  Programi športa         

Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so bila sredstva porabljena v vrednosti 
15.997,00 EUR oziroma 61%. 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 2011 je bila končana gradnja tribune za gledalce. V letu 2012 se predvideva pridobitev 
uporabnega dovoljenja.  
 
Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE 
 

- 19029001 Vrtci 
Sredstva so bila porabljena za najnujnejša vzdrževalna dela na vrtcih in nabavo najnujnejše 
opreme. V letu 2011 se je opravila tudi Sanacija strehe na vrtcu Fokovci. Streha na objektu 
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vrtca Fokovci je bila sanirana. Obstoječa kritina je bila odstranjena in nadomeščena z novo 
pločevinasto kritino v skupni površini cca 574 m2, skupaj s kleparskimi deli. Poleg tega je bila 
v nenosilnem delu sanirana tudi stropna konstrukcija ter zgrajen strelovod. 

 

- 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. 
 

Sanacija strehe na OŠ Fokovci 
Na objektu OŠ Fokovci je bila na novo zgrajena strešna kritina iz profilirane pločevine v 
skupni površini cca 897 m2 skupaj s snegolovi. Vgrajenih je 16 strešnih oken in zgrajen 
strelovod. 
Prav tako so bila zamenjana dotrajana okna na zahodni strani objekta ter vgrajen svetlobnik 
v pisarniškem prostoru. Na mestih, kjer je prihajalo do zamakanja so bile sanirane stene in 
stropi ter okenske police na severni strani objekta.  
 
Ureditev športne dvorane OŠ Fokovci 
Na objektu telovadnice OŠ Fokovci je bila na novo zgrajena strešna kritina iz profilirane 
pločevine v skupni površini cca 637 m2 skupaj s kleparskimi deli, toplotno izolacijo in 
snegolovi. Zamenjane so obloge betonskih korit in odtočni žlebovi ter okenske police. 
V telovadnici je bil odstranjen dotrajani športni parket in vgrajen novi površine 330 m2.  
 
Sanacija športnega poda v telovadnici OŠ Bogojina 
V telovadnici OŠ Bogojina je bil zamenjan športni parket, ki je bil močno poškodovan zaradi 
razlitja vode po celotni telovadnici. Zamenjava je obsegala 485 m2. 
 

 
 

Pripravila :        Župan 
Občinska uprava                          Alojz GLAVAČ 
 


