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IV.  OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE MORAVSKE 
TOPLICE  V  OBDOBJU  2023 – 2027   

1 UVOD 

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in 
odraža politiko občine na področju investicijskih vlaganj za naslednjih pet let. 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 petih 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 petih 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 2021 - 2025 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) 
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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 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…). 
 
Projekti in programi se v načrtu razvojnih programov načrtujejo za celotno obdobje 
njihovega trajanja, s tem da se dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje 
ob vsaki spremembi proračuna (pri pripravi proračuna, spremembi proračuna ali 
rebalansa proračuna). 
V načrt razvojnih programov se uvrstijo tisti projekti in programi, ki so izvedljivi po 
pričakovani dinamiki in v celoti pokriti s predvidenimi oz. znanimi viri financiranja. 
Prednost pri zagotavljanju virov financiranja morajo imeti projekti in programi, ki so 
uvrščeni v načrt razvojnih programov in so že v izvajanju, preostanek sredstev pa se 
nameni za nove projekte. 
 
Načrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi proračuna. 
 
V procesu priprave načrta razvojnih programov se torej izhaja iz projektov, ki so že 
vključeni v NRP, kjer se najprej preveri, v kolikšni meri podatki iz veljavnega načrta 
financiranja ustrezajo dejanskemu stanju ter novim proračunskim okvirom. V nadaljnjih 
korakih je potrebno podatke uskladiti in jih prilagoditi razpoložljivim možnostim črpanja 
virov financiranja. Zatem se v NRP lahko uvrstijo tudi novi projekti, pri čemer je potrebno 
poleg opredeljenih prioritet upoštevati razpoložljive vire sredstev. 
Vrednost projekta, ki se vključi v predlog načrta razvojnih programov, mora zajemati 
oceno celotne vrednosti projekta z vsemi pričakovanimi  stroški oziroma izdatki za vso 
dobo trajanja izvedbe projekta, izražene v tekočih cenah ob upoštevanju dinamike, kot 
izhaja iz terminskega plana izvedbe projekta.  
Pogoji za uvrstitev projektov in programov v načrt razvojnih programov so: 

 usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, 
 izdelana dokumentacija skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, 
 predvidena izvedljivost projekta v predvidenem obdobju, 
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 v primeru projektov in programov, ki vsebujejo elemente državnih pomoči pa 
upoštevanje postopka po Zakonu o spremljanju državnih pomoči. 

 
V tem planskem obdobju so pred občino izjemno zahtevni investicijski projekti predvsem 
na področju varstva okolja - vodooskrbe, kanalizacij in cestne infrastrukture.  
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 
 
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0603 Dejavnost občinske uprave 
06039001 Administracija občinske uprave 
 
01,02,09,        Digitalizacija občine z uporabo digitalnih orodij 
OB078-21-000031 Transformacija javnih storitev občine z uporabo digitalnih orodij 
V naslednjih desetletjih se bo digitaliziralo vedno več področij in aktivnosti v naših 
življenjih. Odlašati z digitalizacijo pomeni zamujati priložnosti za gospodarstvo občine in 
življenje občanov. Menimo, da bi lahko z digitalizacijo prispevali k zmanjšani porabi in 
zmanjšanju stroškov ter pozitivno vplivali na okolje. Digitalizacija spodbuja gospodarstvo, 
kakovost življenja občanov in zadovoljstvo z občinskimi storitvami. 
Projekt prinaša pospešitev digitalne preobrazbe občine z uvajanjem novih digitalnih 
tehnologij, partnerstvi in vzpostavitvami ekosistemov.  
Sledimo cilju razvoja vzpostavitve in testiranje digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih 
področij pametnih mest in skupnosti, standardizacijo zbiranja podatkov in drugo.  
Predvideva se, da se bomo vključili v konzorcije občin in skupaj kandidirali na EU 
sredstva. Občine bodo lahko sodelovale v več konzorcijih, vendar ne za isto rešitev.  
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 
OB078-07-00002 Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev 
V investicijskih odhodkih na področju uprave so v letih 2023 in 2024 predvideni izdatki 
za nakup opreme in obsegajo stroške nabave opreme s ciljem modernizacije obstoječe in 
nadomestitve dotrajane opreme. V letih 2023 in 2024 se predvideva nadaljevanje s 
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posodobitvijo računalniške in programske opreme, ki je za vse večje potrebe po 
elektronski izmenjavi podatkov zastarela in dotrajana. Prav tako se planira nakup 
potrebne pisarniške opreme in druge opreme za potrebe občine in organov občine.  
 
07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
0703    Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč       
 
02,01,02, Nabava in vzdrževanje opreme 
OB078-07-00003 Opremljanje enot in štaba civilne zaščite 
Tudi v letu 2023 in 2024 ter v naslednjih letih so predvidena sredstva za nadaljnji nakup 
najnujnejše opreme. Prav tako se planira 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    
 
01,05,01,  Tekoče obnove in vzdrževanja objektov KS in društev 
OB078-07-00004  Tekoče obnove in vzdrževanje objektov KS in društev 
V letu 2023 in 2024 se predvideva nadaljnje sofinanciranje vzdrževanja in ureditve 
objektov v KS oziroma društvih, kot so gasilsko vaški domovi in drugi skupni objekti.  
 
03,01,01,02,  Sredstva za dejavnost Gasilske zveze in gasilskih društev 
OB078-07-00006  Sredstva za sofinanciranje nakupa opreme OGZ in društev 
V proračunu 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. 
 
03,01,01,04,  Sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil 
OB078-07-00006 Sredstva za sofinanciranje nakupa opreme OGZ in društev 
V letu 2023 in 2024 se v proračunu zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje nabave 
gasilskih vozil v skladu s Planom nabave manjših in večjih vozil za vsa PGD v občini do leta 
2040, ki je bil sprejet na Skupščini Gasilske zveze Moravske Toplice v mesecu marcu 2015.  
 
OB078-23-000062 Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Moravske Toplice 
V skladu s Planom nabave večjih vozil za vsa PGD v občini do leta 2040, ki je bil sprejet na 
Skupščini Gasilske zveze Moravske Toplice v mesecu marcu 2015, se v prihodnje 
predvideva sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Moravske Toplice. 
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03,02,01,  Sredstva požarnega sklada 
OB078-07-00007 Sredstva požarnega sklada 
Požarni sklad, ki se financira iz sredstev požarne takse namenja pridobljena sredstva za 
sofinanciranje nakupa nove gasilske opreme v skladu s kriteriji sofinanciranja.  
 
11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 

 
1102  Program reforme kmetijstva in živilstva 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 
042,01,12, Obnova večnamenskih objektov in infrastrukture za razvoj vasi 
OB078-07-00002 Obnova večnamenskih objektov in infrastrukture za razvoj vasi 
Predvideva se obnova večnamenskih objektov in infrastrukture za razvoj vasi v Občini 
Moravske Toplice. Vključena je tudi priprava projektnih dokumentacij in prijava na 
razpise ministrstev. Projekt zajema obnovo vaških domov, ureditev jeder vasi in javnih 
površin ter izgradnjo pripadajoče komunalne, prometne in ostale infrastrukture z 
namenom zagotoviti enakovrednejše pogoje bivanja na podeželskih območjih. 
 
OB078-21-000013  Ureditev centra v Prosenjakovcih 
Ureditev centra v Prosenjakovcih je predvidena za območje, ki leži med Ratkovskim potok 
in državno cesto Berkovci – Kobilje ob zadružnem domu Prosenjakovci. Z ureditvijo se 
predvideva ureditev dostopov do privat objektov, dostop do zadružnega doma, 
počivališče, parkirišče za cca. 5 avtomobilov in invalidsko parkirno mesto, odvodnja vseh 
utrjenih površin, ureditev struge potoka s prepusti in ureditev razsvetljave območja. V 
lanskem letu je bil izdelana podlaga za pripravo projektne dokumentacije in naročena 
izdelava projekta za izvedbo. Območje ureditve centra v Prosenjakovcih bo usklajeno z 
dokumentacijo ureditve ceste in pločnika. Njegova izgradnja se predvideva po ureditvi 
državne ceste in dograditvi pločnika.  
Dokončanje projektne dokumentacije je leto 2023, izvedba – ureditev centra pa v obdobju 
2025-2026 oz. glede na aktivnosti pri ureditvi državne ceste skozi naselje Prosenjakovci. 
Za investicijo je načrtovano sofinanciranje iz EU sredstev, v kolikor bodo ustrezni razpisi 
EU – EKSRP v novem programskem obdobju.  
 
11029003  Zemljiške operacije 

042,01,05,  Agromelioracije 
OB078-07-00002 Agromelioracija Martjanci-Noršinci 
Namen izvedbe agromelioracije s komasacijo v Martjancih in Noršincih 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 naseljih Martjanci in Noršinci upočasnjuje obdelavo kmetijskih površin in 
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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. Racionalizacija kmetijske proizvodnje na podlagi izvedene agromelioracije s 
komasacijo bo spodbudila razvoj kmetijske dejavnosti ter vplivala na širši gospodarski 
razvoj. 
 
OB078-23-00065  Agromelioracije s komasacijo 
Razdrobljenost in majhnost kmetijskih zemljišč predstavlja enega izmed ključnih 
problemov izvajanja kmetijske dejavnosti v nekaterih k.o. na območju občine Moravske 
Toplice. Kmetijskim gospodarstvom onemogoča optimizacijo kmetijske proizvodnje in 
zvišuje stroške pridelave. Agromelioracije s komasacijo združujejo kmetijska zemljišča v 
večje lastniške kose, prav tako se urejajo dostopne poti, odvodnjavanje in propusti, 
odstranjuje zarasti in navaža rodovitna zemlja. S tem se izboljšuje kvaliteta kmetijskih 
zemljišč, racionalizira kmetijska proizvodnja, povečuje pridelek na kmetijskih površinah 
in prihodki iz kmetijske dejavnosti. Izvedba agromelioracij s komasacijo bodo vplivale 
tudi na razvoj komplementarnih dejavnosti in na širši gospodarski razvoj v občini 
Moravske Toplice. 
 
1104  Gozdarstvo 
11049001  Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 
045,01,03,  Vzdrževanje gozdnih ceste 
OB078-07-000017  Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 
Vzdrževanje gozdnih cest v obdobju 2023-2027 se bo odvijalo po že utečenem 
programu, ki ga pripravi in koordinira Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota 
Murska Sobota. 
Načrtovana sredstva v načrtu razvojnih programov so uvrščena na podlagi prejetih 
sredstev iz naslova pripadajoče koncesnine, ki pa je namenski prihodek občine, del 
sredstev za vzdrževanje gozdnih cest pa je sofinancirano s strani pristojnega Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi Operativnega izvedbenega programa 
vzdrževanja gozdnih cest, ki ga izdela in nato spremlja dela izvajalcev del ter prevzame 
opravljena dela pristojen Zavod. 
 
12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 
1206  Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
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043,01,  Energetska sanacija javnih stavb v Občini Moravske Toplice 
OB078-15-000004  Energetska sanacija javnih stavb v Občini Moravske Toplice 
Energetska sanacija (javnih) stavb je potrebna pri energetsko potratnih stavbah, ki imajo 
veliko toplotne izgube (toplotne izgube lahko pri slabo toplotno izoliranih stavbah 
pomenijo približno polovico vse potrebne toplotne energije). Prenova starejših stavb z 
dotrajanim termičnim ovojem in energetskimi sistemi je zahtevna, a se investicija izplača, 
saj so po izvedbi energetske sanacije stavbe prihranki energije znatni in bistveno boljši 
bivalni pogoji. Energetska prenova stavb vključuje izboljšanje energijske učinkovitosti 
ovoja stavbe, toplotno izolacijo zunanjih sten, zamenjavo oken, toplotno izolacijo 
podstrešja in strehe, prenovo ogrevalnega sistema in vgradnjo sistema za prezračevanje 
z rekuperacijo odpadne toplote. 

Za morebitno investicijo je načrtovano sofinanciranje iz EKO sklada.  
 
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 
045,01,05  Sanacija plazov 
OB078-11-000020  Sanacija plazov 
Predvidena je sanacija manjših zemeljskih plazov ob ali na cestni infrastrukturi. 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, opornimi zidovi in podobno.  
 
045,02,02  Obnova LC po programu 
OB078-07-00019  LC in JP v M.Topl., V.G., Andrej., Selo, Krnci, Bog., Filov., Seb.,… 
Nezahtevne obnovitve občinskih cest obsegajo ureditev odvodnje ter sanacijo zgornjega 
ustroja skupaj z enoslojnim asfaltom in se izvajajo v tistih naseljih, kjer se ugotovi, da so 
sanacije oz. obnove najbolj potrebne. Za navedena dela načrtujemo sredstva čez celotno 
načrtovano obdobje v ocenjeni vrednosti glede na dosedanje izkušnje.  
 
OB078-10-000004  Cesta Bogojina – Vučja Gomila  
Ureditev lokalne ceste LC 265071 Bogojina – Vučja Gomila je predvidena po že 
pripravljeni dokumentaciji od križišča javne poti JP765472 Vršič – Vučja Gomila, skozi 
območje brez poselitve med kmetijskimi obdelovalnimi površinami do Hakovega brega. 
Na trasi je bil zgrajen most čez Bogojanski potok. 
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Aktivnosti, ki so predvidene za obdobje 2023-2027 so nadaljevanje urejanja lastniških 
razmerij – pridobivanje zemljišč in po ureditvi le-tega bi se pristopilo k rekonstrukciji 
ceste. Rekonstrukcija ceste je kot asfaltiranje vozišča v širini 4,00 m z obojestranskimi 
bankinami in pripadajočimi elementi za odvodnjavanje ceste in zalednih voda. 
 
OB078-10-000006  Rekonstrukcija ceste Krnci JP765781 
Javna pot JP765781 Krnci-šolski breg poteka po serpentini do lokalne ceste v Andrejcih 
LC 265111 Sebeborci-Bedenik-Kančevci. Dolžina javne poti znaša cca 800 m, od tega je le 
stran v Andrejcih v asfaltni izvedbi, ostali daljši del, ki je je predmet rekonstrukcije, pa je 
v gramoznem stanju z urejenimi pripadajočimi obcestnimi jarki. V sklopu rekonstrukcije 
ceste je predvidena sanacija gramoznega nosilnega sloja in asfaltiranje z enoslojnim 
asfaltom (širina vozišča 3,00 m z obojestranskimi bankinami), z razširitvami v krivinah 
ter zaradi specifičnosti terena odvodni jarki in kanali z vmesnimi elementi umirjanja toka 
meteorne vode. Rekonstrukcija ceste je predvidena za leto 2024. 
 
OB078-10-000009  Cesta s pločnikom in JR Prosenjakovci 
Investicija obsega rekonstrukcijo državne ceste Berkovci - Kobilje, regionalne ceste III. 
reda, R3-724/4210 skozi naselje Prosenjakovci z gradnjo dveh nadomestnih mostov čez 
Ratkovski potok in gradnjo enostranskega pločnika z javno razsvetljavo. Za investicijo je 
bila v letu 2022 novelirana projektna dokumentacija s strani Direkcije RS za 
infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI). Skupna dolžina rekonstrukcije meri 1470 m in je po 
dokumentaciji razdeljena v tri etape. Trenutno je v teku odmera zemljišč za potrebe 
izgradnje pločnikov, sledili bodo odkupi zemljišča s strani DRSI. Vzporedno je občina 
morala pripravi načrt obnove vodovoda na podlagi podanih projektnih pogojev s strani 
upravljavca vodovoda, katerega gradnja - obnova bo sledila terminskemu planu 
rekonstrukcije ceste z izgradnjo pločnika in cestne razsvetljave.  
 
OB078-10-000010  Pločnik z JR Fokovci 
Ob državni cesti R3-725 Fokovci – Prosenjakovci odsek 5668 skozi naselje Fokovci je 
predvidena dograditev - izgradnja enostranskega pločnika z javno razsvetljavo. V 
območju pokopališča je predviden oporni zid za zadrževanje brežine pokopališča. 
Projektirana dolžina pločnika meri cca 1445 m s širino 1,5 m. Predvidena je tudi 
preureditev neustreznega priključka lokalne ceste LC 265171 Fokovci – Ratkovci na 
državno cesto R3-725/5668. Pločnik je višinsko ločen od vozišča državne ceste. Na 
podlagi novelacije projektne dokumentacije so v zaključni fazi odkupi zemljišč, sledi 
odmera zemljišč. Investicija se bo realizirala po sklenitvi dogovora z DRSI o vzporednem 
izvajanju rekonstrukcije državne ceste in dograditve pločnika z javno razsvetljavo. 
 
OB078-11-000003  Pločnik z JR Ivanci 
Skozi naselje Ivanci je predvidena investicija, ki bo obsegala izgradnjo enostranskega 
pločnika z javno razsvetljavo ob lokalni cesti LC269071 v Ivancih, v dolžini 718 m. Širina 
pločnika bo 1,5 m. Pločnik bo višinsko ločen od vozišča. V delu projektiranega pločnika se 
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nahaja tudi dotrajano vodovodno omrežje, ki ga bo potrebno pred ali v sklopu gradnje 
pločnika tudi obnoviti.  V zaključni fazi je urejanje lastniških razmerij. Na posameznih 
odsekih se je v času urejanja lastniških razmerij izkazala potreba po spremembi projektne 
dokumentacije z ponovno umestitvijo avtobusnega postajališča in umirjevalnih otokov na 
začetku in koncu vasi Ivanci. Na mestih vstopa/izstopa v naselje oz. iz naselja sta 
predvidena umirjevalna otoka.    
 
OB078-12-000035  Selo - rekonstrukcija ceste JP 766261 
Predvidena je ureditev dela javne poti JP766261 na trasi od občinske ceste Tešanovci-
Selo v dolžini cca 950 m in širino vozišča 3,0 m. Kjer to ne bo možno izvesti, bo ob 
upoštevanju minimalnih tehničnih pogojev potrebno določiti nov potek ceste in temu 
primerno so se uredila lastniška razmerja. Na podlagi projektne dokumentacije se je 
izvedla odmera in v teku je ureditev lastništva. V sklopu ureditve se bo izvedla ustrezna 
voziščna konstrukcija z asfaltno prevleko in odvodnjavanje z obcestnimi jarki.  
 
OB078-17-000014  Ceste Lončarovci 
Predvidena je ureditev kategoriziranih cest v Lončarovcih, ki obsega ceste JP766501, 
JP766511, JP766494, JP766495 in JP766496. Skupna dolžina predvidenih rekonstrukcij 
meri cca 965 m s širino vozišča 3,0 m. Po izgradnji vodovoda se bo pristopilo k urejanju 
cest. 
 
OB078-17-000015  Preplastitev ceste Ivanovci - Kančevci 
Rekonstrukcija lokalne ceste LC26511 Sebeborci-Bedenik-Kančevci na odseku med 
Ivanovci in Kančevci v dolžini cca 2700 m obsega obnovo asfaltne površine. Poškodovani 
deli ceste se sanirajo in skupaj s preostalim delom ceste na novo asfaltirajo. 
Rekonstrukcija lokalne ceste se bo izvajala po izvedbenem načrtu, na podlagi pregleda in 
analize stanja ceste. 
 
OB078-17-000017  Rekonstrukcija ceste Krnci JP 765771 (proti pokopališču) 
Javna pot JP 765771 vodi od naseljenega dela vasi Krnci do njihovega pokopališča. Dolžina 
predvidene rekonstrukcije javne poti meri  cca 800 m, s predvideno urejeno širino vozišča 
3 m z obojestranskimi bankinami in pripadajočimi elementi odvodnjavanja. V sklopu 
rekonstrukcije je predvidena sanacija voziščne konstrukcije z enoslojnim asfaltom ter 
ureditev odvodnih jarkov. Proti koncu leta 2022 se je pristopilo k pridobitvi idejne 
zasnove za ureditev poti, saj bo pred rekonstrukcijo potrebno zagotoviti ustrezno širino 
zemljišč za potrebe občinske javne poti.  
 
OB078-17-000027  Sanacija Kratke ulice in Levstikove ulice v Moravskih Toplicah 
Levstikova in Kratka ulica imata vozno površino v slabem stanju. Je polna manjših 
posedkov in je bila zasilno že večkrat sanirana z zalivanjem razpok. V letu 2020 je bila 
izvedena ločitev meteorne kanalizacije od komunalne, kar je še poslabšalo voziščno 
konstrukcijo. Za trajnejšo rešitev je potrebno izvesti celotno rekonstrukcijo obeh ulic z 
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obojestranskim oz. enostranskim pločnikom. Preplastitev cestišča, zamenjava dotrajanih 
in poškodovanih robnikov in preplastitev površin za pešce. Dolžina rekonstrukcije znaša 
700 m. 
 
OB078-17-000028  Ureditev dela ceste v Lešču z odcepom 
Na delu ceste, ki je v preteklosti izostal iz sanacijskih del, je predvidena delna širitev ceste 
z  zasipom jarka in gradnjo meteorne kanalizacije do iztoka v vodotok. Dolžina dela ceste 
je cca 100 m, dolžina kanalizacije se opredeli s projektno dokumentacijo. 
 
OB078-19-000006  Ceste v Sebeborcih  
Za rekonstrukcijo poškodovanih občinskih javnih poti v naselju Sebeborci je pripravljena 
dokumentacija za izvedbo. Rekonstrukcija bo obsegala sanacijo že dotrajanih asfaltiranih 
odcepov občinskih javnih poti z ureditvijo odvodnje in javne razsvetljave ( JP 765551 od 
mostu do JP 765571, JP 765571 Podžlake – Skaličev breg, JP 765561 Matajova graba, JP 
765631 Sebeborci – Muzga in JP 765581 Skaličev breg 95D, do komunalnega črpališča 
Podžlaki). Javne poti se bodo rekonstruirale v skupni dolžini cca 1,3 km, v širini cestišča 
3.00 m z obojestranskimi bankinami v širini 0.50 m. Glede na ugotovitve stanja spodnjega 
ustroja v času gradnje, se spodnji ustroj sanira po potrebi, lokalne sanacije. Asfaltni sloj se 
predvidi debelini 6 cm. Obnovi se odvodnja. Vzporedno bo na določenih odcepih potekala 
sočasna gradnja s strani Elektra Maribor, OE Murska Sobota. Elektro Maribor bo obstoječe 
zračno omrežje prestavil v zemljo, kar povzroči vzpostavitev javne razsvetljave na 
samostojnih stebrih, kot investicijo s strani občine. 
 
OB078-19-000008  Cesta Martjanci proti črpališču (parc.št. 1117/3) 
Ob novo urejeni javni poti v lanskem letu se predvideva ureditev - dograditev površine za 
pešce, nivojsko in ureditev javne razsvetljave. Projektna dokumentacija je v pripravi. 
 
OB078-19-000025  Ceste v Ivanovcih 
Javne poti po naselju Ivanovci so poškodovane in dotrajane. V naslednjih letih bo potrebna 
sanacija posameznih odcepov, kjer bo poleg sanacije cestišča potrebno urediti še 
elemente odvodnjavanja (odprti obcestni jarki, kanalete,….).    
 
OB078-19-000029  Ceste v Fokovcih 
Po izgradnji manjkajočega vodovodnega omrežja v sklopu izgradnje II. faze pomurskega 
vodovoda se bodo urejale javne poti in lokalna cesta na lokacijah, kjer je potekala 
izgradnja. Občinske ceste se bodo rekonstruirale v enakih cestnih gabaritih kot so bile 
pred izgradnjo vodovoda, uredili se bodo elementi odvodnjavanja, čiščenje in profiliranje 
obcestnih odprtih jarkov, po potrebi izvedba s kanaletami. 
 
OB078-19-000030  Selo – rekonstrukcija dela ceste JP766301 
Predvidena je ureditev dela javne poti JP766301 na trasi od igrišča do zavijanja proti 
Vršiču v dolžini cca 530 m in maksimalno širino (min. 3,00 m) vozišča z bankinami. Kjer 
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predvidene širine ne bo možno izvesti, se le ta prilagodi obstoječem stanju. Pripravila se 
bo projektna dokumentacija, ki bo med drugim pokazala tudi ali cestni svet zadostuje 
predvidenim gabaritom ceste ali je potrebno urediti lastniška razmerja na trasi. 
 
OB078-20-000003  Ureditev dela ceste v Kančevcih – parc.št.2402 
Predvidena je ureditev dela ceste na parceli 2402, k. o. Kančevci, na odseku od lokalne 
ceste do meje s sosednjo občino. Gradnja obsega ureditev zgornjega gramoznega sloja in 
asfaltiranje z enoslojnim asfaltom z ureditvijo odvodnjavanja. Predvidena dolžina meri 
cca 700 m, s širino asfaltne površine minimalno 3 m. Predhodno se preveri lastništvo, 
obstoječi potek poti in površina potrebna za ureditev poti in odvodnje na podlagi 
izvedbenega načrta. 
 
OB078-20-000009  Preplastitev cest v notranjosti naselja Filovci 
Po izgradnji vodovodnega omrežja v sklopu izgradnje II. faze pomurskega vodovoda se 
bodo urejale občinske ceste po naselju Filovci v dolžini cca 10 km. Občinske ceste se bodo 
rekonstruirale v enakih cestnih gabaritih kot so bile pred izgradnjo vodovoda, uredili se 
bodo elementi odvodnjavanja, čiščenje in profiliranje obcestnih odprtih jarkov, po potrebi 
izvedba s kanaletami ali meteorno kanalizacijo. 
 
OB078-20-000010  Ureditev dostopne ceste v Berkovcih parcela št. 548/2 k.o. Berkovci 
Cestni odsek je dejansko daljši priključek do stanovanjskih objektov in poteka po 
zemljiščih v k.o. Berkovci s parc. št. 548/2, od novo urejenega parkirišča pri gasilskem 
domu Berkovci do HŠ16. Dolžina znaša 90 m s predvideno širino asfalta 2,5 m in 
obcestnim jarkom. Ureditev obsega delno sanacijo zgornjega gramoznega ustroja, ter 
asfaltiranje z enoslojnim asfaltom. 
 
OB078-21-000015  Rekonstrukcija Ulice na Bregu v Moravskih Toplicah 
Predvidena je rekonstrukcija Ulice na Bregu (265381) v dolžini 700 m od JP 765351 do 
LC 265051 – Dolga ulica. Celostna rekonstrukcija ulice bo obsega ureditev ceste s površino 
za pešce, odvodnjavanje, obnovo javne razsvetljave in mostu. Projektna dokumentacija bo 
prikazala vso ureditev ulice, tudi ureditev potrebnega lastništva.  
 
OB078-21-000016  Ureditev ceste na pokopališče Bukovnica 
Na pokopališče v naselju Bukovnica vodi makadamska pot, ki nima urejenega lastništva 
in kategorizacije občinske ceste, javne poti. Pred izgradnjo asfaltirane poti se bo uredilo 
lastništvo. 
 
OB078-21-000020  Rekonstrukcija javne poti Bogojina JP 765451 
Rekonstrukcija javne poti JP 765451 Bogojina – Trnavski breg se bo urejala celostno, v 
smislu sanacije ceste, odvodnih elementov in ostale gospodarske javne infrastrukture. 
Rekonstrukcija javne poti JP 765451 Bogojina – Trnavski breg bo zajemala sanacijo 
obstoječe asfaltirane javne poti v dolžini 700 m, ki je poškodovana in dotraja. 
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Rekonstrukcija javne poti se bo izvajala po izvedbenem načrtu, na podlagi pregleda in 
analize stanja ceste. Vzporedno se bo uredila odvodnja z odprtimi obcestnimi jarki in na 
določenih odsekih z meteorno kanalizacijo.  
 
OB078-21-000023  Rekonstrukcija javne poti Bogojina – Čereg JP 765462, 765471 
Rekonstrukcija javne poti JP 765462 Bogojina – Karpati in JP 765471 Vučja Gomila – 
Karpati – Bogojina je predvidena sanacija obstoječe javne poti, ki je poškodovana in 
dotrajana. Povrh vsega pa se bo po njej nadaljevala izgradnja komunalne kanalizacije, ki 
bo stanje še poslabšala. K sanaciji se bo pristopilo po izgradnji komunalne kanalizacije. 
Rekonstrukcija obeh javnih poti se bo izvajala po izvedbenem načrtu, na podlagi pregleda 
in analize stanja ceste. Vzporedno se bo uredila odvodnja z odprtimi obcestnimi jarki in 
na določenih odsekih z meteorno kanalizacijo.  
Na delu, ki tangira na območje Čereg v dolžini cca 210 m, je v preteklosti bil izveden prikaz 
parcelnih mej, nakar se je pokazalo, da občinska javna pot poteka delno tudi po zasebnih 
parcelah in bo predhodno potrebno urediti še lastništvo javne poti na podlagi 
izvedbenega načrta. 
 
OB078-21-000043  Ureditev križišča v naselju Bogojina 
Na državni cesti R2-442, odsek št. 1318 Martjanci – Dobrovnik, od km 7+950 do km 8+550 
v naselju Bogojina je predvidena rekonstrukcija štirikrakega križišča v križišče s krožnim 
prometom. Obenem se prilagodi vsa ostala gospodarska javna infrastruktura. Na vhodu 
in izhodu v naselje se bosta izvedla otoka za umirjanje prometa in ureditev para 
avtobusnih postajališč. V območju obdelave poteka obstoječi vodovod, ki se bo obnovil in 
lastniki objektov bodo prevezani preko novih vodomernih jaškov na novo linijo vodovoda. 
Leta 2020 je bil podpisan sofinancerski sporazum med RS, Direkcijo za infrastrukturo in 
občino, izvajalec del je izbran in sledi izvedba v letošnjem letu. 
 
OB078-23-000003  Ceste Vučja Gomila 
V naselju Vučja Gomila so javne poti in lokalna cesta v dotrajanem in poškodovanem 
stanju, ki so potrebne rekonstrukcije, nekatere so v slabem vremenu težko dostopne in 
prevozne. So pa še odseki, ki niso asfaltirani.  
Rekonstrukcija javnih poti ( JP 766011 Vučja Gomila – skozi vas ( do HŠ 138), javna pot iz 
smeri Bogojina (križišče nad mostom) do Küzmovega brega, odsek ceste križišče (nekoč 
Gutman Olga) do Zrinskovega brega se bo izvajala na podlagi pregleda in analize stanja 
cest ter po potrebi izvedbenega načrta. Vzporedno se bo urejala odvodnja z odprtimi 
obcestnimi jarki.  
 
OB078-23-000004  Ceste Motvarjevci 
V naselju Motvarjevci je več manjših odsekov občinskih poti, ki vodijo do stanovanjskih 
objektov, ki so predvideni za asfaltiranje. Odseki so dolžine do 125 m, ki se bodo asfaltirali 
v širini 2,60 m do 3,00 m in ustrezno ureditvijo odvodnih elementov. Javna pot 765731 
Motvarjevci 43 se bo sanirala kot gramozirana javna pot. 
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OB078-23-000005  Cesta Prosenjakovci s parkiriščem – mimo pokopališča 
Pokopališče Prosenjakovci je locirano ob javni poti JP 766431 Prosenjakovci – 
pokopališče, ki je v gramoziranem stanju. Predvideva se rekonstrukcija ceste JP 766431 
in poti na parceli 2720 k. o. Prosenjakovci v asfaltni izvedbi v skupni dolžini 350 m z 
ureditvijo parkirišča za 20 osebnih avtomobilov ob vodohramu Prosenjakovci. 
Predvidena rekonstrukcija in ureditev se bosta izvajali na podlagi projektne 
dokumentacije, urejenega lastništva.  
 
OB078-23-000014  Ceste Lukačevci 
Za javno pot v Lukačevcih se predvidena sanacija obstoječe asfaltirane občinske poti v 
enakih gabaritih kot so sedanje in ureditev ceste do stanovanjskega objekta HŠ10a.  
 
OB078-23-000015  Obvozna cesta Bogojina 
Obvozna cesta Bogojina je predvidena od državne ceste R2-442, odsek št. 1318 Martjanci 
– Dobrovnik na relaciji Bogojina – Filovci in do lokalne ceste LC 010033 Bogojina – 
Motvarjevci ob melioracijskem jarku parc. št. 5381/1 k. o. Bogojina. Obvozna cesta se bo 
pravokotno priključevala na lokalno cesto na eni strani in na državno cesto na drugi 
strani, dolžina znaša 650 m. Obvozna cesta bo naselje Bogojina razbremenila prometa, ki 
prihaja iz Bukovniške smeri. 
 
OB078-23-000016  Cesta Čikečka vas - Prosenjakovci 
Javna pot JP 766731 Prosenjakovci – Čikečka vas se bo uredila v dolžini cca 200 m od 
lokalne ceste LC 265151 Selo – Motvarjevci, naselje Čikečka vas z mostom čez potok 
parc.št. 4106/2 k.o. Čikečka vas. Odsek ceste se predvideva v asfaltni izvedbi z 
obojestranskimi bankinami in elementi odvodnje. Od mostu naprej se uredi gramozirana 
cesta z obnovo obcestnih jarkov, predhodno pa se pregleda lastništvo, saj se ugotavlja, da 
na odsekih cesta poteka izven parcele, ki je v lasti občine in bi naj bo njej potekala 
predmetna cesta. 
 
OB078-23-000017  Preplastitev ceste Ivanci 
Po obnovi vodovoda, dograditvi površine za pešce in ureditve javne razsvetljave bo 
potrebno izvesti preplastitev ceste skozi naselje Ivanci. Predviden je pregled obstoječe 
voziščne konstrukcije in na podlagi pregleda se bo po potrebi pristopilo k sanaciji 
spodnjega ustroja ceste ali lokalno ali odsekov. Pregled obstoječe voziščne konstrukcije 
bo viden in pregledan v času dograditve površine za pešce. Preplastitev je predvidena z 
dvoslojnim asfaltom. 
 
OB078-23-000018  Ceste Prosenjakovci 
V naselju Prosenjakovci je več manjših odcepov javnih poti in poti med kmetijskimi 
zemljišči, ki so potrebne ureditve ali cestišča ali elementov odvodnjavanja (JP 766371, 
parc. št. 2337/2 in 2336/2 k. o. Prosenjakovci,  JP 766401, mimo HŠ 51,…). 
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OB078-23-000020  Ceste Središče 
V naselju Središče je nekaj manjših odcepov javnih poti, ki so potrebne ureditve ali 
cestišča ali elementov odvodnjavanja, ali še niso bile asfaltirane. To so odcepi do HŠ 35, 
HŠ 29, ureditev parcele ceste št. 2824 k.o. Središče do naselja Domanjševci v sosednji 
občini. Asfaltiranje se uredi v širini, ki jo dopušča cestni svet, saj skoraj vsi odcepi 
tangirajo do stanovanjskih objektov. Parcela št. 2824 še uredi v gramozirani obliki z 
urejenimi odprtimi obcestnimi jarki, na podlagi pregleda in dogovora s krajevno 
skupnostjo Središče. 
 
OB078-23-000021  Pločnik Bogojina 
Ob javni poti JP 766711 Bogojina – skozi vas od križišča z državno cesto R2-442, odsek št. 
1318 Martjanci – Dobrovnik do križišča v vasi Bogojina LC 265071 Bogojina – Vučja 
Gomila se uredi po levi strani površina za pešce in temu se prilagodi javna razsvetljava na 
podlagi predhodno pripravljene projektne dokumentacije. Pločnik se uredi izven nivojsko 
v maksimalni širini kot bo dopuščal cestni svet po projektni dokumentaciji. 
 
OB078-23-000022  Ceste Bogojina 
V naselju Bogojina v spodnjem delu so še odcepi, ki predstavljajo dostope do 
stanovanjskih objektov v drugi vrsti. K ureditvi takšnih odsekov se pristopi po predhodni 
ureditvi lastništva. Sanacija javnih poti pa bo potrebna po zgornjem delu Bogojine, kjer so 
javne poti JP 765471, JP 765473…, z ureditvijo elementov odvodnjavanja.  
 
OB078-23-000033  Ureditev ceste Bukovnica 
Po izgradnji vodovodnega omrežja v sklopu izgradnje II. faze pomurskega vodovoda se 
bodo postopoma urejale javne poti v naselju Bukovnica. Občinske ceste se bodo 
rekonstruirale v enakih cestnih gabaritih, kot so bile pred izgradnjo vodovoda, uredili se 
bodo elementi odvodnjavanja, čiščenje in profiliranje obcestnih odprtih jarkov, po potrebi 
izvedba s kanaletami. 
 
OB078-23-000040  Izgradnja pločnika ob novi ulici do ŠRC Martjanci 
Ob novi ulici oz. ob javni poti JP 766753 do ŠRC Martjanci je predviden pločnik v dolžini 
130 m v asfaltni izvedbi in izvennivojsko.  
 
OB078-23-000055  Cesta LC 265091 Sebeborci – Krnci – Bokrači  
Lokalna cesta LC 265091 Sebeborci – Krnci – Bokrači je na posameznih odsekih 
poškodovana. Predvideno je urejanje najbolj poškodovanega odseka na relaciji od naselja 
Krnci proti turistični kmetiji v naselju Bokrači. Z občino Puconci se sklene dogovor glede 
sanacije in prevzema finančnih obveznosti. Lokalna sanacija bo zajemala sanacijo celotne 
vozišče konstrukcije in pripadajočih elementov odvodnjavanja na podlagi skupnega 
ogleda terena s predstavniki sosednje občine. 
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OB078-23-000057  Ureditev JP 766331 odsek Paserove grabe - Piščava 
Predvidena je ureditev dela javne poti JP766331 na trasi od asfaltiranega dela ceste v 
Paserovih grabah do občinske ceste, ki vodi iz Sela v Čikečko vas v dolžini cca 1600 m in 
širino voznega pasu 3,0 m. Kjer to ne bo možno izvesti, bo ob upoštevanju minimalnih 
tehničnih pogojev potrebno določiti nov potek ceste in temu primerno urediti tudi 
lastniška razmerja. V sklopu ureditve bo urejeno odvodnjavanje, gramoziranje in v 
manjšem delu preplastitev z enoslojnim asfaltom. Podlaga za urejanje bo izvedbeni načrt.  
 
045,02,07 Sanacija cestnih objektov in propustov 
OB078-12-000012  Sanacija cestnih objektov in prepustov 
Skozi celotno načrtovano obdobje načrtujemo manjše sanacije cestnih objektov in 
prepustov na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah, ki jih glede na stanje 
po zimskem obdobju predlaga vzdrževalec občinskih cest in ne spadajo pod redna 
vzdrževalna dela. 
 
OB078-23-000030  Ureditev mostu Pordašinci – Čikečka vas 
Sanacija mostu na javni poti JP 766101 Pordašinci – Čikečka vas je dotrajan in statično 
vprašljivo ustrezen za prehajanje danes težke kmetijske mehanizacije in drugega 
prometa. Obstoječi most se nahaja na parceli št. 387 k.o. Pordašinci na Ratkovskem 
potoku. Po kategorizaciji urejanja vodotokov spada v razred 1 – 2, zato potrebujemo 
projektno dokumentacijo za urejanje, sanacijo ali obnovo mostu. Na podlagi terenskega 
ogleda, posnetka obstoječega stanja, izdanih projektnih pogojev Direkcije RS za vode se 
bo pokazalo kakšna vrsta ureditve mostu bo potrebna.  
 
OB078-23-000031  Ureditev mostu na Sebeborskem potoku (proti pokopališču) 
Sanacija mostu na lokalni cesti LC 265101 Sebeborci – odsek Krnci je dotrajan in statično 
vprašljivo ustrezen most, preko katerega se vozijo vozila vseh kategorij.  Obstoječi most 
se nahaja na parceli št. 2242 k.o. Sebeborci po podatkih ARSO na Andrejskem potoku. Po 
kategorizaciji urejanja vodotokov spada v razred 1 – 2, zato potrebujemo projektno 
dokumentacijo za urejanje, sanacijo ali obnovo mostu. Na podlagi terenskega ogleda, 
posnetka obstoječega stanja, izdanih projektnih pogojev Direkcije RS za vode se bo 
pokazalo kakšna vrsta ureditve mostu bo potrebna.  
 
OB078-23-000032  Most Prosenjakovci pri vrtcu 
Na javni poti JP 766401 Prosenjakovci – vrtec je na Ratkovskem potoku mosta 
konstrukcija, ki je dotrajana, neustrezne širine, saj nima samostojne površine za pešce. 
Obstoječi most se nahaja na parceli št. 3317/2 k. o. Prosenjakovci na Ratkovskem potoku. 
Po kategorizaciji urejanja vodotokov spada v razred 2 – 3, pa kljub temu potrebujemo 
projektno dokumentacijo za urejanje, sanacijo ali obnovo mostu. Na podlagi terenskega 
ogleda, posnetka obstoječega stanja, izdanih projektnih pogojev Direkcije RS za vode se 
bo pokazalo, kako se bo točkovno objekt na lokaciji uredil.   
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OB078-23-000047  Obnova mostu Čikečka vas - Motvarjevci 
Sanacija mostu na lokalni cesti LC 265151 Čikečka vas - Motvarjevci je potreben pregleda 
in sanacije, saj dnevno čez njega prehaja težka kmetijska mehanizacija in ves ostali cestni 
promet. Obstoječi most se nahaja na parceli št. 4375 k.o. Čikečka vas na Kobiljanskem 
potoku. Po kategorizaciji urejanja vodotokov spada v razred 2 – 3, zato potrebujemo 
projektno dokumentacijo za urejanje, sanacijo ali obnovo mostu. Na podlagi terenskega 
ogleda, posnetka obstoječega stanja, izdanih projektnih pogojev Direkcije RS za vode se 
bo pokazalo, kakšna vrsta ureditve mostu bo potrebna.  
 
 045,02,99  Dokumentacija za ceste 
OB078-07-000028  Študije, Projektno-tehnična dokumentacija za ceste 
Dokumentacija za ceste obsega dokumentacijo, ki je potrebna za izvajanje gradenj cest in 
objektov na cesti. Obseg projektno-tehnične dokumentacije je odvisen od tega ali se 
investicija bo izvajala kot novogradnja, rekonstrukcijo ali kot vzdrževana dela v javno 
korist. Predvidena je izdelava tiste dokumentacije, na podlagi katerih investicija ne bo 
pričeta v tem proračunskem obdobju, pa tudi tista, za katere se naknadno pokaže, da bo 
poseg take narave, za katerega bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ali da se uredi 
lastništvo. 
Za potrebe uskladitve evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture, ki jo 
vzpostavi, vodi in vzdržuje Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je predvidena 
priprava elaborata podatkov dejanske rabe zemljišč. Podatki o javni cestni infrastrukturi 
morajo biti evidentirani v evidenci in v zbirnem katastru gospodarske javne 
infrastrukture, vzpostavljenem na podlagi zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje. 
Podatki iz obeh evidenc morajo biti lokacijsko in vsebinsko usklajeni. 
 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
 
045,01,04 Urejanje cestnega prometa 
OB078-19-000037  Celostna prometna strategija s posnetkom obstoječih cest 
                                                                                                                                                                                                                                                          
S pripravo celostne prometne strategije (CPS) bi si občina postavila temelje razvoja na 
področju trajnostne mobilnosti. Postavljena vizija CPS je »Trajnostna mobilnost za 
uravnotežen razvoj gospodarstva, boljšo povezanost ljudi in naselij ter za izboljšano 
kakovost bivanja vseh prebivalcev in obiskovalcev občine Moravske Toplice.  
Za začetek je potrebno izdelati snemanje cest in video almanah občinskih cest, ureditev 
digitalne osi cest, evidence prometne signalizacije, obnovo banke cestnih podatkov in 
oceno poškodovanosti cest.  
 
049,03,10 Ureditev parkirišč in postajališč 
OB078-13-000021  Ureditev parkirišč in postajališč 
Po naseljih se kažejo potrebe po boljši ureditvi že obstoječih parkirišč, ki so v zelo 
različnem fizičnem stanju. Zato je tudi njihova ureditev s tehničnega, kakor tudi 
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finančnega vidika različna. V pretežnih primerih pa se želi povozna površina asfaltirati in 
po možnosti tudi poskrbeti za minimalno osvetljenost. Izvedba je pogojena s 
sofinanciranjem, zato je od tega odvisna tudi njihova realizacija. Načrtovana sredstva 
skozi celotno načrtovano obdobje so ocenjena glede na dosedanje izkušnje.  
 
OB078-23-000006  Parkirišče pred pokopališčem v Središču 
Pri pokopališču Središče je predvidena ureditev parkirišča. Za ureditev parkirišča je 
potrebno predhodno urediti lastništvo in glede na velikost parkirišča pristopiti k izdelavi 
projektne dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja.  
 
OB078-23-000007  Parkirišče pri pokopališču v Ivanovcih 
Pri pokopališču Ivanovci je predvidena ureditev parkirišča. Za ureditev parkirišča je 
potrebno predhodno urediti lastništvo in glede na velikost razpoložljivega zemljišča 
določiti velikost parkirišča ter pristopiti k izdelavi ustrezne projektne dokumentacije in 
pridobitve gradbenega dovoljenja.  
 
OB078-23-0000023  Ureditev parkirišča pri pokopališču v Ivancih 
Predvidena je razširitev obstoječega parkirišča ob pokopališču na Ivancih. Za potrebe 
ureditve parkirišča je potrebno predhodno spremeniti občinski prostorski načrt, urediti 
lastništvo in ustrezno dokumentacijo za gradnjo. 
 
OB078-23-0000025  Ureditev parkirišča pri pokopališču v Martjancih 
Predvideno parkirišče ob pokopališču Martjanci je locirano med pokopališče in 
Martjanski potok. Za potrebe ureditve parkirišča se predvideva v postopku 
agromelioracije Noršinci – Martjanci pridobitev zemljišča v velikosti 1600 m2, na katerem 
bo mogoče urediti 55 parkirnih prostorov za osebna vozila vključno s prostori za invalide. 
Nato bo sledila pridobitev dokumentacije za gradnjo (projektna dokumentacija za 
pridobitev mnenje, gradbeno dovoljenje, dokumentacija za izvedbo, uporabno 
dovoljenje).  
 
13029004 Cestna razsvetljava 
 
064,01,   Javna razsvetljava 
OB078-17-000037  Javna razsvetljava Selo v več predelih 
Že pridobljena projektna dokumentacija za izvedbo javne razsvetljave v Selu ( LC 265061 
Tešanovci – Selo) se preprojektira v pametno cestno razsvetljavo. Predvidena je 
pridobitev dokumentacije ob državni cesti od naselja Fokovci do gasilskega doma Selo, 
kjer je potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za infrastrukturo. V naselju Selo je še nekaj 
zaselkov, razpršena gradnja, kjer se z dokumentacijo predvidi ureditev razsvetljave na 
najbolj racionalen in okolju prijazen način. 
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OB078-17-000038  Javna razsvetljava Berkovci 
V naselju Berkovci manjka še razsvetljava ob pokopališču Berkovci, za katero je že 
pripravljena dokumentacija in je v načrtovanju  nadaljevanje izvedbe. 
 
OB078-20-000013  Javna razsvetljava Andrejci 
Za javno razsvetljavo v naselju Andrejci je pripravljena projektna dokumentacija, s katero 
smo določili natančen obseg in način opremljanja naselja z javno razsvetljavo. Naselje 
obsega več območij s skupinami hiš in eno daljšo obcestno pozidavo ob državni cesti. 
Gradbena dela za potrebe vzpostavitve so delno že izvedena ob državni cesti z lokacijami 
stojišč, ki so bila izvedena sočasno z izgradnjo kabliranja elektro trase. Zdaj je predvideno 
nadaljevanje z gradbenimi deli po ostalih zaselkih in na koncu postavitev kandelabrov s 
svetilkami. 
 
OB078-21-000006  Javna razsvetljava Bukovnica 
Vzporedno z izgradnjo vodovoda so se izvedla gradbena dela za položitev cevne 
kanalizacije. Sledi izgradnja stojišč in postavitev kandelabrov s svetilkami. 
 
OB078-21-000007  Javna razsvetljava Sebeborci 
Ob rekonstrukciji javnih poti (JP 765551 od mostu do JP 765571, JP 765571 Podžlake – 
Skaličev breg, JP 765561 Matajova graba, JP 765631 Sebeborci – Muzga in JP 765581 
Skaličev breg 95D) se izvede tudi obnova javne razsvetljave, na določenih odsekih 
dograditev. 
Vzporedno bo na določenih odcepih potekala sočasna gradnja s strani Elektra Maribor, 
OE Murska Sobota. Elektro Maribor bo obstoječe zračno omrežje prestavil v zemljo, kar 
povzroči vzpostavitev javne razsvetljave na samostojnih stebrih, kot investicijo s strani 
občine. 
 
OB078-21-000010  Javna razsvetljava Vučja Gomila 
Za celotno naselje Vučja Gomila se predvideva priprava dokumentacije za ureditev javne 
razsvetljave na najbolj racionalen in okolju prijazen način. 
 
OB078-21-000018  Javna razsvetljava Suhi vrh 
Vzporedno z izgradnjo optičnega in elektro omrežja je bila izvedena cevna kanalizacija za 
cestno razsvetljavo s stojišči. Predvideno je dokončanje vzpostavitve javne razsvetljave v 
naselju s postavitvijo kandelabrov in svetilk. 
 
OB078-21-000021  Ureditev JR ob JP 765451 Bogojina 
Ob celoviti ureditvi javne poti JP 765451 Bogojina med cerkvijo in zaselkom Čereg se 
predvideva priprava dokumentacije za ureditev javne razsvetljave na najbolj racionalen 
in okolju prijazen način.  
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OB078-21-000026  Javna razsvetljava Ivanovci 
Za celotno naselje Ivanovci se predvideva priprava dokumentacije za ureditev javne 
razsvetljave na najbolj racionalen in okolju prijazen način. 
 
OB078-23-000009  Javna razsvetljava Ratkovci 
V naselju Ratkovci je bila vzporedno z izgradnjo optičnega in elektro omrežja izvedena 
cevna kanalizacija za cestno razsvetljavo. V naslednjih letih je cilj vzpostavitve javne 
razsvetljave v naselju s postavitvijo kandelabrov in svetilk. 
 
OB078-23-000010  Javna razsvetljava Berkovci 
V naselju Berkovci je bila vzporedno z izgradnjo optičnega in elektro omrežja izvedena 
cevna kanalizacija za cestno razsvetljavo. V naslednjih letih je cilj vzpostavitve javne 
razsvetljave v naselju s postavitvijo kandelabrov in svetilk.  
 
OB078-23-000011  Javna razsvetljava Ivanjševci 
V naselju Ivanjševci je bila vzporedno z izgradnjo optičnega in elektro omrežja izvedena 
cevna kanalizacija za cestno razsvetljavo. V naslednjih letih je cilj vzpostavitve javne 
razsvetljave v naselju s postavitvijo kandelabrov in svetilk. Najprej se predvideva 
vzpostavitev ob državni cesti.  
 
OB078-23-000011  Javna razsvetljava Čikečka vas 
Za celotno naselje Čikečka vas se preveri obstoječe stanje cestne razsvetljave, in nato se 
pripravi dokumentacija za ureditev javne razsvetljave na najbolj racionalen in okolju 
prijazen način. 
 
OB078-23-000049  Javna razsvetljava Krnci 
Vzporedno z izgradnjo vodovoda je bila ob javni poti JP 765771 Krnci pokopališče 
položena cevna kanalizacija. V letošnjem letu se predvideva njena postavitev in 
razsvetlitev. 
 
OB078-23-000050  Javna razsvetljava Filovci 
Vzporedno z izgradnjo vodovoda 2. faza po spodnjem delu naselja Filovci poteka položitev 
cevne kanalizacije s stojišči ob sočasni gradnji cevne kanalizacije za elektro omrežje. Pred 
asfaltiranjem se bo izvedlo uvlečenja kabla. Celotna dolžina javne razsvetljave znaša po 
dokumentacija za izvedbi 5200 m z cca 92 svetilkami oz. na terenu prihaja do prilagajanj. 
 
OB078-23-000060  Javna razsvetljava Ivanci do pokopališča 
Predvidena je ureditev javne razsvetljave ob javni poti JP 765091 Tešanovci – Ivanci v 
dolžini cca 600 m.  
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OB078-23-000061  Ureditev javne razsvetljave Kančevci 
V naselju Kančevci je vzpostavljena že javna razsvetljava kot solarna javna razsvetljava in 
deluje ustrezno ter zadovoljuje potrebe krajanov glede razsvetlitve točkovnih lokacij. Zato 
je želja krajanov, da se razsvetljevanje nadaljuje na enak način. Lokacije bodo usklajene 
pred postavitvijo.  
 
064,02,  Prenova javne razsvetljave v Občini Moravske Toplice 
OB078-15-000005  Prenova javne razsvetljave v Občini Moravske Toplice 
Predviden je pregled obstoječe javne razsvetljave po posameznih naseljih v Občini 
Moravske Toplice in na podlagi tega izdelan program uskladitve svetil z zahtevami 
zakonodaje. Skladno z ugotovitvami se pristopi k postopni zamenjavi svetil. Načrtujemo 
zamenjavo svetilk v naselju Središče. 
 
14 – GOSPODARSTVO 
 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti 
14039001  Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 
049,01,07, Ureditev poslovne cone Bogojina 
OB078-15-000002   Ureditev poslovne cone Bogojina 
V letu 2022 in 2023 se predvideva nadaljevanja postopkov ureditve gospodarske cone 
Bogojina, kjer bo občina s pridobitvijo in ureditvijo zemljišč omogočila razvoj 
gospodarskih dejavnosti na enem območju. 
 
Namen poslovne cone je odgovoriti na povpraševanje investitorjev in privabiti investicije, 
še posebej nove ter domače ali tuje investitorje. MSP povprašujejo po prostorskih 
kapacitetah zaradi tega, ker želijo izboljšati in povečati lastno poslovanje. Občina 
Moravske Toplice si želi s prihodom MSP razvoj in rast gospodarskih aktivnosti v tem delu 
občine in povečevanje zaposlitvenih možnosti za mlade, kvalificirane in izobražene kadre. 
Lokacija je atraktivna glede dostopa do avtoceste. Projekt zajema tudi digitalno promocijo 
in ureditev okolice cone z urbano opremo in zeleno infrastrukturo. Predvideva se 
sofinanciranje iz EU sredstev. 
 
V teku je izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki bi naj bil sprejet 
najkasneje do konca leta 2023. Po sprejetju OPPN se bo na  podlagi predhodno pripravljene 
projektne dokumentacije, pristopilo k pridobitvi gradbenega dovoljenja. 
 
Z investicijo bo občina zasledovala naslednje splošne cilje: 

- izvajanje strateške usmeritve države na področju gospodarske konkurenčnosti in  
razvoja,  

- izvajanje strateške usmeritve regije na področju izboljšanja konkurenčnosti regije,  
- uresničevanje razvojnih ciljev občine, 
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- skladnejši regionalni razvoj na demografsko ogroženem območju.  
  
Občina bo z realizacijo investicije dosegla naslednje strateške in splošne cilje: 

- gospodarski in socialni razvoj občine,  
- gospodarsko rast in nova delovna mesta,  
- spodbujanje nastajanja in rasti podjetij,  
- razvoj poslovne infrastrukture, ki je v občini primanjkuje. 

 
049,01,08, Razvoj socialnega podjetništva PANNONIA SLOVANICA 
OB078-15-000003  EKO kmetija Prosenjakovci 
EKO kmetija Prosenjakovci (Kocljevina) se nahaja v prostorih Karavle Prosenjakovci. V 
izvajanju urejanje katastra stavb in pridobitev odločbe o gradbenem in uporabnem 
dovoljenju objekta za obstoječi objekt, da se bo lahko pričelo z načrtovanje preureditvijo, 
morebitno prizidavo, rekonstrukcijo celotnega objekta Karavle, ki bo služila v turistične, 
učne namene.   
 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 
047,01,04,05, Sofinanciranje turističnih programov in projektov 
OB078-21-000024  Obnova in izgradnja pohodnih poti 
Pohodništvo postaja vedno bolj priljubljena rekreacija za domačine in turiste. Pohodniške 
poti v nižinah so primerne za nordijsko hojo, sprehode, hitro hojo, tek in spoznavanje 
pokrajine z nahrbtnikom. Na območju občine se organizira skozi leto več pohodov, ki so 
dobro obiskani. Skozi občino vodita dve Evropski kulturni poti – Pot Sv. Martina in 
Evropske poti reformacije. Cilj projekta je okrepiti pohodništvo skozi celo leto, četudi ni 
organizirano in spodbuditi razvoj vodniške dejavnosti ter krepitev doživljajskega, 
posamezniku prilagojenega paketa. 
Predvideva se vzpostavitev omrežja pohodniških poti iz Moravskih Toplic mimo 
ponudnikov turističnih storitev in lokalnih ponudnikov hrane in gostinskih storitev. Za 
vzpostavitev cca. 25 km omrežja in navezava na obstoječe poti se predvideva pridobitev 
EU sredstev v višini 80% v okviru programa okrevanja. 
 
OB078-23-000045  Projekt »Izzivi in potenciali« 
Operacija Izzivi in potenciali e-pristopov, bo realizirana v smislu implementacije ukrepa 
SLR Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter v dejavnosti okoljskega ozaveščanja 
za izboljšanje stanja okolja, kjer so krovno opredeljeni cilji z izvedbo ciljno usmerjenih 
aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in 
povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj okolja, kar v primeru 
naše operacije pomeni konkretno znižanje porabe energije iz fosilnih goriv v višini 24.500 
kWh in privarčevanih 6,54 ton izpustov CO₂ na letnem nivoju. Vsekakor je potrebno 
izpostaviti nabavo opreme, ki bo omogočala dolgoročne prihranke CO₂ emisij in 
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sicer  nakup električnega avtomobila, 16 električnih koles in e-polnilnice, ter realizacijo 
oz pripravo Master plan območja LAS Goričko na področju izzivov in potencialov e-
pristopov, ekonomske & okoljske kalkulacije za idejne predloge prehoda na e-mobilnost 
za občinske uprave, pripravo  tehničnega koncepta in izdelanega prototipa Energetsko 
neodvisne delovne mize ter snemanje in predvajanje informativno – animacijskega 
usposabljanja / oddaje za vse tri sektorje o Izzivih in potencialih e-pristopov. Cilji bodo 
doseženi do 30. 6. 2023 s tem, da bo nakup predvidene opreme izveden že v začetku 
projekta, saj nam bo zagotovil tudi potrebne podatke / spremljanje doseganja učinkov. 
Glavni cilji operacije so: 

- privarčevanih 6,54 ton CO₂ in 24.500 kWh 
- Master plan na področju izzivov in potencialov e-pristopov 
- Ekonomske & okoljske kalkulacije prehoda na e-mobilnost 
- nakup e-avtomobila in 16 e-koles  
- Energetsko neodvisna delovna miza 
- Usposabljanje. 

 
OB078-23-000046  Turizem, nosilec zelenega razvoja destinacije 
Projekt je v nastajanju in predvideva razvoj 3 produktov na področju športa in rekreacije 
ter kulture in razvoj produkta za najmlajše. Delno je naslovljen tudi v RRP.  
 
OB078-23-000048  Zeleni in digitalni prehod destinacije Moravske Toplice 
Namen projekta je razvoj turistične destinacije Moravske Toplice z razvojem novih 
turističnih produktov in povezovanjem ponudnikov. 
 
OB078-23-000066  Projekt »Zeleni krog« 
V okviru Interreg Programa Slovenija-Avstrija v obdobju 2021-2027 so na voljo sredstva, 
ki so namenjena sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in 
Avstrijo. Kot vodilni partner prijavlja svoj projekt z naslovom Zeleni krog tudi Občina 
Moravske Toplice. Projekt je na območju občine Moravske Toplice namenjen 
zagotavljanju trajnostnega gospodarskega razvoja, ki temelji na kulturnih in turističnih 
potencialih.  V okviru projekta bodo izvedene aktivnosti s tako imenovanega področja 
zelenega turizma v povezavi s krožnim gospodarstvom, obnovljivimi viri energije ter 
ponudniki turističnih in kulturnih produktov, ki imajo ali si bodo želeli pridobiti 
trajnostno ali okoljsko oznako. Kot del projekta je v čezmejnem območju Slovenije in 
Avstrije načrtovana širitev tematike obstoječih kolesarskih in pohodniških poti ter 
postavitev dodatnih kolesarskih postajališč, tudi v občini Moravske Toplice. Med drugim 
bo projekt služil kot osnova za načrtovanje bodoče strategije razvoja turizma.  
Za izvedbo projekta je predviden rok 36 mesecev, in sicer od leta  2023 do leta 2026.  
 
Vodilna in partnerske občine, ki bodo sodelovale v projektu, ne bodo dobile samo 
postajališča za kolesa in razvile nove tematske poti, temveč bodo z razvojem trajnostnega 
turizma pridobile nove ciljne skupine turistov ter druge interesne skupine, pri tem pa 
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prispevale k gospodarskemu razvoju občine. Z rastjo turizma in z rastjo števila 
obiskovalcev ter novimi oblikami trajnostnega razvoja se bo namreč pojavilo 
povpraševanje po novih produktih in po novih delovnih mestih, po odprtju novih 
gospodarski in turističnih subjektov, po novih trajnostnih pristopih na področju 
gospodarstva. Občine se bodo skozi projekt promovirale tudi kot nova zelena območja 
trajnostnega razvoja. Kolesarskih in pohodniški turizem bo prispeval k zmanjšanju 
ogljičnega odtisa.  
 
047,01,04,09, Ureditev kolesarskega omrežja in povezav med občinami 
OB078-13-000020  Ureditev kolesarskega omrežje in povezav med občinami 
Projekt predvideva zgradnjo cca. 15 km kolesarskih poti in počivališč na območju občine 
Moravske Toplice.  
Kolesarjenje je ena izmed najbolj trajnostnih oblik športne, rekreacijske in turistične 
dejavnosti in povpraševanje po kolesarskih storitvah in zanimivih poteh se krepi. Kolo je 
priljubljeno tudi kot vsakodnevno alternativno prevozno sredstvo. Vsekakor lahko z 
razvojem kolesarskega turizma pripomoremo k razvoju kolesarske mobilnosti. 
Nenazadnje več kolesarjev ustvarja tudi večje potrebe po vlaganju sredstev v izgradnjo 
kolesarske infrastrukture in izboljšanje ponudbe. Vedno večja je težnja po povezovanju 
med občinami, predvsem z Mursko Soboto in Beltinci, do katerih nimamo varnih povezav. 
Predvideva se črpanje EU sredstev v višini 80%. 
 
OB078-21-000003  Kolesarska povezava Bogojina – Gančani 
Pridobljena je projektna dokumentacija za kolesarsko povezavo med občinama Moravske 
Toplice in Beltinci, natančneje med krajema Bogojina in Gančani, ki bo služila v turistično 
- rekreativne in potovalne namene. Dolžina kolesarske povezave znaša 4,5 km. Kolesarske 
površine bodo sledile državni cesti in bi se vodile ločeno od vozišča. Na območju 
kolesarske steze sta projektirana premostitvena objekta za kolesarje čez Lipnico in 
Ledavo. Vključena je tudi v medobčinski projekt (Očina Ormož, Ljutomer, Beltinci in 
Moravske Toplice) G17 kot kolesarska povezava med Ormožem in Moravskimi Toplicami. 
 
047,01,04,15, Ureditev infrastrukture in izvedba razvojnih programov v Občini 
Moravske Toplice 
OB078-19-000035  Ureditev infrastrukture in izvedba razvojnih programov v Občini 
Moravske Toplice 
Predvideva se ureditev različne infrastrukture in izvedba razvojnih programov v Občini 
Moravske Toplice, priprava dokumentacije in prijava na različne razpise za pridobitev EU 
sredstev. 
 
OB078-21-000014  Večnamenska dvorana v Moravskih Toplicah 
Za večnamensko dvorano v Moravskih Toplicah je pridobljeno gradbeno dovoljenje in 
dokumentacija za izvedbo, za potrebe razpisov za pridobitev državnih ali evropskih 
finančnih sredstev.  
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Gradnja večnamenske športne, kulturne in kongresne dvorane je predvidena na vzhodni 
strani Moravskih Toplic ob cesti proti Tešanovcem in Bogojini ob potoku Mostec. 
Gradbena parcela je umeščena med dovozno pot in potok Mostec. 
Objekt večnamenske dvorane bo etažnosti P+2. Glavni vhod bo urejen na J strani objekta, 
preko katerega se dostopa tudi v večnamensko dvorano. Na JV bo urejen bar z zunanjo 
teraso in shrambo. Tu je urejen tudi prostor za vzdrževalca. Iz nečistega hodnika se 
dostopa do treh pisarn in stanovanja za vzdrževalca in njegovo družino. Preko nečistega 
hodnika dostopamo tudi do treh garderob z umivalnicami ter ene invalidnim osebam 
prilagojene garderobe z umivalnico. Na SV strani nečistega hodnika je urejen prostor za 
masaže, garderoba in sanitarije. Iz čistega hodnika dostopamo v kabinet z garderobo in 
sanitarijami. Direktno iz čistega hodnika se dostopa tudi do sanitarij in čistil. Na severu 
objekta bo shramba opreme. Na zahodu objekta bodo urejeni prostori zaodrja in prva 
pomoč.  
V 1. nadstropju se preko stopnišča in galerije dostopa v plesno dvorano z garderobami na 
JZ strani. Plesna dvorana ima v nadaljevanju direkten dostop do zelene strehe. Na JV strani 
objekta je urejena konferenčna dvorana. Preko dostopa na tribune pridemo do skupnega 
hodnika za fitnes in dvorano borilnih veščin, ki sta urejeni na V strani objekta. Iz skupnega 
hodnika sta urejene ločene sanitarije. Vsaka izmed dvoran ima urejene po 2 garderobe z 
predprostorom. Na S je urejen prostor za klimate. 
V 2. nadstropju bodo urejene sanitarije. Ravne strehe so urejene v zunanje terase. Preko 
JV terase se dostopa tudi do 4 skyboxov. 
Večnamenska dvorana bo kapacitete fiksnih sedišč 672 in 40 stojišč ter 15 prostorov za 
osebe na invalidskem vozičku. 
Skupno bo za večnamensko dvorano urejenih 176 parkirnih mest. Od tega bo 9 PM na 
južnem delu parkirišča namenjena parkiranju invalidnih oseb. Na parkirišču bo urejena 
zasaditev z drevesi. Zasaditev okolice in sprednjega parka bosta zasnovana razgibano, z 
drevesi, grmovnicami in travami v različnih višinskih, barvnih in teksturnih plasteh tako, 
da bodo zanimive v vseh letnih časih. Izbrane rastlinske vrste bodo neinvazivne, 
nealergene in medonosne. 
Za večnamensko športno dvorano bo za napajanje novega objekta potrebno zgraditi novo 
transformatorsko postajo, z vključitvijo v 20 kV SN omrežje. Nova transformatorska 
postaja TP 20/0,4kV Moravci dvorana bo zgrajena kot samostojni objekt na parceli 
investitorja, in bo napajana iz RTP Murska Sobota 110/20 kV izvod 20 kV DV Dobrovnik 
J21. Uporabljena bo kabelska transformatorska postaja, v kateri bo v prvi fazi nameščen 
en transformator 1x630 kVA. Vključitev nove TP v SN omrežje bo izvedena z novim 20 kV 
kablovodom NA2XS(FL)2Y 3x1x150/25, kateri bo preko novega SN bloka vključen v 
obstoječi 20 kV kablovod TP Moravci Močvar – TP Morec stikalni blok (K-470). 
Na strehi predvidene večnamenske športne, kulturne in kongresne dvorane v Moravskih 
Toplicah, ki je predvidena namestitev sončne elektrarne, poimenovane MSE ŠD Moravske 
Toplice Fotonapetostna elektrarna se izvede s fotonapetostnimi moduli, ki tvorijo 
instalirano moč 210,08 kW, konična moč elektrarne je enaka in torej znaša 210,08kW. 
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Vključitev sončne elektrarne je predvidena kot »PORABNIŠKO-PROIZVODNI (MEŠANI) 
NAČIN - NAČIN M«, po tipski shemi PS.2.  
Občina načrtuje najprej izgradnjo SN omrežja in trafo postaje.  
 
047,01,04,16, Evropski teden mobilnosti 
OB078-21-000041  Evropski teden mobilnosti ETM 
Evropski teden mobilnosti poteka vsako leto med 16. in 22. septembrom. Vsako leto se 
določi nov slogan in tema ETM. Skladno s sloganom oblikujemo aktivnosti in opozarjamo 
na pomen trajnostne mobilnosti, predvsem javnega prometa, kolesarjenja, hoje.  Od kar je 
Občina Moravske Toplice pristopila k ETM, se povezujemo z osrednjim dogodkom z 
MOMS. Izmenjaje organiziramo skupni dogodek za osnovnošolce. V letu 2023 bo osrednji 
dogodek potekal v MOMS. Poleg MOMS so stalni partnerji ETM je tudi TIC Moravske 
Toplice, ŠZ Moravske Toplice, AMD Štefan Kovač ter LAS Goričko.  
 
047,02,02 Investicije na področju turizma 
OB078-17-000012  Ureditev turistične signalizacije 
V letu 2023 se dokončuje postavitev turistične signalizacije ob državnih cestah v skladu z 
elaboratom in pridobljenimi soglasji DRSI.  
 
OB078-17-000016  Izgradnja kolesarske steze Martjanci – Noršinci – Murska Sobota 
Predvidena je izdelava projektov za gradnjo kolesarske steze ob cesti, ki povezuje naselji  
Martjanci in Noršinci. Dolžina trase je ocenjena na cca 1500 m. Za potrebe izgradnje 
predvidene kolesarske steze, ki je vezana na agromelioracijski postopek Noršinci – 
Martjanci je potrebno najprej zagotoviti zemljišče. Karakteristike kolesarske steze se 
bodo določile v projektni dokumentaciji in bodo v skladu z veljavnim Pravilnikom o 
kolesarskih površinah. 
 
OB078-17-000032  Pločnik v delu Dolge ulice 
Od JP 766771 po levi strani Dolge ulice vse do (spodnjega) pokopališča Moravske Toplice 
se predvideva ureditev pločnika izvennivojsko v širini, ki jo bo dopuščal cestni svet oz. bo 
mogoče zaradi obstoječe pozidave. Naprej od konca obstoječe pozidave pa v širini min. 
1.50 m. Predhodno je potrebno pridobiti dokumentacijo za gradnjo oz. dograditev 
pločnika.  
 
OB078-17-000060  Ureditev centra Moravskih Toplic 
V pripravi je sprememba Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del 
območja zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah.  Predmet OPPN je urbanistična, 
arhitekturna in krajinsko - arhitekturna ureditev središča Moravskih Toplic. S celovito 
ureditvijo središča Moravskih Toplic želi Občina Moravske Toplice: urediti trg, ki ga kraj 
nima, bistveno izboljšati okolje za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnosti za domače 
prebivalce in turiste, zasnovati ustrezno prometno ureditev, urediti navezavo na celoten 
kraj, nagraditi identitete turističnega kraja, povezati oboje term, krepiti trajnostni razvoj 
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kraja. Cilji novo urejenih javnih površin so: funkcionalna prenova območja v trg s 
povezavo na javno gospodarsko infrastrukturo, učinkovita raba prostora z izkoriščanjem 
notranjih potencialov kraja, prenova in revitalizacija degradiranega urbanega območja in 
s tem odprava socialne in funkcionalne degradacije, zagotovitev prostora za izvajanje 
kulturnih in zabavnih prireditev, turistične tržnice, uličnih športnih prireditev, itd., 
povečanje atraktivnosti središča – jedra samega kraja, dvig pozitivnega imagea 
turističnega kraja. Zasnova območja je povzeta po vnaprej izdelani strokovni podlagi. Za 
območje OPPN je bilo potrebno izdelati strokovno podlago in idejne rešitve napajanja 
elektroenergetskih vodov.  Po sprejetju OPPN, ki bo predvidoma jeseni 2023, se 
na  podlagi predhodno pripravljene projektne dokumentacije, pristopi k pridobitvi 
gradbenega dovoljenja. 
 
OB078-23-000008  Cesta Cuber 
Po ureditvi javne razsvetljave v zaselku Cuber je predvidena rekonstrukcija javne poti v 
dolžini 700 m v enakih gabaritih kot je obstoječe stanje. Glede na stanje na terenu, se bodo 
izvedle lokalne sanacije voziščne konstrukcije, na ostalem delu pa preplastitev z 
obnovitvijo obcestnih odprtih jarkov in po potrebi obložitvijo s kanaletami. 
 
OB078-23-000013  Podaljšanje pločnika in javna razsvetljava Mlajtinci 
Na koncu naselja Mlajtinci nasproti športnega centra Mlajtinci je predvideno podaljšanje 
pločnika do objektov apartmajskega naselja z podaljšanjem javne razsvetljave ob lokalni 
cesti LC 269071 Murska Sobota – Noršinci - Ivanci. Predhodno se pripravi potrebna 
dokumentacija za izgradnjo.  
Podaljšanje pločnika z javno razsvetljavo pa je predvideno ob javni poti JP 765011 
Mlajtinci 49 po desni strani v dolžini 80 m in po potrebi podaljšanje razsvetljave do 
igrišča. V tem delu je potrebna preureditev vodovoda s hišnimi priključki in ustrezna 
ureditev odvodnje ter priključevanja na lokalno cesto. 
 
OB078-23-000051  Kolesarska steza Noršinci 
Mestna občina Murska Sobota načrtuje kolesarsko stezo po desni proti naselju Noršinci 
do občinske meje, naprej pa pripravljamo dokumentacijo tudi mi. Dokumentacija je v 
pripravi variantno ali kot del vozišča (razširitev obstoječe lokalne ceste) ali kot dograditev 
kolesarske steze. Pred naseljem načrtujemo otok za umirjanje prometa in nato se 
kolesarje varneje spelje na levo stran v naselju Noršinci do Martjanskega potoka, naprej 
pa bo kolesarska steza na vozišču. Pregledala in po potrebi se bo uredila vsa ostala javna 
gospodarska infrastruktura na predmetnem odseku. 
 
OB078-23-000053  Ureditev Bike centra 
V Bike centru na območju Term je vzpostavljena turistična pisarna za oddajo kolesa, ki se 
bo preuredila v turistični center. Objekt trenutno ne zadostuje kot ustrezen delovni 
prostor, zato je potrebno objekt sanirati. V pripravi je dokumentacija za preureditev 
prostora. Preureditev prostora se predvideva kot centralni prostor v kateri bo kotiček za 
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posredovanje informacij, manjša trgovinica z lokalnimi izdelki, prostor za oddajo koles. V 
centralnem delu se načrtujejo štirje delovni prostori. V centralnem prostoru se 
predvideva pisarna za direktorico, fizično ločen prostor za dve delovni mesti, ki bosta 
nemoteni od dnevnega prometa v centralnem prostoru ter spremljajoči prostori 
(sanitarije, manjši arhiv, mini kuhinja, prostor za ogrevanje,…). V objektu je potrebno v 
celoti obnoviti električno inštalacijo in predvideti ustrezno ogrevanje in hlajenje 
celotnega objekta, zamenjati okna in vrata, talne obloge, pleskanje,… 
Za potrebe shranjevanja koles se predvidi zaprt nadstrešek in obnova tlaka okrog objekta. 
 
049,01,11,  Urejanje območja Rimska Čarda 
OB078-20-000017  Urejanje območja Rimska Čarda 
 Rimska Čarda pomeni strateško investicijsko vlaganje za odpiranje novih programov, 
produktov in delovnih mest v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih ter 
povečevanje dodane vrednosti v turizmu.  
V 2023 se predvideva pridobitev koncesije za rabo termalne vode iz vrtine Mt-2/61, ki je 
pomemben dejavnik pri odločitvi o potencialnih investitorjev za vlaganja na tem območju. 
 
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
1502  Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
051,02,05,01, Delež občine pri sofinanciranju izgradnje ZSC Puconci 
OB078-07-000042  Sofinanciranje izgradnje ZSC 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.  
 
051,03, Ureditev zbirnega centra 
OB078-23-000054  Ureditev zbirnega centra 
Predvidena je ureditev zbirnega centra za ločeno zbiranje frakcij na lokaciji v spodnjem 
delu občine. Za vzpostavitev zbirnega centra je potrebna izvedba pokrite površine in 
krožnega prometa v sodelovanju z izvajalcem javne službe. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 
049,03,02 Individualni priklopi na kanalizacijska omrežja 
OB078-07-000046  Individualni priklopi na kanalizacijska omrežja 
Predvidena je izvedba sekundarnih priključkov porabnikov na javno kanalizacijo na 
mestih, kjer le ti niso bili zgrajeni v času njene gradnje. Zaradi tega so lahko sekundarni 
kraki za priključitev tudi daljših dolžin in lahko posegajo tudi v območje ceste. Zato lahko 
gradnja poleg klasičnih del obsega tudi dela, povezana s posegom v asfaltne površine. 
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052,02  Izgradnja kanalizacijskih sistemov 
OB078-17-000061  Kanalizacija tlačni vod Martjanci – ČN s črpališčem 
Predvidena je gradnja tlačnega kanalizacijskega voda od naselja Martjanci do čistilne 
naprave v Lukačevcih. Namen gradnje je dobaviti in čistiti odpadno komunalno vodo iz 
naselij Martjanci in Sebeborci na čistilno napravo v Lukačevcih, ki je v lasti Občine 
Moravske Toplice. S tem bi se izognili čiščenju na čistilni napravi v sosednji občini in s tem 
povezanimi dodatnimi stroški, ki so in bodo posledica nadaljnjega koriščenja čiščenja v 
sosednji občini. Tlačni vod bo grajen ob Martjanskem potoku. Na začetku bo zgrajeno 
črpališče ter do njega tudi daljši elektro priključni vod. V črpališču so predvidene tri 
črpalke za potiskanje fekalne vode na čistilno napravo. Dolžina kanalizacije meri 2570 m. 
Prvotno je potrebno novelirati projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. 
 
OB078-19-000021  Kanalizacija Čereg Bogojina  
Projektna dokumentacija prikazuje novogradnjo komunalne kanalizacija z gravitacijskim 
delom, prečrpališče in tlačni vod. Iztok je v obstoječo komunalno kanalizacijo na dveh 
lokacijah, ki vodita do čistilne naprave. Predvidena je gravitacijska komunalna 
kanalizacija dolžine cca 1260 m, črpališče komunalne vode, tlačni vod dolžine cca 47 m, 
elektro priključek in NN elektro dovod dolžine cca 30 m. Gradbeno dovoljenje je 
pridobljeno in predvidena je izvedba po predhodni izbiri izvajalca del. 
 
OB078-19-000025    Management odpadnih geotermalnih kopalnih in komunalnih voda 
Investicija predvideva izgradnjo sistema v dolžini 1.200 m; izgradnjo kanalizacijskega 
sistema v dolžini 2.600 m do čistilne naprave v Lukačevcih; povečanje zmogljivosti čistilne 
naprave v Lukačevcih iz 4.000 PE na 6.000 PE in dodatna gradbena dela ter okrepitev 
sistema MČN na območjih, kjer ni smiselna gradnja kanalizacijskega sistema. 
Predvideva se sofinanciranje projekta iz EU sredstev v višini 70%.  
 
OB078-23-000001  Razširitev čistilne naprave Lukačevci 
Za čistilno napravo Lukačevci je predvidena razširitev za kapaciteto 500 enot. V pregledu 
je obstoječa dokumentacija in tehnologija, ter na podlagi tega pridobitev mnenja na 
kakšen način razširiti čistilno napravo, da bo ta razširitev ekonomična in optimalna za 
naprej. 
 
052,02,11, Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav 
OB078-07-000052  Male čistilne naprave 
Predvideno je sofinanciranje gradnje individualnih čistilnih naprav, kot jih definirajo 
veljavni predpisi, ki tudi določajo njihovo kontrolo in upravljanje. Sofinanciranje se izvaja 
skladno z vsakokratnim javnim razpisom Občine Moravske Toplice. 
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15029003 Izboljšanje stanja okolja 
 
049,03,06,  Protipoplavna zaščita Moravci 
OB078-09-000016  Protipoplavna zaščita Moravci 
V pridobivanju je dokumentacija za reševanje odvodnje zalednih vod na območju zaselkov 
Breg, Lešče in Močvare. Ob večjih nalivih poplave zalednih (meteornih) vod ogrožajo 
obstoječa naselja Breg, Lešče in Močvare. Sistem obstoječih jarkov in prepustov ne 
zagotavlja ustrezne odvodnje, zato zaledne vode, ki pritečejo po konfiguracijsko 
razgibanem terenu (večinoma kmetijske površine) in obcestnih jarkih, poplavljajo v 
naseljih, ki ležijo prečno na dolino med potoki Lipnica, Moravskim (Titanovim) potokom 
in Mostecem.  
Načrtovana je vzpostavitev dveh sistemov odvodnje zalednih vod, in sicer območja med 
potokom Lipnica in Titanovim potokom ter sistem odvodnje med Titanovim potokom in 
potokom Mostec.  
Predvideni so gradbeni ukrepi za zaščito Moravskih Toplic pred poplavami, ki so 
posledica nadiranja vode iz širšega območja kmetijskih zemljišč na severni strani 
naseljenega dela Moravskih Toplice. Za kontrolirano odvodnjo večjih količin meteorne 
vode je predvidena izvedba kanala s priključitvijo na že zgrajeni cevovod ter z iztokom v 
potok Mostec. 
Ureditev zalednih voda, ki se stekajo na območje ceste Ulice na Bregu. Predvideno 
kontrolirano vodenje na dveh lokacijah do odvodnega jarka na parcel št. 1281 k. o. 
Moravci s podaljšanjem jarka do HŠ 11. Za ureditev odvodnjavanja bo potrebno pridobiti 
soglasje Direkcije RS za vode in urediti lastništvo za potrebe jarka. S tem posegom se bo 
razbremenila meteorna kanalizacija, ki je speljana proti Dolgi ulici in ob njej v iztok. Nekaj 
nujnih ukrepom zaradi poplav je bilo izvedenih v sklopu vzdrževanja cestnega omrežja.  
Projektna dokumentacija je v izdelavi, opravljen je seznanitveni sestanek s tangiranimi 
lastniki, ki se strinjajo s predlaganimi rešitvami. V teku je pridobivanje potrebnih  
zemljišč. 
 
OB078-11-000007  OPPN – protipoplavna zaščita Akumulacija Sebeborci 
Za ureditev zadrževalnika Sebeborci je bil podpisan sporazum o sofinanciranju izgradnje 
zadrževalnika Sebeborci na Martjanskem potoku v občini Moravske Toplice med  
Direkcijo RS za infrastrukturo, Direkcijo RS za vode, Mestno občino Murska Sobota in 
občino Moravske Toplice v lanskem letu. Suhi zadrževalnik z elementi mokrega, ki bo 
zgrajen na Martjanskem potoku (v nadaljevanju: zadrževalnik Sebeborci) je povezan z 
izgradnjo vzhodne obvozne ceste mesta Murska Sobota. Dokumentacija se pridobiva s 
strani Direkcije RS za infrastrukturo. 
 
OB078-21-000017  Sistemska ureditev odvodnje v Filovcih 
Zaledne vode, ki tangirajo iz filovskega zgornjega dela čez državno cesto v spodnji del 
naselja, ki pa nima ustrezno urejenih odvodnih jarkov, ki bi se iztekali večji vodotok in 
zaradi pozidanosti, prihaja do poplav v spodnjem delu. Potrebno bo kompleksno 
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pristopiti k iskanju ustrezne rešitve odvodnje, s katerim pa bo povezano pridobivanje 
zemljišč in ustrezne dokumentacije.  

 
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  
 
1602  Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
16029003  Prostorsko načrtovanje 
 
053,01,01,  Stroški priprave sprememb OPN in OPPN 
OB078-07-00054  Stroški priprave OPN in OPPN 
Z načrtovanimi OPPN se bodo na posameznem območju določili prostorski izvedbeni 
pogoji za gradnjo objektov in določil potek gradbeno inženirskih objektov, v kolikor le-ta 
še ni urejena. Pri pripravi OPPN se upošteva hierarhično višji akt, veljavni Občinski 
prostorski načrt Občine Moravske Toplice, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice. Na območju sprejetih OPPN bodo tako 
omogočene novogradnje. 
V teku je postopek prvih sprememb in dopolnitev OPN, ki bo do konca leta 2023 zaključen. 
Zajema pobude, ki predstavljajo predvsem ažuriranje dejanskega stanja, manjše 
spremembe namenske rabe prostora ter druge spremembe. 
V letu 2023 je predviden začetek drugih sprememb in dopolnitev OPN, saj je občinska 
uprava prejela že večje število pobud za spremembo namenske rabe prostora. 
 
1603  Oskrba z vodo 
16039001  Oskrba z vodo 
 
063,01,06 Vodovod na ravninskem delu 
OB078-17-000006  Vodovod Ivanci 

Izdelana je bila projektna dokumentacija za obnovitev dotrajanega vodovodnega 
omrežja v Ivancih. Del vodovoda je bil obnovljen že ob izgradnji pomurskega vodovoda, 
preostali del skozi naselje ob glavni cesti pa bo obnovljen na osnovi projektne 
dokumentacije v skladu s sprejetim proračunom. Dolžina je ocenjena na 2500 m z 
obnovo hišnih priključkov. 
 

OB078-17-000007  Vodovod Mlajtinci 
Na podlagi pripravljene projektne dokumentacije za obnovitev dotrajanega vodovodnega 
omrežja v naselju Mlajtinci je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Obstoječi cevovod je 
dotrajan, na kar opozarja vse več defektov in popravil. V sklopu projekta se izvede cca. 
1000 m vodovodnega omrežja, od tega 630m PEHD ɸ110 in 370m PEHD ɸ63 ter novi 
hišni vodovodni priključki. Cevovode se položi večinoma v vozni pas lokalne ceste 269071 
Murska Sobota – Noršinci - Ivanci. Umestitev vodovoda v obstoječi pločnik ni možna, saj 
potekajo v pločniku meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, elektro in ponekod tudi 
TK vodi. 
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OB078-17-000008  Vodovod Tešanovci  
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za obnovo vodovoda v naselju Tešanovci. Vsi ostali 
natančnejši podatki in lokacije so določeni s projektno dokumentacijo. Glede na stanje na 
terenu, izvedba vodovoda v pločnik in/ali vozišče povzroči ureditev celotnega odseka 
cestišča in pripadajočih pločnikov. Potreben bo celoten pristop k urejanju odseka. Z 
Direkcijo RS za infrastrukturo bo potreben sporazum glede sočasne sanacije državne 
ceste skozi naselje.  

 

OB078-21-000005  Vodovod Rimska čarda 
Predvideva se izgradnja vodovoda od križišča Puconci – Sebeborci do območja Rimska 
čarda in do obstoječega objekta Sebeborci 2. Predhodno je potrebno urediti projektno 
dokumentacijo, pridobiti vsa soglasja in mnenja, saj se predvideva trasa ob državni cesti 
po ozemlju občine Moravske Toplice in nato po ozemlju Mestne občine Murska Sobota. 
Potekajo dogovori z Mestno občino Murska Sobota. Vodovod mora biti dimenzioniran 
tako, da se bo lahko iz njega napajalo celotno območje Rimske čarde. Predvidena dolžina 
vodovoda bi bila cca 1,5 km, dimenzija se določi z projektom. V teku je priprava projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
OB078-21-000022  Rekonstrukcija vodovoda ob JP 765451 Bogojina 
Zaradi dotrajanosti in večkratnih poškodb na vodovodu je potrebna obnova vodovoda na 
podlagi predhodno pripravljene projektne dokumentacije in pridobitve soglasja 
upravljavca Vodovoda Sistema B. 
 
OB078-21-000033  Transportni vod Martjanci - Bogojina 
Med Martjanci in Bogojino je več kot 6 km dolg in več kot 35 let star cevovod DN 200 iz 
PVC materiala. Zaradi dotrajanosti bo potrebno zamenjati štiri glavne linijske ventile DN 
200 in dva zračnika. 
 
OB078-21-000034  Sekundarno vodovodno omrežje v naselju Sebeborci 
Za potrebe priključevanja novogradenj v delu naselja Sebeborci je potrebno izvesti 
manjkajoči sekundarni vod PEHD fi63 v dolžini 230 m, na podlagi dokumentacije, ki je že 
pripravi. 
 
OB078-21-000035  Transportni vod od občinske meje do prečrpališča v M. Toplicah 
Cevovod DN 200 iz PVC materiala, preko katerega se z vodo oskrbuje cela občina 
Moravske Toplice, je bil zgrajen okrog leta 1980. Zaradi starosti in pomembnosti, saj 
predstavlja glavno transportno pot za distribucijo vode v občini, bo potrebno najti vir 
sredstev za zamenjavo, ker bo v primeru pokanja cevi, kljub novemu vodohranu v 
Bogojini, motena dobava vode v naselju, vključno s termami Terme 3000 in Vivat. 
Potrebno je pridobiti dokumentacijo za sanacijo, preveriti zemljišča, po katerih obstoječi 
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vod poteka ter pred izdajo gradbenega dovoljenja urediti služnosti tam, kjer bo to 
potrebno.  
 
OB078-21-000036 Vodovodna povezava Martjanci 
Izgraditi je potrebno manjkajočo povezavo transportnega voda DN 200 s sekundarnim 
cevovodom DN 150 v križišču pri hišni številki Martjanci 26. Zaradi neizvedene povezave 
prihaja do prevelikega nihanja tlaka v naselju Martjanci. 
 
OB078-21-000037  Transportni vod Tešanovci - Bogojina 
V Bogojini je zgrajen novi vodohran, ki se napaja preko obstoječega 35 let starega 
cevovoda DN 200 iz PVC materiala. Na obravnavanem odseku v dolžini 800 m je cevovod 
v izredno slabem stanju, saj se je v obdobju od 2012 do 2022 na njem pojavilo kar 15 
okvar – defektov. Pridobitev potrebne dokumentacije je ključnega pomena, nato pa 
čimprej izvedba.  
 
OB078-21-000038  Transportni vod Bogojina 
V Bogojini je zgrajen novi vodohran, ki se napaja preko obstoječega 35 let starega 
cevovoda DN 200 iz PVC materiala. Večji del trase poteka po opuščeni dovozni poti, ki je 
bila pred leti zasuta, tako da je cevovod zdaj na globini 4-5 m. V primeru okvare bi bilo 
popravilo zaradi globine in težke dostopnosti oteženo, zelo drago in dolgotrajno. Ves čas 
popravila bi bil vodohran Bogojina zaprt in izključen iz vodovodnega sistema. Dolžina, ki 
je predmet obnove vodovoda znaša 300 m od pokopališča do vodohrana Bogojina. 
 
OB078-21-000039  Sekundarno vodovodno omrežje v naselju Lukačevci 
Obstoječe vodovodno omrežje v naselju Lukačevci je bilo izgrajeno pred več kot 40 leti, s 
prostovoljnim delom krajanov. Vodovod v naselju je v slabem stanju, okvare so dokaj 
pogoste, hidrantov zaradi neustreznih cevovodov ni. Obnova je predvideva v dolžini 350 
m s hišnimi priključki po predhodno pripravljeni dokumentaciji za obnovo z soglasjem 
upravljalca vodovoda. 
 
OB078-23-000026  Vodovod na Martjanski breg 
Na območju Martjanskega brega se je pojavila želja po vodovodnem omrežju. Vodovodno 
omrežje se bo izgradilo s sočasno gradnjo elektro omrežja in trafo postaje. Tamkajšnji 
lastniki že obročno odplačujejo pogodbo za vodovod. V letošnjem letu se bo pridobila 
ustrezna dokumentacija za izgradnjo vodovoda, nato bo sledila gradnja vzporedno z 
gradnjo elektro omrežja. 
 
OB078-23-000027  Vodovod Vučja Gomila 
Za potrebe novogradenj je potrebno zagotoviti osnovno komunalno infrastrukturo. 
Predvidena je dograditev sekundarnega vodovoda v dolžini cca 200 m po parceli št. 5497 
in 4749 k. o. Vučja Gomila na podlagi predhodne dokumentacije in soglasja upravljavca 
vodovoda. 
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OB078-23-000039  Vodovod Bogojina 
Večji del naselja Bogojina je še vedno na javni vodovod navezan preklo starih vaških 
vodov, od katerih imamo zelo slabe podatke (lokacija, material, dimenzija, …) oziroma jih 
sploh nimamo. Predvideva se postopna izgradnja manjkajočega sekundarnega 
vodovodnega omrežja tam, kjer se predvideva novogradnja ali rekonstrukcija objekta, 
seveda na podlagi predhodne dokumentacije in soglasja upravljavca vodovoda. 
 
063,01,09 Izgradnja vodovodnih priključkov - sekundar 
OB078-11-000011  Vodovodni priključki - sekundar 
Vodovodni sekundarni priključki so predvideni za izvedbo na tistih mestih, kjer obstoječi 
vodovodi potekajo v večjih oddaljenostih od lokacij za priključitev porabnikov ali pa 
vodovod poteka na drugi strani ceste in so potrebna podvrtanja ali prekop občinske ceste.   
 
063,01,10 Pomurski vodovod 
OB078-13-000018  Sekundarni vodovodni kraki za priklop na pomurski vodovod 
Predvidena so razna dela povezana z obstoječim novozgrajenim pomurskim vodovodom, 
kot jih je predlagal upravljavec pomurskega vodovoda in se nanašajo na celoten sistem 
ter zanj sredstva zagotavljajo vse udeležene občine v pogodbenem razmerju, delno pa tudi 
taka, ki jih financira samo Občina Moravske Toplice. V sklopu te proračunske postavke se 
bodo izvajala gradbena dela za vodovodne priključke v sklopu izgradnje nadgradnje 
vodovodnega sistema B v naseljih Fokovci, Krnci, Filovci, Bukovnica, Lončarovci in 
Ratkovci. 
 
063,01,13 Pomurski vodovod II. faza 
OB078-15-000014  Pomurski vodovod II. faza 
2. faza izgradnje javnega vodovodnega sistema B je v teku. V občini bo v sklopu projekta 
''Nadgradnja vodovodnega sistema B'' zagotovljena boljša in varnejša oskrba s pitno vodo 
za občane iz naselij Filovci, Bukovnica, Krnci, del naselja Fokovci, Ratkovci in Lončarovci, 
ki se bodo priključili na javno gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrezno 
pitno vodo.  
Na ozemlju občine obsega novogradnja 2.795 m transportnih cevovodov, 25.200 m 
primarnih  in 16.567 sekundarnih cevovodov. V naselju Filovci je predvidena novogradnja 
objekta vodohran Filovci in novogradnja 2 črpališč Filovci in Bukovnica ter nadgradnja 
obstoječih črpališč Gornji Moravci, Prosenjakovci, Prosenjakovci OŠ in Sebeborci.  
 
063,01,14 Sanacija in širitev vodovodnih omrežij 
OB078-21-000028  Sanacija in širitev vodovodnih omrežij 
Predvidena je sanacija nasipa na vodohranu Bogojina. Parcela na kateri stoji vodohran je 
premajhna, zato so izvedeni nasipi s prevelikim naklonom, ki se plazijo proti ograji.  
Pri prečrpališču G. Moravci je potrebna sanacija celotnega objekta. Objekt se je zaradi 
izgradnje parkirišč ob pokopališču Moravci delno zasipal, to je povzročilo slabšanje stanja 
objekta. Pokazala se potreba po sanaciji oziroma obnovi hidroizolacije, sanirati je 
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potrebno notranje stene (ometi) in zunaj fasado. Predvideva se nabava rezervnih črpalk 
za podzemna črpališča v Prosenjakovcih in Sebeborcih – Podžlaki. 
 
OB078-23-000028  Obnova vodovoda Prosenjakovci 
Predvidena je obnova vodovoda v delu ob državni cesti Berkovci – Kobilje, kjer bo 
potekala rekonstrukcija državne ceste z dograditvijo pločnika. Za obnovo vodovoda so v 
pripravi projekti, izvedba bo sočasno z investicijo rekonstrukcije ceste in pločnika. 
 
OB078-23-000029  Obnova vodovoda Suhi vrh 
Obstoječe vodovodno omrežje v naselju Suhi vrh je bilo izgrajeno pred 30 leti. Vodovod v 
naselju je v slabem stanju in poteka po privat zemljiščih, za katere pa ni pridobljeno 
soglasje lastnikov zemljišč. Obnova se predvideva v Vinski grabi in ob lokalni cesti LC 
265081 Tešanovci – Moravci v dolžini 350 m s hišnimi priključki po predhodno 
pripravljeni dokumentaciji za obnovo s soglasjem upravljalca vodovoda. 
 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 

049,03,08, Ureditev komunalnih in drugih objektov v naseljih 
OB078-12-000029  Komunalni in drugi objekti v naseljih 
V letu 2023 in 2024 se bodo za nujne rekonstrukcije in adaptacije objektov po naseljih v 
občini namenila sredstva razdeljena na podlagi sprejetih kriterijev iz posebnega dela 
proračuna. Sredstva, ki so namenjena za urejanje komunalnih in drugih objektov v 
naseljih v višini 200.000,00 EUR za posamezno leto, se namenijo za sofinanciranje sanacij 
in ureditve objektov v posameznih naseljih v občini. 
 
OB078-23-000024  Prizidava garaže in večnamenskega prostora Lončarovci 
Predvidena je novogradnja-prizidava in rekonstrukcija Gasilskega doma Lončarovci. 
Novogradnja – prizidava ob severni strani gasilskega doma Lončarovci na parcelah št. 208 
in 211/1 k. o. Lončarovci. V prizidanem objektu bo garaža za gasilsko vozilo in 
večnamenski prostor. Oba prostora se bosta uporabljala za potrebe obstoječega 
gasilskega doma. Nov objekt bo pritličen, pravokotne oblike, zunanjih gabaritov 11,40 m 
x 7,80 m. Streha bo simetrična dvokapnica v naklonu 33 stopinj – naklon strehe se poenoti 
z obstoječim naklonom strehe gasilskega doma. Obstoječi objekt – gasilski dom 
Lončarovci je pritličen, s štirikapno streho. Zaradi navezave novega ostrešja na obstoječe 
ostrešje gasilskega doma, je predvidena delna rekonstrukcija ostrešja gasilskega doma – 
špirovci novega objekta se navežejo na obstoječe špirovce obstoječega objekta. V 
obstoječem gasilskem domu se zaradi prizidave tudi prestavi okno na severni strani 
objekta. 
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje in pridobljeni so projekti za izvedbo. 
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OB078-23-000059  Ureditev pokopališča Selo 
Na pokopališču v Selu ob obstoječi vežici je predviden nadstrešek oz. preureditev 
obstoječa objekta, da bo zagotavljal pokrito površino v času spremenjenih vremenskih 
razmer. Potrebna je pridobitev dokumentacije s prikazom izgleda nadstreška, 
spremljajočo zunanjo ureditvijo. 
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
1702 Primarno zdravstvo 
17029001  Dejavnost zdravstvenih domov 
 
076,07, Prenova zdravstvene postaje Martjanci  
OB078-23-000002  Rekonstrukcija in prizidava zdravstvene postaje Martjanci 
Celotni objekt vaškega doma Martjanci, v katerem se nahaja zdravstvena ambulanta 
Martjanci se obnovi in dogradi v sodelovanju z Zdravstvenim domom Murska Sobota, ki 
je izkazal potrebe po širitvi na tem območju. Predvidena je prizidava in preureditev 
prostorov z dograditvijo dvigala. Priprava projektne dokumentacije je v finančni shemi 
Zdravstvenega doma Murska Sobota.  
 
18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
18059001 Programi športa 
 
Tako kot v preteklih letih bo občina tudi v letu 2023 in 2024 zagotavljala sredstva za 
investicijsko vzdrževanje in obnovo športnih objektov v skladu z javnim razpisom za 
področje športa. 
 
081,02,04, Investicije v športno infrastrukturo 
OB078-15-000008     Ureditev športne infrastrukture v Občini Moravske Toplice 
Predvideva se izgradnja manjkajoče športne infrastrukture v okviru športno rekreacijskih 
centrov v Občini Moravske Toplice ter priprava projektnih dokumentacij za prijavo 
projektov na razpise za sofinanciranje. 
 
OB078-21-000001  Igrišče z umetno travo za hokej na travi 
Igrišče z umetno travo za hokej je v zaključni fazi izvedbi, potrebna je še postavitev ograje 
in zunanja ureditev v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem. Zunanja ureditev bo 
obsegala ureditev parkirnih površin na dveh lokacijah, ureditev odvodnje, prestavitev 
obstoječih igral na drugo lokacijo na območju športnega centra, izvedba travnatih tribun 
in zaključno ureditev okolice igrišča za hokej. 
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OB078-23-000058      Zamenjava umetne trave na malem igrišču ŠRC Martjanci 
Na malem igrišču z umetno travo ŠRC Martjanci (dimenzij 40m x 20m) je podlaga 
dotrajana in uničena, zaradi česar se je zelo povečala nevarnost poškodb in zdrsov. 
Predvidena je izravnava spodnjega ustroja, dobava in montaža nove monofilamente 
umetne trave in namestitev betonskih pranih plošč ob zunanjem robu igrišča. 
 
19 – IZOBRAŽEVANJE 
 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
19029001 Vrtci 

090,02,   Investicijsko vzdrževanje in oprema vrtcev 
OB078-07-000093  Investicijsko vzdrževanje -vrtci 
Sredstva se namenjajo za tekoča in investicijska vzdrževanja v objekte in opremo vrtcev 
ter za nabavo najnujnejše opreme. Del sredstev v višini 20.000,00 EUR se namenja kot 
investicijski transfer vrtcem, s katerimi razpolagajo v zavodu, del sredstev v višini 
30.000,00 EUR pa se nameni za nujna vzdrževalna dela. 
 
090,03,  Izgradnja in ureditev vrtcev 
OB078-17-000046  Vrtec Martjanci – ureditev parkirišča z dovozom 
Pridobljena idejna zasnova je podala projektne in tehnične elemente za izgradnjo 
dostopne ceste in parkirišča za Domom sv. Martina v Martjancih v neposredni bližini vrtca 
Martjanci za zaposlene in obiskovalce vrtca. Na območju predmetne gradnje poteka 
kanalizacija, vodovod, elektrika in telekomunikacije. 
Namen izgradnje parkirišča je zagotovitev parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce 
vrtca. Z izgradnjo parkirišča se bo uredila dostopna cesta, z uvozom/izvozom na državno 
cesto, uredila se bo javna razsvetljava in odvodnjavanje ter zasaditev (drevje, grmičevje, 
zelenica) in postavitev urbane opreme. 
Dostopna cesta bi potekala po parceli št. 679/1 in 671/6 k.o. Martjanci, priključek na 
državno cesto na parc. št. 1140/3 k.o. Martjanci.   
Dostopna cesta bi potekala od priključka na državno regionalno cesto R2-442/1318 
Martjanci – Dobrovnik v km 1,0+0,00 v dolžini 85 m in širine 4 m, zavije na desno stran v 
dolžini 55 m in širine 3 m do predvidenega parkirišča ali pa po 85 m zavije levo in se 
priključi na obstoječo ulico HŠ 97J. 
V sklopu dostopne ceste bi se uredil ustrezni priključek na državno cesta, odvodnja 
dostopne ceste z javno razsvetljavo. Parkirišče bi bilo locirano na parcelni številka 680/2 
k.o. Martjanci. Parkirišče bi imelo načrt vožnje dvosmeren, parkirni prostori bi bili 
pravokotno postavljeni. Parkirišče bi naj bilo v asfaltni izvedbi obrobljeno z betonskimi 
robniki in urejeno zelenico. Na južni strani parkirišča se predvidijo stopnice in površina 
za kolesa z dostopom na obst. kolesarsko pot in naprej do ŠRC Martjanci. Zelenica se uredi 
od betonskih robnikov parkirišča do sosednjih mej, izvede se zasaditev z visokim drevjem 
in grmičevjem. Postavita se dve klopci s košem za smeti. Predvidena je postavitev ograje 
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(panelna ograja) na strani župnišča in okrog parkirišča. Odvodnja dostopne ceste in 
parkirišča bi se izvedla z izgradnjo meteorne kanalizacije z izpustom v obstoječo 
kanalizacijo. Predvidena je javna razsvetljava dostopne ceste in parkirišča. 
 
OB078-23-000034  Energetska sanacija vrtca Martjanci 
Vrtec Martjanci je potreben celovite energetske sanacije objekta (streha, fasada), potreba 
je tudi po prizidavi. Energetska sanacija je vezana na EKO sklad in pridobitev sredstev. 
 
OB078-23-000037  Energetska sanacija vrtca Prosenjakovci 
Vrtec Prosenjakovci je potreben celovite energetske sanacije objekta. Energetska sanacija 
je vezana na EKO sklad in pridobitev sredstev, ter na pridobitev dokumentacije, s katero 
bomo izkazali potrebo po sanaciji, po kakšni in na kakšen način. 
 
OB078-23-000038  Ureditev parkirišča ob vrtcu Moravske Toplice 
V preteklem letu se je izvedla rušitev na sosednji parceli in tako je bilo pridobljeno 
zemljišče za razširitev parkirišča za zaposlene in za razširitev igrišča ob vrtcu. Parkirišče 
je že izvedeno v gramoznem stanju, tako da je parkiranje omogočeno. Po prestavitvi 
ograje in razširitvi igrišča, pase predvidena izvedba parkirišča v asfaltni izvedbi z 
ureditvijo odvodnje, zasaditvijo in ozelenitvijo območja okrog parkirišča. 
 
OB078-23-000042  Nadstrešek ob vrtcu Moravske Toplice in razširitev igrišča 
V preteklem letu se je izvedla rušitev na sosednji parceli in tako je bilo pridobljeno 
zemljišče za razširitev za razširitev igrišča ob vrtcu. Predvidena je prestavitev in 
dograditev ograje igrišča z ureditvijo hriba za poletno igranje in zimske radosti otrok. 
Nadstrešek oziroma dograditev prostora je predvidena pred pralnico in likalnico, saj se 
sedaj iz prostora izstopa direktno na prosto, povrh pa je še severna stran objekta.   
 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
19039001 Osnovno šolstvo 

091,05,01  Investicija OŠ Bogojina 
OB078-19-00032  OŠ Bogojina – prizidek dve etaži 
Po številnih izračunih, simulacijah je predvideno, da bo prostorska stiska za izvedbo 
pouka na 0Š Bogojina že septembra 2023 presegla trenutne zmogljivosti. Občina je v 
preteklosti pripravila projektno dokumentacijo za prizidek, ni pa bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. V fazi je ponovno preverjanje prostorov glede na kapaciteto otrok 
in na podlagi preverbe se bo pristopilo k nadaljevanju pridobitve projektne 
dokumentacije in morebitne izvedbe. Za izvedbo bo potrebno pridobiti državna sredstva. 
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OB078-23-0000056  Dobava in montaža pregradne zavese Bogojina telovadnica 
Predvidena je dobava in montaža pregradne zavese v telovadnici v Bogojini, ki bo 
omogočila, da bodo različni oddelki istočasno imeli športno vzgojo. Pregrada bo 
zagotavljanja varnost in bo omogočila hkratni pouk različnih oddelkov. 
 
091,05,02,  Investicija OŠ Fokovci 
OB078-23-000035  Obnova zunanjih igrišč pri OŠ Fokovci 
Zunanja igrišča pri OŠ Fokovci so dotrajana in potrebna obnove ter nove razporeditve, ki 
bo ustrezala današnjim standardom v šoli. Obnovo zunanjih igrišč bomo obravnavali 
celostno, pridobili bomo projektno dokumentacijo, ki bo usklajena s potrebami šole. 
Potrebno bo poiskali zunanji vir financiranja in poskrbeti za izvedbo. 
 
OB078-23-000036  Izgradnja čistilne naprave pri šoli 
Zaradi neustrezne greznice se je pokazala potreba po novi ureditvi komunalne odpadne 
vode iz šole in bližnjega stanovanjskega šolskega bloka. Najprej je potrebno pridobiti 
podatke o kakšni velikosti čistilne naprave gre, kje bi se locirala in na podlagi vsega 
znanega sledi pridobitev dokumentacije za izgradnjo čistilne naprave. 
 
091,05,03  Investicija DOŠ Prosenjakovci 
OB078-07-00096  Zunanja ureditev DOŠ Prosenjakovci 
Za ureditev zunanje okolice ob DOŠ Prosenjakovci je pripravljen izvedbeni načrt ureditve 
– obnova potk, intervencijske poti, dvorišča, parkirišča in posledično obnove 
odvodnjavanja. Preverjena je bila celotna kanalizacija, meteorna in komunalna, rezultat je 
potreba po celoviti obnovi. Za potrebe komunalne odpadne vode se predvideva izgradnja 
male čistilne naprave, saj obstoječa greznica ni več neprepustna. Za ta del je potrebno 
pridobiti še dokumentacijo. Zunanja ureditev obsega še postavitev nadstreška za kolesa 
in tribune pri prvi triadi za potrebe prireditev na prostem. 
 
 
SKUPNI ORGAN MEDOBČINSKIH INŠPEKCIJSKIH SLUŽB 
 

 Nabava osnovnih sredstev MIR 
Za potrebe nemotenega delovanja MIR se v letih 2023 in 2024 predvideva zamenjava 
najnujnejše dotrajane opreme – računalniške in druge opreme.  
 
 
Pripravila občinska uprava 
 


