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5.    POROČILO O IZVEDBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
5.1. UVOD 
 
Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in odraža 
politiko občine na področju investicijskih vlaganj in načrtovanih projektov za naslednja štiri leta. 
Načrt razvojnih programov predstavlja ključne programe oziroma projekte investicijske narave za 
srednjeročno obdobje. Večletni programi so pogoj za prevzemanje obveznosti, ki se nanašajo na 
prihodnja proračunska leta. 
Veljavna zakonodaja zahteva, da je vključenost posameznega projekta v načrt razvojnih 
programov občine pogoj, da lahko občina s tem projektom kandidira na razpisih za pridobivanje 
državnih ali evropskih sredstev. 
V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za investicije oziroma 
projekte, pri katerih se pričakuje uspešnost prijave na razpisih posameznih ministrstev in 
pridobitev državnih pomoči v naslednjih štirih letih in projekti, ki jih predvideva občina izvajati in 
financirati bodisi iz lastnih oziroma drugih pridobljenih virov. V Načrtu razvojnih programov so 
projekti prikazani po: 

• proračunskih uporabnikih,  
• posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov, 
• letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v prihodnjih 

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

 
V skladu z Zakonom o javnih financah se v Načrtu razvojnih programov izkazujejo celotne 
vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih - načrtovani izdatki 
proračuna za investicije in državne pomoči. 
Pri uvrstitvi posamezne investicije v načrt razvojnih programov je potrebno upoštevati predpise, 
ki urejajo pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. 
V načrt razvojnih programov občine za obdobje 2013 – 2016 so bili uvrščeni: 

- projekti, ki so sofinancirani iz državnih in evropskih virov; 
- projekti, kjer se je pričakovalo uspešno kandidiranje za pridobitev sredstev iz 

državnega proračuna oziroma evropskih virov; 
- projekti, ki so že bili sprejeti in se izvajanje nadaljuje v tem obdobju; 
- projekti in programi pripravljeni na osnovi potreb. 

 
Tako so v načrt razvojnih programov na ravni občine vključeni vsi izdatki, ki spadajo v naslednje 
skupine oziroma podskupine kontov: 

- 42 – Investicijski odhodki 
- 43 – Investicijski transferi 
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč) 
- 40 – Tekoči odhodki (za projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi Evropske unije). 

 
V načrtu razvojnih programov so zajeta vsa področja, od uprave, obrambe, kmetijstva, 
prostorskega načrtovanja, pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč, splošnih in komunalnih 
dejavnosti, družbenih dejavnosti in druga. Poleg vlaganj v opremo, zemljišča in objekte zajema 
tudi vlaganja v prostorsko in ostalo dokumentacijo, kar je razvidno iz nadaljnjih obrazložitev. 
V letu 2013 so programi iz Načrta razvojnih programov 2013 – 2016 dosegli 74 % realizacijo v 
primerjavi z višino planiranih sredstev za izvedbo načrtovanih programov. Nerealizirani so ostali 
predvsem tisti projekti, ki so bili vezani na izvedbo drugih projektov oziroma so bili izvedeni le 
fizično,  realizacija NRP pa ne izkazuje porabe sredstev, saj denarni tok še ni nastal. To pomeni, 
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da so bile v realizaciji Načrta razvojnih programov na dan 31.12.2013 finančno nerealizirane tudi 
tiste naloge, katerih izvedba je bila v mesecu novembru oziroma decembru. V skladu z Zakonom 
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kakor tudi na podlagi sklenjenih pogodb nastane 
obveznost plačila na 30. dan od datuma prejema dokumenta, s katerim so zaračunana dela. To 
pomeni, da so bile nekatere investicije že začete oziroma tudi končane, prišlo je le do zamika 
plačil v letu 2013. Za del investicij pa se ugotavlja, da so v izvajanju in se prenašajo pogodbene 
obveznosti v leto 2014, kar je prikazano v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih. Med take 
projekte spada izgradnja kanalizacije Filovci, nabava opreme za kuhinjo vrtca v Moravskih 
Toplicah, pridobitev dokumentacije za ceste in kanalizacije, izdelava prostorskih načrtov in še 
drugi projekti, ki se nadaljujejo in bodo realizirani v letu 2014. 
 

 
Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 
 
V investicijskih odhodkih na področju uprave so bili letu 2013 predvideni izdatki za nakup 
opreme in obsegajo stroške nabave opreme s ciljem modernizacije obstoječe in nadomestitve 
dotrajane opreme. 
 
V skladu s programom, so bile v letu 2013 opravljene nabave najnujnejše pisarniške, računalniške, 
komunikacijske in druge opreme. Nabavljena in posodobljena je bila računalniška in programska 
oprema – nabavljeni so bili novi programi za računovodsko spremljanje poslovanja, ki je bila 
načrtovana že v letu 2012 in dobavljena v letu 2013, zamenjana je bila dotrajana 
telekomunikacijska oprema ter druga oprema manjše vrednosti (zastave), ki se evidentira kot 
drobni inventar, nabavljeni so bili regali za potrebe arhiva dokumentov. Vrednost nabavljene 
opreme znaša 26.511,83 EUR  kar predstavlja 77% porabo planiranih sredstev.  
 

  

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 

 
 07039002  Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč     
     
V letu 2013 se je predvidevalo nadaljnje sofinanciranje vzdrževanja in ureditve objektov v KS 
oziroma društvih kot so gasilsko vaški domovi in drugi skupni objekti. Podrobna realizacija na 
proračunski postavki »01,05,01, Tekoče obnove in vzdrževanja objektov KS in društev« je 
prikazana in obrazložena v posebnem delu zaključnega računa. 
 
Sredstva so bila zagotovljena tudi za sofinanciranje gasilske zaščitne, reševalne in druge opreme 
za prostovoljna gasilska društva in občinsko gasilsko zvezo.  
Požarni sklad, ki se financira iz sredstev požarne takse pa je bil  namenjen za sofinanciranje 
nakupa gasilske opreme.  
 

V okviru proračunske postavke »03,01,01,02, Sredstva za dejavnost OGZ in društev« so bila v 
višini 28.413,00 EUR planirana sredstva kot investicijski transferi društvom za nabavo opreme. V 
letu 2013 je bila navedena postavka v okviru projekta »OB078-07-00006 Sredstva za 
sofinanciranje nakupa opreme OGZ in društev« realizirana v vrednosti 26.845,71 EUR. 
Navedena sredstva so prejela prostovoljna gasilska društva v skladu s podpisanimi pogodbami 
kot transfer za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in nabave najnujnejše opreme. 
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Podroben pregled porabe sredstev je prikazan v obrazložitvi posebnega dela zaključnega računa 
in je v skladu s podpisanimi pogodbami o financiranju gasilskih društev. 
 
S proračunom Občine Moravske Toplice za leto 2013 so bila na predlog Gasilske zveze 
Moravske Toplice delno zagotovljena tudi sredstva za sofinanciranje nadgradnje gasilske 
avtocisterne Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sebeborci in so tudi v celoti realizirana v višini 
32.000,00 EUR. PGD Sebeborci je pristopilo k nabavi novega tovornega vozila – avtocisterne – 
že v letu 2012, občina pa je v skladu s pogodbo o sofinanciranju sofinancirala dobavo gasilskega 
podvozja in nadgradnjo po tipizaciji GZS AC 16/40. 
 
Prostovoljna gasilska društva pa so del sredstev za sofinanciranje opreme prejela tudi iz 
namenskih sredstev požarne takse - iz požarnega sklada. Odbor za razpolaganje s sredstvi 
požarnega sklada je v letu 2013 razporedil razpoložljiva sredstva iz naslova požarne takse kot 
investicijske transfere posameznim društvom v višini razpoložljivih sredstev in sicer 18.745,17 
EUR. Realizacija je v okviru prejetih namenskih sredstev iz naslova požarne takse.  
 
 
Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 
 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 
Projekti , ki so bili izvedeni v letu 2013 so: 
 
• Kulinarično podeželsko jedro Ratkovci 
V letu 2012 se je začel izvajati tudi projekt »Kulinarično podeželsko jedro Ratkovci«, ki se je 
finančno zaključil v letu 2013. Vsebina samega projekta se je nanašala na obnovo Vaško 
gasilskega doma Ratkovci, ki je zajemala izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, s katerimi se 
omogoča nadaljnje izvajanje dosedanjih dejavnosti in vzpostavitev kulinaričnega podeželskega 
jedra. Poleg obnove obstoječega objekta površine 283 m² in zamenjave strešne kritine (azbest) se 
je funkcionalno uredila tudi okolica, tako da je 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.  
V letu 2013 se je izvedla zamenjava azbestne kritine na garažah in pomožnem objektu ter 
preostala dela v okviru zunanje ureditve okolice Vaško gasilskega doma Ratkovci.   
 
• KulinaRa 
Hkrati z izvajanjem tega projekta se je pričelo z izvajanjem projekta KulinaRa, ki se nanaša na 
izvedbo aktivnosti v okviru programa LEADER katerega glavne projektne dejavnosti so: 
oblikovanje novih produktov, usposabljanje ciljnih skupin, medgeneracijsko druženje, podpora 
trženju novih (in obstoječih) produktov, obveščanje javnosti in promocija projekta. Določene 
aktivnosti so se izvajale prav v Kulinaričnem podeželskem jedru Ratkovci.  V letu 2012 je bila 
uspešno izvedena prva faza projekta, ki je zajemala izvedbo aktivnosti koordinacije in vodenja 
projekta ter izvedbo treh delavnic in 2 ogledov dobrih praks.  
V letu 2013 je bila izvedena 2 faza projekta. Vse predvidene aktivnosti so bile izvedene, projekt je 
bil uspešno zaključen, sredstva s strani programa LEADER so bila v celoti refundirana. Glavne 
projektne dejavnosti so bile: oblikovanje novih produktov, usposabljanje ciljnih skupin, 
medgenaracijsko druženje, podpora trženju novih (in obstoječih) produktov, obveščanje javnosti 
in promocija projekta. Nekaj aktivnosti se je izvedlo v novem Kulinaričnem podeželskem jedru 
Ratkovci. 
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• Ureditev infrastrukture za razvoj vasi v Občini Moravske Toplice  
Projekt je zajemal izvedbo ureditvenih del in postavitev urbane opreme, s čimer se omogoča 
varno uporabo javne infrastrukture, prav tako pa možnosti za razvoj novih družbenih, turističnih 
in ostalih aktivnosti. Poleg namestitve 15 nadstrešnic se je celostno uredilo avtobusna postajališča 
na 15 lokacijah. Kjer je bilo to mogoče in smiselno se je uredilo tudi pripadajočo okolico 
(ureditev ekoloških otokov, postavitev počivališč, solarnih svetilk, odstranitev azbestnih kritin na 
pripadajočih objektih, itd.). Projekt smo zaključili decembra 2013. 
 
• Ureditev večnamenskih objektov za razvoj vasi Sebeborci  
Poleg izgradnje sanitarij in večnamenskih prostorov za medgeneracijsko druženje gasilcev in 
ostalih krajanov, se je zamenjalo strešno kritino nad gasilskimi garažami, uničeno ograjo okrog 
asfaltnega igrišča, uredilo otroško igrišče, postavila nadstrešnica s počivališčem, ter uredilo 
avtobusno postajališče. Projekt je bil uspešno zaključen, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje. 
 

• Ureditev večnamenskih prostorov, nadstreška in ograje ŠRC Martjanci 
Projekt je zajemal izvedbo ureditvenih del v okviru ŠRC Martjanci, s katerimi se omogoča 
nadaljnje izvajanje dosedanjih dejavnosti uporabnikov objektov. Uredili so se večnamenski 
prostori, ograja in nadstrešek pod in ob tribuni za gledalce.  
 
• Prenova večnamenske dvorane Ivanci 
V letu 2013 so bila izvedena preostala gradbeno obrtniška dela na objektu. Projekt je zajemal 
izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, s katerimi se omogoča 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 je funkcionalno uredila tudi okolica objektov in dvorišče. Pridobitev 
uporabnega dovoljenja se predvideva v začetku leta 2014. 
 
11029003  Zemljiške operacije 
 

• Komasacija Prosenjakovci 
V letu 2013 je bil pridobljen pozitivni sklep o dodelitvi sredstev s strani Agencije RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja iz naslova ukrepa Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z 
razvojem in prilagoditvijo kmetijstva. Izveden je bil razpis za izbiro izvajalca in podpisana 
pogodba. V juliju so se začela geodetska dela, oddan je bil že prvi zahtevek. Projekt bo trajal do 
leta 2015. 
 
 

11049001  Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Za vzdrževanje gozdnih cest je obvezna poraba sredstev iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih 
cest. Ker pa so pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest premajhne, del sredstev zagotavlja občina 
iz lastnih virov, del sredstev pa se zagotavlja tudi iz državnega proračun v skladu s pogodbo o 
vzdrževanju gozdnih cest.  
 
Vzdrževanje gozdnih cest se je odvijalo po že utečenem programu, ki ga koordinira zavod za 
gozdove Slovenije. Dela so bila izvedena v zasebnih gozdovih na cestah Gješe, Mejalovci 
Jelenšček, Vinišče, Babušove njive, Spodnja ODD, Bourice, Ilojca, Rozunda, Pri ciganaj, 
Makotrov breg, Bukovje, Cesta k Celini, cesta k smolarski koči, Lukačevci in v državnih 
gozdovih Babušove njive, Ciganjšček  in Vlasunjak. Izvajalo se je grederiranje, na določenih pa 
tudi navoz gramoza. 
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Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
 
13029002  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 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 
Izvedena je bila najnujnejša sanacija plazov ob javnih cestah z odvozom splazene zemljine.   
Sanirano je bilo plazišče ter zgrajena odvodnja meteorne vode na cesti Martjanci-Fokovci v 
območju na meji med k.o. Ivanovci in k.o. Moravci. 
 

• Cesta v Selu-rekonstrukcija poti  JP766791 
Rekonstruiran je bil del obstoječe poti in dodatno zgrajen krak v skupni dolžini 170 m. Od tega je 
cca 95 m asfaltiranega dela s širino asfaltnega vozišča 3,0 m, ostalo je v gramozni obliki. 
Rekonstrukcija je obsegala ureditev spodnjega in zgornjega ustroja, odvodnjavanje ter v delu ceste 
asfaltiranje z enoslojnim asfaltom. 

 
• Rekonstrukcija ceste Noršinci-Martjanci 

Na projektu rekonstrukcije ceste JP265010 Noršinci-Martjanci je bila izvedena parcelacija 
potrebnega dela zemljišča ter ostala administrativna dela za ureditev pravnih razmerij za potrebe 
izvajanja investicije.  

 
• 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. 
 

• Enostranski pločniki v Mlajtincih 
Na odseku lokalne ceste LC 269071 v območju novih hiš v Mlajtincih je bil zgrajen enostranski 
pločnik v dolžini cca 170 m in urejeno odvodnjavanje ceste.   
 

• Ureditev prometne infrastrukture ter povezav v naseljih Občine Moravske Toplice 
Izvedba je bila planirana v letih 2013 in 2014. Projekt zajema ureditev 5 različnih odsekov cest v 
Moravskih Toplicah, Andrejcih in Lončarovcih.  
 
Cesta v Lončarovcih do pokopališča  
Za cesto v Lončarovcih do pokopališča je bila izvedena odmera potrebnega dela zemljišča, ki je 
bila podlaga za ureditev lastniških razmerij za investicijo. V sklopu programa za kmetijske trge je 
bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca, ki je bil uspešno zaključen. Sama dela na terenu so se 
zaradi zimskega obdobja prenesla v naslednje leto. 
 
Cesta Andrejci-Lutarjeva cesta  
Za Lutarjevo cesto v Andrejcih je bila izvedena odmera potrebnega dela zemljišča, ki je bila 
podlaga za ureditev lastniških razmerij za investicijo. V sklopu programa za kmetijske trge je bil 
objavljen javni razpis za izbiro izvajalca, ki je bil uspešno zaključen. Sama dela na terenu so se 
zaradi zimskega obdobja prenesla v naslednje leto. 
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Sanacija dela ceste Lešče  
Za sanacijo dela ceste Lešče je bil v sklopu programa za kmetijske trge objavljen javni razpis za 
izbiro izvajalca, ki je bil uspešno zaključen. Sama dela na terenu so se zaradi zimskega obdobja 
prenesla v naslednje leto. 
 
Razširitev ceste - Ulice ob igrišču  
Razširitev Ulice ob igrišču, ki vodi tudi mimo hotela Vivat in gostišča Šiftar je bil v sklopu 
programa za kmetijske trge objavljen javni razpis za izbiro izvajalca, ki je bil uspešno zaključen. 
Sama dela na terenu so se zaradi zimskega obdobja prenesla v naslednje leto. 
 

• Most v Noršincih 
Rekonstruiran je bil most preko Martjanskega potoka v Noršincih. V sklopu rekonstrukcije so 
bila izvedena rušitev dela obstoječega mostu, širitev voziščne konstrukcije in izgradnja 
obojestranskih hodnikov za pešce, ter dodatni krajni oporniki. Dno struge je bilo obloženo s 
kamnom. Širina vozišča rekonstruiranega mostu znaša cca 6,15 m, širina hodnikov za pešce pa 
1,20 m.  
 

 
Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO 
 
14039002  Spodbujanje in razvoj turizma 
 

• Prekomejna turistična platforma 
Februarja 2013 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju. Izvedba projekta je bila predvidena v 
letu 2013, vendar je zaradi zamud na izvajanju na ravni partnerstva izvedba prestavljena na leto 
2014. 
 

• Projekt »Mental Health« 
Projekt 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 se je izvajal več let. 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 projekta 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 Városi Gondozási 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. 
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Projekt je bil zaključen v letu 2012. V letu 2013 je bilo potrjeno zaključno poročilo vodilnega 
partnerja in izplačana sredstva ESRR. Kot nosilec projekta smo izvedli vse predvidene aktivnosti 
ter izpolnili cilje in pričakovane rezultate.   
 

• Javna razsvetljava Moravske Toplice 
Zgrajeni so bili štirje kandelabri od Kranjčeve ulice v smeri Levstikove ulice kompletno z vsemi 
gradbeno instalacijskimi deli. 
 

Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 

• Spremeniti črno v zeleno divja odlagališča (EGP) 
V letu 2013 smo nadaljevali z vzdrževanjem rezultatov projekta (saniranih divjih odlagališč) in 
izvedbo preventivnih ukrepov za reševanje problematike divjih odlagališč ter tako prispevali k 
zmanjšanju onesnaženosti človekovega okolja. V letu 2014 bomo nadaljevali z aktivnostmi.  
 

• Izgradnja zbirno sortirnega centra (CERO) Puconci  
V letu 2013 se je nadaljeval tudi projekt izgradnje regijskega Centra za ravnanje z odpadki v 
Puconcih  II faza - vir teh sredstev so namenska sredstva iz okoljske dajatve ter drugi viri 
proračuna, saj je občina skupaj z drugimi občinami pristala na sofinanciranje izgradnje 
navedenega centra z odpadki v Puconcih, ki se v veliki meri financira tudi iz Evropskih virov. 
Projekt izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Puconci je sestavni del Načrta razvojnih 
programov občine za leto 2013.  
 

II. faza se izvaja v dveh delih - etapah in sicer v 1. etapi je bila zaključena izgradnja širitve 
odlagališča CERO Puconci, v okviru katere je bil zgrajen tudi tlačni vod za odvajanje očiščenih 
izcednih vod v Puconski potok. Vrednost tega dela II. faze znaša 1.970.918,86 EUR z DDV. 
Izgradnjo 1. etape širitve so financirale občine sofinancerke (brez občin iz UE Lendava). 

 
Drugi del II. faze pa predstavlja izgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki Pomurje-II. 
faza (CERO Puconci- II. faza). Vrednost investicije znaša 22.945.359,44 EUR. 

V letu 2013 je občina v celoti pokrila zaračunani delež financiranja izgradnje Centra v višini 
48.059,47 EUR.  

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 
V skladu s potrebami, ki jih narekujejo novogradnje na območju občine, delno pa tudi pri 
gospodinjstvih, ki še niso priključena na kanalizacijsko omrežje, so bili izvedeni kanalizacijski 
priključki do hišnih kanalizacijskih jaškov. 
 

• Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav 
V letu 2013 se je nadaljevalo s sofinanciranjem izgradnje malih individualnih čistilnih naprav, kot 
jih definirajo veljavni predpisi, ki tudi določajo njihovo kontrolo in upravljanje.  
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• Čistilna naprava in kanalizacija Filovci 

V naselju Filovci se je pričelo z gradnjo čistilne naprave za čiščenje odpadne komunalne vode 
kapacitete 700 PE in fekalne kanalizacije v dolžini cca 5500 m. Čistilna naprava deluje na principu 
vpihovanja zraka. Prečiščena voda iz čistilne naprave odteka 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 petih letih. V letu 2013 so se izvajala groba gradbena dela na čistilni napravi in treh 
črpališčih, zgrajene je bilo cca 720 m gravitacijske kanalizacije in cca 1240 m tlačnega voda. 
 
 

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST  

 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 
 

• Asfaltiranje parkirišč Selo in Vučja Gomila  
Ob občinskih cestah v območju pokopališč sta bili asfaltirani parkirišči v Selu, velikosti 530 m2 in 
v Vučji Gomili v velikosti 610 m2. 
 

• Komunalni in drugi objekti po naseljih  
V letu 2013 je bila urejena fasada na vaško-gasilskem domu v Selu, občina je v projektu nastopila 
kot sofinancerka izvedenih del.  
 

16039001  Oskrba z vodo 
 

• Vodovodno omrežje Martjanci  
Za predvideno nadaljevanje rekonstrukcije vodovodnega omrežja v Martjancih je bila sklenjena 
pogodba za izgradnjo manjšega dela od preostale nedokončane sanacije vodovoda v Martjancih, v 
dolžini 300 m. Predvidena trasa sanacije poteka od kolesarske steze in se nadaljuje v območju za 
župniščem ter po ulici do hišne številke 93 a. Zaradi ureditve pravice graditi je bila izvedba 
preložena v naslednje leto. 
 

• Ostali vodovodi-sekundarni vodovodni kraki do priključkov 
 V letu 2013 je bila izvedena zamenjava sekundarnega kraka v Tešanovcih do rastlinjakov v 
dolžini cca 970 m, prestavitev vodovoda v Tešanovcih ob cesti za Mlajtince v dolžini cca 80 m. 
Poleg tega so bili zgrajeni manjkajoči krajši kraki do hišnih priključkov.  
 

• Pomurski vodovod 
V letu so bile s strani vodilne občine izvedene priprave na fizični začetek gradnje pomurskega 
vodovoda. Sama gradnja se je pričela v začetku leta 2014. V letu 2013 je občina poravnavala 
stroške določene v sofinancerski pogodbi, obsegajo stroške priprave investicijske dokumentacije, 
stroške vodenja in koordiniranja ter priprave celotnega projekta pomurskega vodovoda. 
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Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 

• Ultrazvočni aparat 
V letu 2013 je občina z ostalimi občinami sofinancirala nabavo ultrazvočnega aparata, ki se 
uporablja v Zdravstvenem domu Murska Sobota. Znesek sofinanciranja je bil predviden z 
rebalansom proračuna in realiziran v višini 1.076,69 EUR. 
 
Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
18029001 Nepremična kulturna dediščina 
 
Pod nepremično kulturno dediščino spada vzdrževanje, saniranje, zaščita, ohranjanje spomenikov 
- spomeniško kulturne akcije, postavitev spominskih obeležij. V okviru te postavke so se v 
proračunu zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture – 
kulturnih spomenikov ter kulturne dediščine.  
 

• Obnova vaškega zvonika Ratkovci 
V letu 2013 je bila izvedena obnova objekta nepremične kulturne dediščine in izvedba 
predvidenih krovsko kleparskih del s pokrivanjem zvonika in sanacijo fasade, s čimer se izboljšuje 
pogoje za razvoj zgodovinskega in kulturnega turizma na širšem območju Ratkovcev. Projekt je 
bil v letu 2013 uspešno zaključen. 
  
18059001 Programi športa 
Tako kot v preteklih letih je občina tudi v letu 2013 zagotavljala sredstva za investicijsko 
vzdrževanje in obnovo športnih objektov v skladu z javnim razpisom za področje športa. 
 

• Ureditev športne infrastrukture v Martjancih 
V letu 2013 je bil izveden tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje za tribune. Za te 
namene je bilo potrebno izvesti manjša preureditvena dela na nadstrešku oziroma strehi tribun 
(strelovod). 
 

• Športno rekreacijski center v Bogojini 
Na navedenem objektu je bila izdelana fasada, zunanja meteorna kanalizacija, elektro priključek in 
strelovod. Naročena so bila tudi dela na ureditvi kotlovnice (strojnih instalacij in opreme 
kotlovnice), ki niso v celoti izvedena.  

 
 
Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE 
 
 19029001 Vrtci 
 

• Vrtec v Moravskih Toplicah 
V letu 2013 so bila zaključena gradbeno obrtniška in instalacijska dela na objektu vrtca v 
Moravskih Toplicah, tako da je vrtec v mesecu septembru že obratoval. Z izgradnjo otroškega 
vrtca je zavod pridobil 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 
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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 zgrajena toplotna črpalka ter za dogrevanje nizkotemperaturni plinski kotel. Pretežno 
se prostori ogrevajo preko talnega ogrevanja, v manjšem delu in v nadstropju so druga grelna 
telesa. Prezračevanje objekta je preko centralnega klimata z avtomatsko regulacijo. Ob objektu je 
urejena travnata okolica ter parkirišča za zaposlene in stranke. Kompleks vrtca je ograjen. Izveden 
je bil tudi javni razpis za kuhinjsko opremo vrtca, ki se je zaradi pritožb ponudnikov nekoliko 
zavlekel in je bilo potrebno počakati na odločitev državne revizijske komisije. Le ta nam je 
odločitev o izbiri izvajalca dobave opreme potrdila mesecu marcu 2014.  

Moravske Toplice, marec 2013 
 
 
Pripravila: občinska uprava                   Župan: 
                 Alojz GLAVAČ, l.r. 
 
 


