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III.  OBRAZLOŽITEV NACRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBCINE MORAVSKE 
TOPLICE  V  OBDOBJU  2009 – 2012   

 
 
1. UVOD 
 
Nacrt razvojnih programov ( v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proracuna  in 
odraža politiko obcine na podrocju investicijskih vlaganj za naslednja štiri leta. Nacrt 
razvojnih programov predstavlja kljucne programe oziroma projekte investicijske 
narave za srednjerocno obdobje. Vecletni programi so pogoj za prevzemanje 
obveznosti, ki se nanašajo na prihodnja proracunska leta. 
Veljavna zakonodaja zahteva, da je vkljucenost posameznega projekta v nacrt 
razvojnih programov obcine pogoj, da lahko obcina s tem projektom kandidira na 
razpisanih za pridobivanje državnih ali evropskih sredstev. 
V nacrtu razvojnih programov so izkazani nacrtovani izdatki proracuna za investicije 
oziroma projekte, pri katerih se pricakuje uspešnost prijave na razpisih posameznih 
ministrstev in pridobitev državnih pomoci v naslednjih štirih letih in so prikazani po: 

• proracunskih uporabnikih,  
• posameznih projektih ali programih neposrednih  uporabnikov, 
• letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proracun v 

prihodnjih letih in  
• virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov. 

 
V skladu z Zakonom o javnih financah se v Nacrtu razvojnih programov izkazujejo 
celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih-nacrtovani 
izdatki proracuna za investicije in državne pomoci. 
 
Pri uvrstitvi posamezne investicije v nacrt razvojnih programov je potrebno upoštevati 
predpise, ki urejajo pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podrocju 
javnih financ. 
V nacrt razvojnih programov obcine za obdobje 2009 – 2012 so uvršceni: 
 - projekti, ki so sofinancirani iz državnih in evropskih virov; 
 - projekti, kjer se pricakuje uspešno kandidiranje za pridobitev sredstev iz 
državnega proracuna 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 nacrt razvojnih programov na ravni obcine vkljucujejo vsi izdatki, ki 
spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov: 

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

) 
 
Nacrt razvojnih programov se letno dopolnjuje po podrocjih proracunske porabe in 
projektih.  
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V nacrt razvojni programov se prednostno uvršcajo projekti in programi, ki so že bili 
zaceti v preteklih letih in so bili predvideni za izvajanje v letu, za katero se sprejema 
proracun. Za proracunsko leto, za katero se pripravlja proracun, se vkljuci v nacrt 
razvojnih programov izdatke do višine globalnega razreza proracunskih izdatkov na 
nivoju podrocij proracunske porabe ter glavnih programov na podlagi izhodišc 
proracuna za tekoce leto , za naslednja leta pa se predvideva in kot omejitev 
upošteva predvidena nominalna rast razpoložljivih sredstev v skladu s projekcijami .  
 
V nacrt razvojnih programov se uvršcajo tudi državne pomoci. To pa so izdatki 
obcine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoci in mu tako zagotavljajo prednost 
pred konkurenti in so namenjeni za financiranje oziroma sofinanciranje programov, ki 
se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev ( subvencije, poroštva…) 

 
Nacrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi proracuna. 
 
V tem planskem obdobju so pred obcino izjemno zahtevni investicijski projekti 
predvsem na podrocju varstva okolja , vodo oskrbe in cestne infrastrukture. Za 
kanalizacijo Sebeborci je potrebno v okviru projekta Dolinska kanalizacija zagotoviti 
lastni delež sredstev cca v višini 36 % vrednosti investicije,medtem ko se sekundarno 
kanalizacijsko omrežje v celoti financira iz lastnih virov. Na podrocju vodo oskrbe 
obcina zagotavlja kar cca 50% lastnih sredstev proracuna , prav tako na podrocju 
cestne infrastrukture . 
Nujnost zagotavljanja lastnih virov na teh podrocjih mocno vpliva na možnost 
investiranja na drugih podrocjih, kljub evidentiranim potrebam. Zato bo potrebno še 
naprej iskati možnosti pridobitve sredstev iz državnih in drugih virov na vseh 
podrocjih, kjer bo z razpisi pristojnih ministrstev in drugih ustanov to mogoce. 
 
V nacrtu razvojnih programov so zajeta vsa podrocja, od prostorskega nacrtovanja, 
pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišc, splošnih in komunalnih dejavnosti, 
družbenih dejavnosti in druga. Poleg vlaganj v zemljišca in objekte zajema tudi 
vlaganja prostorsko in ostalo dokumentacijo, kar je razvidno iz nadaljnjih 
obrazložitev. 
 
 
4.2. PRORACUNSKA PODROCJA 
 
Podrocje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
obcinske uprave 
 
V investicijskih odhodkih na podrocju uprave so v letu 2009 predvidena sredstva za  
nabavo in zamenjavo najnujnejše pisarniške, racunalniške  in druge opreme, ki se 
izvaja postopno v skladu  z Nacrtom pridobivanja premicnega premoženja obcine.  
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Podrocje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
07039001 Pripravljenost sistema za zašcito, reševanje in pomoc       
 
Tudi v letih 2009 in v naslednjih letih  so predvidena sredstva za nadaljnji nakup 
najnujnejše opreme, po nacrtu štaba civilne zašcite. 
 
 07039002  Delovanje sistema za zašcito,reševanje in pomoc     
     
• V letu 2009 se predvideva nadaljnje sofinanciranje vzdrževanja in ureditve 

objektov v KS oziroma društvih kot so gasilsko vaški domovi in drugi skupni 
objekti.  

• Iz proracuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje gasilske zašcitne, 
reševalne in druge opreme  za prostovoljna gasilska društva in obcinsko gasilsko 
zvezo v skladu z programom opremljanja gasilskih enot. 

• Požarni sklad ki se financira iz sredstev požarne takse namenja pridobljena 
sredstva za sofinanciranje nakupa gasilske opreme v skladu s kriteriji 
sofinanciranja.  

 
Podrocje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 
 
11029002  Razvoj in prilagajanje podeželskih obmocij 
 
V letu 2009 se predvideva v  okviru programa podeželja izvedba projekta Obnova 
vasi Moravske Toplice, kjer se predvideva obnovila središce vasi Moravske Toplice. 
Predvideva se ureditev vaškega trga, izgradnja plocnikov, parkirišca, javne 
razsvetljave,nakupa potrebnih zemljišc… Projekt se vkljucuje v program razvoja 
podeželja – ukrep 322 Obnova vasi, ki se sofinanciran iz sredstev Evropske unije. 
 
11029003  Zemljiške operacije 
 
V letu 2009 je predvidena izvedba komasacij v k.o. Ratkovci in k.o. Ivanjševci, za 
kateri se bodo delno sredstva zagotavljala na podlagi  sredstev iz  javnega razpisa 
na ARSKTRP. 
 
 
11049001  Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 
Vzdrževanje gozdnih cest se odvija po že utecenem programu, ki ga koordinira 
zavod za gozdove Slovenije. Izbor cest za vzdrževanje se v opravi v spomladanskih 
mesecih. 
V naslednjih letih naj bi se ohranila sedanja dinamika na podrocju vzdrževanja 
gozdnih cest. Pretežni del financiranja je predviden iz republiških proracunskih 
sredstev, preostali del pa iz proracuna obcine (pristojbine za vzdrževanje gozdnih 
cest gozdov).  
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Podrocje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
 
13029002  Investicijsko vzdrževanje in gradnja obcinski cest 
 
Obnovitev obcinskih cest obsega delno rekonstrukcijo spodnjega ustroja z 
enoslojnim asfaltom in odvodnjavanje, v manjšem delu pa gramoziranje 
kategoriziranih obcinskih cest. Predvideva se izvajanje del v M. Toplicah, Vucji 
Gomili, Andrejci, Selo, Krnci, Bogojini, Filovci, Sebeborci. 
 
- Rekonstrukcija ceste Moravske Toplice-Fokovci, I faza 
Lokalna cesta LC 265051 M. Toplice – Fokovci, I faza se rekonstruira v dolžini cca 
2700 m. Rekonstrukcija obsega sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja ceste ter 
delno razširitev vozišca na 5,5 m asfaltne površine. Zgradi se enostranski plocnik z 
robnikom po celotni dolžini trase in uredi parkirišce pri pokopališcu. Ob tem se zgradi 
tudi meteorna in fekalna kanalizacija. Poleg ceste se rekonstruira tudi obstojeci most 
cez potok Mostec z obojestransko razširitvijo za 2,0 m. V naseljenem obmocju bo 
zgrajena javna razsvetljava. 
 
Cilji investicije so Rekonstruirati obstojeco traso ceste tako, da se izboljšajo trasirni 
elementi ceste, povecati nosilnost ter izboljšati varnost cestišca, preplastiti vozno 
konstrukcijo, urediti ostalo pripadajoco infrastrukturo,... S tem bomo skušali: 
• Izboljšati pogoje za razvojne možnosti obravnavanega gospodarsko zelo 

zaostalega obmocja severnega dela Obcine Moravske Toplice, med katere 
spada tudi ureditev cestnih povezav z lokalnimi in regijskimi centri.  

• Pripraviti enega od osnovnih pogojev za vzpodbujanje gospodarskega interesa 
nasploh in razširiti pozitivne ucinke razvoja turizma tudi na ostale predele 
Obcine Moravske Toplice. 

• Prepreciti nadaljnjo depopulacijo prebivalstva in izboljšati demografsko sliko 
obmocja. 

• Omogociti lažji pretok turistov med kraji.  
• Povecati prometno varnost in pretok na cestnem omrežju.  
Projekt spada v izvedbeni del Regionalnega razvojnega programa in je kot tak 
prijavljen za sofinanciranje na prvem javnem razpisu Službe vlade RS za regionalno 
politiko in lokalno samoupravo (RRP 1, 2007). 
 
- Ureditev ceste Fokovci 
V Fokovcih je predvidena ureditev dela javne poti JP 766221 v dolžini cca 400 m in širine 
vouišca 3 m, z ureditvijo spodnjega ustroja in  enoslojnim asfaltom.  
 
- Rekonstrukcija javne poti JP765291 skozi naseljeni del Martjanec 
 V letu 2009 se predvideva nadaljevaje ureditve cest v Martjancih, predvsem 
rekonstrukcija ceste skozi naseljeni del Martjanec od vaško-gasilskega doma do 
konca naselja obsega njeno razširitev na cca 5 m voznega pasu, rekonstrukcijo 
spodnjega ustroja ter asfaltiranje in gradnjo enostranskega plocnika z robnikom. 
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- Pot odprtih rok –cesta Meja –Motvarjevci in Vucja gomila-Bogojina  
v okviru navedenega projekta se predvideva izgradnja prometne povezave med 
Szentgyorvolgijem in Motvarjevci ter Vucjo gomilo in Bogojino. Cilj projekta je 
povecati cezmejno sodelovanje med Madžarsko in Slovenijo. 
 
 
V letu 2009 se predvidevajo v okviru nacrta razvojnih programov in tudi proracuna 
najnujnejša sredstva za ureditev dokumentacije, potrebne za nadaljnje obnove in 
izgradnje cest in javnih poti. 
 
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 
 
- Razvoj širokopasovnega omrežja  
Predvideva se vzpostavitev širokopasovnega omrežja na podrocju »belih lis« 
oziroma tam kjer ni ekonomskega interesa za njegovo izgradnjo. Predvideno je 
oblikovanje javno zasebnega partnerstva in prijava na razpis MG. 
 
 
Podrocje porabe 14 – GOSPODARSTVO 
 
14039002  Spodbujanje in razvoj turizma 
 
- Razvoj skupne turisticne destinacije s posebnimi potrebami  
Cilji projekta so: 
• oblikovanje cezmejnega turisticnega obmocja, ki bo prijazno turistom s posebnimi 

potrebami (slepi, slabovidni, gluhi, naglušni, invalidi na vozickih, ekološko 
ozavešceni turisti ipd).  

• Razvoj inovativnih turisticnih produktov za turiste s posebnimi potrebami, -   
• prilagoditev infrastrukture in dvig razpoznavnost regije kot turisticne destinacije za 

turiste s posebnimi potrebami. 
Obcina Moravske Toplice bo koordinirala investicijski del vzpostavitve folkornega 
centra za turiste s posebnimi potrebami v  Ivancih. Predvideva se obnova stare šole 
v Ivancih in vzpostavitev kulturno turisticnega centra. Cilj projekta je predvsem 
povecati cezmejno sodelovanje med Madžarsko in Slovenijo. 
 
- Mental heatlh  
Cilji projekt so: 
• prispevati k ucinkovitemu preventivnemu zdravstvenemu varstvu na podrocju 

duševnega zdravja z vzpostavitvijo sodelovanja med partnerskimi institucijami na 
upravicenem obmocju sodelovanja; 

• povecati sodelovanje med zdravstveno in socialno ustanovo, ZZV Maribor in 
Javnim zavodom VárosiGondozási Központ, za zagotavljanje preventive s 
psihosocialno rehabilitacijo kot multidisciplinarnim podrocjem, ki se ukvarja z 
ohranjanjem duševnega zdravja in vsakodnevnimi stiskami posameznikov; 

• širiti osvešcenost o pomenu zdravega nacina življenja in duševnega zdravja ter o 
vplivu zdravega nacinaživljenja na duševno zdravje posameznika med prebivalci 
na upravicenem obmocju. 
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• povecanje privlacnosti obmocja sodelovanja Pomurja in Železne županije na 
Madžarskem 

• spodbujanje zdravega nacina življenja in zdravega nacina preživljanja prostega 
casa 

 
- Investicije na podrocju turizma 
Na podrocju turizma bo Obcina Moravske Toplice ohranila sedanjo stopnjo podpore 
razvoju turizma za ureditev infrastrukture v Obcini Moravske Toplice, ki je nujno 
potrebna za razvoj turizma .  
 
- Športno adrenalinski park v Selu 
V letu 2009 se nadaljuje z izvedbo del v okviru navedenega projekta in sicer se bo 
pristopilo k pripravi in ureditvi projektne dokumentacije in k zacetku izvedbe. 
  
 
- Oprema gospodarskih con Mocvar Obmocje Mocvar v Moravskih Toplicah  
Oprema gospodarskih con Mocvar obsega gradnjo javne komunalne infrastrukture 
na delu obmocja Mocvar, južno od ulice. Zgraditi bo potrebno cca 240 m ceste s 
plocniki in javno razsvetljavo, fekalno in meteorno kanalizacijo ter vodovod in položiti 
elektro kable. 
 
V letu 2009 se nadaljuje z izvajanjem projekta »Oaza zdravja«, ki je bil v glavnem 
izveden v letu 2008. Nadaljevalo se bo ureditvijo kolesarske poti Bogojina – Filovci  
in ureditvijo preostale infrastrukture povezane s projektom. 
 
 
Podrocje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠCINE 
 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
- Spremeniti crno v zeleno divja odlagališca  
Obcina Moravske Toplice in Pomurje kot širša regija imata lepo oblikovano kulturno 
krajino in cisto okolje, kar postajata strateško zelo pomembni konkurencni prednosti. 
Ker v obcini ni težke industrije (glavne panoge so turizem, kmetijstvo in malo 
podjetništvo) in je njen vecji del zaradi svoje visoke biotske raznovrstnosti in 
krajinske pestrosti uvršcen v obmocje zavarovane narave – Krajinski park Goricko in 
Natura 2000, predstavljajo eno izmed glavnih groženj divja ali tako imenovana crna 
odlagališca. S pomocjo projektnih aktivnosti bomo problem divjih odlagališc v obcini 
Moravske Toplice rešili celostno ter s tem vplivali na izboljšanje kakovosti okolja. S 
pravilnim ravnanjem z odpadki bomo prispevali k zmanjšanju onesnaženosti 
clovekovega okolja in tako k uresnicitvi ciljev prvega prednostnega podrocja obeh 
financnih mehanizmov. 
Predvidena je sanacija identificiranih divjih odlagališc v sklopu projekta, prijavljenega 
za pridobitev evropskih sredstev. 
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- Izgradnja zbirno sortirnega centra (CERO) Puconci  
Nadaljevalo se bo s projektom izgradnje Zbirnega centra za odpadke v Puconcih, 
katerih vir so namenska sredstva iz okoljske dajatve in lastni viri proracuna obcine v 
skladu z medobcinsko pogodbo o sofinanciranju izgradnje navedenega centra. 
 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 
Tudi v letu 2009 se predvidevajo sredstva za pokrivanje obveznosti pri individualnih 
priklopih na že zgrajene kanalizacijske sisteme, kjer obcani svoje obveznosti 
poravnajo preko komunalnega prispevka, v katerem je vracunana tudi komunalna 
infrastruktura. 
 
- Kanalizacija Moravci-vzhod 
Za dokoncanje opremljanja Moravskih Toplic je še potrebno zgraditi del kanalizacije 
na  severnem in vzhodnem obmocju Moravskih Toplic. Obmocje obsega severni 
predel osrednjega dela Moravskih Toplic, Lešce, Brzinšcek in Brezje. V ta namen je 
potrebno izdelati projektno dokumentacijo in nato v fazah kanalizacijo tudi zgraditi. 
Celotna dolžina kanalizacije meri 5015 m. 
 
- Kanalizacija Sebeborci-sekundar 
Nadaljuje se gradnja kanalizacije v Sebeborcih in obsega predvsem sekundarno 
omrežje, ki ga v pretežni meri sestavljajo kraki, ki navezujejo objekte na glavno 
kanalizacijsko omrežje, v manjšem delu pa sekundarni vodi na severovzhodnem in 
jugozahodnem delu Sebeborec. 
 
- Kanalizacija v Sebeborcih-Dolinska kanalizacija 
V Sebeborcih se nadaljuje gradnja kanalizacije in sicer primarni del, ki je sestavni del 
tako imenovane Dolinske kanalizacije. Kanalizacijski sistem za naselje Sebeborci se 
izvede kot loceni sistem za odvajanje komunalne odpadne vode s cišcenjem na 
cistilni napravi v Murski Soboti, v skupni dolžini 11.553 m. Vsi loceni gravitacijski 
kanalizacijski vodi se izvedejo iz PE cevi DN 200 in z minimalnim padcem 3‰ in vec. 
Tlacni vod se izvede iz 6 barskih PE cevi DN 63, 75 in 90. Zgrajenih bo pet crpališc 
in sicer C1 kapacitete 3,7 kW, C2 1, 65 kW, C3 1,65 kW, C4 2,6 kW in C5 2,6 kW, ki 
služijo za dvig nivelete pri preckanju potokov in za precrpavanje fekalne vode do 
gravitacijskih kanalov. V proracunskem letu se  kanalizacija zgradi v predvidenem 
financnem obsegu. 
 
V letu 2009 se predvidevajo v okviru nacrta razvojnih programov in tudi proracuna 
najnujnejša sredstva za ureditev dokumentacije, potrebne za nadaljnje postopke in 
priprave na projekte. 
 
15029003 Izboljšanje stanja okolja 
 
- Zašcita pred poplavami Moravskih Toplic 
Predvideni so gradbeni ukrepi za zašcito Moravskih Toplic pred poplavami. V ta 
namen so že izdelani projekti, za katere je še potrebno pridobiti upravna dovoljenja. 
Projekt obsega dela na severnem obrobju naselja, iz katerega se je v zadnjih 
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obdobjih tudi stekala meteorna voda in poplavljala nekatere predele Moravskih 
Toplic. Po projektu bi se voda že pred naseljem kanalizirala v potok Lipnico in 
Titanov potok. 
 
 
 
Podrocje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST  
 
16029003 Prostorsko nacrtovanje 
 
- Obcinski prostorski nacrt 
Na podlagi Zakona o prostorskem nacrtovanju (Ur.list RS št.33/2007),  je potrebno 
izdelati 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. 
Obcinski prostorski nacrt je v izdelavi in bo koncan v letu 2009. 
 
 
16039001  Oskrba z vodo 
 
- Vodovod Selo-Fokovci 
V letu 2009 in 2010 je predvidena je nadaljevanje gradnje vodovoda v Fokovcih 
(delno iz faze III v dolžini cca 1960 m in faza IV, v dolžini cca 5600 m). Vodovod 
predstavlja sekundarno omrežje za oskrbo razpršenih stanovanjskih hiš. Gradi se iz 
PEHD cevi.  
 
 
- Vodovod Martjanci  
Predvideno je nadaljevanje rekonstrukcije vodovodnega omrežja v Martjancih. Vršijo 
se izkopi in zamenjave obstojecih dotrajanih vodovodnih cevi in jaškov na trasi 
severno od vaškega doma ter ob glavni republiški cesti in ostali odcepi, v skladu s 
projektom. PR-13/03, ki ga je izdelal Tehnicni biro. 
 
- Cevovod vodovod Prosenjakovci-Berkovci-Ivanjševci-Središce, Pomurski 
vodovod 
Vodovod Prosenjakovci-Berkovci-Ivanjševci-Središce se navezuje na vodovodno omrežje v 
Prosenjakovcih, ki se napaja z vodo vodnega zajetja Prosenjakovci. Sestavlja ga vodovodno 
omrežje iz PEHD cevi razlicnih premerov, dolžine cca 9400 m in eno crpališce za dvig tlaka, 
locirano ob cesti pri DOŠ Prosenjakovci. Vodovodno omrežje bo dovajalo vodo za prebivalce 
vasi Berkovci, Ivanjševci in Središce. Grajen je iz PEHD cevi kvalitete PE100, tlacnega 
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razreda delno 10 in 12,5 barov. Na omrežju bo zgrajeno potrebno število hidrantov, 
avtomatskih odzracnikov in blatišc.  
 
 
 
 
- Cevovod- vodovod Ivanovci-Suhi vrh z vodohranom in crpališcem Suhi vrh-
Pomurski vodovod  
 
- Cevovod-vodovod Sebeborci-Andrejci z vodohranom Andrejci s crpališci-
Pomurski vodovod  
 
Sistem oskrbuje naselja, oz. dele naselij Moravci (Zgornji Moravci), Suhi Vrh, Andrejci, 
Ivanovci in delno Fokovci. Ima dve glavni loceni veji. Prva se navezuje na vodovod v Suhem 
vrhu, druga pa v Sebeborcih.Veja Suhi vrh se navezuje na obstojeci vodovod pri pokopališcu 
v Suhem vrhu, preko ceste se zgradi nov vodohran. Glavni vod se nadaljuje preko 
posebnega crpališca v okviru vodohrana s po zahodni strani lokalne ceste in jo na koncu 
precka. Tu se spoji z že izgrajenim vodovodom. Nadaljuje se proti severu ob zahodni strani 
ceste Suhi vrh – Andrejci in regionalne ceste R3-725. Po 770 m se odcepi proti zahodu veja 
V1-B za Andrejce, v dolžini 2611 m in to po severo zahodni strani regionalne ceste R3-725. 
Nadaljuje po cesti Andrejci – Kancevci in cez 35 m se odcepi proti zahodu veja V1-B za 
Andrejce, v dolžini 1185 m in to po južni strani lokalne ceste. Nato V1-A nadaljuje do konca 
naselja Ivanovci v dolžini 1482 m, kjer se obrne na lokalno cesto proti zahodu in nadaljuje po 
južni strani še 730 m. Na tej veji ni dodatnih crpališc. Skupne dolžine vej:V1 7294 m, V2 303 
m in  V3 72 m. 
Veja Sebeborci ima dovod iz smeri Puconec. Na tem obstojecem cevovodu je potrebno 
izgraditi novo crpališce na severni strani ceste Puconci – Sebeborci parcelna številka 1941 
k.o. Sebeborci. 
Nova veja V4-A se nato odcepi od glavnega cevovoda pri odcepu ceste za Kukec v 
Sebeborcih. Tu precka regionalno cesto R3-725 in nadaljuje po vzhodni strani lokalne ceste 
do zacetka naselja Kancevci v dolžini 4041 m. Na oddaljenosti cca 870 m je potrebno izvesti 
novo crpališce na vzhodni strani ceste. Veja V4-B se tu odcepi proti vzhodu delno po 
vzhodni, delno po zahodni strani lokalne ceste v Ivanovce v dolžini 978 m. Veja V4-A se 
nadaljuje v naselje Kancevci in pri Domu duhovnosti zavije proti vzhodu do zanje hiše, v 
dolžini 1500 m. Skupne dolžine veje V4 znaša 6519 m. celotna dolžina trase znaša 14188m 
 
 
- Cevovod-vodovod Selo-Vucja Gomila z vodohranom Vucja Gomila, Pomurski 
vodovod 
- Primarni vodovod Vucja Gomila 
Vodovod obsega izgradnjo vodovodnega omrežja in vodohrana in je sestavni del 
Pomurskega vodovoda. Skupaj s sekundarnim omrežjem je dolžine cca 18 km. 
Grajen je iz PEHD cevi kvalitete PE100, tlacnega razreda delno 10 in 12,5 barov. Na 
omrežju bo zgrajeno potrebno število hidrantov, avtomatskih odzracnikov, 
redukcijskih postaj in blatišc. Vodohram s crpališcem je kapacitete 50 m3. 
 
V proracunu za leto 2008 se zagotovljajo tudi sredstva za nacrte in drugo projektno 
dokumentacijo povezano z izgradnjo vodovodnih sistemov.   
 
 



  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________                                                                                                                                                        
Obrazložitev nacrta razvojnih programov 2009-dopolnjen predlog 

10 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 
 
V letu 2009 se bodo za nujne rekonstrukcije in adaptacije objektov po naseljih v 
obcini namenila sredstva razdeljena na podlagi sprejetih kriterijev iz posebnega dela 
proracuna. 
 
16069002 Nakup zemljišc 
V proracunu Obcine Moravske Toplice se v letu 2009 nacrtujejo sredstva za odkupe 
zemljišc, ki so povezana z izvedbo komasacij na komasacijskih obmocjih, kakor tudi 
posamezne odkupe zemljišc, ki bodo potrebna za ureditev komunalne infrastrukture ( 
ceste, vodovarstvena obmocja, precrpališca….). Nacrtujejo se odkupi zemljišc za 
ureditev ceste Tešanovci-Mlajtinci, Moravske Toplice-Fokovci, križišce Moravske 
Toplice, za crpališce Andrejci,  za plocnike s kolesarsko stezo v Moravskih Toplicah, 
za kolesarsko stezo Moravske Toplice-Martjanci, Tešanovci-Bogojina, nakup 
stavbnih zemljišc v Moravskih Toplicah, odkup zemljišc za potrebe proti poplavne 
zašcite v Moravskih Toplicah  in druga zemljišca v skladu z letnem nacrtom 
pridobivanja nepremicnega premoženja Obcine Moravske Toplice za leto 2009 
 
 
Podrocje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
18029001 Nepremicna kulturna dedišcina 
Obcina bo v letu 2009 zagotovila sredstva za najnujnejša vzdrževalna dela na 
objektih, ki imajo kulturni pomen za obcino in celotno obmocje ter sredstva za nakup 
stare šole v Ivancih. 
 
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim 
Sredstva se namenjajo za razvojne projekte na podrocju narodnosti. 
V letu 2009 je predvidena  gradnja mrliške vežice v Pordašincih, ureditev kulturnega 
doma v Motvarjevcih, ureditev vaško gasilskega doma v Prosenjakovcih in Središcu.  
 
18059001 Programi športa 
Tako kot v preteklih letih bo obcina tudi v letu 2009 zagotavljala sredstva za 
investicijsko vzdrževanje in obnovo športnih objektov v skladu z javnim razpisom za 
podrocje športa. 
 
- Športna infrastruktura v Martjancih 
Planira se izgradnja pomožnega igrišca v okviru ŠRC Martjanci v letu 2009 in 
izgradnja igrišca za mlajše kategorije z umetno travo v letu 2010. Izvedba projekta je 
odvisna od uspešnosti na javnem razpisu. 
 
- Športna dvorana  
Splošni cilj projekta je izboljšati javno športno-rekreacijsko infrastrukturo ter s tem 
vzpodbuditi razvoj športno-rekreacijskega turizma v Pomurju. Z izvedbo projekta, 
bomo prispevali k dvigu atraktivnosti pomurske turisticne destinacije, k razvoju 
produktov in storitev ter razpoznavnosti turisticnega obmocja. Vse to bo prispevalo k 
povecanju ekonomske aktivnosti in zaposlovanja ob istocasni promociji športa in 
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zdravega nacina preživljanja prostega casa. Izvedba investicije je predvidena v letu 
2009 in 2010. 
 
- ŠRC Bogojina  
Predvideva se izgradnja  novih slacilnic v okviru ŠRC Bogojina. 
 
Podrocje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE 
 
 19029001 Vrtci 
 
- Vrtec v Moravskih Toplicah 
Za otroški vrtec v Moravskih Toplicah je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo. Zato bo 
v tekocem letu izveden postopek javnega narocanja za izbor najugodnejšega ponudnika za 
izdelavo projektov. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se predvideva pricetek gradnje v 
poznih jesenskih mesecih leta 2009. 
Izgradnja novega vrtca v Moravskih Toplicah s 5 enotami. Cilji projekta so:  
• Izgradnja novih prostorov, 
• zagotoviti sprejem za vse vpisane otroke, 
• odpreti dodatna delovna mesta, 
• omogociti varstvo otrokom zaposlenih v turizmu glede na njihove potrebe, 
• ponuditi otrokom turistov možnost kvalitetnega preživljanja prostega casa, 
• otrokom vkljucenim v vrtec približati kulturo drugih narodov. 
 
19039001 Osnovno šolstvo 
 
- Dvojezicna osnovna šola Prosenjakovci 
V letu 2009 se financno pokrivajo še obveznostim, ki so nastale pri izgradnji in 
ureditvi  DOŠ Prosenjakovci v skladu z Nacrtom razvojnih programov obcine in 
strukturo financiranja države.  
 
- Igrišce ob OŠ Bogojina 
V letu 2009 se nadaljuje z izgradnjo športnih igrišc pri OŠ Bogojina. Zgrajena bo 3.. faza, ki 
obsega ureditev in izgradnja travnatega nogometnega igrišca, dovozna pot, razsvetljava in 
odvodnjavanje. 
 
- Ureditev Centra šolskih in obšolskih dejavnosti 
S pomocjo državnih sredstev predvidevamo v letu 2009 zaceti z ureditvijo Centra 
šolskih in obšolskih dejavnosti na lokaciji stare šole v Tešanovcih 
 
F  MEDOBCINSKE INŠPEKCIJSKE SLUŽBE 
 
06019003   Povezovanje lokalnih skupnosti 
 
Prav tako se za skupni organ Medobcinskih inšpekcijskih služb predvideva nabava 
potrebnih osnovnih sredstev za delovanje teh skupnih služb. 
 
 
Pripravila Obcinska uprava Obcine Moravske Toplice  


