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Podravje • Katere SO najveCje letosnje naloibe podravskih obein in kaj namujejo v prihodrijih letih 

v 

Se vedno najvec nalozbenega denarja i 
Velika veCina obCin Spodnjega Podravjaje letosnje proraeune ze sprejela oz. potrdila. Tako kot v minulih letih so v obCinah tudi i 
volilno, so aktualni zupani preteino tudi precej nezgovomi glede projektov, ki naj bijih v obCinah uresnicevali v prihodnjih letih. 

Po zbranih podatkih letos 19 
od 21 anketiranih obcin (dve do 
zakljucka redakcije se nista spre
jeli proracun) predvideva zbrati 
v svojih proracunih za skoraj 138 
milijonov evrov sredstev. Od 
tega naj bi za nalozbe porabili 59 
milijonov evrov, kar v povprecju 
predstavlja okrog 43 odstotkov 
proracunskega denarja. 

Kaj nameravajo v posameznih 
obcinah letos (in morda tudi v 
prihodnjih letih) realizirati oziro· 
ma zgraditi, pisemo v nadaljeva
nju v clanka. 

Jursinci 

Sveti Andraz 
Obcina Sveti Andraz v Sloven· 

skih goricah je v letu 2016 spre
jela dvoletni proracun. Prihodki 
proracuna za letos so doloceni v 
visini 1.154-441 evrov.lnvesticijski 
odhodki in transferji so predvi
deni v visini 442.000 evrov. Za 
ureditev infrastrukture skozi 
center Vitomarcev je namenje
nih 111.]84,56 evra, za ureditev 
infrastrukture v naselju Drbetinci 
okrog 282.000 evrov in za nakup 
poslovnih prostorov v novem 
centru 108-336 evrov. Nekaj 
investicij bode prijavili tudi za 
crpanje po 21. clenu. Za najvecje 

V predlogu proracuna za leta nalozbe iz sredstev obcinskega 
2018 so prihodki planirani v visini proracuna po NRP je v letu 2018 
2.013.876 evrov, odhodki pa v predvidenih 440.000 evrov, za 
visini 2.101.504 evrov. Za investi- leto 2019 pa 139.000 evrov, zne-
cije bo predvidoma porabljenih ski za naslednja leta bode znani 
542.166 evrov, za investicijske po sprejemu prvega rebalansa 
transfe~e pa 158.877 evrov, je za letos. "Ker pa se bo proracun 

d. direktonce obCinske uprave 
Nada Golob je 0 nacrtih pove
dala: »V tem letu bo najvecja 
investicija dokoncanje izgradnje 
kanalizacije Triec-Jurovci faza 
II, za kar imamo predvidenih 
900.000 evrov. Med vecjimi 
investicijami imamo plan ira no se 
ureditev oz. obnovo dvorane v 
Vidmu, za kar imamo predvide
nih 106.000 evrov, in moderniza
cijo vee odsekov cest, za kar smo 
rezervirali okoli 500.000 evrov.« 
V nacrtu razvojnih programov za 
prihodnje leta so za investicije 
predvideli 1.631.516 evrov, za 
leta 2020 pa 788.800 evrov. 

Zavrc 
Proracun Obcine Zavrc za le

tosnje leta predvideva 1.890.940 
evrov odhodkov, od tega naj 

povedal zupan obcine JUrSinci za letos korenito spremenil, se _ ... . 
Alojz Kaul'ic. Najvecje letosnje in- bode tudi stevilke korenito ~!~t~llo.m~4dltev 

bi za investicije slo 399.782 
evrov. Najvec sredstev bode v 
zavrski obcini letos namenili za 

vesticije so: modernizacija ceste menile, predvsem zaradizamikat mrhsRe vez~ce v ~avrt~\105.549 
v Hlaponcin (od Hlaponcev 10 a investicij iz leta 20'- .-,,~,J eVw,v,l.DWlektGelovlte,oskrbe 
do HlaooncevlB.l v znesku 92.767~jg;Bojasnili!IzUjfai1 

J .;oIo ""IJ"~J ~ 

in projekt javno-zasebnega 
partnerstva za sistem ogrevanja 
v Osnovni soli Zetale (23-000 
evrov). V nacrtu razvojnih pro
gramov za obdobje 2019-2020 
SO na zetalski obcini za nalozbe 
za vsako leta rezervirali 42.900 
evrov. 

Hajdina 
Kot je pojasnil zupan obcine 

Hajdina Stanislav Glazar, pro
racun obcine Hajdina za leto 
2018 znasa 4.115.697 evrov. Od 
tega je za nalozbe predvidenih 
1.555.189 evrov. Najvec denarja, 
v skupni vrednosti 101.000 evrov 
(samo lastna sredstva brez so
financiranja preko razpisov), je 
namenjenega za rekonstrukcijo 
in adaptacijo jayne razsvetljave, 
urejanje pokopalisca in izved-
bo kanalizacije. Po NRP so za 
naslednja leta predvidena na· 
slednja sredstva za investicije: 
v letu 20191.152.788 evrov, se 
malenkost vee leta 2020, in sicer 
1.198.992, leta 2021 pa okrog 
839.000 evrov. 

nili 1.957.723 evrov. Najdrazji 
projekt bo izgradnja kanalizacije 
in obnova vodovoda Nova vas-
597.746 evrov, kolesarska steza 
Zabovci-Markovci bo vredna 
okrog pol milijona evrov, kole
sarska steza Nova vas z razsirit
vijo ceste pa 110.000 evrov. 

V prihodnjih letih imajo v pla
nu se kar nekaj investicij. V letu 
2019 bode zaceli triletno inve
sticijo urejanja gasilskega doma 
Borovci, za kar bodo namenili 
skupno 250.000 evrov. V letu 
2019 bodo zaceli tudi urejati ko
lesarsko stezo v Borovcih. To bo 
dveletni projekt, vreden 700.000 
evrov; polovico sredstev bodo 
zagotovili vsako leto. Tudi v 
Prvencih bode prihodnje leto 
urejali kolesarsko stezo, vred
nost projekta pa je bistveno 
manjsa, in sicer70.ooo evrov. 

Siovenska Bistrica 

kov na obmocju celotne obeine. 
Na vprasanje, koliko sredstev 
bode namenili za nalozbe v 
prihodnjih proracunskih letih, pa 
direktor obcinske up rave Dami
jan Napast odgovarja: »Obcina 
sprejema samo enoletni prora
cun-in za novo mandatno ob
dobje so napovedi nehvalezne. 
Predvideva se za okrog 1,5 milijo· 
na evrov lastnega sofinanciranja. 
Vse pa bo odvisno od razpisov 
za EU-sredstva.« 

Starse 
Proracun obCine Starse za leta 

2018 znasa 7,6 milijona evrov 
(prihodki). Za nalozbe nacrtujejo 
57 odstotkov vseh odhodkov oz. 
4,5 milijona evrov. Med letos
nje najveeje nalozbe so uvrstili 
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V obeini Siovenska Bistrica 
proracuna za letos se niso potr
dili. Predlog bodo obravnavali v 
drugi polovici februarja. ObCina 
Siovenska Bistnca nacrtuje pro
racun v visini 27,5 milijona evrov, 
od tega okrog 11,5 milijona evrov 
za nalozbe. Najvecje investicije, 
pri katerih levji delez z lastnimi 
sredstvi poknva obcina, bode 
gradnja vrtca v Ozki ulici v 
Siovenski Bistrici, energetska 
obnovajavnih stavb; gradnja 

,~ 
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Destrnik 
Podatkov 0 visini proracuna 

za letos in 0 predvidenih in
vesticijah v obcini Destrnik se 
ne morejo posredovati, ker se 
vedno pripravljajo in usklajujejo 
proracun za leto 2018. 

Trnovska vas 
Predlog proracuna za letos 

znasa 1-350.000 evrov, za inve
sticije je predvidenih okrog 45 % 
proracuna ali okrog 600.000 
evrov. "Obstaja pa moznost 
sprememb, saj je za pridobljena 
sredstva iz drugih virov treba 
zagotoviti lastni denar. Po 
mojem mnenju se posamezne 
postavke pac morajo skozi leto 
z rebalansom spreminjati, ce je 
to potrebno in v korist obCine, II 
je povedal zupan Alojz Benko. 
Glavne nalozbe v letosnjem letu 
so: zacetek obnove Simoniceve 
domacije, energetska obnova 
sole, nadaljevanje izgradnje kole· 
sarske poti v Bisu in nadaljevanje 
urejanja pokopalisca. 

"Kar zadeva najvecje obcinske 
nalozbe po nacrtu razvojnih 
programov (NRP) za naslednja 
leta, pa je pray, da se uposteva 
tudi mnenje novega obcinskega 
sveta in zupana,tI se dodaja 
zupan Benko. 

evrov) in pr~pl~j 
Gradisca, CirROlane~SI 
(65.000 
Jurgec je povedall 
razvojnih programov::m'i8-2021 
za naslednja stiri leta za nalozbe 
predvideli 1.760.890 evrov: »Naj
vee sredstev, 1.525.591 evrov, je 
za nalozbe predvidenih za pri
hodnje leto, za leto 2020 137-300 
evrov in za leto 2021 98.000 
evrov.« Ob tem je opozoril, da 
nacrt razvojnih programov goto
vo zajema tudi ~aj takega, cesar 
zaradi razpisov ali pomanjkanja 
sredstev zal ne bo mogoce rea
lizirati. 

Podlehnik 
Na Obcini Podlehnik obcin

skega proracuna za to leta se 
niso sprejeli. Lani so v nacrtu 
razvojnih programov za letos 
predvideli 533.532 evrov naloz
benih izdatkov, za prihodnje 
leta 272.211 evrov in za leto 2020 
83.350 evrov. 

Videm 
Proracun Obcine Videm za 

leta 2018 predvideva 5.634.703 
evrov prihodkov, od tega bo za 
nalozbe slo 2.380.725 evrov. V. 

120rnava 2.204.039 evrov, od 
~iiiv~ticijski odhodki zna-- , 

najvecje 

O~ 

Slovenska Ilstrica 

1'.V: 

4Ql.4HO evrov, leta 2020,r330.0.401 

se nimaf(f~ 

Zetale 
Proracun Obcine Zetale za le

tosnje leta predvideva 1-473.541 
evrov prihodkov. Direktorica 
zetalske obcinske uprave Milica 
Simonic Steiner je povedala: »Za 
nalozbe je v letosnjem prora
cunu nacrtovanih 316.611 evrov, 
ceprav so potrebe (predvsem na 
podrocju cestne in komunalne 
infrastrukture) bistveno visje.« 
Najvec denarja iz obcinskega 
proracuna bo letos slo za moder
nizacijo obcinskih cest (154.285 
evrov), revitalizacijo Vukove do
macije (44.661 evrov), sanacijo 
plazu Varvasela I (32.900 evrov) 

kanalizaclje na obmocju Jozef 

na obmocju celotne obcine. 
prihodnja In leta imajo v N 

[ L,cinskega proracuna nacrtovanih 

~v. "Zfi~ za 19 milijonov evrov nalozb. 

.. 
pa je odvisno od Ipt7i~ip~, Ipt. 

V planu je dokoncanje doma v 
Mezgovcih, sportno-rekreacijski 
park Dornava, kolesarske poti, 
obnova vodovodnega sistema in 
obnova cestne infrastrukture," 
je nacrte za prihodnja leta pojas
nil zupan Rajko Janzekovic. 

Markovci 
Proracun obcine Markovci za 

letos znasa 5.350.152 evrov. Po 
besedah zupana Milana Gabrov
ca bode za nalozbe letos name-

Kidricevo 
Proracun obcine Kldncev,O v 

skladu s sprejetim rebalarisom 
(januar 2018) znasa 7,~~ilijOna 
evrov. Za nalozbe nameniaio ,,-
2,7 milijona evro,v:'lz 
sredstev proraclma 

,~ 

'-- . 
denarja namenili za izgradnjo '" 
plocnika, kolesarske ".--~,~. 
dveh kroZiSc v Lovrencu na 
Dravskem polju, kanalizacijo ter 
vodovod Kungota-SRC Ra'ino 
Dolie in modernizaciio vec odse-
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proracunov v osnovno infrastrukturo 
ajveC naloibenega denaTja namenili za urejanje cestne, vodovodne in kanalizacijske infrastrukture. Glede na to, da je letosnje leto tudi 
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obnovo podrulnicne osnovne 
sole Marjeta, gradnjo plocnika in 
kolesarskih poti v okviru rekon
strukeije ceste skozi Brunsvik ter 
komunalno ureditev poslovne 
cone. Veliko nacrtov ima obcina 
tudi za prihodnja leta. Po izgra
dnji kanalizacije bodo urejali 
cestno infrastrukturo, nacrtujejo 
gradnjo medgeneraeijskega cen-

Trnovska vas 

Vldem 

tra, nove telovadnice pri podru
lnicni soli v Ma~eti na Dravskem 
polju, pa tudi energetsko sanaei
jo javnih obeinskih objektov_ 

Majsperk 
DbCina Majsperk v proracunu 

za letosnje leto nacrtuje 3,8 mili
jona evrov prihodkov in 4,2 mi
Iijona evrov odhodkov; od tega 
za nalolbe 1,5 milijona evrov. 

I.,.,' 

Svetl Andrai 

Tri najvecje nalolbe, za katere 
bo obcina letos namenila najvec 
lastnih proraeunskih sredstev, 
so ureditev kanalizacije Sestrie, 
vecnamenski objekt Naraplje in 
druga faza modernizaeije jayne 

poti Zgomja Sveca-Rosovec. V 
obdobju naslednjih petih let naj 
bi skupno za nalolbe namenili 
3.3 milijona evrov, vkljucno z 
evropskimi sredstvi. 

Gorisnica 
Proracun Dbcine Gorisnica 

za leto 2018, ki znasa 6.146.235 
evrov, namenja dye tretjini 
sredstev, natanko 4.019.767 
evrov za investicije. Med glavne 
tri nalolbe, za katere iz obcin
skega proracuna namenjajo 
najvec dena~a, uvrscajo kanali
zacijo Zamusani Tibolci, za kar so 

SvetiTomaz 
Letosnji proracun Dbcine Sveti 

Tomal znasa 2.792.783. Za inve
stieije bodo predvidoma name
nili skoraj dYe tretjini sredstev, 
1.750.106 evrov. Trije najvecji 
letosnji projekti, za katere na
menjajo najvec lastnih sredstev, 
so izgradnja medgeneraeijske
ga centra in sirokopasovnega 
omrelja ter za cestno infrastruk
turo. Za najvecje nalolbe je sicer 
po NRP v prihodnjem letu pla
niranih 182.696 evrov ter v letu 
2020 se 200.000 evrov. 

___ .w. __ •• _ Sredisce ob Dravi 
i i 

Proracun Dbcine Sredisce 
I ... • .. ~ .. clje 11.75 mlo I ob Dravi za letosnje leto na pn-

... hodkovni strani znasa 1.972.506 

,~ 

rezervirali 440.000 evrov lastne
ga denarja, ter vaska domova 
Mala vas in Zagojici, za vsakega 
po 407.600 evrov. Vse tri inve
stieije nameravajo zakljuciti in 
sfinancirati v letosnjem letu. 

evrov. Za naloibe predvidevajo 
13 % proracuna, skupaj 250-988 

evrov. Glavne tri nalolbe so: 
ureditev okolice in Kulturnega 
doma Dbrel (53.000 evrov), 
vodovodne prenove in dogradi
tve (50.000 evrov) ter ureditev 
okolice mr1iske veiice (30.000 
evrov). V naertu razvojnih pro-

gramov imajo Ie tiste nalolbe, ki 
so s pogodbami vezane na vec 
let: »V NRP-je so od leta 2018 
naprej uvrscene zaenkrat samo 
investicije, ki so s pogodbami 
vezane na vee let (Zdravstveni 
dom Drmoi - 8_776 evrov letno 
in nabava gasilskega vozila PGD 
Sredisce v visini 2.788 evrov za 
leto 2019).« 

Ormoz 
V ormoskem proracunu za 

leto 2018, ki znasa 19.701.508 
evrov, je namenjenih natan-
ko 10.759.760 evrov (55 %) 
za investicije. Med glavne tri 
nalolbe uvrscajo izgradnjo 
prizidka k sportni dvorani Dr
mOl v visini 1_083.083 evrov 
(dvoletni projekt v skupni 
vrednosti 1.354.830 evrov), 
gradnjo kanalizaeije, plocnika in 
jayne razsvetljave v Podgorcih 
in Dslusevcih v visini 736.998 
evrov (dvoletni projekt v skupni 
vrednosti.l.497.316 evrov) ter 
modernizaeijo 35 cestnih odse
kov v skupni doliini 10,98 km 
v visini 686.569 evrov (celotna 
vrednost projekta 1.064.580 
evrov). 

V nacrtu razvojnih progra
mov pa so v Drmolu rezervirali 

Ptuj 
Proracun Mestne obCine Ptuj 

za leto 2018 znasa 32.397.717 
evrov. Za leto 2018 je predvide
nih 10.905.653 evrov investicij
skih odhodkov in 2.101.888 evrov 
investicijskih transferjev. 

Najdralji letosnji projekt je 
ureditev mestne trinice za 4,7 
milijona evrov (iz proracuna MD 
856.700 evrov). Druga najvecja 
nalolba bo ureditev starega 
mestnega pokopalisca, ocenjena 
na 1,1 milijona evrov (iz prora
cuna MD Pluj 229.780 evrov). V 
proracunu za letos so zagotovili 
tudi sredstva za nabavo gasilske 
avtolestve v vrednosti 60iooo 
evrov (iz proracuna MD Pluj 
400.000 evrov). Zajeten financni 
zalogaj bo tudi vitalizaeija ptu
jskega jezera; letos bo za to na
menjenih 215.000 evrov (iz pro
racuna MD Ptuj 185.000 evrov), 
za namakalni sistem Turnisce pa 

~ie zagotovljenih 380.000 evrov. 

. sredstva za oskrbo s pitno vodo 
v skupni vrednosti dobnh 13 
milijonov evrov, rekonstrukeijo 
eistilne naprave v vrednosti 2,6 
milijona evrov, gradnjo kana li
zaeije, plocnika in jayne razsvet
Ijave v Podgoreih in Dsluseveih 
v visini 738.020 evrov, izgradnjo 
kolesarske in sprehajalne poti 
v Jeruzalemu v visini 593-000 
evrov, izgradnjo hodnika za 
pesce in kolesarje z javno 
razsvetljavo od Ivanjkovcev do 
Mihalovec v visini 1,06 milijona 
evrov ter modernizaeijo lokalne 
ceste Velika Nedelja-Podgorei 
v visini 490.000 evrov. V zgoraj 
navedenih projektih so predvi
deni vsi viri (Dbeina, drlavna 
in'EU), financna konstrukeija in 
posledicno realizacija pa bosta 
odvisni od pridobljenih sredstev 
na razpisih. 

izhaja iz nacrta razvojnih 
~mo\t:lo18-:l0:l1. bo 2.3 \/i-

ptujskega /ezera pred

~.r 5,1 milijona evrov. Za 
~cijo Personove ulice v 
•. _. ![edvidevajo 800.000 

ow 

je planiranih 
~rllnddh sredstev. 

evrov). Skupaj naj bi v naslednjih 
letih za urejanje kolesarskih 
povezav namenili 8,3 milijona 
evrov. Vec kot 1,1 milijona evrov 
bo vredna tudi ureditev Ulice 
Heroja Lacka in Zelenikove ulice 
(iz proracuna MD Pluj Ie 225.000 
evrov). Za ureditev kanalizacije 
do leta 2021 predvidevajo 7,9 
milijona evrov (glavnino bi krili iz 
driavnega proraeuna). Za uredi
tev vodovodnega sistema letos 
namenjajo 150.000 evrov, do leta 
2022 pa skupno vee kot '3,9 mili
jona evrov (od tega iz proracuna 
MD Ptuj Ie slaba 2 mio evrov). 
Prihodnje leto bo predvidoma na 
vrsto prisla tudi tretja faza domi
nikanskega samostana (1,5 mio 
evrov, veliko vecino iz evropske 
blagajne). Zajeten zalogaj pri
hodnje leto bo tudi adaptaeija O,S 
Mladika: 1,7 milijona. 

ML, MG, OK, EM, MZ 

~ • 


