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III.  OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE MORAVSKE 
TOPLICE  V  OBDOBJU  2013 – 2016   

 

 

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 2013 – 2016 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 
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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 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 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 

uprave 

 
V investicijskih odhodkih na področju uprave so v letu 2013 predvideni izdatki za nakup 
opreme in obsegajo stroške nabave opreme s ciljem modernizacije obstoječe in 
nadomestitve dotrajane opreme. V letu 2013 se predvideva posodobitev računalniške in 
programske opreme, ki je za vse večje potrebe po elektronski izmenjavi podatkov 
zastarela in dotrajana. Prav tako se planirajo manjše nabave pisarniške opreme in 
kopirnega stroja.  
 
Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč       

 
Tudi v letu 2013 in v naslednjih letih so predvidena sredstva za nadaljnji nakup 
najnujnejše opreme, po načrtu štaba civilne zaščite in ureditev ter vzdrževanje 
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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 2013 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 s 
programom opremljanja gasilskih enot. 

• V letu 2013 se predvideva sofinanciranje nakupa cisterne prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Sebeborci. 

• 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 2013 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. 
 

• Projekt KulinaRa 
Projekt KulinaRa se nanaša na izvedbo aktivnosti v okviru programa LEADER. Glavne 
projektne dejavnosti: oblikovanje novih produktov, usposabljanje ciljnih skupin, 
medgeneracijsko druženje, podpora trženju novih (in obstoječih) produktov, obveščanje 
javnosti in promocija projekta. Nekaj aktivnosti se izvede v Kulinaričnem podeželskem 
jedru Ratkovci. 
 

• Ureditev infrastrukture za razvoj vasi v Občini Moravske Toplice  
Projekt »Ureditev infrastrukture za razvoj vasi v Občini Moravske Toplice« zajema 
izvedbo ureditvenih del in postavitev urbane opreme, s čimer se bo omogočilo varno 
uporabo javne infrastrukture, prav tako pa možnosti za razvoj novih družbenih, 
turističnih in ostalih aktivnosti. Poleg namestitve 15 nadstrešnic se bo pristopilo k 
celostni ureditvi avtobusnih postajališč. Na lokacijah, kjer je to mogoče in smiselno se bo 
uredilo tudi pripadajočo okolico (ureditev ekoloških otokov, postavitev počivališč, 
solarnih svetilk, odstranitev azbestnih kritin na pripadajočih objektih, itd.). Tako bodo 
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lokacije primerne tudi za vsakodnevno druženje vseh starostnih generacij domačinov, 
obenem pa bodo služile tudi obiskovalcem za počitek ob poti. Naložba predstavlja 
izboljšanje kakovosti življenja ter zagotavljanje enakovrednejših bivalnih pogojev na 
podeželskem območju obravnavanih vasi. 
Izvedba bo v letu 2013. 
Vrednost: 175.000 € (od tega 117.000 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) 
Ureditev 15-tih avtobusnih postajališč z okolico se izvede v 11  naseljih v Občini 
Moravske Toplice: 
1. k.o. Suhi vrh, parc. št. 162/0 
2. k.o. Suhi vrh, parc. št.  44/0 
3. k.o. Kančevci, parc. št.  2401/0 
4. k.o. Kančevci, parc. št.  2398/2 
5. k.o. Lončarovci, parc. št.  207/0 in 1662/0 
6. k.o. Berkovci, parc. št.  552/0 
7. k.o. Središče, parc. št.  2823/0 in 2825/0 
8. k.o. Andrejci, parc. št.  540/0 in 1739/1 
9. k.o. Ivanjševci, parc. št.  1825/0 
10. k.o. Vučja Gomila, parc. št.  4737/1 
11. k.o. Pordašinci, parc. št.  348/0 
12. k.o. Pordašinci, parc. št.  58/0 
13. k.o. Ivanci, parc. št.  622/0 
14. k.o. Motvarjevci, parc. št.  3763/7 
15. k.o. Motvarjevci, parc. št.  3763/7 
 
• Ureditev večnamenskih objektov za razvoj vasi Sebeborci 
Projekt »Ureditev večnamenskih objektov za razvoj vasi Sebeborci« zajema  izvedbo 
gradbeno obrtniških in instalacijskih ter ureditvenih del, s katerimi se bo omogočilo 
nadaljnje izvajanje dosedanjih dejavnosti uporabnikov objektov, prav tako pa možnosti 
za razvoj novih kulturnih, turističnih, športnih in ostalih aktivnosti. Poleg izgradnje 
sanitarij in večnamenskih prostorov za medgeneracijsko druženje gasilcev in ostalih 
krajanov, se bo pristopilo tudi k zamenjavi strešne kritine nad gasilskimi garažami, 
zamenjala uničena ograja okrog asfaltnega igrišča, uredilo otroško igrišče, postavila 
nadstrešnica s počivališčem ter uredilo avtobusno postajališče. Tako bo kompleks 
primeren za izvedbo dejavnosti društev in organizacijo prireditev, obenem pa za 
vsakodnevno druženje vseh starostnih generacij domačinov in obiskovalcev.  
 
• Ureditev večnamenskih prostorov, nadstreška in ograje ŠRC Martjanci 
Projekt zajema izvedbo ureditvenih del v okviru ŠRC Martjanci, s katerimi se bo 
omogočilo nadaljnje izvajanje dosedanjih dejavnosti uporabnikov objektov, prav tako pa 
možnosti za razvoj novih kulturnih, turističnih in športnih aktivnosti.  
 
• Prenova večnamenske dvorane Ivanci 
Projekt »Prenova večnamenske dvorane Ivanci« zajema izvedbo investicijsko 
vzdrževalnih del, s katerimi se bo omogočilo nadaljnje izvajanje dosedanjih dejavnosti 
uporabnikov objektov, prav tako pa možnosti za razvoj novih kulturnih, turističnih in 
športnih aktivnosti. Poleg obnove večnamenske dvorane in zamenjave strešne kritine na 
pomožnem objektu, se bo funkcionalno uredila tudi okolica objektov in dvorišče. Tako 
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bo kompleks primeren za organizacijo prireditev, obenem pa za vsakodnevno druženje 
vseh starostnih generacij domačinov in obiskovalcev.  
 

11029003  Zemljiške operacije 

 

• Komasacija Prosenjakovci 
Namen projekta: Izvedba komasacije - komasacijsko območje Prosenjakovci je 
racionalizirati in optimizirati kmetijsko proizvodnjo, saj se bodo zaradi združevanja 
zemljišč v večje lastniške kose zmanjšali stroški pridelave, posledično pa se bo povečal 
pridelek na kmetijskih površinah in s tem dohodek na kmetijah. 
Velika razdrobljenost kmetijskih zemljišč v naselju Prosenjakovci upočasnjuje obdelavo 
kmetijskih površin in zavira kmetijsko dejavnost tamkajšnjih kmetijskih gospodarstev. 
Razdrobljenost in majhnost kmetijskih parcel predstavlja velik problem, saj dodatno 
obremenjuje kmetije z višjimi stroški pridelave in jim onemogoča doseganje optimalnih 
rezultatov v kmetijski proizvodnji. Območje Občine Moravske Toplice je kmetijsko dokaj 
intenzivno, saj se v večjem delu nahajajo kvalitetna kmetijska zemljišča, ki hkrati ležijo 
na zelo bogatem vodonosniku, kmetijstvo pa kar precejšnjemu delu prebivalstva 
predstavlja edini vir dohodka. Iz tega razloga želi Občina Moravske Toplice  zagotavljati 
tukajšnjim kmetijam ustrezne pogoje in pomoč, da bi se kmetijstvo obdržalo in zaživelo 
s svojo pomembno vlogo, saj le-to predstavlja temelj za ohranitev kulturne krajine in 
poselitve podeželja. Predvsem želi občina s svojimi ukrepi na področju kmetijstva tudi 
spodbuditi mlade ljudi, da bi se intenzivno ukvarjali s kmetijsko dejavnostjo, kar bi 
pripomoglo tudi k manjši brezposelnosti. Racionalizacija kmetijske proizvodnje na 
podlagi izvedbe komasacije, bi spodbudila razvoj kmetijske dejavnosti v Občini 
Moravske Toplice ter vplivala na širši gospodarski razvoj. 
 
Tabela 1: Fizični kazalniki investicije 

 Trenutno stanje Planirano stanje 
(po komasaciji) 

Velikost komasacijskega območja v ha 316 316 
Povprečna velikost parcele znotraj 
komasacijskega območja v m2 

21 38 38 49 

Število parcel znotraj komasacijskega 
območja 

 1478 821 

Povprečno število parcel/ha znotraj 
komasacijskega območja 

4,68 2,60 

Število lastnikov znotraj komasacijskega 
območja 

207 206 

 
V letu 2012 je bila pripravljena projektna in investicijska dokumentacija, v obdobju 
2013-2015 sledi izvedba komasacije. 
 

 
11049001  Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vzdrževanje gozdnih cest se odvija po že utečenem programu, ki ga koordinira zavod 
za gozdove Slovenije. Izbor cest za vzdrževanje se v opravi v spomladanskih mesecih 
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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.  
 
• Sanacija plazov 
Predvidena je sanacija manjših zemeljskih plazov na cestno infrastrukturo. Plazovi se 
pojavljajo po večjih deževjih na različnih lokacijah, med katerimi so ene stalne, se pa 
vsako leto pojavljajo tudi novi plazovi na drugih lokacijah. Ker na občini ne razpolagamo 
s podatki o globinski sestavi zemljin, plazišč ne moremo predvideti v naprej, zato se je 
potrebno prilagajati vsakokratni situaciji na terenu. Sanacija običajno obsega 
odstranitev in odvoz splazene zemljine, v odvisnosti od zahtevnosti plazišča se izvedejo 
tudi drugi ukrepi, kot so izgradnja drenaž, zavarovanj z lesenimi piloti in podobno. 
 

• Obnova LC po programu 
Manjše obnovitve občinskih cest obsegajo ureditev odvodnje ter sanacijo zgornjega 
ustroja, v manjšem delu tudi gramoziranje v naseljih Bogojina, Lončarovci, Selo, Krnci, 
Filovci, Vučja Gomila, Andrejci, Kančevcih, Moravske Toplice, Martjanci, Sebeborci. 
 
• Rekonstrukcija ceste Noršinci-Martjanci 
Rekonstrukcije ceste JP265010 Noršinci-Martjanci se izvaja na delu ceste med obema 
naseljema v dolžini 1400 m. Obsega delno razširitev in sanacijo zgornjega ustroja 
cestišča za dosego zmrzlinske odpornosti z zaključnim dvoslojnim asfaltom, ter 
odvodnjavanje. Po rekonstrukciji bo širina asfaltiranega dela vozišča 5,5 m. S tem se bo 
občutno izboljšala nosilnost in trajnost ceste, predvsem pa omogočila večjo varnost za 
vse udeležence v prometu. 
 
• Ureditev ceste v Fokovcih 
Ureditev cest v Fokovcih predstavljajo še neizvedena dela po programu o sofinanciranju 
iz leta 2000, ki pa ga je bilo potrebno prilagoditi novonastalim finančnim razmeram v 
državi in posledično tudi v občini. Zato so v tem sklopu predvidena tista nujno potrebna 
dela, ko bodo zagotovila zadovoljivo funkcioniranje in preprečevala poslabšanje 
obstoječega stanja objektov. 
 
• Cesta v Krncih  
Navedena cesta poteka po zemljišču s parc. št. 971, k.o. Krnci. Ureditev je predvidena na 
odseku, ki poteka od kategorizirane lokalne ceste s parc. št. 968 in v dolžini cca 300 m. V 
sklopu ureditve odseka bo izvedena delna sanacija zgornjega ustroja ter zgrajena 
preplastitev z asfaltno prevleko. Urejeno bo tudi odvodnjavanje meteorne vode.  
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• Cesta Andrejci - Lutarjeva cesta  
Navedena cesta poteka od glavne občinske ceste Sebeborci-Panovci do prvega zaselka 
hiš na jugozahodnem obrobju naselja Andrejcih, s hišnimi številkami 56 do 59. Cesta 
poteka pretežni del po gozdnem območju, je ozka in ima močno poškodovan zgornji 
ustroj. Predvidena gradbena dela obsegajo sanacijo spodnjega ustroja ceste ter ponovna 
preplastitev z enoslojnim asfaltom. V sklopu gradnje bo zaradi zaščite vozišča potrebno 
razširiti svetli gabarit ceste in urediti zaščito pred zamakanjem zgornjega ustroja z 
izgradnjo obcestnega jarka. Celotna dolžina trase, ki jo je potrebno sanirati meri cca 961 
m. Predvideno je, da bi se celotna sanacija izvršila v treh letih. 
 
• Cesta v Lončarovcih do pokopališča  
Cesta v Lončarovcih do pokopališča je zaradi slabega stanja predvidena za sanacijo. V 
sklopu sanacije bi uredili gabarite ceste, sanirali gramozni ter delno zemeljski del ceste 
in jo preplastili z enoslojnim asfaltom, debeline 6 cm. Na predelih, kjer je cesta preozka, 
bo potrebno urediti tudi lastniška razmerja. Celotna dolžina ceste, ki jo je potrebno 
sanirati je dolžine cca 350 m. 
 

• Razširitev mostu v Noršincih 
Z rekonstrukcijo mostu preko Martjanskega potoka v Noršincih je predvidena širitev 
voziščne konstrukcije in izgradnja obojestranskih hodnikov za pešce. Pri tem bo 
potrebno odstraniti robne vence in ograjo obstoječega mostu, ter stranske dele nosilne 
konstrukcije vozišča. Prav tako bo potrebno odstraniti krilne zidove. Novo zgrajeni del 
mostu bo temeljen na nove krajne opornike, ki bodo zaključeni z novimi krilnimi zidovi. 
Širina vozišča rekonstruiranega mostu znaša 6,14 m, hodnikov za pešce pa 1,20 m.  
 

• Dokumentacija za pločnike in ceste 
V letu 2013 je predvidena izdelava potrebne tehnične ter druge dokumentacije. 
 
 
Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO 
 
14039002  Spodbujanje in razvoj turizma 

 

• Prekomejna turistična platforma 

Občina je partner v projektu, ki je del čezmejnega sodelovanja med Madžarsko in 
Slovenijo. 
V okviru projekta katerega nosilec RRA Mura se predvideva izdelava skupne regionalne 
turistične strategije in izdelava turističnih izdelkov.  
Cilj projekta je spodbuditi turistični razvoj, ki temelji na skupnih virih obmejnega 
območja, oblikovati skupni turistični prostor, spodbuditi naložbe v območja v regiji in 
razvoj človeških virov na zadevnem območju. 
Občine bodo v okviru projekta sodelovale pri izdelavi monografij o gradovih. 
 

• Projekt »Mental Health« 
V letu 2013 se finančno končuje projekt Mental Health pri partnerjih projekta, katerega 
osnovno poslanstvo je zagotavljanje preventive s psihosocialno rehabilitacijo kot 
multidisciplinarnim področjem, ki se ukvarja z ohranjanjem duševnega zdravja in 
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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. 
 
• Javna razsvetljava Moravske Toplice-Brezje  
Predvidena izgradnja javne razsvetljave za naselje Brezje obsega izdelavo projektne 
dokumentacije in gradnjo javne razsvetljave na širšem območju zaselka Brezje. Število 
stojnih mest bo določeno s projektno dokumentacijo. 
 

• Sanacija dela ceste Lešče  
Na območju predela Lešče v Moravskih Toplicah je predvidena sanacija dela ceste, ki 
povezuje vzhodni del območja Lešče z Dolgo ulico, v dolžini cca 150 m. Sanacija obsega 
zamenjavo spodnjega ustroja ceste z novo gramozno blazino za doseganje zmrzlinske 
odpornosti ceste, ter asfaltiranje. Poleg tega bo potrebno urediti tudi odvodnjavanje 
meteorne vode. 
 
• Razširitev ceste-Ulice ob igrišču  
Ulica ob igrišču, ki vodi tudi mimo hotela Vivat in gostišča Šiftar nima zadostne širine za 
varno odvijanje dvosmernega prometa, zato je predlagana njena razširitev za cca 0,5 m 
do 1,0 m. V sklopu razširitve bo potrebno urediti tudi odvodnjavanje meteorne vode in 
sanirati jaške. Gradbeni poseg se bo izvajal na desni strani ceste v smeri juga in v dolžini 
cca 200 m. 
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• 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) nameniti tudi za nadaljnje aktivnosti in vzdrževanje rezultatov v letu 
2011 zaključenega projekta »Spremeniti črno v zeleno«. 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.  
 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

 
Tudi v letu 2013 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. 
 
• Čistilna naprava in kanalizacija Filovci 
V naselju Filovci je predvidena izgradnja čistilne naprave za čiščenje odpadne 
komunalne vode kapacitete 700 PE in fekalna kanalizacija v dolžini cca 5500 m. Čistilna 
naprava deluje na principu vpihovanja zraka. Prečiščena voda iz čistilne naprave odteka 
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v vodotok Ledava, na območju k.o. Renkovci. Kanalizacijsko omrežje sestavljajo tlačni in 
gravitacijski kanalizacijski vodi. Za premagovanja višinskih razlik zaradi prečkanja 
vodotokov so projektirana črpališča za dvig odpadne vode, od naselja do čistilne 
naprave je projektiran tlačni vod s tlačno črpalko. Za kanalizacijske cevi so na glavnih 
vodih projektirane debelostenske PVC cevi premera 200 mm, tlačne cevi so manjših 
dimenzij in iz PEHD materiala. Gradnja celotne investicije je predvidena fazno v štirih 
letih. V letu 2013 je predvidena gradnja čistilne naprave in del kanalizacijskega omrežja 
od čistilne naprave do bližjega naseljenega dela vasi. 
 
• Individualne čistilne naprave 
V letu 2013 se v občini predvideva nadaljevanje sofinanciranja izgradnje malih čistilnih 
naprav v skladu z občinskim pravilnikom, ki določa kriterije za dodelitev sredstev. 
Sredstva se bodo upravičencem razdelila na podlagi javnega razpisa.   
 

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  

 

16029003  Prostorsko planiranje 

 
• Stroški priprave občinskega prostorskega načrta 
Predvideni so stroški za izdelavo dodatne ocene vplivov na okolje za cca 250 dodatnih 
pobud občanov, ki so bile podane po prvi in drugi javni razgrnitvi ter ostala potrebna 
dela, ki so posledica zahtev soglasodajalcev po dopolnitvah že izdelanih dokumentov.  
 

16039001  Oskrba z vodo 

 
• Vodovodno omrežje Martjanci  
Predvideno je nadaljevanje rekonstrukcije vodovodnega omrežja v Martjancih na 
lokaciji od ceste s parc. št. 684/15 mimo igrišča do ceste Martjanci-Noršinci s parc. št. 
1143. Predvideni so izkopi in zamenjave obstoječih dotrajanih vodovodnih cevi in 
jaškov, v skladu s projektom. PR-13/03, ki ga je izdelal Tehnični biro. 
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• Vodovod Moravske Gorice  
Na območju Moravskih Goric ob »Sepovi cesti« je predvidena izgradnja vodovodnega 
kraka iz PEHD cevi v dolžini cca 475 m. Novozgrajen krak vodovoda bo priključen na 
obstoječi javni vodovodni sistem. Na omrežje bodo priključena gospodinjstva ob 
navedeni cesti. 
 
• Pomurski vodovod 
V projektu pomurskega vodovoda ima Občina Moravske Toplice prijavljenih cca 100 km 
vodovodnega omrežja. Po zaključku projekta v letu 2015 bi naj vsako naselje v občini 
bilo oskrbovano s pitno vodo iz javnega vodovoda. Stroški pomurskega vodovoda 
obsegajo stroške projektiranja, stroške povezane z javnimi naročili in koordiniranjem 
ter vodenjem projekta in stroške gradnje.  
 
V proračunu za leto 2013 se zagotavljajo tudi sredstva za načrte in drugo projektno 
dokumentacijo povezano z izgradnjo vodovodnih sistemov.  
 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

V letu 2013 se bodo za nujne rekonstrukcije in adaptacije objektov po naseljih v občini 
namenila sredstva razdeljena na podlagi sprejetih kriterijev iz posebnega dela 
proračuna. 
 
• Asfaltiranje parkirišča Selo, Vučja Gomila 
V Selu in Vučji Gomili je predvideno asfaltiranje parkirišč za potrebe pokopališč na že 
pripravljeno podlago. Parkirišči se nahajata na nasprotni strani ceste, ki vodi mimo 
pokopališč. Asfaltiranje obeh parkirišč je predvideno v dolžini cca 150 m. 
 
• Ureditev komunalnih objektov v naseljih 
Predvideva se sofinanciranje rekonstrukcije in izgradnje mrliških vežic v občini. 
 
  
Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
18029001 Nepremična kulturna dediščina 

V letu 2013 se v proračunu zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov 
na področju kulture – kulturnih spomenikov ter kulturne dediščine in sicer obnovo 
vaškega zvonika v Ratkovcih.  
 

18059001 Programi športa 

Tako kot v preteklih letih bo občina tudi v letu 2013 zagotavljala sredstva za 
investicijsko vzdrževanje in obnovo športnih objektov v skladu z javnim razpisom za 
področje športa. 
 
• Športno rekreacijski center v Bogojini 
Navedeni objekt se nahaja v zaključni fazi. Potrebno je še izdelati fasado in priključke na 
javno infrastrukturo, ter še nekaj del na strojnih in elektro instalacijah.  
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Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE 
 
 19029001 Vrtci 

 

• Vrtec v Moravskih Toplicah 
V letu 2013 se nadaljuje gradnja otroškega vrtca v Moravskih Toplicah. V manjšem 
obsegu bo še potrebno izvesti gradbena dela, ter v pretežnem delu obrtniška in 
instalacijska dela. Prav tako je v tem letu predviden nakup kuhinjske, pisarniške in 
opreme igralnic ter ostale opreme, ki je potrebna za izvajanje otroškega varstva. 
Predviden zaključek gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja je v poletnih mesecih, 
tako da bi se varstvo otrok lahko pričelo izvajati v mesecu septembru 2013. Z izgradnjo 
otroškega vrtca se bodo pridobile štiri igralnice za različne starostne strukture otrok in 
dva prostora za jasli, pripadajoče garderobe za prvo in za drugo starostno obdobje, 
trojne sanitarije z upoštevanjem starosti otrok, terase ob igralnicah, osrednji prostor, ki 
se uporablja tudi za gibalne dejavnosti otrok, dodatni prostor za dejavnosti otrok, 
prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje in pomoč ter sanitarije z 
dostopom z zunanjega igrišča. Prav tako se v pritličju nahajajo tudi gospodarski prostori, 
ki obsegajo kuhinjo, kotlovnico ter garderobo in sanitarije za tehnično osebje. V drugi 
etaži se nahajajo upravni prostori in prostori za strokovne delavce. Za ogrevanje je 
predvidena toplotna črpalka ter za dogrevanje nizkotemperaturni plinski kotel. 
Pretežno se prostori ogrevajo preko talnega ogrevanja, v manjšem delu so predvidena 
druga grelna telesa. Prezračevanje objekta je preko centralnega klimata z avtomatsko 
regulacijo. Ob objektu se ustrezno uredi tudi okolica ter parkirišča za zaposlene in 

stranke. Kompleks vrtca bo ograjen. 

 
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 2012 
 
 
Pripravila: občinska uprava                        Župan: 
                 Alojz GLAVAČ, l.r. 


