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III. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE MORAVSKE TOPLICE V
OBDOBJU 2012 – 2015

1. UVOD
Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in odraža politiko
občine na področju investicijskih vlaganj za naslednja štiri leta. Načrt razvojnih programov predstavlja
ključne programe oziroma projekte investicijske narave za srednjeročno obdobje. Večletni programi so
pogoj za prevzemanje obveznosti, ki se nanašajo na prihodnja proračunska leta.
Veljavna zakonodaja zahteva, da je vključenost posameznega projekta v načrt razvojnih programov
občine pogoj, da lahko občina s tem projektom kandidira na razpisanih za pridobivanje državnih ali
evropskih sredstev.
V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za investicije oziroma projekte,
pri katerih se pričakuje uspešnost prijave na razpisih posameznih ministrstev in pridobitev državnih
pomoči v naslednjih štirih letih in so prikazani po:
• proračunskih uporabnikih,
• posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
• letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v prihodnjih letih in
• virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov.
V skladu z Zakonom o javnih financah se v Načrtu razvojnih programov izkazujejo celotne vrednosti
projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih - načrtovani izdatki proračuna za investicije in
državne pomoči.
Pri uvrstitvi posamezne investicije v načrt razvojnih programov je potrebno upoštevati predpise, ki
urejajo pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
V načrt razvojnih programov občine za obdobje 2012 – 2015 so uvrščeni:
- projekti, ki so sofinancirani iz državnih in evropskih virov;
- projekti, kjer se pričakuje uspešno kandidiranje za pridobitev sredstev iz državnega proračuna
oziroma evropskih virov;
- projekti, ki so že bili sprejeti in se izvajanje nadaljuje v tem obdobju;
- projekti in programi pripravljeni na osnovi potreb.
Tako se v načrt razvojnih programov na ravni občine vključujejo 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)
Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje po področjih proračunske porabe in projektih.
V načrt razvojni programov se prednostno uvrščajo projekti in programi, ki so že bili začeti v preteklih
letih in so bili predvideni za izvajanje v letu, za katero se sprejema proračun. Za proračunsko leto, za
katero se pripravlja proračun, se vključi v načrt razvojnih programov izdatke do višine globalnega
razreza proračunskih izdatkov na nivoju področij proračunske porabe ter glavnih programov na podlagi
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izhodišč proračuna za tekoče leto, za naslednja leta pa se predvideva in kot omejitev upošteva
predvidena nominalna rast razpoložljivih sredstev v skladu s projekcijami.
V načrt razvojnih programov se uvrščajo tudi državne pomoči. To pa so izdatki občine, ki pomenijo
korist za prejemnika pomoči 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…).
Načrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi proračuna.
V tem planskem obdobju so pred občino izjemno zahtevni investicijski projekti predvsem na področju
varstva okolja, vodooskrbe, cestne infrastrukture in vrtcev.
Nujnost zagotavljanja lastnih virov na teh področjih močno vpliva na možnost investiranja na drugih
področjih, kljub evidentiranim potrebam. Zato bo potrebno še naprej iskati možnosti pridobitve sredstev
iz državnih in drugih virov na vseh področjih, kjer bo z razpisi pristojnih ministrstev in drugih ustanov to
mogoče.
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.

2. PRORAČUNSKA PODROČJA
Področje porabe 03 – MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
• Evropa za državljane
Glavni cilj projekta je okrepitev skupne evropske identitete skozi praznovanje Dneva Evrope in uporabe
simbolov EU, povečanje znanja o simbolih in vrednotah EU, promocija in dvig priljubljenosti vrednot
Lizbonske pogodbe kot instrumenta krepitve združenosti občanov EU.
Skozi sodelovanje v mreži pobratenja se bo preko konferenc razpravljalo o pomenu praznovanja dneva
Evrope, predstavilo se bo doživljanje vstopa in praznovanja s strani partnerjev iz držav članice EU,
poudarile se bodo značilnosti evropske »družine« narodov, kar se bo prikazalo tudi v filmu, se
dogovorilo o načinu ozaveščanja in krepitvi vrednot EU v vsakdanjem življenju skozi praznovanje in
prostovoljno udejstovanje.
Organizirani bodo 3 dogodki, ki bodo izpostavili različne aspekte praznovanja in uresničevanja vrednot
EU in potrebe po uresničevanju njenih etično-moralnih temeljev; na konferenci in mednarodnem tednu
evropskih vrednot na temo prostovoljstva se bo s partnerji prikazalo uresničevanje vrednot EU na
primeru prostovoljstva in predstavilo prostovoljstvo kot obliko aktivnega državljanstva. Ciljne skupine so
predvsem mladi.
Na ta način bodo občani spoznali, kako pomembne so temeljne vrednote solidarnosti, enakosti,
spoštovanja človekovih pravic, vzajemnega razumevanja in strpnosti ter medkulturnega dialoga pri
kreiranju Evropske unije "src" v vsakdanjih odnosih. S pomočjo prikaza filma in publikacije o izkušnji
vstopa se bo pomagalo hrvaški partnerici, da se kot bodoči evropski državljani simbolno in vrednostno
vključijo v EU kot skupnost običajnih ljudi. Partnerji bodo preko projekta razvijali medkulturno
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sodelovanje in dialog. Trajnost projekta se bo zagotovila z vzpostavljeno mrežo podpisnikov Listine
praznujočih mest, kjer se načrtuje nadaljevanje projekta s podpornimi ukrepi.

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
V investicijskih odhodkih na področju uprave so v letu 2012 so predvideni izdatki za nakup opreme in
obsegajo stroške nabave opreme s ciljem modernizacije obstoječe in nadomestitve dotrajane opreme. V
letu 2012 se predvideva posodobitev računalniške in programske opreme – mrežnega računalnika
oziroma strežnika, ki je za vse večje potrebe po elektronski izmenjavi podatkov zastarel in dotrajan ter z
njim povezane telekomunikacijske opreme. Prav tako se planirajo manjše nabave pisarniške opreme in
pohištvo v skladu z načrtom pridobivanja premičnega premoženja.
Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Tudi v letih 2012 in v naslednjih letih so predvidena sredstva za nadaljnji nakup najnujnejše opreme, po
načrtu štaba civilne zaščite in ureditev ter vzdrževanje hidrantov, ki so ključnega pomena za dobavo
zdrave pitne vode v primeru pomanjkanja oziroma morebitnih naravnih in drugih nesreč.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
V letu 2012 se predvideva nadaljnje sofinanciranje vzdrževanja in ureditve objektov v KS oziroma
društvih kot so gasilsko vaški domovi in drugi skupni objekti.
• Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje gasilske zaščitne, reševalne in druge
opreme za prostovoljna gasilska društva in 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.
Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Projekti , ki so predvideni za izvedbo v letu 2012 so:
• Kulinarično podeželsko jedro Ratkovci
Projekt »Kulinarično podeželsko jedro Ratkovci« vključuje obnovo vaško gasilskega doma Ratkovci in
zajema izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, s katerimi se bo omogočilo nadaljnje izvajanje dosedanjih
dejavnosti in vzpostavitev kulinaričnega podeželskega jedra. Poleg obnove obstoječega objekta
površine 283 m² in zamenjave strešne kritine (azbest!) se bo funkcionalno uredila tudi okolica, tako da
bo primerna za organizacijo prireditev na prostem, obenem pa za vsakodnevno druženje vseh
starostnih generacij domačinov in obiskovalcev. Naložba predstavlja izboljšanje kakovosti življenja ter
zagotavljanje enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskem območju vasi Ratkovci.
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• Podeželje za mlade
Cilj projekta je omogočiti ustrezne infrastrukturne pogoje za izvedbo različnih aktivnosti za podeželsko
mladino (sanitarije, skladišče, garderoba, nadstrešek) v okviru ŠRC Martjanci. Prostori bodo namenjeni
medgeneracijskemu druženju, delovanju društev, mladini, otrokom iz bližnjega vrtca, služili pa bodo za
izvedbo družabnih prireditev, delavnic, usposabljanj, tečajev, taborov, dogodkov, shranjevanju
rekvizitov, igral in ostale opreme.
• Obnova večnamenskih objektov in infrastrukture za razvoj vasi
Cilj projekta je obnova večnamenskih zgradb javnega pomena (vaški, gasilski in kulturni domovi ter
prostori za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost
lokalnega prebivalstva na podeželju) ter ureditev infrastrukture (parkirišča, pločniki, javna razsvetljava,
postajališča, kolesarske steze, otroška igrišča, postavitev urbane opreme, komunalna ureditev, itd.) z
namenom nadaljnjega razvoja vasi v Občini Moravske Toplice. Z izvedbo projekta se bo spodbudilo
občane k sodelovanju pri razvoju endogenih potencialov vasi.
11029003 Zemljiške operacije
V letu 2012 ni predvidenih novih komasacijskih in z njimi povezanih agromelioracijskih del.
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Vzdrževanje gozdnih cest se odvija po že utečenem programu, ki ga koordinira zavod za gozdove.
Izbor cest za vzdrževanje se v opravi v spomladanskih mesecih po oceni strokovnih služb zavoda za
gozdove.
V naslednjih letih naj bi se ohranila sedanja dinamika na področju vzdrževanja gozdnih cest. Pretežni
del financiranja je predviden iz republiških proračunskih sredstev, preostali del pa iz proračuna občine
(pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest gozdov).

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinski cest
Manjše obnovitve občinskih cest obsegajo delno rekonstrukcijo spodnjega ustroja z enoslojnim asfaltom
in ureditev odvodnje meteorne vode, v manjšem delu tudi gramoziranje kategoriziranih občinskih cest.
• Ureditev ceste v Fokovcih
Rekonstrukcija kategorizirane ceste v Fokovcih - cesta stari dom št. JP766171 predstavlja še
neizvedeno delo po programu oz. pogodbi o sofinanciranju iz leta 2000 s KS Selo-Fokovci za vas
Fokovci. Rekonstrukcija obsega ureditev spodnjega in zgornjega ustroja ceste z enoslojnim asfaltom
ter odvodnjavanje.
• Enostranski pločniki v Mlajtincih
Na odseku lokalne ceste LC 269071 v območju novih hiš v Mlajtincih bo zgrajen enostranski pločnik v
dolžini cca 300 m.
• Rekonstrukcija ceste Vršič v spodnjem delu
Rekonstrukcije spodnjega dela ceste, ki vodi na Vršič bo omogočila varnejši dostop do zgornjega dela
Bogojine. Rekonstrukcija obsega ureditev spodnjega in zgornjega ustroja ceste z asfaltiranjem in
odvodnjo meteorne vode na odsekih cest LC265071 Bogojina-Vučja Gomila in dela ceste JP765472
Bogojina-Vršič.
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• Rekonstrukcija ceste Sebeborci-Puconci
Rekonstrukcije ceste JP765511 se dela z namenom preusmeritve prometa iz sedaj neprimerne ozke
povezovalne ceste v notranjosti vasi Sebeborci, na obrobje vasi. S tem se bo občutno izboljšala varnost
vožnje, predvsem pa omogočila varno vožnjo večjim prevoznim sredstvom, kot so avtobusi, traktorji in
podobnim vozilom. Rekonstrukcija obsega razširitev obstoječe poti na 5,5 m vozne površine, zamenjava
spodnjega in zgornjega ustroja ter ureditev odvodnje, vse v dolžini cca 420 m.
• Ureditev dela ceste v Ivanovcih
Ureditev dela ceste obsega odmero in lastniško ureditev dela ceste ob kateri je sedaj neurejeno
odvodnjavanje občinske kategirizirane ceste, ki sedaj povzroča škodo na okoliškem zemljišču. Dolžina
trase, ki se gradbeno ureja je cca 110 m.
• Ureditev dela ceste Podžlaki
Ureditev dela javne poti 765561 predstavlja sanacijo slabo prevozne ceste, ki je že nekaj let
poškodovana in zaradi tega omejeno prevozna. Ob pregledu cestne konstrukcije je bilo ugotovljeno, da
je bila grajena na neustrezno gramozno podlago, z neurejeno odvodnjo meteorne vode in je bila
zmrzlinsko neodporna. Cesta ni bila sanirana prej zaradi predvidene gradnje kanalizacije, ki je sedaj že
tudi zgrajena in je sanacijo tudi možno izvesti. Dolžina sanacije znaša cca 250 m.
• Sanacija cestnih objektov in prepustov
V tekočem letu je predvidena sanacija prepusta na cesti med Suhim vrhom in Vučjo Gomilo, mostu v
Ratkovcih in na drugih objektih.
• Dokumentacija za pločnike in ceste
V letu 2012 je predvidena izdelava tehnične dokumentacije za cesto v Središču proti vrtini in do meje z
R Madžarsko, za pločnik in javno razsvetljavo v Sebeborcih in Ivancih.

1302900 Urejanje cestnega prometa
V letu 2012 se predvidevajo ureditve avtobusnih postajališč in sicer bi se avtobusna postajališča uredila
na lokacijah v skladu s programom izvedbe za postajališča.
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
• Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja Goričko
Predvideva se vzpostavitev širokopasovnega omrežja na področju »belih lis« oziroma tam kjer ni
ekonomskega interesa za njegovo izgradnjo.
Namen projekta je zgraditi odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij na območjih, kjer
širokopasovna omrežja niso prisotna oz. zgrajena in kjer ni tržnega interesa za izgradnjo takega
omrežja. Odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij Goričko se bo zgradilo po modelu
javno zasebnega partnerstva. Namen projekta javno-zasebnega partnerstva je:
 Z izbiro zasebnega partnerja zagotoviti in pospešiti gradnjo omrežja na območjih, kjer za
gradnjo, upravljanje in vzdrževanje omrežja obstaja komercialni interes.
 Z ustreznim načinom financiranja oziroma sofinanciranja zagotoviti izgradnjo omrežja na
območjih Občine Moravske Toplice, kjer za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje omrežja ni
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ekonomskega interesa ter potencialnim uporabnikom na takšnih območjih omogočiti dostop in s
tem storitev omrežja.
Za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje omrežja na tistih delih belih lis, kjer za takšne aktivnosti ni
komercialnega interesa, nameravamo pridobiti sredstva po razpisu. Za investicijo bodo uporabljena
izključno pridobljena sredstva po razpisu. Razliko med sredstvi po razpisu ter vrednostjo investicije
izgradnje omrežja na območju, kjer ni ekonomskega interesa za omrežje, mora zagotoviti zasebni
partner. Zasebni partner bo izgradil, upravljal in vzdrževal omrežje ter zainteresiranim operaterjem
omogočal dostop do omrežja. Zainteresirani subjekti bodo storitve, ki jih je mogoče zagotavljati preko
omrežja, tržili.
Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO
14039002 Spodbujanje in razvoj turizma
• Projekt »Mental Health«
V letu 2012 se nadaljuje z izvajanjem 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. Predložen je bil zaradi
izrazitih potreb populacije po širši, celostni obravnavi ter individualno prilagojenih storitvah na področju
duševnega zdravja, ki jih v taki obliki zaradi nizke stopnje koordinacije med ustanovami, ki ponujajo
zdravstvene storitve, ne ponuja nobena že obstoječa služba na območju sodelovanja.
Cilji projekt so:
 prispevati k učinkovitemu preventivnemu zdravstvenemu varstvu na področju duševnega
zdravja z vzpostavitvijo sodelovanja med partnerskimi institucijami na upravičenem območju
sodelovanja;
 povečati sodelovanje med zdravstveno in socialno ustanovo, ZZV Maribor in Javnim zavodom
VárosiGondozási Központ, za zagotavljanje preventive s psihosocialno rehabilitacijo kot
multidisciplinarnim področjem, ki se ukvarja z ohranjanjem duševnega zdravja in vsakodnevnimi
stiskami posameznikov;
 širiti osveščenost o pomenu zdravega načina življenja in duševnega zdravja ter o vplivu
zdravega načina življenja na duševno zdravje posameznika med prebivalci na upravičenem
območju;
 povečanje privlačnosti območja sodelovanja Pomurja in Železne županije na Madžarskem;
 spodbujanje zdravega načina življenja in zdravega načina preživljanja prostega časa.
• Cesta Bukovnica - Bukovniško jezero
Za navedeno cesto se predvideva izdelava projektne dokumentacije in obsega del trase, ki poteka na
območju Občine Moravske Toplice. Vsebinsko je cesta sestavni del skupnega projekta z Občino
Dobrovnik.
• Ureditev brunarice v Selu
Obsega dokončanje gradnje brunarice v Selu z dograditvijo sanitarij in greznice ter priključkom na
električno omrežje.
• Javna razsvetljava Moravske Toplice
Obsega izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo za javno razsvetljavo ob cesti, ki vodi od glavne
ceste do zaselka Brezje in delno v Levstikovi ulici.
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• Ureditev parkirišča za vrtec Moravske Toplice
Vrtec v Moravskih Toplicah nima urejenega parkirišča in ga je potrebno urediti, saj sedaj zaseda
privatno površino ob cerkvi in preprečuje normalno uporabo privatne lastnine.
• Razširitev mostu zaradi prehoda pešcev v Noršincih
Predvidena je enostranska širitev mostu v Noršincih preko Martjanskega potoka zardi varnega prehoda
pešcev. Most je sedaj močno zožen in je prehajanje pešcev dokaj nevarno. S predvideno širitvijo bi to
pomanjkljivost odpravili.
• Oprema gospodarskih con Močvar Območje Močvar v Moravskih Toplicah
Oprema gospodarskih con Močvar obsega gradnjo javne komunalne infrastrukture na delu območja
Močvar, južno od ulice. Zgraditi bo potrebno cca 240 m ceste s pločniki in javno razsvetljavo, fekalno in
meteorno kanalizacijo ter vodovod.
Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
• Spremeniti črno v zeleno divja odlagališča (EGP)
Že pred leti smo načrtovali izvedbo projekta »Sanacije divjih odlagališč«, ki se je pričel izvajati v letu
2009. Glavnina izvajanja projekta je bila v letu 2010 in del tudi v letu 2011, ko se je projekt izvedbeno
tudi zaključil. Projekt se je financiral s sredstvi s strani EU in države. S projektom »spremeniti črno v
zeleno« se je v občini celostno reševal 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 smo v
pretežni meri rešili problem divjih odlagališč v Občini Moravske Toplice ter s tem vplivali na izboljšanje
kakovosti okolja. S pravilnim ravnanjem z odpadki smo prispevali k zmanjšanju onesnaženosti
človekovega okolja in tako k uresničitvi ciljev prvega prednostnega področja obeh finančnih
mehanizmov.
V skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju se mora del sredstev (0,5 % od skupne vrednosti
projekta) nameni tudi za nadaljnje aktivnosti in vzdrževanje rezultatov v letu 2011 uspešno zaključenega
projekta »Spremeniti črno v zeleno«, v okviru katerega so bila sanirana identificirana divja odlagališča in
izvedeni številni preventivni ukrepi. Sredstva se namenijo za vzdrževanje saniranih območij in izvedbo
preventivnih ukrepov.
• Izgradnja zbirno sortirnega centra (CERO) Puconci
Nadaljevalo se bo s projektom izgradnje Zbirnega centra za odpadke v Puconcih, ki se sofinancira iz
sredstev EU, državnega proračuna in lastne udeležbe občin.

___________________________________________________________________________
7
Obrazložitev načrta razvojnih programov 2012
I.branje

___________________________________________________________________________
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Tudi v letu 2012 se predvidevajo sredstva za pokrivanje obveznosti pri individualnih priklopih na že
zgrajene kanalizacijske sisteme, kjer občani svoje obveznosti poravnajo preko komunalnega prispevka,
v katerem je vračunana tudi komunalna infrastruktura.
• Individualne čistilne naprave
Predvideno je sofinanciranje gradnje individualnih čistilnih naprav, kot jih definirajo veljavni predpisi, ki
tudi določajo njihovo kontrolo in upravljanje.
• Projektna dokumentacija Kanalizacija Prosenjakovci-Pordašinci-Motvarjevci
V tekočem letu se predvideva izdelava projektov za Kanalizacijo Prosenjakovci-Pordašinci-Motvarjevci.
15029003 Izboljšanje stanja okolja
• Protipoplavna zaščita
Predvideni so gradbeni ukrepi za zaščito Moravskih Toplic pred poplavami in obsegajo izvedbo
zaprtega kanala za odvodnjo odvečne meteorne na severnem delu Moravskih Toplic.
• OPPN - protipoplavna zaščita akumulacija Sebeborci
Predvideva se izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za protipoplavno zaščiti južnega
dela povodja Sebeborskega in v nadaljevanju Martjanskega potoka. Lokacija zadrževalnika je na
Sebeborskem potoku v k.o. Sebeborci.
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039001 Oskrba z vodo
• Vodovod Selo (Paserove grabe) - Vučja Gomila
Predvidena je izgradnja vodovoda za Paserove grabe. Vodovod se priključi na že obstoječo omrežje v
Selu. Grajen je iz PEHD cevi kvalitete PE100, tlačnega razreda delno 10 in 12,5 barov. Na omrežju
bodo zgrajeni hidranti, avtomatski odzračniki in blatišča, vse v skladu s projektno dokumentacijo.
• Pomurski vodovod
Predvideni so stroški projektiranja in ostali stroški za izdelavo študij po potrjeni predinvesticijski zasnovi
(PIZ) za oskrbo s pitno vodo Pomurja-sistem B z dne maj in oktober 2011, ki ga je izdelal DRI iz
Maribora.
V proračunu za leto 2012 se zagotavljajo tudi sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo
povezano z izgradnjo vodovodnih sistemov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti
V letu 2012 se bodo za nujne rekonstrukcije in adaptacije objektov po naseljih v občini namenila
sredstva razdeljena na podlagi sprejetih kriterijev iz posebnega dela proračuna.
___________________________________________________________________________
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Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18029001 Nepremična kulturna dediščina
V letu 2012 se v proračunu zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov na področju
kulture – kulturnih spomenikov ter kulturne dediščine in sicer obnovo kapelice v Berkovcih ter drugih
objektov v skladu s programom in potrebami. Cilj zagotavljanja proračunskih sredstev je ohranjanje
nepremične in premične kulturne dediščine.
18029002 Premična kulturna dediščina
•

Folklora povezuje Prekmurje in Porabje "Folklora"

V letu 2012 se predvideva tudi izvedba projekta »Prenova večnamenske dvorane Ivanci« ki zajema
izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v večnamenski dvorani in zamenjavo azbestne strešne kritine na
pomožnem objektu ter zunanjo ureditev okolice objekta. S projektom se izboljšujejo pogoji za
prostočasno udejstvovanje in medgeneracijsko druženje v vasi Ivanci ter s tem zagotavljajo
enakovrednejši bivalni pogoji na podeželskem območju.

18059001 Programi športa
Tako kot v preteklih letih bo občina tudi v letu 2012 zagotavljala sredstva za investicijsko vzdrževanje in
obnovo športnih objektov v skladu z javnim razpisom za področje športa.
• Ureditev športne infrastrukture v Martjancih
Navedeni objekt je potrebno tehnično zaključiti z uporabnim dovoljenjem, za kar je še potrebno izvesti
nekatere manjkajoče detajle in izdelati PID.
• Športno rekreacijski center v Bogojini
Navedeni objekt se nahaja v nepopolni IV. gradbeni fazi. V tekočem letu bi izvedli strojne instalacije
brez peči za centralno ogrevanje ter keramičarska in delno v manjšem obsegu elektroinstalacijska dela.
• Obnova Trim steze v Moravskih Toplicah
Cilj investicije je obnova obstoječih zunanjih športnih površin Trim steze Moravske Toplice, s katero bi
omogočili uporabnikom kvalitetno in varno športno rekreativno vadbo, ter s tem zagotovili dodatne
infrastrukturne pogoje za nadaljnji razvoj tako športnega turizma, kot tudi novih »aktivnih« oblik
preživljanja prostega časa za prebivalce okoliških krajev. Obnova Trim steze Moravske Toplice zajema
ureditev steze v dolžini 880 m in širino 2 m ter ureditev vadbenih površin ob posameznih postajah,
ureditev razsvetljave in postavitev vadbenih orodij na 10 postajah.

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE
19029001 Vrtci
• Vrtec v Moravskih Toplicah
Predvidena je gradnja novega otroškega vrtca v naselju Moravske Toplice. Predvideni objekt bo
klasično grajena opečna stavba. Del objekta bo etažnosti P+M, drugi del pa bo pritličen. V sklopu
zunanje ureditve so predvidena parkirišča za zaposlene in stranke.
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V predvidenem otroškem vrtcu bo pet skupin otrok. Normativno število znaša 110 otrok. V objektu bo
zaposlenih še cca. 15 oseb (vzgojitelji, kuhinjsko osebje, vodstvo vrtca). Gradnja vrtca v Moravskih
Toplicah je vezana na pridobivanje sredstev iz razpisov.
19039001 Osnovno šolstvo
• DOŠ Prosenjakovci
Na šoli se čedalje pogosteje pojavljajo poškodbe na podometni vodovodni instalaciji, elektroinstalacijah,
notranji kanalizaciji. Ob sanaciji navedenih elementov bo potrebno sanirati tudi vsa območja, kjer se
bodo taka dela izvajala, to je ometi, keramika opleski in podobno.

Moravske Toplice, november 2011

Pripravila: občinska uprava

Župan:
Alojz GLAVAČ
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