1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM
01019001 Delovanje občinskega sveta
01011000 - Stroški svetnikov
V letu 2016 so predvidena sredstva za nakup prenosnih ali tabličnih ( I- Pad) računalnikov za člane
mestnega sveta. Planiramo, da bomo v bodoče gradiva za seje mestnega sveta članom posredovali
zgolj v elektronski obliki, kar pomeni, da se bodo zmanjšali stroški povezani z razmnoževanjem in
pošiljanjem gradiva za mestni svet v pisni obliki.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04033003 - Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem
Sredstva so načrtovana za nujno potrebna tekoča vzdrževalna dela in investicijska dela v stavbah, ki
so v lasti MOMS, ter za pokrivanje stroškov komunalnih storitev ( elekt. energije, vode…), stroškov
upravljanja in varovanja zgradb in prostorov v lasti MOMS.
Na tej proračunski postavki so tudi načrtovana sredstva za nakup dela poslovne stavbe s pomožnimi
objekti in pripadajočim zemljiščem na naslovu Cankarjeva ul. 75, Murska Sobota v lasti
Prostovoljnega gasilskega društva Murska Sobota. Prejeto kupnino bo društvo uporabilo za plačilo
odškodnine po pravnomočni sodbi.
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4000 OBČINSKA UPRAVA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04033009 - Obnova vaško-gasilskega doma Nemčavci
Načrtovana sredstva za nakup opreme obsegajo montažo radiatorjev v mansardi in prizidku ter
priključitev na plinsko peč. Sredstva za rekonstrukcijo in adaptacijo pa bodo namenjena za postavitev
visečega stropa, za talno izolacijo ter za pleskanje.

04033011 - Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vaško-gasilskega doma v Veščici
Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo vaško-gasilskega doma.

04033012 - Obnova vaškega doma Kupšinci
Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za nakup opreme v vaško-gasilskem domu.

04033013 - Obnova vaškega doma Krog
Sredstva so namenjena za sanacijo strehe na vaško gasilskem domu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06039001 Administracija občinske uprave
06031009 – Oprema redarske službe
V letu 2016 je predvidena nabava oprema za potrebe redarske službe v višini 500 EUR.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
06032002 - Nakup opreme
V letu 2015 se planirani izdatki za nakup opreme povečujejo predvsem zaradi stroškov, ki so povezani
z namestitvijo novega strežnika za potrebe shranjevanja e-računov ter drugega gradiva v e-obliki ter
zaradi namestitve nove računalniške mreže in nakupa računalniške opreme za potrebe delovanja
Razvojnega centra M. Sobota na novi lokaciji v prostorih Triglava d.d. na Lendavski ulici. Prav tako
se bo v letu 2015 nadaljevalo z odplačevanjem obrokov za nakup licenčne programske opreme SQL
(za potrebe oddelka za proračun in finance).
Skupno načrtovana sredstva za nakup opreme za delo uprave in organov občine zajemajo:
-

planirana je nabava nujne pisarniške opreme, ki je potrebna za zagotovitev pogojev za delo
zaposlenih;

-

nakup strojne računalniške opreme v skladu z redno zamenjavo računalniške opreme in
posodobitvijo operacijskih sistemov;
nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje;

-

nakup telekomunikacijske opreme- predvidena so minimalna sredstva za nakup telefonov;

-

nakup licenčne programske opreme (odplačevanje obrokov iz naslova nove verzije SQL)

-

nakup druge opreme in napeljav

06032003 - Ureditev poslovne stavbe
Planirana so sredstva, potrebna za nujno investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe.
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07031001 - Nakup opreme za zaščito in reševanje
Za nakup opreme za zaščito in reševanje v NRP v letih 2015-2018 je predvidena poraba usklajena z
možnostmi proračuna. Zaradi nastale situacije se tako v letu 2015 predvideva nabava opreme v višini
5.000 EUR za opremljanje enot in služb CZ. Navedena sredstva pa nikakor ne dosegajo pokrivanja
celotnih potreb področja.

07031003 - Cilj 3 SI-HU Rešujmo skupaj
Projekt Rešujmo skupaj se zaključuje 31.03.2015. Zato je v proračunu predvidena višina sredstev za
nabavo opreme po prijavnici. V kolikor bo podaljšanje uspešno bo potrebno zagotoviti sredstva za
premostitev plačil v višini 974.800,00 € z vsemi nabavami in aktivnostmi pri partnerju MO Murska
Sobota.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07032001 - Sofinanciranje opreme – PGD
Sredstva so planirana za nabavo opreme PGD. S temi sredstvi ob ustreznem pristopu vseh
odgovornih uspevamo slediti razvoju na področju gasilstva. Zaradi sofinanciranja vozila za cestno
reševanje se postavka poviša za cca 40 %. S temi sredstvi za PGD Murska Sobota pridobimo
90.000,00 € sredstev s strani URSZR za zamenjavo dotrajanega vozila .

07032002 - Investicijski transferi - požarna taksa
Iz sredstev požarne takse (2 % od požarnih zavarovanj) se je za gasilstvo v letu 2014 zagotovilo cca
60.000 €. To so strogo namenska sredstva in so namenjena samo za opremljanje gasilskih enot. S
sredstvi upravlja Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse Mestne občine Murska Sobota, ki jih
v sodelovanju z GZ MO Murska Sobota, usmerja v nabavo potrebne opreme po programu nabav.
Glede na finančno stanje predvidevamo, da bo priliv iz požarnega zavarovanja v letu 2015 cca
55.000,00 € kar vključujemo v proračun.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11041000 - Urejanje gozdnih cest
Sredstva se predlagajo v nekoliki nižji višini, kot je to bilo planirano in tudi realizirano že prejšnja leta
(leto 2014 je izjema zaradi posledic žledu), v skladu s vsakoletnimi programi vzdrževanja gozdnih
cest, ki ga pripravi Zavod za gozdove, v skladu s tripartitnimi pogodbami Ministrstva, katero
vzdrževanje gozdnih cest sofinancira iz sistemskih virov za te namene. Predlagana višina sredstev za
vzdrževanje gozdnih cest, se pokriva s prihodki - sistemskimi viri, ki jih bo za ta namen predvidoma
pridobila MO M. Sobota v 2015 (pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in sofinancerka sredstva).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13022000 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
Na investicijskem vzdrževanju lokalnih cest, se sredstva v letu 2015 namenjajo za saniranje linijskih
in mrežastih razpok na večih lokalnih cestah, za izvedbo določenih ukrepov za umirjanje prometa (v
križišču pri »Rajhu« v Bakovci (prevzeta obveznost iz leta 2014), na C. Metodovi ulici – v križišču z
Razlagovo ter na Dolgi ulici v Černelavcih.), za izdelavo projektne dokumentacije za razširitev
lokalne ceste Polana-Markišavci-Nemčavci ter za preplastitev dela lokalne ceste Satahovci – Murski
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Črnci in izvedbo meteorne odvodnje ob lokalni cesti v naselju Veščica – od h. štev. 4d do državne
ceste M. Sobota – Gederovci.
V naslednji letih pa še za zamenjavo lesenega mostu na lokalni cesti Krog – brod na Muri, za ureditev
dela Kroške ulice z ureditvijo avtobusnega postajališča, v M. Soboti, za ureditev meteorne odvodnje v
Veščici in prehodov za pešce in dela pločnika na regionalni cesti R2-441 ter za preplastitve nekaterih
lokalnih cest, ki se postopoma izvajajo že nekaj let, tako v posameznih naseljih in mestu M. Sobota,
kot med naselji, oziroma med naselji in mestom. Sredstva se namenjajo še za investicijske nadzore
ter za izdelavo projektnih dokumentacij za izvedbo investicij v letu 2015 ter v kasnejših fazah, v
skladu s predvidenimi investicijami po NRP 2015-2018.

13022001 - Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic
Na investicijskem vzdrževanju mestnih ulic se sredstva namenjajo za sanacije posedkov, mrežastih
razpok na večih mestnih ulicah, za preplastitev Južne ulice - v 2015, za obnovo cestišča Zelene ulice,
ter za preplastitve mestnih ulic, kot so Kroška, Vrazova, M. Kuzmiča, Štefana Kuzmiča, Prešernova,
Trstenjakova (nadaljevanje), Miklošičeva (nadaljevanje), Stara ulica itd.. Sredstva se namenjajo še za
izvedbo ukrepov za umirjanje prometa ter za investicijske nadzore ter za izdelavo projektnih
dokumentacij za izvedbo investicij v kasnejših fazah, v skladu s predvidenimi investicijami po NRP
2015-2018.

13022002 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest
Sredstva na investicijske vzdrževanju se namenjajo za nekatere prenesene obveznosti iz leta 2014
(preplastitev javne poti v naselju Satahovci ter izvedba hitrostne ovire na Tomšičevi ulici, v naselju
Rakičan), v letu 2015 se sredstva namenjajo še za zalivanje linijskih in sanacije mrežastih razpok, za
sanacijo JP v naselju Satahovci, za ureditev meteorne odvodnje Ulice Štefana Kovača v Rakičanu ter
preplastitev Ulice ob Potoku v naselju Bakovci, v naslednjih letih pa še za preplastitve Ribiške ulice
v naselju Bakovci ter preplastitve nekaterih ulic in cest v naseljih Krog, Černelavci in Rakičan ter
šprav tako vsako leto za saniranje linijskih razpok z zalivanjem. Del sredstev je namenjenih še za
investicijske nadzore.

13022003 - Investicije v prometno ureditev mesta
Drugi operativni odhodki so v letu 2015 namenjeni za dokončno poplačilo odškodnine razlastitvenemu
zavezancu po odločbi Upravne enote Murska Sobota, št.352-8/2011-28 (0309) z dne 24.7.2014 in
odločbi Upravne enote Murska Sobota, št.352-8/2011-34 (0309) z dne 22.10.2014, po katerih je
občina pridobila nepremičnino potrebno za ureditev pločnika za pešce in kolesarsko stezo ob krožišču
na R1-232 ( Lendavska ) - Noršinska - Markišavska (op: po cit.odločbi o razlastitvi nepremičnine, se
mora investicija - ureditev pločnika za pešce in kolesarska steza ob krožišču na R1-232 ( Lendavska ) Noršinska- Markišavska, pričeti najkasneje v roku dveh let od pravnomočnosti razlastitvene odločbe,
to je najkasneje 29.9.2016).Nadalje so drugi operativni odhodki predvideni še za stroške parcelacij,
notarskih stroškov in cenitev, povezanih z odkupom delov zemljišč na Ulici Jožeta Benka.
V letu 2015 so tako predvidena sredstva za dokončno izvedbo prometne ureditve (kolesarska steza in
pločnik) ob krožišču na R1-232 ( Lendavska) – Noršinska- Markišavska.
Za predlagano investicijo je potrebno zagotoviti sredstva tudi za nadzor.
V letu 2015 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za investicije in sicer za
novelacijo projektne dokumentacije za ureditev krožišča na R1-232 (Lendavska) - Noršinska –
Markišavska in poplačilo prenesenih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo
na Slovenski ulici v M. Soboti.
Prav tako se v letu 2015 namenjajo sredstva za ureditev dela pločnika ob Ulici Jožeta Benka in sicer
za izvedbo in nadzor.
V letih 2016 do 2018 se bo nadaljevala ureditev Slovenske ulice in sicer pločnika, kolesarske steze ter
ustrezne komunalne infrastrukture, ureditev ul. Arh. Novaka, prav tako se bo nadaljevala ureditev
enosmernega prometa, ureditev krožišč v centru mesta, predvsem krožišča med Grajsko – Slovensko –
Lendavsko ulico in urejanje parkirišč, planirana je tudi ureditev Kocljeve ulice s krožiščem Slomškove
in Kocljeve ul, ureditev Gregorčičeve ulice z ureditvijo križišč, kolesarske steze in pločnika, ureditev
prometne povezave Lendavska – sever, nadaljevala pa se bodo tudi dela po programih mestnih četrti.
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V letih 2016 do 2018 so predvidena sredstva za izvedbo nadzora nad investicijami, ki so planirana pod
zgornjo postavko novogradnje.
V letih 2016 do 2018 je predvidena novelacija projektne dokumentacije za ureditev ul. arh. Novaka,
za ureditev enosmernega prometa, ureditev krožišč v centru mesta in parkirišč, novelacijo proj.
dokumentacije za ureditev Kocljeve ulice s krožiščem Kocljeve – Slomškove ulice, za izdelavo
projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo ter za izvlečke iz proj. dokumentacija za fazno
ureditev Slovenske ulice ter za programe mestnih četrti.
Sredstva za druge operativne odhodke so namenjena za geodetske odmere, parcelacije, služnosti in
druge stroške investicij.

13022005 - Dovozne ceste
Z izvedbo gramozirane dovozne ceste ob kolesarski stezi Murska Sobota – Markišavci, bo Mestna
občina Murska Sobota omogočila lastnikom zemljišč dostop do gozda, preko ureditve posebne
dovozne ceste. V letu 2015 se planira odkup zemljišč, izvedba pa v letu 2016. Drugi operativni
odhodki so namenjeni parcelaciji, cenitvam in notarskim stroškom.

13022006 - Urejanje mestnega središča
V letu 2015 so planirana sredstva za zadržani znesek za izvedeno investicijo ureditve javne
razsvetljave in pločnika ob Mojstrski ulici, v M. Soboti v letu 2014.

13022100 - Investicije v prometno ureditev KS
Sredstva za nakup zemljišč so predvidena za dokončanje odkupov oziroma ureditev lastninsko pravnih
razmerij glede zemljišč, uporabljenih za kolesarsko stezo Jezera v Rakičanu, kolesarsko stezo Murska
Sobota – Markišavci in odkup zemljišč, potrebnih za izgradnjo mostu Černelavci – Polana.
Drugi operativni odhodki so namenjeni za pokrivanje stroškov cenitev, parcelacij, stroškov odškodnin
za stavbno pravico in notarskih ter drugih stroškov, povezanih z urejanjem in pridobivanjem zemljišč
ter pravic gradenj in sicer za kolesarsko stezo Jezera, kolesarsko stezo Murska Sobota – Markišavci in
izgradnjo mostu Černelavci – Polana.
V letu 2015 se sredstva namenjajo za izgradnjo mostu preko Ledave, za potrebe kolesarske steze M.
Sobota – Markišavci in sicer za poplačilo že prevzetih obveznosti iz leta 2014, del sredstev pa se
načrtuje tudi za dokončanje zadevnega objekta (za potrebe navezave kolesarske steze na most).
V letih 2016- 2018 je planirana ureditev krožišča R2-441-Gorička ulica, ureditev Gajeve ulice s
pločnikom in javno razsvetljavo, kolesarske steze ob R3-715 Markišavska cesta, ureditev pločnikov v
posameznih naseljih, sofinanciranje preplastitve ceste R3-715 Markišavska cesta, ureditev razsvetljave
kolesarskih poti proti Veščici, Bakovcih in Krogu,ureditev mostu za kolesarje na kolesarski stezi
Černelavci-Polana ter kolesarskih povezav med primestnimi naselji in povezavami s sosednjimi
občinami.
Planirana so sredstva za nadzor nad izvedbo investicij, ki se bodo izvajala v letih 2016-2018.
V letih 2016-2018 se bodo izdelovali predvsem projekti za ureditev krožišč in kolesarskih povezav,
tudi za kolesarsko pot med Bakovci in Dokležovjem in Bakovci ter Krogom, kjer so se že pridobila
zemljišča v sklopu izvedenih komasacij.

13029003 Urejanje cestnega prometa
13023000 - Oglaševalni in usmerjevalni sistem
Sredstva v predvideni višini so namenjena izvedbi nadaljevalne faze usmerjevalnega in obvestilnega
sistema v letu 2016, ki zajema postavitev preostale obvestilne signalizacije za označbo javnih funkcij
objektov ter pomembnih območij v mestu in naseljih občine.

13023001 - Urejanje modrih con in prometnega režima
Ureditev modrih con bo težila k vzdrževanju in vzpostavitvi novih potrebnih modrih con ter potrebni
spremembi prometnih režimov na posameznih mestnih ulica in ulicah v primestnih naseljih. Izvedba
projekta se planira v letih 2015-2018.
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13023002 - Mestni avtobus
Nekaj sredstev se namenja za ureditev avtobusnih postajališč in sicer za zaris talnih označb, postavite
vertikalne prometne signalizacije in označitev oziroma namestitev voznih redov.

13023003 - Odprava arhitektonskih ovir za invalide
Sredstva so namenjena za odpravo arhitektonskih ovir na javnih površinah v sklopu projekta
»invalidom prijazna občina« in sicer v enaki višini, kot so bila planirana že nekaj prejšnjih let.
13023005 – Urejanje mirujočega prometa
Finančna sredstva za urejanje mirujočega prometa so planirana v letu 2016.
13023006 - Urejanje mirujočega prometa Park & Ride sistem na parkirišču pri bolnišnici v
Rakičanu
Za investicijo Park& Ride na parkirišču pri bolnišnici v Rakičanu, je MU MOMS več ali manj
zaključila – pričakuje le še del sofinancerskih sredstev, ki jih je uspela pridobiti na razpisu iz
kohezijskega sklada EU, s katerega bo investicija sofinancirana v skupni višini nekaj nad 340.000 €.
Sredstva za leto 2015, se namenjajo za nadgradnjo parkirnega sistema v Rakičanu – uvedba bonitet za
potrebe sistema »Park&Ride«.

3029004 Cestna razsvetljava
13024000 - Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave
Sredstva za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave so v celoti namenjena za nadaljnjo prenovo
javne razsvetljave v mestu M. Sobota ter skoraj po vseh naseljih, vse s ciljem, da bi MOMS s prenovo
JR zaključila v prihodnjem letu, ko tudi poteče rok za zamenjavo svetilk po uredbi o svetlobnem
onesnaževanju. Svetilke bodo tako zamenjane z varčnejšimi, pri čemer MOMS računa tudi na
pridobitev sredstev z razpisov dobaviteljev električne energije, v višini 50% upravičenih stroškov. V
sklopu prenove pa bo nameščena tudi kakšna nova svetilka, kjer še ni javne razsvetljave, istočasno pa
bo prenova JR izvedena povsod tam, kjer bo Elektro Maribor, OE M. Sobota, izvajala rekonstrukcije
NNO.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
13026004 - Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota
Sredstva drugih operativnih odhodkov so namenjena notarskim in drugim povezanim stroškom v zvezi
s pridobivanjem pravic gradenj ob izgradnji južne obvozne ceste mesta Murska Sobota, potrebnih
zaradi prestavitev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav v lasti občine.

14 GOSPODARSTVO
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14021002 - Razvojni center
Planiran je investicijski transfer za nakup opreme, ki je potrebna za delovanje razvojnega centra.

14031001 – Novoletna prireditev
Planirani so stroški izvedbe prireditve na dan 31.12.2015, obveznosti pa bodo zapadle v letu
2016.
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15021001 - Center za ravnanje z odpadki Puconci
Dokončuje se gradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci. V letu 2015 so predvidena sredstva za
poplačilo obveznosti za II. fazo izgradnje centra in poplačilo zadržanih zneskov iz naslova izvedbe
investicije. Del sredstev je predviden tudi za pokrivanju drugih investicijskih stroškov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15022000 - Vzdrževanje mešanega in meteornega sistem kanalizacije
Sredstva iz naslova drugih operativnih odhodkov so namenjena za vodenje katastra javne službe in
dajanja soglasij na kanalizacijskem omrežju za prenesene obveznosti iz leta 2014 in obveznosti za leto
2015 v skladu s predpisi.

Sredstva za nakup zemljišč so namenjena odkupu dela zemljišča na Industrijski ulici v Murski
Soboti, ki se potrebuje za izgradnjo ukrepov na kanalizacijskem omrežju, ker drugačna
ureditev pravice gradnje na tem zemljišču, na primer sklenitev služnostne pravice, ni možna.
Drugi operativni odhodki so namenjeni cenitvam, parcelacijam, notarskim in drugim
stroškom zaradi sklenitev pogodb o pravici gradnje za nov kolektor kanalizacije ter
odškodninam za služnostne pravice v ta namen.
Predvidena sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se
morajo porabiti v investicije oz. obnovo kanalizacijskega omrežja. Iz teh sredstev so tudi v letu 2015
predvidene delne sanacije kanalizacijskega omrežja na severnem kolektorju v M. Soboti in v Krogu.
Planirana so tudi sredstva za izvedbo nadzora za predvidene investicije.
V tej postavki so predvidena tudi sredstva za stroške – izguba , v zvezi z obratovanjem ČN M. Sobota
in kanalizacije za leto 2014 in 2015.
Tudi v naslednjih letih so predvidena sredstva v sanacijo kanalizacijskega omrežja v M. Soboti, Krogu
ter Černelavcih in nadaljevanje gradnje kanalizacije do Rimske Čarde ter III. faze gradnje
kanalizacijskega omrežja v naselju Pušča in Kranjčeva ulica.

15029003 Izboljšanje stanja okolja
15023000 - Občinski program izboljšanja stanja okolja
V letih 2016-2018 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije izvedbe ukrepov v
skladu z Energetsko zasnovo občine ter za izvedbo ukrepov po Občinskem programu varstva okolja
in ureditev ekomeridiacije potoka Mokoš ( projektna dokumentacija in izvedba).

15023001 - Ureditev Ciglenskih grab
V naslednjih letih so planirana sredstva za pripravo projektne dokumentacije in za realizacijo urejanja
Ciglenskih grab.

15023002 - Vzpodbujanje kolesarjenja po mestu
V okviru projekta izposoja koles v Mestni občini Murska Sobota je planirana v letu 2016 nabava in
postavitev stojal za kolesa na štirih lokacijah v mestu. Projekt se bo nadaljeval v letu 2017 in 2018.

15023003 - Ukrepi iz Načrta za kakovost zraka (PM)
Mestna občina Murska Sobota je sprejela Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne
občine Murska Sobota in program ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.
Načrt vsebuje več ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre:
− spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (daljinsko ogrevanje,
zamenjava kurilnih naprav, toplotna izolacija stavb ipd.),
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−

promet (spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, umirjanje
prometa, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja in posipanja cest),

−

druga področja (predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih emisij).

V programu ukrepov so določene naloge občine in višina finančnih sredstev, ki jih bo za izvedbo
programa zagotovila občina ter naloge države in višina finančnih sredstev države.
V letu 2015 so predvidena sredstva za subvencije občine za zamenjavo malih kurilnih naprav in za
izvajanje ukrepov energetske prenove večstanovanjskih zgradb in individualnih hiš ter za ozaveščanje
javnosti o kakovosti zraka.
V naslednjih letih 2016 – 2018 so predvidena sredstva za izvajanje ostalih ukrepov iz programa
ukrepov in sicer za vzpostavitev daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ( DOLB) v
Bakovcih,nadaljnjo subvencioniranje občine za zamenjavo malih kurilnih naprav in za izvajanje
ukrepov energetske prenove večstanovanjskih zgradb in individualnih hiš, za spodbujanje kolesarjenja,
izboljšanja sistema javnega potniškega prometa, urejanje mirujočega prometa, razbremenitev prometa
v središču mesta, povečana pogostnost voženj z mestnim avtobusom z nabavo novega avtobusa,
ozelenitev mesta ter za ozaveščanje javnosti o kakovosti zraka.
Nacionalna sredstva za sofinanciranje programa ukrepov pa namerava država zagotoviti tudi v
programih Evropske kohezijske politike 2014-2020 in iz naslova Podnebnega sklada RS.

15023004 - Celostne teritorialne naložbe
Uredba o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR) v 7. členu določa, da se trajnostni urbani
razvoj izbranega urbanega območja lahko financira le na podlagi sprejete celovite strategije
trajnostnega urbanega razvoja (v nadaljevanju TUS). Projekti, ki jih za financiranje iz evropskih
sredstev izbere urbano območje morajo izhajati iz TUS. Izkazovati morajo celovitost, kar pomeni, da
morajo v TUS identificirane probleme obravnavati na povezan način, to je, izvajati morajo cilje
najmanj dveh prednostnih osi iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike.
Lahko se nanašajo na del mesta ali na celotno (mestno) urbano območje.
Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko unijo predvideva glede pristopa celostne teritorialne
naložbe realizacijo v 11 mestnih občinah Slovenije. Območje vlaganj so mestna naselja in naselja
mestnih območij v mestnih občinah. Mestna občina je pristojna za pripravo in sprejem TUS, ter izbor
projektov na podlagi TUS. TUS potrdi ministrstvo pristojno za urbani razvoj in organ upravljanja –
Ministrstvo za okolje in prostor in /oz. organ upravljanja.
Glede na pregled mestnih naselij in naselij mestnih območij po mestnih občinah (SURS 2013) se TUS
v okviru MO M. Sobota izdela za mesto Murska Sobota in naselje mestnega območja Černelavci.
Pogoj za črpanje EU sredstev je potrjena in sprejeta TUS, ki mora biti kakovostna ter vključevati
različne vire financiranja ter izkazati usposobljenost za upravljanje naložb.
Razpoložljiva sredstva iz evropskih virov so skupaj 117 milijonov evrov in sicer:
 ESRR = 107 mio EUR


KS = 10 mio EUR

Sredstva iz kohezijskega sklada naj bi bila namenjena predvsem mehkim vsebinam v podporo
energetski učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije. Medtem ko prednostne naložbe,
financirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, morajo odgovoriti predvsem na spodbujanje
nizkoogličnih strategij za vse vrste območij, zlasti za mestna območja, vključno s spodbujanjem
trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznih omejitvenih prilagoditvenih ukrepov in
ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih
zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa.
V letu 2015 so predvidena sredstva za pripravo dokumenta Trajnostne urbane strategije, izvedba
delavnic in sodelovanja z javnostjo, izdelava potrebne karte za prikaz urbanega območja, vzpostavitev
spletne strani in stroškov informiranja ter obveščanja.
V naslednji letih 2016-2018 je predvidena tudi izvedba projekta Trajnostne urbane strategije in sicer
za strateške razvojne projekte občine na območju mesta in mestnega naselja Černelavci, kot so
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revitalizacija degradiranih območjih, ureditev mestnega središča in komunalne infrastrukture tako v
mestu kot mestnem naselju Černelavci ter ureditev mestnega kopališča z energetsko učinkovito
infrastrukturo.
Prav tako je v letu 2015 predvidena izdelava »Celostne prometne strategije », za katero je tudi
predvideno sofinanciranje iz evropskih sredstev v višini 85 %, kar je povezano z ukrepi trajnostne
mobilnosti in možnosti črpanja EU sredstev v programskem obdobju 2014-2020. Predvidena
razpoložljiva sredstva iz evropskih virov za izvedbo te prometne strategije za 11 mestnih občin so v
višini 21 mio EUR.
Izdelava Celostne prometne strategije je skladna tudi z Odlokom o načrtu za kakovost zraka na
območju Mestne občine Murska Sobota in sprejetim programom ukrepov.
V letih 2016-2018 so predvidena sredstva za izvedbo celostne prometne strategije in sicer za projekte
kot so varni dostopi do postaj in postajališč javnega potniškega prometa, sistema Park & Ride,
postajališč javnega potniškega prometa, stojal in nadstrešnic za kolesa, ureditev pločnikov in
kolesarskih stez, ukrepov trajnostne parkirne politike, omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni
promet, za zeleno mestno logistiko, za sodobne tehnologije upravljanja mobilnost in druge
izobraževalne dejavnosti o trajnostni mobilnosti.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15041000 - Vzdrževanje objektov, naprav in površin za urejanje voda
Z načrtom NRP je preko celotnega obdobja, v več fazah, predvidena ureditev vodotoka Mokoš, v letu
2015 vzpostavitev struge po katastru na območju k.o. Satahovci, v dolžini cca 40 m ter izdelava
projektne dokumentacije za celotno porečje vodotokov Mokoša (gorvodno od naselja Bakovci) in
Dobla, kot mejnega vodotoka s sosednjo občino Tišina, v naslednji letih pa so sredstva namenjena za
ureditev zalednih voda v naseljih Kupšinci, Veščica in Černelavci, ki zajema odkup potrebnih
zemljišč, izvedbo in investicijski nadzor, v skladu s projektom, ki kompleksno ureja ravnanje z
vodami na območju, ki je omejeno z občinsko mejo (občina Tišina), z Ledavo in razbremenilnim
kanalom ter državno cesto M. Sobota – Gederovci. V letu 2009 je bila zgrajena 1. faza – Kupšinski
odvodnik, v letu 2013 so bili v glavnem izvedeni manjši ukrepi na Malem Doblu. V nadaljevanju se
bo uredil Severni jarek ter izvršil odkup zemljišč za M. Dobel in parcelacija, v naslednjih letih pa še
razbremenjevanje M. Dobla v razbremenilni kanal ter ureditev struge z pribrežnim nasipom.

15041001 - Ureditev območja reke Ledava
Cilj projekta je ureditev območja reke Ledava z renaturacijo vodotoka na območju Mestne občine
Murska Sobota. Izdela se strokovna podlaga za krajinsko zasnovo revitalizacije obvodnega območja in
projektna dokumentacija, za bodoče zasaditve, utrjevanje in urejanje brežin ter oblikovanje struge v
sonaravno podobo, z odkupi morebitnih potrebnih dodatnih zemljišč za oblikovanje meandrov, v
kolikor bo projektna dokumentacija predvidela take posege. Projekt je predviden za izvedbo tudi v
naslednjih letih.
Z izvedbo projekta se bo izboljšalo stanje vodnega režima in kakovost vode v vodotoku gledano v
širšem regijskem območju; zaradi sonaravno urejenih vodnih strug in brežin se bo obnovil rastlinski in
živalski svet. Izboljšane vidne značilnosti in bogatejši obvodni prostor bo povečal kvaliteto bivanja
prebivalcev na tem območju, obenem pa bo vabil k obisku turiste in rekreativce, ki si čedalje bolj
želijo pristnega stika z ohranjenim naravnim prostorom oziroma krajino.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16021001 - Stroški prostorske informacijske baze
Prostorska zakonodaja in podzakonski akti nalagajo lokalnim skupnostim, da izdelajo in vodijo
podatke in evidence prostorske informacijske baze. Za ta namen je potrebno zagotoviti sredstva za
izdelavo programov, ki povezujejo atributne dele katastra in digitalne katastrske podlage. Za delovanje
sistema je sklenjena večletna pogodba za najem programske opreme. Na osnovi dobro izdelane
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prostorske informacijske baze se izdelujejo potrdila o namenski rabi zemljišč, lokacijske informacije,
razne strokovne podlage, analize, drugi elaborati, ki temeljijo na prostorskih podatkih, nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča, evidence komunalnih vodov na celem območju občine, baze cestnih
podatkov, javne razsvetljave, nepremičnin, zelenih površin in številna druga strokovna opravila. Po
pooblastilu občine izvajalec prostorskega informacijskega sistema pridobiva tudi številne državne
podatke. Podatki, katere se sproti nadgrajuje in posodablja, pa so stalno na voljo tudi preko spletnih
strani občanom in vsem, ki jih prostor naše občine zanima. Geodetska uprava v skladu z državnimi
predpisi prevzema tudi podatke lokalnih skupnosti za namen vzpostavitve Registra nepremičnin
(REN). Za izdelavo teh evidenc in njihovo sprotno posodabljanje morajo v proračunu biti zagotovljena
sredstva. Občine morajo zagotoviti tudi sredstva za nadgradnje in dopolnitve že izvedenih katastrov
gospodarske javne infrastrukture (GJI).
Za leto 2015 kot tudi za vsako naslednje leto: 2016, 2017 in 2018 se predvidijo stroški najema in za
dodatno ažuriranje podatkov.

16029003 Prostorsko načrtovanje
16023000 - Prostorsko načrtovanje
Na področju prostorskega načrtovanje se izdelujejo prostorski akti, ki zagotavljajo prostorski razvoj na
strateškem in izvedbenem nivoju. Veljavni izvedbeni prostorski akti so pravna podlaga za izdajo
gradbenih dovoljenj, gradnjo in druge ureditve v prostoru. Akti s področja prostorskega načrtovanja se
izvajajo praviloma skozi daljše časovno obdobje, lahko tudi več let. Namere, potrebe in želje
investitorjev se lahko spreminjajo, zato se posledično izvajajo postopki za povsem nove akte ali pa
postopki sprememb in dopolnitev že veljavnih prostorskih aktov. Postopke je potrebno voditi v skladu
z Zakonom o prostorskem načrtovanju. Prostorske akte lahko izdelujejo le prostorski načrtovalci z
ustreznimi licencami. V letu 2015 se predvideva plačilo preostalega dela pogodbenih zneskov za akte
v izvajanju. Nekaj prostorskih aktov, ki so v izvajanju, pa financirajo investitorji sami. V letu 2014 je
pričel veljati nov Občinski prostorski načrt - OPN, ki za nekatera območja občine predpisuje izvedbo
novih podrobnih prostorskih načrtov – OPPN-jev. Za izdelavo teh aktov je v letu 2015 predviden
manjši znesek. Manjša sredstva so predvidena še za morebitne nujne spremembe veljavnih prostorskih
aktov. Predvidena so tudi sredstva za eventualne izdelave posameznih Celovitih presoj vplivov na
okolje (CPVO) v skladu z Zakonom o varstvu okolja. Le te lahko odredi ministrstvo pristojno za
okolje pri izdelavi posameznega prostorskega načrta.
V nadaljnjih letih 2016, 2017 in 2018 se za ta namen prav tako predvideva nekaj sredstev.
Posamezni pristojni nosilci urejanja prostora lahko k določenim prostorskim aktom, ki jih izdeluje
občina, podajo zahtevo za dodatne prostorske strokovne podlage, poleg tega tudi občina potrebuje za
svoje potrebe razne prostorske analize, zato je tudi za namen izdelave prostorskih strokovnih podlag
predviden določen znesek. Iz dosedanje prakse se vidi, da so zahteve posameznih resorjev čedalje
večje, zato se v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 tudi za ta dela zagotovijo določena sredstva.
Manjša sredstva so predvidena tudi za oglaševanje javnih vabil na javne obravnave, ki se morajo
izvesti v okviru javnih razgrnitev prostorskih aktov.

16039001 Oskrba z vodo
16031000 - Investicije v vodovodno omrežje
V tej investicijski postavki so v letu 2015 predvidena sredstva za izvedbo vodovodnega omrežja na
Plečnikovi ulici v Krog in izvedba obnove vodovodnega omrežja na Ulici ob Potoku v naselju
Bakovci, kjer bo izvedena preplastitev ceste.
Predvidena so sredstva za izvedbo nadzora nad izvedbo vodovoda.
Pri drugih operativnih odhodkih so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov katastra in stroškov
soglasij ter dovoljenj javnemu podjetju Vodovod za leto 2014 in 2015.
V letih 2016-2018 se bo izvedlo dokončanje rekonstrukcije vodovodnega omrežja v Cankarjevi ulici –
sekundarno omrežje,v naselju Markišavci, Bakovci,Nemčavci in Krogu, v mestu M. Sobota se bo
izvajala rekonstrukcija na vodovodnem omrežju v Slomškovi ulici, ulici Št. Kovača ( med ul. Mikloša
Kuzmiča in Šolskim naseljem), vodovodnega omrežja v Prešernovi ulici, Miklošičevi ul. in
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Ivanocijevem naselju, v Naselju ljudske pravice, Ul. ob kanalu, Zeleni ulici, v rondoju SlovenskaLendavska-Grajska, na območju stanovanjske gradnje Kajuhova- Tomšičeva in v Jakobovem naselju .
Planirana so tudi rekonstrukcije vozlišč v mestu M. Sobota in v nekaterih naseljih.

16031001 - Hidrantno omrežje
Stanje hidrantnega omrežja je zaskrbljujoče. Po zadnjih pregledih je bil izračunani strošek
investicijskega vzdrževanja v višini 130.000,00 €. Po izgradnji pomurskega vodovoda so se stroški
investicijskega vzdrževanja zmanjšali na 90.000,00 €. Po programu investicijskih vzdrževanj pa bi v
letu 2015 izvedli urejanje hidrantov do višine 15.000,00 € kar mislimo, da je glede na stanje proračuna
možno izvesti v letu 2015

16031003 - Vodooskrba Pomurja - sistem B
Drugi operativni odhodki so namenjeni za cenitve, parcelacije, notarske in druge stroške, povezane z
odkupom zemljišča v Markišavcih, ki se potrebuje za izgradnjo črpališča.
Sredstva za nakup zemljišč so predvidena za odkup zemljišča v Markišavcih, ki je potrebno za
izgradnjo črpališča v okviru izvajanja II. faze projekta vodooskrbe.
Predvidena pa so tudi sredstva za investicijske stroške za izvedbo Vodooskrbe Pomurja – sistema B in
sicer kot plačilo računov občini nosilki projekta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16032000 - Investicija v mestno pokopališče
V letu 2015 so predvidena sredstva za nadaljnje urejanje mestnega pokopališča ter za poplačilo
prenesenih obveznosti iz leta 2014 iz naslova nabave klopi.
Pri plačilu avtorskih honorarjev je predvideno plačilo pogrebnih govorov.
V postavki drugi operativni odhodki so planirana sredstva za stroške vodenja katastra za pokopališko
dejavnost za leto 2014 in 2015.
Tudi v letih 2016-2018 so predvidena sredstva za nadaljnje urejanje mestnega pokopališča.

16032001 - Investicije v primestna pokopališča
Sredstva v letu 2015 so namenjena za sofinanciranje mrliške vežice v Markišavcih ter urejanje
pokopališča v Černelavcih ter za plačilo pogrebnih govorov.
V naslednjih letih pa so predvidena sredstva za potrebe drugih mrliških vežic in urejanju pokopališč
po posameznih KS.

16039003 Objekti za rekreacijo
16033001 - Vzdrževanje javnih zelenih površin
Sredstva se namenjajo za nakup kosilnice za potrebe KS Nemčavci ter za zasaditve dreves ob
obeležitvi tedna mobilnosti.

16033002 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo
V letu 2015 so predvidena investicijska sredstva v višini 10.000 EUR za otroško igrišče v Rakičanu.

16033003 - Drugi objekti za rekreacijo
V letu 2015 so predvidena sredstva za pokrivanje izgube pri obratovanju kopališča v M. Soboti iz leta
2013 in 2014 ter za ureditev fitnesa na prostem v Bakovcih.
Predvidena so tudi sredstva za izdelavo projektno tehnične dokumentacije za nujna vzdrževalna dela
na kopališču za sezono 2015.
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16033006 - Turistični rekreacijski center Fazanarija - center za nordijsko hojo in atletiko
Gre za območje ob Razlagovi ulici (ob teniških igriščih), vodovarstveno območje, velikosti 8,08 ha,
ki ga je občina pridobila neodplačno od Republike Slovenije, na podlagi predpisov o vzpodbujanju
skladnega regionalnega razvoja.
V letu 2015 so planirana sredstva za poplačilo prenesenih obveznosti iz leta 2014 za izvedeno I. fazo
izvedbe parka nordijske hoje in sicer: table in orodja za progo nordijske hoje, vadbenih objektov ter
igral za otroke.
Sredstva v letu 2016 so namenjena izvedbi ostalih objektov Centra za nordijsko hojo in atletiko na
območju Fazanerije kot so informacijske table in zasaditev rastlin.
Sredstva v letu 2017 so namenjena ostalim ureditvam, tekočemu vzdrževanju in obnovitvam objektov
v okviru Centra za nordijsko hojo in atletiko.

16039004 Praznično urejanje naselij
16034000 - Praznično urejanje mesta in naselij
Z NRP za 2015-2018, se načrtuje dokup praznične okrasitve, saj se v zadnjih nekaj letih slednje ni
dokupovalo. V prihodnje pa se bo na tem projektu zagotavljalo tudi sredstva za nakup zastav in za
druge potrebe prazničnega urejanja mesta in naselij, v odvisnosti od potreb in namena.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16052000 - Delovanje občinskega stanovanjskega sklada
Sredstva so namenjena za nabavo osnovnih sredstev potrebnih na delovanje stanovanjskega
sklada.
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16061000 - Urejanje zemljišč s komunalno infrastrukturo
Načrtovana sredstva na tej proračunski postavki so namenjena urejanju zemljišč s komunalno opremo
ter urejanju in vzdrževanju zemljišč v lasti MOMS. Pretežni del načrtovanih sredstev je namenjen
izvedbi komunalnih priključkov do parcel investitorjev, ki predstavljajo obveznost MOMS iz naslova
plačanega komunalnega prispevka. Na tej postavki so tudi načrtovana sredstva za izvedbo predhodnih
postopkov v zvezi s prometom z zemljišči, kot so cenitve nepremičnin, oglaševanje prodaj, parcelacije,
stroški notarjev, odvetnikov in sodni stroški .

16061001 - Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno
opremo
Sredstva so namenjena izdelavi programa opremljanja, vključno z podlagami za odmero komunalnega
prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju MOMS, ki ga mora v skladu z zakonom
sprejeti občina po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta – OPN.

16061010 - Komunalno urejanje območja za potrebe vrtičkov
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za urejanju območij, namenjenih ureditvi vrtičkov,
ki zajemajo potrebna sredstva za izvedbo osnovne komunalne opreme.

16069002 Nakup zemljišč
16062000 - Nakup zemljišč
Na tej postavki so sredstva namenjena za nakup zemljišča, ki se nahaja v območju igrišča na Pušči v
lasti R. Slovenije, ki bi se realiziral kot zamenjava z zemljiščem v lasti MOMS ob Bakovski cesti v
Murski Soboti. Nadalje je načrtovan nakup zemljišča, ki v naravi predstavlja pot od podhoda železnice
do Industrijske ulice, ki bi se realiziral kot zamenjava z zemljiščem v lasti R. Slovenije na tem
območju ter nakup solastninskega deleža R.Slovenije v zemljišču na Lendavski ul., ki bi se realiziral
kot zamenjava z zemljiščem v last MOMS, ki se nahaja ob obstoječem parkirišču sodišča.
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Načrtovan je tudi nakup dveh parcel v neposredni bližini območja SOIC, v katerih potekajo komunalni
vodi in na katerih je odložen višek zemlje, ki je nastal pri izgradnji komunalne opreme v SOIC in ga je
zato potrebno odkupiti ter zemljišča v lasti fizičnih oseb v območju ŠRC Bakovci na katerem je
zgrajen del tribun, ki so v lasti MOMS, zato je potrebna lastninsko pravna ter zemljiškoknjižna
ureditev stanja glede samega objekta in pripadajočega zemljišča.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
17021001 - Energetska sanacija objektov Zdravstvenega doma Murska Sobota v
Murski Soboti
Uspešno smo se prijavili na javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol,
vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6 razvojne prioritete »Trajnostna raba
energije«, 1 prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije št. 10/2013, dne 1.2.2013. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor sofinancira
projekt v deležu 85% upravičenih stroškov, vendar največ 426.610 EUR. Glede na veliko ugodnejšo
ponudbo za gradbena dela od načrtovane, bo znesek sofinanciranja nižji. Izvedla se bo energetska
sanacija 5. objektov Zdravstvenega doma MS v Murski Soboti. Objekt medicine dela se ne bo saniral,
ker ima že zamenjana okna, objekt pa je pod spomeniškim varstvom. Energetska sanacija zajema
zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijo zunanjih sten, stropov in kleti (če obstajajo). Pogodba z
izvajalcem AJM d.o.o. je bila podpisana 10. oktobra z rokom izvedbe 90 dni. Zaradi neugodnih
zimskih vremenskih razmer, ki ne omogočajo izvajanja zaključnega sloja fasade, se bo zaključek
investicije nekoliko zavlekel. Investicijo sofinancirajo vse občine soustanoviteljice Zdravstvenega
doma Murska Sobota, razen občine Beltinci.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18031000 - Sofinanciranje delovanja –PIŠK
Planirana investicijska sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva.

18039002 Umetniški programi
18032000 - Zavod za kulturo, turizem in šport
Pod postavko investicijski transferi je predvideno delno sofinanciranje nakupa investicij in sicer v
skupni vrednosti 7.000,00 EUR. Zavod ima v sprejetem načrtu razvojnih programov v letu 2015
predviden nakup računalniške in programske opreme; mikserja in druge opreme za grajsko dvorano,
dodelavo ograje na stopnišču v garderobe, led pari za gledališče ter druge investicije.
Skladno z načrtom razvojnih programov za obdobje 2016 – 2018 je v navedenem obdobju predviden
nakup druge opreme za izvajanje programa zavoda in sicer: praktikabli za pevske zbore, mobilno
ozvočenje, računalniška in programska oprema, prireditveni oder, moving head, akustična školjka,
nova vhodna vrata ter Tv ekrani za reklamo.
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18039005 Drugi programi v kulturi
18035000 - Grad Murska Sobota
Predvidena je sanacija kotlovnice v gradu. Ogrevanje je trenutno urejeno z dvema kotloma na
kurilno olje. En kotel je popolnoma dotrajan in se ga več ne da popravljati, zato je smiselno
urediti ogrevanje na cenejši energent. Predviden je prehod na pelete. Investicija bi se pokrila v
4 letih.
18035001 - Gledališče Park
V novembru 2014 je prišlo do zamakanja v dvorani. Sredstva so predvidena za sanacijo nastale
situacije. Predvidena je unovčitev bančna garancije za odpravo pomanjkljivosti v navedenem znesku.

18035002 - Ostali programi v kulturi
Predvidena so sredstva za sofinanciranje investicij v opremo in objekte za potrebe neprofitnih
organizacij na področju kulture, ki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa od leta 2016 naprej.

18035003 - Dvorec Rakičan
Zaradi pregleda inšpektorja za električne napeljave je nujna izgradnja strelovoda na celotnem objektu.
Projekti so bili izdelani v letu 2013, investicija pa se bo izvedla najpozneje do 1.5.2015. Do zamika je
prišlo zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki zahteva nadzor arheologov. Zadnje
soglasje smo dobili šele novemra. Predvidena so tudi manjša vzdrževalna dela v samem dvorcu.
18035004 - Večnamenski prostor Pušča
Predvidena je vgradnja stavbnega pohištva v garaži za gasilski avto.

18035006 - Galerija Murska Sobota
Na kontu investicijski transferi pa so predvidena sredstva za nakup umetniških del za galerijsko stalno
zbirko.

18035008 - Interventna sredstva na področju kulture
Interventna sredstva na področju kulture v letu 2015 niso predvidena, v naslednjih letih pa naletni
ravni v višini 10.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za zagotavljanje sofinanciranja investicij, ki jih
kulturne organizacije prijavljajo na državne razpise in je potrebno zagotavljanje 50% lokalnega deleža.
Prav tako se bodo ta sredstva namenjala za morebitna nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela, ki
so nujna zaradi odločb inšpekcijskih služb ali nujne obnove na premoženju Mestne občine Murska
Sobota na področju kulture.

18035012 - Kipi in spominske plošče
Na kontu novogradnje so predvidena sredstva za plačilo računa za sanacijo in ureditev elektro
instalacij na fontani na Slovenski ulici. Dela so bila izvedena v okviru postavitve spominskega
obeležja priključitve Prekmurja k matičnemu narodu v letu 2014 in gre za prenos računa, ki je bil
prejet konec leta 2014.

18059001 Programi športa
18051006 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
Sredstva v letu 2015 so namenjena za sofinanciranje obnove zunanjega športnega igrišča pri
gimnaziji.

18051009 - Ureditev nogometnega igrišča na Pušči
Nogometno igrišče na Pušči je bilo izgrajeno leta 2008. Takrat je bila urejena igralna površina z
ograjo. Projekt je bil financiran s strani Fundacije za šport v višini 24.100 EUR, medtem, ko so stroški
gradbenih del znašali 83.073,62 EUR. V letih 2015-2016 se predvideva nadaljevanje izgradnje
manjkajoče infrastrukture, v skladu z zahtevami nogometne zveze. Cilj je izpolniti pogoje za
registracijo igrišča, kar bi omogočalo igranje tekem na domačem igrišču. Zaradi sorazmerno visokega
zneska se investicija predvideva v letu 2016. Prav tako se pričakuje sofinanciranje Fundacije za šport v
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letu 2015, ki pa je zaradi vrednosti investicije lahko največ 30% neto vrednosti. V letu 2015 bo
izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI, gradbena dela pa bi se izvajala v letu 2016.

18051012 - Športni center Bakovci
Sredstva so namenjena za sanacijo zamakanja z unovčitvijo bančne garancije, če pomanjkljivosti ne bo
odpravil izvajalec gradbenih del.

18051014 - Atletski stadion OŠ I
Sanirana je bil tekalna steza. Račun pa je zapadel v leto 2015.

18059002 Programi za mladino
18052000 - Mladinski informativni in kulturni klub
Planiran je investicijski transfer za nakup opreme.

19 IZOBRAŽEVANJE
19029001 Vrtci
19021002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev
Sredstva so navedena v proračunu, ker še bil opravljen končni obračun z izvajalcem zamenjave strešne
kritine in postavitve fotovoltaike v enoti Krtek.

19021005 - Energetska sanacija enot vrtca MS
V začetku maja 2013 smo prijavili projekt Energetska sanacija enot vrtca Murska Sobota na javni
razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v
lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007-2013, 6 razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1 prednostne usmeritve
»Energetska sanacija javnih stavb«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013, dne
1.2.2013. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov energetskega pregleda in PZI v letu 2013. V letu
2014 se je izvedla energetska sanacija enot na Gregorčičevi, Talanyijevi, Rakičanu in na Pušči. V
letu 2015 pa se bo izvedla še energetska sanacija enote v Bakovcih. Projekt je sofinanciran s strani
Ministrstva za infrastrukturo in prostor iz kohezijskega sklada.

19039001 Osnovno šolstvo
19031006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol
Sredstva so namenjena za zamenjavo strešne kritine na športni dvorani OŠ III., ki ob deževju močno
zamaka. Investicija je prijavljena tudi na razpis Fundacije za šport za 30% sofinanciranje upravičenih
stroškov. Preostanek je znesek v višini 100.000 EUR za plačilo vlaganj v zamenjavo strešne kritine na
OŠ IV. in OŠ Bakovci v okviru postavitve fotovoltaičnih panelov, kjer pa še ni bil narejen končni
obračun.

19031009 - Interventna investicijsko vzdrževalna dela OŠ
Postavka je namenjena za interventna vzdrževalna dela na podlagi odločb inšpekcijskih služb ter za
nujno potrebna popravila in vzdrževanja za nemoteno delovanje pouka ter varnost učencev.

19031013 - Energetska sanacija OŠ III. in OŠ IV.
Znesek predstavlja plačilo zadnjega računa za sanacijo strojnih napeljav v kuhinji šole.

19059001 Izobraževanje odraslih
19051001 - RIS Dvorec Rakičan
Sredstva v letu 2015 so namenjena za ureditev gostinskega lokala v dvorcu, s čimer bi omogočili
odprtje lokala.
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20 SOCIALNO VARSTVO
20049002 Socialno varstvo invalidov
20042003 - Investicije na področju invalidskega zdravstva po akcijskem načrtu
V letu 2014 se planira nadaljevanje aktivnosti po akcijskem programu. Predvidena je preureditev
vhodnih vrat v PIŠK, izvedba indukcijske zanke v PIŠK in sofinanciranje nakupa kombija Društvu
paraplegikov.
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9000 MČ CENTER
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0006029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu je 2015 je planiran nakup opreme v višini 250 EUR.

9003 MČ PARTIZAN
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0306029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2015 je planiran investicijski transfer v višini 1.500 EUR.

9004 MČ TUROPOLJE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0306029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2015 je planiran investicijski transfer v višini 1.000 EUR.

9005 KS BAKOVCI
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18059001 Programi športa
0518059000 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
V letu 2015 je planiranih 1.000 EUR za nakup opreme.

9006 KS ČERNELAVCI
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0604039006 Vaški dom Černelavci
Za investicijsko vzdrževanje vaškega doma je v letu 2015 planirano 3.000 EUR.

221

9007 KS KROG
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0706029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2015 je planiran nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje v višini 700 EUR.

9008 KS KUPŠINCI
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0804039008 - Vaški dom Kupšinci
V letu 2015 je planiran nakup opreme za ogrevanje v višini 420 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0806029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2015 je planiran nakup pisarniškega pohištva v višini 500 EUR in nakup strojne računalniške
opreme v višini 750 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0816039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Za obnovo mrliške je v letu 2015 planirano 1.200 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18059001 Programi športa
0818059000 - Dejavnosti na področju športa
Planira se nakup opreme v znesku 850 EUR.

9009 KS MARKIŠAVCI
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0916039003 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
V letu 2015 je predvidena adaptacija mrliške veže v višini 7.691 EUR.
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9010 KS NEMČAVCI
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18059001 Programi športa
1018059000 - Dejavnosti na področju športa
Za nakup športne opreme bomo namenili 100 EUR.

9011 KS POLANA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
1106029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2015 bomo namenili 1.000 EUR za nakup pisarniškega pohištva, 500 EUR za nakup
računalniške opreme in 500 EUR za nakup tiskalnika.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1116039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
V letu 2015 bomo namenili 500 EUR za investicijsko vzdrževanje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18059001 Programi športa
1118059000 - Dejavnost na področju športa
Sredstva v letu 2015 so namenjena za investicijsko vzdrževanje v višini 12.481 EUR.

9013 KS RAKIČAN
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
1304039013 - Vaški dom Rakičan
V letu 2015 so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 2.000 EUR..

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039003 Objekti za rekreacijo
1316039002 – Vzdrževanje javnih zelenih površin
V letu 2015 je planiran nakup opreme v višini 3.065 EUR.
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9014 KS VEŠČICA
. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
1404039014 - Vaški dom Veščica
V letu 2015 bomo 3.045 EUR namenili za načrte in projektno dokumentacijo.

9015 KS SATAHOVCI
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
1506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2015 je planiran nakup avdiovizualne opreme v višini 1.500 EUR in druge opreme v višini
1.500 EUR.
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