1000 OBČINSKI SVET
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04032004–100 let priključitve Prekmurja in zdruţitve prekmurskih Slovencev z matičnim
narodom
Sredstva na proračunski postavki so predvidena za izvedbo regijskih programov ter vseh aktivnosti v
okviru obeleţitve 100. obletnice priključitve Prekmurja in zdruţitve prekmurskih Slovencev z
matičnim narodom in v okviru tega je predvidena tudi postavitev spominskega obeleţja na Trgu
zmage.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem
04033003 - Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoţenjem
Sredstva investicijskega vzdrţevanja so predvidena za nujna popravila ostrešja na objektu Lendavska
15a (krizni center za mlade) in za nujna inv. vzdrţevanja drugih objektov v lasti in upravljanju občine.
Sredstva za nakup poslovnih stavb, so namenjena pridobitvi solastnega deleţa objekta dom Partizan
na Mladinski ulici v Murski Soboti, kot je to predvideno z načrtom ravnanja s stvarnim premoţenjem
oz.načrtom pridobivanja nepremičnega premoţenja občine. Z realizacijo načrtovanih stroškov bo
občina zasledovala cilje učinkovitega in gospodarnega ravnanja z nepremičnim premoţenjem občine,
v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoţenjem.
V letu 2020 načrtuje nakup objekta lekarne na Grajski ulici 7a v Murski Soboti.

4000 OBČINSKA UPRAVA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem
04033009 - Obnova vaško gasilskega doma Nemčavci
Planira se izvedba stropa v vaško gasilskem domu v letu 2020. Nekaj sredstev se namenja še za
potrebe nadzora ter izdelave projektne dokumentacije.

04033010 - Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan
Planira se izvedba nadzidave dela vaško gasilskega doma v več fazah in letih; v letu 2018 se je
izvedla nadzidava vaško gasilskega doma Rakičan in v letu 2019 se bodo dela nadaljevala. V letu
2020 je predvidena izvedba ureditve okolice in fasade. Nekaj sredstev se namenja še za potrebe
nadzora ter izdelave projektne dokumentacije.

04033011 - Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vaško-gasilskega doma v Veščici
Sredstva so namenjena za dokončanje rekonstrukcije vaško-gasilskega doma, ki jih ne bo moţno
uveljavljati v okviru projekta nadaljnje obnove, ki je prijavljen na javni poziv LasGoričko 2020. V
letu 2018 je bila v sklopu projekta LasGoričko 2020 izvedena obnova dvorane in sanitarij. V letu 2019
so sredstva predvidena za dokončanje mansarde in v letu 2020 se predvidevajo sredstva za ureditev
fasade in okolice.

04033012 - Obnova vaško-gasilskega doma Kupšinci
Sredstva so planirana za izdelavo projektne dokumentacije za garaţne prostore v letu 2019, sama
izvedba pa je predvidena v večih fazah in sicer v letu 2020 in 2021 ter stroške nadzora ter ostale
stroške.
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04033014 - Obnova vaško-gasilskega doma Satahovci
Sredstva so planirana za izvedbo v naslednjih letih in sicer v letu 2020 za zamenjavo oken, tlakov in
ureditev mansarde v letu 2020 in 2021in nadzor ter ostale stroške, v večih fazah in letih za obnovo
Vaško gasilskega doma v Satahovcih.

04033017 - Večnamenski objekt - Krog
V proračunskih letih 2020 in 2021 je predvideno nadaljevanje in dokončanje izgradnje večnamenskega
objekta Krog. Dela obsegajo: strojne instalacije (vodovod, kanalizacija), elektro instalacije, okna,
vrata, tlake, omete, fasado ipd.

04033018 - VGD Markišavci
Sredstva so planirana za izvedbo v naslednjih letih in sicer v letu 2020 za ureditev dvorišča pred VGD
Markišavci v letu 2020 in nadzor ter ostale stroške.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost
05021006 - Obnova zgradbe - ZOTKS
Planirana sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo občinskega objekta,
ki se nahaja v soboškem parku in ga trenutno uporabljata za izvajanje svoje dejavnosti ZOTKS
Murska Sobota ter Radioklub Murska Sobota. Stavba je v izredno slabem stanju, dodatno pa je stanje
poslabšalo prejšnje neurje, ki je povzročilo sesutje dela strehe.
V naslednjih letih je predvidena obnova objekta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06039001 Administracija občinske uprave
06031004–Sredstva za dejavnost občinske uprave
V NRP se načrtujejo sredstva za moţnost večletnih razpisov in s tem doseganje ugodnejše
cene za večje tekoče stroške za dejavnost občinske uprave kot so čistilne storitve in material,
porabe kuriv in stroški ogrevanja, storitve varovanja zgradb in prostorov, ipd..
06031011- Mestni inšpektorat, mestno redarstvo
V letu 2019 je predvidena je nadgradnja programske opreme. Prav tako je predviden nakup naprave za
merjenje hitrosti s pripadajočo programsko opremo. Zaradi zagotavljanja boljše mobilnosti je
predviden tudi nakup kolesa.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
06032001 – Nakup prevoznih sredstev
Načrtovan je nakup enega osebnega vozila srednjega cenovnega razreda za potrebe uprave, ki bo
nadomestilo dotrajano osebno vozilo.

06032002 - Nakup opreme
Na tej proračunski postavki so skupno načrtovana sredstva za nakup opreme za delo mestne uprave in
organov občine ter zajemajo:
- nabavo nujne pisarniške opreme, ki je potrebna za zagotovitev pogojev za delo zaposlenih;
- nakupstrojneračunalniškeopreme v skladu z rednozamenjavoračunalniškeopreme in
posodobitvijooperacijskihsistemov;
- nakup opreme za tiskanje in razmnoţevanje;
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-

nakup telekomunikacijske opreme- predvidena so minimalna sredstva za nakup telefonov;
nakup licenčne programske opreme,
nakup druge opreme in napeljav,

06032003 -Upravna stavba
Načrtovana so sredstva za tekoče in investicijsko vzdrţevanje upravne stavbe ter vlaganja v ureditev
pisarniških prostorov za potrebe mestne uprave ter Razvojnega centra Murska Sobota.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07031001 - Nakup opreme za zaščito in reševanje
Za opremljanje enot in sluţb CZ se predlaga zagotovitev minimuma sredstev, ki pomenijo samo
zamenjavo najnujnejše opreme v enotah in sluţbah CZ. Tako se planirajo sredstva v višini 4.000,00 €.
Pri tem je potrebno ugotoviti, da smo se v dogovoru z ţupanom odločili za zmanjšanje tempa nabav
opreme tako, da se nabava razpotegne v naslednja leta.

07031002 - Tekoče in investicijsko vzdrţevanje za zaščito in reševanje
Tekoče in investicijsko vzdrţevanje opreme in objektov za potrebe zaščite in reševanja se mora
uskladiti z moţnostmi proračuna. Tako se planira investicijsko vzdrţevanje samo na zaklonišču
Lendavska 19 L in Lendavska 19D po zaporedju Lendavska 19 L in v primeru moţnosti še Lendavska
19D.

7039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07032001 - Sofinanciranje opreme – PGD
Na postavki Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (postavka 07032001) pa
je predlagano zmanjšanje sredstev za 25.000,00 €. Ker je v načrtu nabav v letu 2019 predvideno
sofinanciranje samo enega vozila iz teh sredstev se preostala sredstva planirajo za sofinanciranje
delovanja društev.

07032002 - Investicijski transferi - poţarna taksa
Investicijski transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam- poţarna taksa (postavka 07032002)
pa se planira v skladu s predvidenimi prilivi v letu 2019 iz poţarnih zavarovanj v višini 70.000 €. Tako
se lahko, v skladu s prilivi in na osnovi programa nabav in usposabljanja, financira opremljanje in
usposabljanje gasilskih enot. Dodelitev sredstev se realizira na podlagi sklepov Odbora za
razpolaganje s sredstvi poţarnega sklada Mestne občine Murska Sobota.
Z uskladitvijo potreb z moţnostmi smo prispevali svoj del za pripravo vzdrţnega proračuna MO
Murska Sobota za leto 2019. Navedena odstopanja na področju zaščite in reševanja pa se bodo morala
urediti v pripravi proračunov za naslednja leta.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
11029002 Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij
11022000 - Las Goričko2020 in projekti CLLD
V okviru te proračunske postavke so za naslednja leta (po 2019) načrtovana sredstva za prijavo
projektov na razpise Las Goričko 2020 (iz mehanizma CLD) v naslednjih obdobjih do konca finančne
perspektive 2014-2020, ki se operativno zaključi v letu 2023. V rubriki »pred 2019« pa so vključena
sredstva ţe izvedenih projektov »ŠporTTočka« in »Podeţeljsko izobraţevalno središče Veščica« v letu
2018 (samo del za partnerja MOMS), kjer bomo zaradi dolgotrajnosti postopkov sredstva
sofinanciranja prejeli komaj v letu 2019.
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11029003 Zemljiške operacije
11023006 - Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci
Zaradi pozitivnih učinkov izvedbe komasacij in agromelioracij za lastnike kmetijskih zemljišč smo v
letu 2017 pristopili k zbiranju podpisov lastnikov kmetijskih zemljišč na tem območju in s tem začeli
projekt izvedbe agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci, ki vključuje izvedbo
komasacije na komasacijskem območju in izvedbo pripadajočih agromelioracijskih del. Po dosegu
zadostnega % podpisov smo v letu 2018 pristopili k pripravi dokumentacije za pridobitev odločbe o
uvedbi agromelioracije in komasacije na komasacijskem območju Satahovci. Dokumentacija je še v
pripravi in bo plačilo zapadlo v letu 2019. Po pridobitvi odločbe o uvedbi komasacijskega in
agromelioracijskega območja Satahovci bomo pristopili k pripravi dokumentacije za pridobitev
sredstev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Po uspešni prijavi na razpis
ministrstva bomo v skladu z dinamiko projekta začeli z izvajanjem projekta.

11049001 Vzdrţevanje in gradnja gozdnih cest
11041000 - Urejanje gozdnih cest
V skladu s programom vzdrţevalnih del Zavoda za gozdove Slovenije bo izvedeno vzdrţevanje
gozdnih cest. Del sredstev vsako leto refundira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v
skladu s predhodno podpisano tripartitno pogodbo.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
12069001 Lokalni energetski koncept
12061004 – Lokalni energetski koncept
Občina ima izdelano Energetsko zasnovo Mestne občine Murska Sobota iz leta 2006. Vendar je ţe
starejšega datuma in je potrebna izdelava povsem novega dokumenta v skladu z Energetskim zakonom
in drugimi podzakonskimi akti. V sklopu Lokalnega energetskega koncepta je potrebno pripraviti tudi
akcijski načrt in predpisati ukrepe. Občine so dolţne tudi skupaj z zunanjimi pooblaščenimi sodelavci
izdelati in predati letna poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih.
Izdelava Lokalnega energetskega koncepta je načrtovana v letu 2019 in bo podlaga za energetske
sanacije javnih stavb.
V Načrtu razvojnih programov se za leto 2020 predvidi znesek za zaključek in poplačilo stroškov
izdelave Lokalnega energetskega koncepta.
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12061005 – Energetska prenova javnih stavb
Energetska učinkovitost je med stroškovno najbolj učinkovitimi ukrepi za doseganje ciljev
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in doseganje večjega deleţa obnovljivih virov energije v rabi
bruto končne energije.
Direktiva o energetski učinkovitosti 2012/27/EU vsem drţavam članicam EU nalaga obveznost
priprave dolgoročne strategije za spodbujanje naloţb v prenovo nacionalnega fonda stavb in
vsakoletne prenove določenega deleţa stavb javnega sektorja.
Na podlagi evropske in nacionalne zakonodaje, Energetskega zakona, je Vlada RS sprejela
»Dolgoročno strategijo za spodbujanje naloţb energetske prenove stavb«, ki določa operativne cilje do
leta 2020 oz. 2030, med katerimi so tudi energetske prenove javnih stavb.
Preko javnih razpisov drţave je moţno pridobiti s sredstvi evropske kohezijske politike nepovratna
sredstva za celovito energetsko prenovo stavb za javni sektor. Sistem energetske prenove stavb
javnega sektorja se bo izvajal tudi na podlagi modela energetskega pogodbeništva, kar pomeni
vključevanje zasebnega kapitala podjetij, ki izvajajo energetske storitve, v obnovo.
Z energetsko prenovo javnih stavb v lasti ali rabi Mestne občine Murska Sobota ( MOMS) bomo
dosegli predvsem cilj zmanjšanja rabe energije in vode z moţnostjo povečanja deleţa obnovljivih
virov energije, kjer bo to sprejemljivo.
Energetska prenova zajema ukrepe v stavbi kot celoti, kar vključuje vse njene elemente, ki vplivajo na
rabo energije in njeno delovanje, to pomeni usklajeno izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije na
ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje,
klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves
ekonomsko upravičen potencial za energetsko prenovo.
Sredstva na proračunski postavki so v letu 2019 predvidena za izdelavo razširjenih energetskih
pregledov za prenove javnih objektov v lasti Mestne občine Murska Sobota z namenom doseganja
celovite energetske prenove objektov, izdelava energetskih izkaznic za stavbe, ki te dokumentacije še
niso pridobile in za ostale storitve izvedbe projekta javno zasebnega partnerstva za energetsko prenovo
stavb v lasti Mestne občine Murska Sobota, ki vključujejo pripravo ekonomsko - finančnega dela
projekta, tehničnega in pravnega dela ter storitve prijave za pridobitev drţavnih oz. EU sredstev pri
izvedbi JZP.
S pripravljeno dokumentacijo ţelimo kandidirati za kohezijska sredstva in sredstva drţave, za
sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v
objektih (PURES) in zahtevami, ki jih predpisuje evropska direktiva o energetski učinkovitosti
objektov ter izvesti prenove tudi s pomočjo modela javno-zasebnega partnerstva, na nivoju
energetskega pogodbeništva.
Izdelava dokumentacije za energetsko prenovo javnih stavb je predvidena za kulturne, vzgojno
izobraţevalne objekte, športne objekte in druge objekte v lasti MOMS kot tudi za stavbo mestne
uprave.
V letih 2020-2022 je predvidena izvedba prenove energetsko potratnih javnih stavb v lasti MOMS po
principu energetskega pogodbeništva, s ciljem, da se doseţe končno stanje, ki glede na izhodiščno
bistveno zmanjša porabo energije, s tem pa se doseţe visoka energetska učinkovitost stavbe.

12079001 Oskrba s toplotno energijo
12071000-Oskrba s toplotno energijo
Sredstva iz naslova drugih splošnih materialov in storitev so namenjena za vodenje katastra javne
sluţbe in dajanja soglasij izvajanja javne sluţbe oskrbe s toplotno energijo, po letih. V letu 2019 je
predvidena sanacije distribucijskega omreţja in sicer obnova distribucijskega omreţja, odsek proti
zahodu, zamenjava dela cevovoda do jaška pri Kriznem centru, ki meji na parcelo Finimod.o.o.;
obnova distribucijskega omreţja, odsek na jugu, zamenjava odcepa cevovoda pri večstanovanjski
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stavbi Zelena ulica 3 in stroške nadzora ter ostale stroške. Sanacije distribucijskega omreţja so
predvidene tudi na naslednjih letih za nujna vzdrţevalna dela.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002 Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest
13022000 - Investicijsko vzdrţevanje lokalnih cest
Na investicijskem vzdrţevanju lokalnih cest, se v letu 2019 planirajo sredstva za saniranje mreţastih
razpok in zalivanje linijskih razpok na večjem številu lokalnih cest, glede na njihovo prizadetost,
nadalje za izvedbo določenih ukrepov za umirjanje prometa (za nakup zemljišč za otok za umirjanje
prometa na Bakovski cesti – v kriţišču s Sončno ulico ter za dokup (delno zamenjave) montaţnih
hitrostnih ovir), ter ne nazadnje za izvedbo kroţišča in pločnika (od predvidenega kroţišča do
pokopališča), v naselju Polana in izvedbo rekonstrukcije kriţišča lokalnih cest pri pokopališču
Satahovci. Sredstva se planirajo še za celovito obnovo broda na reki Muri v Krogu (zamenjavo podnic
in ograje).
V naslednjih letih se planirajo sredstva za dokončanje obnove in razširitve lokalne ceste Nemčavci –
Markišavci – Polana, preplastitev ceste v naselju Bakovci (Mladinska – Mali Bakovci), preplastitev
lokalne ceste Krog – Črnske meje ter drugih lokalnih cest, kot so Satahovci – Murski Črnci, Satahovci
– pokopališče, Krog – M. Sobota ter drugih lokalnih cest v mestu in naseljih ter v odprtem prostoru.
Sredstva se namenjajo še za investicijske nadzore ter za izdelavo projektnih dokumentacij za izvedbo
investicij v letu 2018 ter v kasnejših fazah, v skladu s predvidenimi investicijami po NRP 2018-2021.
Na drugih kontih se sredstva planirajo še za strokovne nadzore izvedbe načrtovanih investicij ter za
izvedbo parcelacij ter odškodnin in odkupov zemljišč, kakor tudi za izdelavo izvedbenih načrtov s
podrobnimi popisi del za potrebe razpisov.
Dodatno so vključena sredstva za ureditev manjkajočih pločnikov ob R2-441 v Černelavci (od Dolge
ul. do Gajeve ul.) in prehoda za pešce s pločnikom v Veščici pri pokopališču. S tem povezano tudi za
gradbeni nadzor in druge stroške.

13022001 - Investicijsko vzdrţevanje mestnih ulic
Za investicijska vzdrţevanja mestnih ulic, se v letu 2019 sredstva planirana za zalivanje linijskih
razpok in saniranje mreţastih razpok (zalivanje linijskih razpok (10.000 €) ter za saniranje mreţastih
razpok ter posedkov (20.000 €) na nekaterih mestnih ulicah, kot so Trstenjakova, Prešernova ulica,
Vrazova, Razlagova, Naselje Joţeta Kerenčiča in Ulica Štefana Kuzmiča, Zelena ulica in druge s
podobnim stanjem cestišč ter za izvedbo delnih ali popolnih sanacija asfaltov z napravo delnih ali
celotnih asfaltnih prevlek (Tomšičeva – juţno od Trstenjakove, Razlagova in Stara ulica).
V naslednjih letih se predvidevajo podobni ukrepi na cestni mreţi mesta, kot v letu 2019, delno še na
istih cestah in delno na drugih, s podobnim stanjem cestišč (Mojstrska ulica, Kroška, Tomšičeva,
Slomškova Ulica Staneta Rozmana itn…)..
Številne mestne ulice so namreč v sorazmerno slabem stanju in bi jih po nekaterih kriterijih ţe bilo
potrebno v celoti preplastiti oziroma sanirati asfaltne sloje, vendar ţal sredstva proračuna ne zadoščajo
za vse potrebe, zato se bodo posamezne deformacije odpravljale z manjšimi preplastitvami in
sanacijami, predvsem pa z zalivanjem linijskih razpok, s čemer se preprečuje nadaljnje propadanje
cest.
Sredstva se planirajo 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 2019-2022.

13022002 - Investicijsko vzdrţevanje javnih poti in nekategoriziranih cest
Na investicijskem vzdrţevanju javnih poti so sredstva za leto 2019 planirana za zalivanje linijskih
razpok ter saniranje mreţastih razpok na javnih poteh v posameznih naseljih in sicer v Černelavcih,
Krogu, Rakičanu in v drugih naseljih ter za preplastitve nekaterih javnih poti v naselju Bakovci
(Zvezna ulica) in za preplastitve (delne ali celotne) javnih poti v naselju Černelavci, ki bodo oziroma
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so prekopane zaradi izgradnje kanalizacije (del Liškove, Dalmatinove in Črtomirova ulica) ter za
ureditev Vodnikove ulice v Krogu, vključno z ureditvijo meteorne odvodnje ter za novelacijo
projektne dokumentacije za javno pot od Gederovske ceste do naselja Pušča (vrtec).
V naslednjih letih se predvidevajo še ureditve oziroma preplastitve drugih javnih poti v naselju
Černelavci (Jurčičeva, Slovenska, Travniška in drugih), za celostno ureditev Gajeve ulice oziroma
cestne povezave od Gederovske ceste do naselja Pušča (vrtec) ter javnih poti v drugih naseljih
(Rakičan – stranski krak Cvetkove, v Veščici, Bakovcih itn….
Sredstva so planirana še za nadzore ter druge splošne materiale in storitve (izvedbene načrte)..

13022003 - Investicije v prometno ureditev mesta
V kolikor bodo pridobljena zemljišča v letu 2019 se predvideva nadaljevanja gradnje pločnika in javne
razsvetljave v ul. Joţeta Benka in Tomšičevi ulici. Iz smeri Tomšičeve ulice (ki je zbirna cesta) je
potrebno v enem delu rekonstruirati obstoječi pločnik (razširitev in selitev javne razsvetljave na
notranji rob). V nadaljevanju pa izgraditi pločnik v smeri in na ul. Joţeta Benka.
S to povezavo bo omogočen varen prehod pešcev v bliţnjih stanovanjskih območjih saj bliţnje ulice
nimajo izgrajenih pločnikov.

13022009 - Urejanje pločnikov v mestu M. Sobota in naseljih mestnega značaja
Ureditev pločnika in javne razsvetljave na zahodni strani dostopne ceste za trgovino Tuš, na Lendavski
ulici, v dolţini cca 80 m
Ureditev pločnika ob Ciril Metodovi ulici na odseku od Borovnjakove ulice do Trubarjevega
drevoreda, v dolţini cca 250 m je predvidena s predlogom proračuna za II. obravnavo za izvedbo eno
leto prej (v letu 2020).

13022010 - Urejanje kolesarskih povezav 1 faza– CTN
V letu 2019 so planirana finančna sredstva za novelacijo in dopolnitev ţe izdelane projektne
dokumentacije v skladu s sprejetim novim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah. Vzpostavitev in ureditev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestu Murska Sobota, (obnove in
novogradnje), bodo prispevale k uresničevanju ciljev iz Trajnostne urbane strategije (TUS) na
področju trajnostne mobilnosti in varovanja okolja (kakovost zraka). Prav tako bo projekt prispeval k
uresničevanju ciljev Celostne prometne strategije (CPS) na področju trajnostnih oblik mobilnosti.
Natančnejše trase vzpostavitve kvalitetnih kolesarskih povezav (obnove in novogradnje) v okviru tega
celovitega projekta in sicer: rekonstrukcija kolesarske steze ob Lendavski ulici v Murski Soboti,
rekonstrukcija kolesarske povezave na Gregorčičevi ulici v Murski Soboti od kriţišča s Slomškovo
ulico s kriţiščem z Ulico Staneta Rozmana v Murski Soboti, izvedba kolesarske povezave na juţni in
severni strani Slomškove ulice ter na Zvezni ulici in ulici Staneta Rozmana. Prav tako je potrebno
izdelati ustrezno dokumentacijo za prijavo črpanja finančnih sredstev s strani EU na ZMOS-u in na
Ministrstvu za infrastrukturo. Naloţbe v vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav so upravičene
do sofinanciranja na podlagi mehanizma CTN iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na podlagi
Operativnega programe evropske kohezijske politike 2014-2020, iz prednostne naloţbe 4.4.
Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi
ukrepi, Specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. V letu 2020
in 2021 je planirana izvedba kolesarskih povezav.

13022011 – Urejanje kolesarskih povezav 2 faza– CTN
Projekt (2 faza) prav tako predstavlja vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestnih naseljih
MOMS in se načrtuje za sofinanciranje iz mehanizma CTN. 2 faza vzpostavitve kolesarskih povezav
je načrtovana za izvedbo v letu 2021. Celoten NRP je načrtovan v višini slaba 1,4 mio €, pri čemer
pričakujemo sofinanciranje iz mehanizma CTN prav tako v višini 80 % upravičenih stroškov, ostalo iz
občinskega proračuna. Tudi tukaj so sredstva CTN razdeljena na EU sredstva in sredstva nacionalne
udeleţbe. V letu 2019 so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, odkup potrebnih
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zemljišč za izvedbo kolesarske povezave na Kroški ulici in ob ulici Štefana Kovača in izdelavo
ustrezno dokumentacijo za prijavo črpanja finančnih sredstev s strani EU na ZMOS-u in na
Ministrstvu za infrastrukturo. V letu 2021 je planirana izvedba kolesarskih povezav.

13022012 - Ukrepi trajne mobilnosti – CPS
Gre za sofinanciran projekt po razpisu MZI – Ukrepi trajne mobilnosti (sofinanciranje iz Kohezijskega
sklada) na katerem je občina uspešno kandidirala v letu 2018. Projekt je v fazi izvajanja.
Sredstva se zagotavljajo za zapadle obveznosti dela gradnje meseca novembra in decembra 2018,
kakor tudi za nadaljevanje gradnje – krajši odsek med ul. Juša Kramarja in novozgrajenim kroţiščem s
Trstenjakovo ulico. Projekt je sofinanciran le do preostanka dodeljene kvote mestni občini.

13022014 - Urejanje kolesarskih povezav 3 faza
V predlogu plana zagotavljamo sredstva za izdelavo ločene PZI projektne dokumentacije za prometno
ureditev ul. Staneta Rozmana, ul. Arhitekta Novaka ter druge, skladno z veljavnimi predpisi, predvsem
tudi smernicami za projektiranje hodnikov za pešce in kolesarskih povezav. S pripravljeno projektno
dokumentacijo bodo projekti prijavljeni na razpise za sofinanciranje iz evropskih razpisov za namen
spodbujanja trajne mobilnosti.
Izvedba je predvidena v letih 2020 oz. 2021.

13022015 - Daljinske kolesarske povezave – DRR
V letu 2019 so planirana finančna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PZI daljinske
kolesarske povezave med Mestno občino Murska Sobota in občino Puconci. Gre za kolesarsko
povezavo od začetka naselja Markišavci do začetka Puconcev. Izvedba kolesarske povezave je
predvidena v letu 2021, 2022 in 2023.

13022016 - Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih Las Goričko2020
Mestna občina Murska Sobota je skupaj z občino Moravske Toplice in občino Puconci prijavila
evropski projekt Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih. V sklopu tega projekta so planirana v letu
2019 finančna sredstva za izvedbo kolesarskega postajališča za sistem Soboški biciklin s električno
polnilno postajo za e-kolesa.

13022017 - Ukrepi trajnostne mobilnosti – razpis EKO SKLAD
Sredstva se zagotovijo za izdelavo projektne dokumentacije na ravni PZI za potrebe prijave na razpis
EKO SKLADa za Nepovratne finančne spodbude občinam za naloţbe v izgradnjo kolesarske
infrastrukture. Predvidena je izdelava dokumentacije za 2. Fazo rekonstrukcije kolesarske poti Murska
Sobota – Rakičan. Ta zajema tako rekonstrukcijo poti skozi park, kakor tudi projektiranje
manjkajočega dela kolesarske poti (in ureditev dovoza do konjušnice) na priključku za območje
Jezera. V letu 2019 je predvidena še prijava na razpis medtem, ko je izvedba predvidena v letu 2020).

13022019 - Kolesarska povezava Bakovci - Dokleţovje
Mestna občina Murska Sobota pripravlja projektno dokumentacijo za izvedbo kolesarska povezava
Bakovci – Dokleţovje ob kategorizirani občinski cesti. V letu 2019 se za izdelavo projektne
dokumentacije planira 10.000 € v letu 2020 pa 15.000 €.

10322100 - Investicije v prometno ureditev KS
Most za pešce in kolesarje čez Ledavo (odsek Černelavci - Polana)
V letu 2020 se predvideva novogradnja mostu za pešce in kolesarje čez Ledavo na odseku Černelavci Polana. Investicija zajema izgradnjo mostu čez potok, manjši del pločnika s kolesarsko stezo ter javno
razsvetljavo. Izvedba po PGD+PZI. S tem bo omogočen predvsem stanovalcem naselja Polana varen
prehod v svojo vas, ker sicer kolesarji in pešci nevarno prečkajo most in spust v naselje skupaj z
motornim prometom.
Ureditev klesarske steze ob LC 269040 (Nemčavci - Polana - Markišavci)
Na predlog nekaterih krajevnih skupnosti je namen pridobiti projektno dokumentacijo za ureditev
kolesarske steze ob lokalni cesti v izgradnji/rekonstrukciji, a šele predvidoma v letu 2022.
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13029003 Urejanje cestnega prometa
13023001 - Urejanje prometnega reţima
Finančna sredstva v letu 2019 so planirana na podlagi sofinancerske pogodbe za dokončanje
sofinanciranja investicije investitorja Direkcija RS za infrastrukturo za rekonstrukcijo obstoječega
kriţišča K1 v km 1+412 v kroţno kriţišče (obstoječe kriţišče proti Splošni bolnišnici Murska Sobota)
in preureditev obstoječega kriţišča K2 v km 1+545 samo za smer desno. Dodatno je na podlagi
posredovanih projektnih pogojev s strani občine Murska Sobota predvidena izvedba nove ceste med
regionalno cesto R1-232 in obstoječim parkiriščem P+R pred bolnišnico Rakičan in ureditev
avtobusnih postajališč za P+R ter preureditev prometne opreme in signalizacije na obravnavanem
območju. Prav tako so vključena sredstva za dokončanje ureditve ceste do blokovskega naselja pri
gradnji novega stanovanjskega bloka ter sredstva za nabavo ustrezne svetlobne signalizacije za
ureditev nevarnega kriţišča v Bakovcih pri gostilni RAJH. Planirana so tudi sredstva za izdelavo karta
in spletne karte za gibalno ovirane osebe ter nakup zemljišča za izvedbo kolesarske povezave.

13023002 - Mestni avtobus
Sredstva na tej postavki se namenjajo za subvencioniranje stroškov izvajalca prevozov primestnega in
mestnega avtobusnega prometa na območju MO M. Sobota za naslednje avtobusne linije:
 Mestna linija do naselja Nemčavci,
 Kupšinci – M. Sobota – Bolnica Rakičan,
 linija Rakičan – M. Sobota-TC Maximus- Černelavci – TC Maximus ter za
 Subvencioniranje vozovnic (50 %) na obstoječih avtobusnih prevozih za pokritje naselij v MO
in ostalih postajališč v MO, ki niso zajete s posebno linijo za delovne dni od ponedeljka do
vključno sobote.
Sredstva za subvencioniranje stroškov izvajalca prevozov se planirajo v letu 2020 in 2021.

13023003 - Upravljanje in vzdrţevanje parkirišč ter urejanje parkiranja
Sredstva se namenjajo za urejanje gramoznih javnih parkirišč dodatna gramoziranja parkirišč na
Mojstrski, ob Lendavski ulici ob Ulici Joţeta Krenečiča ter drugih javnim parkirišč v mestu M.
Sobota, kjer parkiranje ni časovno omejeno in ni plačljivo.

13023004 - Odprava arhitektonskih ovir za invalide
Sredstva se namenjajo za odpravo arhitektonskih ovir na javnih površinah v sklopu projekta
»invalidom prijazna občina« in sicer v enaki višini, kot so bila planirana ţe nekaj prejšnjih let. V
preteklosti so bile izvedene številne prilagoditve na javnih površinah za potrebe gibalno oviranih, s
čemer se je invalidom bistveno olajšala in v številnih premerih tudi omogočila dostopnost.

13023007-Interventna sredstva za urejanje cestnega prometa
Planirana sredstva so namenjena za potrebe interventne postavitve prometne signalizacije oziroma
izvedbe interventnih del (po zahtevah SPV, Sluţbe za komunalni nadzor, oziroma za potrebe
nepredvidljivih dogodkov na občinskih cestah, kot so odprave posledic nesreč v prometu, odprave
posledic višje sile v primeru škodljivega delovanja voda, vetra, ţleda nadalje za odstranjevanje
invazivnih rastlin ipd…
13023009 - Upravljanje javnih plačljivih parkirišč
Mestna občina Murska Sobota je sprejela strateški dokument Občinski program varstva okolja in v
skladu z njegovimi strateškimi cilji tudi Načrt trajnostne mobilnosti na območju Mestne občine
Murska Sobota. V akcijskem načrtu tega strateškega dokumenta je opredeljeno tudi upravljanje
prometa z zagotavljanjem omejevalnih ukrepov za zmanjševanje števila potovanj z osebnimi
avtomobili – vzpostavitev sistema upravljanja s parkiranjem. S pravilno prometno politiko občine
ţelimo usmeriti reševanje glavnih prometnih tokov izven mestnega središča, s ciljem zmanjševanja
emisij toplogrednih plinov, ohranjanje čistega zraka in zmanjševanje hrupa v naravnem in
ţivljenjskem okolju ter s tem dvig kvalitete bivanja v samem mestnem središču. V skladu s cilji in
strategijo načrta trajnostne mobilnosti je na področju upravljanja s prometom potrebno urediti mirujoči
promet z zaračunavanjem in omejeno ponudbo parkirnih mest na naslednji način: s progresivnim
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zaračunavanjem, ki mora dvigniti stroške parkiranja v mestnem središču – posebej za dolgotrajno
parkiranje, upravljanje s ponudbo parkirnih mest – v mestnem središču z zagotovitvijo parkirnih mest
za kratkotrajno parkiranje ter razširitev zaračunavanja parkiranja na širše območje.
Tako se v NRP za leto 2019 planirajo investicijska vlaganja – ureditev plačljivega asfaltnega
parkirišča med Slomškovo in Cankarjevo ulico v M. Soboti, kot prenesena obveznost iz leta 2018, v
naslednjih leti pa se planirajo sredstva za širitev plačljivih parkirišč in opreme za vzpostavitev
dodatnih plačljivih parkirišč (širitev od centra mesta navzven).
13023010 – Projekt SMACKER Interreg CENTRAL EUROPE
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inţenirstvo in arhitekturo (UM FGPA) in
Mestna občina Murska Sobota (MOMS) sodelujeta v prijavi projekta SMACKER Interreg CENTRAL
EUROPE Programme skupaj s 5 partnerji iz ostalih evropskih drţav, ki ga skupaj s konzorcijem
prijavljamo na 3. razpis programa Srednja Evropa. Pri projektu se namerava proučiti moţnosti za
izboljšanje ponudbe javnega potniškega prevoza v navezavi periferije z mestom. Razvijali bomo
inovativne rešitve novih storitev kot tudi nove informacijske rešitev, ki bi bile cenovno dostopne za
manjša mesta.
Namen projekta je razviti, preizkusiti in izvesti učinkovito aplikacijo usmerjeno na javni prevoz. V
okviru projekta bodo aktivnosti vključevale študijo izvedljivosti (informacijski, organizacijski in
ekonomski vidiki kot osnovo za vlaganje v razvoj aplikacije, ki se odziva na povpraševanje z uporabo
pametnih telefonov, na katerih se bo aplikacija testirala.
Projekt se bo izvajal v letih 2019,2020 in 2021.

13029004 Cestna razsvetljava
13024000 - Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave
Sredstva za investicijsko vzdrţevanje javne razsvetljave so v 2019 predvidena za dograjevanje javnih
razsvetljav, kjer te še ni ali je obstoječe nezadostna in sicer v naseljih Rakičan (Kotna ulica in v Ulici
Štefana Kovača) ter Veščici, kot prenesena obveznost iz leta 2018 (del so bila izvedene konec leta
2018, plačila pa zapadejo v 2019) ter za nameščanje dodatnih svetilk na drogove NNO ali kot
samostojna stojna mesta, kjer se pojavljajo temne lise, oziroma kjer je potrebna lokalno večja
osvetljenost (v določenih kriţiščih) tako v mestu, kot naseljih ter za preureditve razsvetljav v sklopu
posodabljanja NNO (npr. v naselju Markišavci). Od novih oziroma dodatnih javnih razsvetljav se
sredstva planirajo za JR v soboškem parku (ob potki od Kardoševe ulice do gledališke dvorane park
ter od Borovnjakove ulice do Ulice Štefana Kovača – ob stadionu OŠ1) ter za ureditev JR v stranskem
kraku Kopališke ulice, vse v M. Soboti. Prav tako so planirana sredstva za nadvišanje drogov JR v
Novi ulici v naselju Pušča. V naslednjih letih pa še za osvetlitev kolesarske steze in pešpoti ob
Bakovski cesti – do novozgrajenega Expana ter drugih še manjkajočih razsvetljav v mestu in naseljih.
Prav tako so sredstva v prihodnjih letih namenjena za vzpostavitev redukcij (v višini do 50%), v
nočnem času (med 23 in 4,00 uro), saj nove svetilke to dopuščajo, s tem pa se bo še dodatno
zmanjšala poraba električne energije na javni razsvetljavi.
Planirane investicije zajemajo tudi druge spremljajoče stroške za izvedbo nadzorov in izdelavo
investicijskih in projektnih dokumentacij.

13029006 Investicijsko vzdrţevanje in gradnja drţavnih cest
13026001 - Vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastruktura je ţe v letu 2017, 2018 pristopila k
pripravi projektno tehnične dokumentacije, ter parcelacije in odkupov potrebnih zemljišča na trasi
vzhodne obvozne ceste mesta Murska Sobota. Trasa poteka od Ulice Plese vse do ţe izvedenega
kroţišča pri Čardi. Pri tem je na podlagi cestne zakonodaje lokalna skupnost dolţna določene
segmente in posege sofinancirati in za tiste dele, ki bodo še naprej v občinski lasti in bodo
kategorizirane kot občinske lokalne ceste. V letu 2019 je za ta namen kot strošek občine planiranih
nekaj sredstev. Ob napovedani dinamiki izvajanja del pa bo potrebno večji del občinskih
sofinancerskih sredstev zagotoviti v prihodnjih letih.
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Po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo je predviden pričetek gradnje v letu 2020 oz. v letu 2021,
sama gradnja pa bo potekala še v letu 2022. Zato se na podlagi pridobljenih podatkov glede vseh
stroškov in deleţa sofinanciranja občine v Načrtu razvojnih programov planirajo večja sredstva v letih
2020, 2021 in največ v letu 2022.

14 GOSPODARSTVO
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14021002 - Razvojni center
Za investicijski transfer je v letu 2019 planirano 9.000 EUR.

14021005 - EU projekti
Sredstva v okviru NRP na tej proračunski postavki so načrtovana za koordinacijo evropskih projektov
ter za pripravo osnovnih dokumentacij za evropske projekte (investicijskih dokumentacij, idejnih
načrtov in zasnov, strokovnih podlag , ipd.) ter za pridobivanje projektne dokumentacije za evropske
projekte.

14021007 - Vrata v Pomurje
V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva za izvedbo NRP projekta Vrata v Pomurje –
Regijski promocijski center. Projekt predstavlja enega prioritetnih projektov Mestne občine Murska
Sobota in se izvaja v obdobju 2017-2019. V NRP je prikazana celotna vrednost projekta, tako za ţe
izvedena dela v letih 2017 in 2018, ter izvedbo oz. plačilo zapadlih obveznosti v letu 2019. Projekt se
uradno zaključi (vključno vso črpanje EU sredstev) s 30. 06. 2019.
Projekt vključuje izgradnjo paviljona Expano, ureditev neposredne okolice paviljona ter komunalne in
cestne infrastrukture do paviljona. Paviljon Expano je zastavljen kot vstopna točka v Pomurje. Namen
projekta je vzpostavitev regijskega promocijskega centra »Vrata v Pomurje« in na ta način na
nerevitaliziranem območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS) izkoristiti
potenciale degradiranega območja ter v tamkajšnje okolje umestiti dejavnosti, ki bodo pomembne za
gospodarsko in turistično promocijo MOMS in celotne pomurske regije. Paviljon Expano je zasnovan
kot Pomurje v malem s predstavitvijo regije, regijske turistične ponudbe, poslovnih priloţnosti in
ključnih znamenitosti. V regijskem promocijskem centru bo vzpostavljeno osrednje središče
gospodarstva in turistične ponudbe v regiji. Vzpostavljena bo promocija vseh ključnih znamenitosti in
prepoznavnosti regije, s ključnimi stebri pomurskega turizma skozi razstavo, kulinariko in regijske
izdelke. Nadalje bo v paviljonu vzpostavljena informacijska točka s prodajalno, restavracija ter
prostori za poslovna srečanja.
Projekt je sofinanciranje iz mehanizma CTN (Celostnih teritorialnih naloţb) prednostna naloţba 6.3.
Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oţivitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih
zemljišč, zmanjšanje onesnaţenosti zraka in ukrepov za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita
raba prostora v urbanih območjih v višini 80% upravičenih stroškov, kar znaša skupaj 2,58 mio € iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalne udeleţbe za EU projekte ter iz sredstev
Pomurskega zakona v višini 1 mio €. V letu 2018 so bila CTN sredstva črpana v višini skoraj 2,1 mio
€, sredstva Pomurskega zakona pa 0,5 mio € v letu 2017 in 0,5 mio € v letu 2018. Preostanek EU
sredstev v višini slaba 0,5 mio € bo počrpana v letu 2019. V NRP projekta so prikazani vsi viri
financiranja projekta.

14039001 Promocija občine
14031001 - Novoletna prireditev
Sredstva so predvidena za sklenitev pogodbe z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska
Sobota za organizacijo in izvedbo novoletne prireditve, ki bo izvedena 31. 12. 2019 in bodo
nastale obveznosti zapadle v letu 2020.

236

14031008 - Projekt Pro-turist
MOMS kot eden izmed partnerjev sodeluje pri operaciji PROTURIST, ki ga vodi Turistično
informativni center Moravske Toplice. Projekt je bil uspešno prijavljen na razpis za sofinanciranje
razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Cilji operacije so:
razvoj inovativne turistične ponudbe in produktov regije; zagotavljanje pritoka domačih in tujih gostov
v regijo; zagotovitev prepoznavnosti destinacije; s sodobnimi orodji zagotovitev dostopa vsebin regije
ciljnih skupinam destinacije, njene naravne danosti in kulturo ter tradicijo regije. Partnerji pri operaciji
so na osnovi podpisanega dogovora dolţni zagotoviti predfinanciranje projekta. Po izvedbi projekta in
nakazilu sredstev s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bodo sredstva v višini 90 %
sofinancerskih sredstev vrnjena partnerjem v projektu.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14032009 - Soboško jezero - ureditev juţnega dela
V skladu s prijavo na 1. poziv ZMOS ( op: operacija je sofinancirana iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR), v okviru mehanizma CTN, prednostna naloţba 6.3. Ukrepi za izboljšanje
urbanega okolja, oţivitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje
onesnaţenosti zraka in ukrepov za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v
urbanih območjih), so na navedeni postavki tudi v letu 2019 planirani stroški za dokončno izvedbo
enotnega projekta v sklopu operacije Soboško jezero – ureditev juţnega dela, ki zdruţuje stroške, ki so
bili planirani na postavki Vrata v Pomurje – ureditev okolice in na postavki Motorični park in ponton.
In sicer so na tej postavki planirani stroški za izdelavo investicijske dokumentacije, novogradnje,
nadzora in drugih stroškov za dokončanje projekta.
V sklopu tega projekta so bile v letu 2018 ţe izvedene naslednje ureditve: ureditev novih breţin in
zunanja ureditev, postavitev 35-ih vadbenih postaj motoričnega parka, postavitev urbane opreme in
otroških igral, ureditev utrjenih površin, ureditev prireditvenega in 4-ih piknik prostorov, ureditev
naravnega biotopa v ozadju in osvetlitev površin. Okolica dopolnjuje vsebino paviljona EXPANO.
Izvedba projekta je bila v glavnem končana v letu 2018, v letu 2019 se planirajo še nove vsebine v
okviru razpoloţljivih sredstev v sklopu prijavljene operacije, kot npr. kontejnerska izvedba sanitarne
enote, ekološki otok in podobne manjše ureditve.

14032010 - Soboško jezero - obratovanje in upravljanje
Pod to postavko so predvideni stroški obratovanja okolice juţnega dela Soboškega jezera in
motoričnega parka izvedenih v sklopu operacije Soboško jezero – ureditev juţnega dela, vzdrţevanje
orodij in utrjenih površin ter drugih ureditev. Predvideni so tudi stroški za analize vode, stroški
elektrike, porabe vode in komunalnih storitev, za izdelavo projektne dokumentacije za nadaljnje
ureditve okrog Soboškega jezera in manjše druge storitve.
Predvidena pa je tudi izvedba novih ureditev kot npr. muzejski prikaz zemljanke ter pot po vzoru
arheološke najdbe odkrite na tem delu Soboškega jezera, drugih komunalnih ter športnih ureditev, z
investicijskim nadzorom.
V naslednjih letih je predviden nadaljnji razvoj Soboškega jezera z novimi turističnimi in
rekreacijskimi vsebinami s ciljem, da Soboško jezero s svojo okolico in objektom EXPANO postane
atraktivna turistična, športna in rekreacijska destinacija v tem delu Slovenije.
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14032011 - Paviljon Expano - obratovanje in upravljanje
V okviru te proračunske postavke in NRP projekta so načrtovana sredstva za izvedbo
nekaterih manjkajočih investicijskih del, ki zaradi specifičnosti in unikatnosti objekta in
neposredne okolice niso bila načrtovana z osnovnim projektom in jih tudi ne vodimo skozi
evropski projekt, je pa njihova izvedba potrebna za nemoteno obratovanje paviljona. Tako so
na tem NRP načrtovana sredstva za postavitev dodatnih električnih polnilnic (Tesla), zunanjih
betonskih in kovinskih košev ob objektu in na parkirišču, rampa za asfaltirano parkirišče, ipd.
Nadaljnje so načrtovana sredstva za projekte in izgradnjo prostora za odpadke za potrebe
obratovanja gostinskega dela in upravnega dela ter za razširitev gramoznega parkirišča. V
okviru načrtov so načrtovana tudi sredstva za manjše prilagoditve znotraj objekta (pregrade in
nekaj manjkajoče notranje opreme, ipd.), ki so se izkazale za potrebno šele po dokončanju in
izhajajo predvsem iz potreb bodočih uporabnikov. Realizacija navedenih stroškov bo
izvedena neposredno iz proračuna mestne občine.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15021000 - Ravnanje z odpadki
Med drugim se sredstva namenjajo za potrebe informiranja na področju varstva okolja – za izdajanje
ali sofinanciranje raznih publikacij z namenom osveščanja ljudi – ciljnih skupin, kot so predvsem
učenci osnovnih šol, otroci vrtcev ter dijaki srednjih šol. Razen za preventivno delovanje pa se
sredstva namenjajo še za saniranje divjih odlagališč ter izvedbo očiščevalnih akcij, ki potekajo
spomladi po KS in MČ. Sredstva za saniranje divjih odlagališč se sicer ţe nekaj let zniţujejo, kar je
tudi posledica pravilne usmerjenosti občine, ki zadnja leta nekoliko več sredstev namenja za
preventivno delovanje - osveščanje.
V postavko so vključena namenska sredstva z naslova porabe koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Murska Sobota za leto 2019.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15022000 - Vzdrţevanje mešanega in meteornega sistem kanalizacije
Predvidena sredstva okoljske dajatve za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se
morajo porabiti v investicije oz. obnovo kanalizacijskega omreţja, ki se bo izvajala tudi v
proračunskem letu 2019 in naslednjih letih.
V okviru sanacije kanalizacije v naselju Černelavci je tako v letu 2019 predvideno nadaljevanje
sanacije kanalizacijskega kanala K7 ( Dalmatinova, Liškova in Slovenska ulica ), kjer je bil del
izveden ţe v letu 2018, izvedba pa se zaključuje v letu 2019. Nadaljnje je v 2019 in naprej načrtovana
sanacija kanalizacije na Kanalu K8 v Černelavcih (Črtomirova ulica in del Liškove ulice), vendar na
posebnem NRP »Mešani meteorni sistem kanalizacije«, ker je projekt prijavljen za sofinanciranje z
nepovratnimi sredstvi 23. člena ZFO-1 pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Investicija
bo vključevala tudi sanacijo vse ostale potrebne infrastrukture, ki bo potrebna zaradi po sanaciji
kanalizacije. V okviru NRP sananacije kanalizacije v Černelavcih pa je v poznejših letih predvidena še
sanacija kanalov K5( del Liškove ulice), K6 ( del Liškove ulice) in K9 (del Gederovske ulice, Dolga
ulica in del Šercarjevega naselja).
V NRP so načrtovana tudi sredstva za izdelavo celovite analize stanja in ukrepov za sanacijo
kanalizacijskega omreţja v MOMS ter pridobivanje projektne dokumentacije za ta namen. Na podlagi
izsledkov teh dokumentov bomo lahko v prihodnje načrtovali dolgoročno fazno izvedbo sanacije
kanalizacijskega omreţja v celotni občini, začenši z najbolj kritičnimi odseki.
Sredstva v okviru NRP so načrtovana tudi za izgradnjo sekundarnega voda v Tomšičevi ulici v
Murski Soboti, za sanacijo vodotesnosti kanalizacije v Slovenski ulici v Murski Soboti, za posnetek
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glavnega kolektorja ter obnovo prečrpališča ČRP Krog -1. Sredstva v okviru NRP so predvidena tudi
za izgradnjo Kanalizacije Rimska Čarda – Nemčavci, ki je potrebna tudi zaradi priključitve objektov
CEROP na ČN Murska Sobota, zato je ta investicija predvidena za sofinanciranje s strani CEROP. V
naslednjih letih se sredstva planirajo še za sanacije številnih drugih kanalizacijskih omreţjih in
posameznih vodov v mestu in naseljih.

15029003 Izboljšanje stanja okolja
15023000 - Občinski program izboljšanja stanja okolja
V proračunski postavki so predvidena sredstva za izdelavo posameznih strokovnih podlag s področja
varovanja okolja v skladu z Zakonom o varstvu okolja. K posameznim projektom občine se lahko
odredi po sklepu Ministrstva za okolje in prostor izdelava predhodnega postopka presoj vplivov na
okolje. Zato se načrtujejo tudi stroški izdelav teh gradiv. Občina ima sprejet Občinski program varstva
okolja iz leta 2007. V prihodnjih letih bo potrebno akt obnoviti, zato so predhodno izdelane analize po
posameznih področjih potrebne. V Načrtu razvojnih programov – NRP so planirana sredstva za leta
2020, 2021 in 2022.

15023003-Ukrepi iz načrta za kakovost zraka (PM10)
Mestna občina Murska Sobota je sprejela skupaj z Vlado RS 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 (URE) in obnovljivih virov energije (OVE); (daljinsko
ogrevanje – tam kjer je to moţno še vzpostaviti, zamenjava kurilnih naprav, toplotna izolacija
stavb, zamenjava stavbnega pohištva, ipd.),
− promet (spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa kot sta
kolesarjenje in pešačenje, umirjanje prometa, zagotavljanje pretočnosti prometa, postavitve
polnilnih postaj za električna vozila, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja in posipanja
cest),
− druga področja (predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih emisij, npr. z
uvajanjem najboljših razpoloţljivih tehnologij,.. itd.).
V programu ukrepov so določene naloge občine. Ker vplivi za kakovost zraka izhajajo iz različnih
področij so na nekaterih drugih proračunskih postavkah vključeni stroški za posamezne aktivnosti
(kolesarjenje, gradnja in obnova kolesarskih stez, umirjanje prometa, obnova cestišč in pločnikov,
zasaditve in podobno). V letu 2019 so predvidena sredstva pod to postavko za ozaveščanje
javnosti o potrebnih ukrepih za boljšo kakovost zraka. Ter izdelavo akcijskega načrta za določitev
potrebnih dodatnih ukrepov in izvedbo le teh.
Nacionalna sredstva za sofinanciranje programa ukrepov pa namerava drţava zagotoviti tudi v
programih Evropske kohezijske politike 2014-2020 in iz naslova Podnebnega sklada RS in drugih
virov.
V letih 2020, 2021 in 2022 so sredstva na tej postavki nadalje planirana.

15023006 - Prenova mestnega središča 1 faza –CTN
Prenova mestnega središča je naloţba, ki izhaja iz Trajnostne urbane strategije in pomembno prispeva
k oţivitvi mestnega središča mesta Murska Sobota. Za celo območje je bil izveden javni anonimni
natečaj za pridobitev najustreznejše zasnove. Na podlagi natečajne rešitve je v okviru operacije
Prenova mestnega središča (1. Faza) predvideno obnavljanje Slovenske ulice v juţnem delu in
območje Trga zmage s platojem na njegovem severnem delu. V skladu z natečajno rešitvijo pa so bile
v projekt zajete tudi posamezne ureditve glede na potrebno višino vloţenih sredstev še za območje v
osrednjem delu mestnega središča ob mestni trţnici (ki pa bodo predmet 2. faze obnove).
Projekt se izvaja v obdobju 2017-2020. V posameznih letih so ţe potekale oz. bodo izvedene naslednje
aktivnosti:
 leto 2016: za predmetna območja se je izvedel javni projektni, odprti, anonimni natečaj za
izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije;
 leto 2017: izbor najustreznejše natečajne rešitve ter naročilo in izdelava projektno tehnične
dokumentacije - PZI. Izvedba delne ureditve Trga zmage; v času priprave tega proračuna je
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bila ţe izvedena in odprta ploščad ob juţni strani občinske stavbe in je bila poimenovana v
Drevored Martina Luthra;
leto 2018: izvedla se je dokončna ureditev območja na Trgu zmage. Uredile so se poti
okrog spomenika in dvignjena ploščad preko Slovenske ulice – med Drevoredom Martina
Luthra do ograje dvorišča evangeličanske cerkve. Uredile so se zelene parkovne površine z
nekaj novimi zasaditvami.



leto 2019: predviden je začetek izvedbe del prenove Slovenske ulice v juţnem delu. Zato
večji del investicije zapade v plačilo v tem letu in predstavlja finančno najobseţnejšo
investicijo v proračunskem letu 2019.



leto 2020: v tem letu se bodo dela za prenovo Slovenske ulice v juţnem delu zaključila.

Celotna izvedba projekta (1. faza) je načrtovana v višini skoraj 5 mio €, od tega je bilo skoraj 1,2 mio
€ izvedeno v letih 2017 in 2018 (Trg zmage), preostanek pa odpade na ureditve na juţnem delu
Slovenske ulice, ki je načrtovana za izvedbo v letih 2019 in 2020.
Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v okviru mehanizma CTN,
prednostna naloţba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oţivitev mest, sanacijo in
dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaţenosti zraka in ukrepov za zmanjšanje
hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih. Predvidena višina sofinanciranja
iz EU sredstev (ESRR) in pripadajoče nacionalne udeleţbe je 80% upravičenih stroškov operacije in
znaša cca. 3,8 mio € in bodo izplačana v letih 2019 in 2020.
Z izvedbo celotnega projekta bodo doseţeni naslednji cilji: projekt bo pomembno prispeval k odpravi
socialne degradacije v središču mesta in oţivitvi osrednjega dela mesta Murska Sobota, ki vedno bolj
izgublja na svojem pomenu, poslovne stavbe se praznijo, ulice ostajajo prazne, ljudje se v mestnem
središču redko zadrţujejo, po nakupih pa se raje odpravijo na mestno obrobje v trgovske centre.
Spremenjena podoba mesta, spremenjen prometni reţim, predvsem pa vzpostavitev pogojev in tudi
izvajanje raznovrstnih aktivnosti v mestnem središču bo ta del mesta ponovno oţivila in mu dala
nekdanji pomen. Naloţba bo prispeval tudi k ciljem in kazalnikom prednostne naloţbe 6.3. v okviru
Urbane prenove mehanizma CTN in sicer h kazalniku: zmanjšanje nerevitaliziranih površin v mestih,
ki izvajajo trajnostne urbane strategije (površina revitaliziranih stavb). Prav tako bo projekt
pomembno prispeval k ciljem Trajnostne urbane strategije MO Murska Sobota – TUS z vidika
oţivitve mestnega središča in ponovnega razvoja raznovrstnih dejavnosti in atraktivnih aktivnosti v
mestu.

15023007 - Prenova mestnega središča 2 faza – CTN
V okviru 2. faze Prenove mestnega središča je načrtovana prenova območja med Kocljevo ulico in
Blagovnico in vse okrog mestne trţnice ter Trgu kulture. Tudi to območje je bilo zajeto v natečajne
rešitve, s katerimi so bili podani idejni predlogi ureditev. Tudi ureditev tega območja predstavlja večja
investicijska vlaganja, ki jih ni moţno izvesti brez sofinanciranja. Zaenkrat v tej finančni perspektivi
več ne moremo pridobiti pomembnejšega sofinancerskega vira. V obdobju te finančne perspektive se
tako načrtuje izdelava projektne dokumentacije, izvedba pa je zaenkrat predvidena v novem
evropskem finančnem obdobju 2020-2027.

15023008-Polnilnice za električna vozila
Sredstva se planirajo za izvedbo dodatne polnilne postaje za električne avtomobile, na lokaciji pri
EXPO v letu 2019. Pri tem se bo MOMS prijavila na razpis Eko sklada.

15023009 - Projekt »LEBEN BESSER LEBEN«
Projekt je prijavljen na EU razpis INTERREG SI-AT in še ni odobren, vendar je vseeno vključen v
proračun 2019 in NRP, saj se pri morebitni odobritvi v letošnjem letu projekt tudi mora začeti izvajati.
V čezmejnem območju SI-AT so ekstremni vremenski pojavi vse pogostejši, predvsem se pojavlja
orkanski veter, ki povzroča vetrolome, odkriva strehe in uničuje infrastrukturo. V zadnjih letih sta to
močno občutili obe partnerski občini (MOMS in Ţelezna kapla). Napoveduje se, da nas v bliţnji
prihodnosti čakajo še večje podnebne spremembe z uničujočimi posledicami. Projekt Leben besser
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Leben (ţiveti boljše ţivljenje) sicer ne obljublja revolucionarnih sprememb na področju boja proti
vsemu slabemu, kar s sabo prinašajo globalne podnebne spremembe, ponuja pa skupen čezmejni
nastop v smeri blaţenja negativnih vplivov podnebnih sprememb.
Aktivnosti in rezultati projekta so načrtovani tako, da čezmejnemu prostoru dveh različnih geografskih
regij ponudijo konkretne rešitve, česar brez čezmejnega sodelovanja ne bi bilo mogoče.
Predvidene aktivnosti:
Priprava sintezne analize za Pomurje s poudarkom na MO MS, ki bo obsegala vsebinske tekstualne in
grafične prikaze obstoječega stanja za navedena področja v obravnavanem prostoru ter bosta sluţila
kot strokovna podlaga za izdelavo strategije.
Priprava strategije z akcijskim načrtom za 9 področij (kmetijstvo, vode, zdravje, energetika,
infrastruktura, prostor, gospodarstvo, varnost in narava) v mestnem, primestnem in podeţelskem
okolju za regijo Pomurje s poudarkom na MOMS.
Stroški prevajanja za aktivnosti v okviru DS (T1: Priprava strokovne platforme…), ki vključuje
prevode besedil za Listino o sodelovanju in za komunikacijo s pripravljavci strategije pri PP TO ŢKB
ter ostalo.
Stroški v okviru aktivnosti Javni dogodki v DS Komunikacija vključujejo ciljno usmerjeno
komuniciranje in medijsko oglaševanje.
Pripravljalna, zasaditvena in vzdrţevalna dela za zasaditev zelene protivetrne pregrade na območju
MOMS v dolţini vsaj 1.000 m kot drevored z zasaditvijo izbranih dreves.
Projekt se bo izvajal v največjem obsegu v letih 2020 in 2021 in bo takrat tudi po terminskem načrtu
končan.

15023010 - Prenova mestnega središča 1 faza – sklop 3B
Območje sklopa 3b v Prenovi mestnega središča 1 faza predstavlja območje ob Blagovnici; gre za
ozek pas ob objektu Blagovnica v območju kriţanja Slovenske in Zvezne ulice. Za to območje je
urejanje soglasij in pridobivanje sluţnosti od zasebnih lastnikov še v postopku, ki pa je dolgotrajen, saj
je zasebni lastnik v stečajnem postopku, ki še ni zaključen. Iz tega razloga ureditve tega območja tudi
ni bilo moţno vključiti v evropski projekt. Ureditev tega dela območja je sicer projektno ţe rešeno v
sklopu Prenove mestnega središča -1 faza (Slovenska ulice juţni del). V skrbi, da bo Slovenska ulica
in del Zvezne ulice obnovljen celovito in v enotni izvedbi smo ta dela vključili v proračun 2019 kot
samostojno postavko in kot lastno investicijo. Za ta del povračila iz evropskih sredstev ne moremo
prejeti.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15041000 - Vzdrţevanje objektov, naprav in površin za urejanje voda
Na investicijskem vzdrţevanju se v letu 2019 načrtujejo sredstva za izvedbo večjih vzdrţevalnih del
na koritih Malega Dobla, Dobla in Mokoša, ki se bodo prvenstveno izvajala z javnimi delavci ob
asistenci izvajalca rednega vzdrţevanja vodotokov. Predvidena je še ureditev severnega jarka v naselju
Kupšinci.
V naslednjih letih pa se sredstva planirajo 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 drţavno cesto M. Sobota – Gederovci. V nadaljevanju se bo
izvršil odkup zemljišč za M. Dobel in parcelacija.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15051001 - GO IN NATURE –Interreg
MOMS je vodilni partner projekta, v katerem sodeluje Zveza tabornikov Pomurja in trije madţarski
partnerji. MOMS je v projektu prijavila območje ob reki Muri na območju k. o. Krog. Glavni cilj
projekta je vzpostavitev čezmejne mreţe ponudnikov trajnostne infrastrukture in programov za
doţivljanje naravnega okolja na trajnostni način v zavarovanih območjih narave v programskem
območju. Ta cilj popolnoma sovpada s programskim specifičnim ciljem, saj temelji na izkoriščanju
elementov naravne dediščine (predvsem zavarovanih območij narave) na podeţelskih območjih, kjer
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se večina te zavarovane naravne dediščine nahaja, za pripravo inovativnih in trajnostno usmerjenih
paketov in storitev izven območja t.i. magnetov. Obenem pa ţelimo z ozaveščanjem o pomenu
naravne dediščine in pomenu varovanja te naravne dediščine ohranjati naravne vrednote tudi
zanamcem.
V programskem območju obstaja precejšen deleţ zaščitenih območij narave oz. naravnih vrednot –
tudi v obliki krajinskih parkov, narodnih parkov ipd. Veliko jih ščiti raznovrstnost biodiverzitete na
relativno majhnih območjih in lahko ponudijo odlično moţnost enkratnega doţivetja narave za
obiskovalce. Majhne razdalje med temi območji omogočajo obiskovalcem, da razdalje med njimi
premagajo na trajnostni način - peš, s kolesom ali z vlakom oz. javnim prevozom. Veliko teh območij
je medsebojno ţe povezanih s kolesarskimi in pohodniškimi trasami. V skladu z vlogo ohranjanja
naravnega okolja in biodiverzitete mora biti tudi infrastruktura v teh območjih ustrezna – naravi
prijazna, ekološko sprejemljiva in ponujati najboljše prakse trajnostnega bivanja. S projektom bomo
vzpostavili mreţo naravi prijazne turistične infrastrukture v zavarovanih območjih narave v projektni
regiji v obliki eko kampov ter dodatne infrastrukture, ki ponuja edinstveno doţivljanje narave in
biodiverzivitete na teh območjih. S tem bomo pritegnili obiskovalce, ki jih tovrstno pristno in doţiveto
spoznavanje narave v enkratnosti pojavljanja posebej privlači. Pomembno je pripraviti različne pakete
za različne tipe obiskovalcev. S projektom ţelimo tem obiskovalcem ponuditi enkratnost doţivetja
narave v regiji na inovativen in nov način.
Ciljne skupine so: lokalne skupnosti, nevladne organizacije, izobraţevalne in raziskovalne inštitucije,
ponudniki storitev v zavarovanih območjih narave, splošna javnost ipd.
Trajanje projekta: 1. 3. 2017 – 29. 2. 2020.
V okviru projekta je MOMS ţe izvedla novogradnjo drugega mosta na poti do broda v Krogu, uredila
pot ob reki Muri in vzpostavila vstopno točko (parkirišče) na območju gramoznice pri Krogu. Izdelan
je bil tudi idejni razvojni koncept območja ob Muri v MOMS ter projekt za izvedbo del v okviru
projekta.
Na območju broda in gramoznice v Krogu bo tako še vzpostavljena interpretacijska točka z otroškim
doţivljajskim igriščem, učilnico na prostem, območjem za piknike in informacijsko – interpretacijsko
vsebino. Izvedena bo promocija območja z materiali in predstavitveno aplikacijo, prav tako sledi še
promocija in razvoj (turističnih) programov na območju ob Muri.

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
geoinformacijskega sistema - GIS je sklenjena večletna pogodba za najem programske opreme. Na
osnovi dobro izdelane prostorske informacijske baze se izdelujejo potrdila o namenski rabi zemljišč,
lokacijske informacije, odločbe o komunalnem prispevku, 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 drţavne 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 drţavnimi 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 ţe izvedenih katastrov gospodarske javne infrastrukture (GJI).
Nekaj sredstev se nameni za pregledovanje in analizo prostorskih strokovnih podlag. Na drţavnem
nivoju se vzpostavlja sistem eProstor. Občina bo morala do vzpostavitve tega sistema sama
zagotavljati in objavljati digitaline verzije prostorskih aktov in druga gradiva. Zato je v letu 2019 za
namen priprave gradiv planiranih tudi nekaj dodatnih sredstev.
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Za leto 2019 se predvidijo stroški najema in za dodatno aţuriranje podatkov.
Za opisane namene so sredstva planirana tudi v letih 2020, 2021 in 2022 saj je delovanje
geoinformacijskega sistema nujno potreben.

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 ţelje
investitorjev se lahko spreminjajo, zato se posledično izvajajo postopki za povsem nove akte ali pa
postopki sprememb in dopolnitev ţe veljavnih prostorskih aktov. Postopke je potrebno voditi v skladu
s prostorsko zakonodajo. Prostorske akte lahko izdelujejo zunanji prostorski načrtovalci z ustreznimi
licencami, pri katerih naročamo izdelavo le teh.
V letu 2014 je pričel veljati nov Občinski prostorski načrt – OPN (noveliran je bil v letu 2016), ki za
nekatera območja občine predpisuje izvedbo novih podrobnih prostorskih načrtov – OPPN-jev. Za
izdelavo teh aktov (za poslovne in stanovanjske cone) je v letu 2019 predviden določen 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.
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 letu 2019 tudi za ta dela zagotovijo določena sredstva.
Nove obveznosti in naloge pa je občinam naloţil nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ki je pričel
veljati junija 2018. Pred izdelavo posameznih prostorskih aktov je tako sedaj potrebna izdelava raznih
novih strokovnih podlag.
V letu 2019 se predvideva še poplačilo preostalega dela pogodbenih zneskov za akte v izvajanju.
Nekaj prostorskih aktov, ki so v izvajanju, pa financirajo investitorji sami.
Manjša sredstva so predvidena tudi za oglaševanje javnih vabil na javne obravnave, ki se morajo
izvesti v okviru javnih razgrnitev prostorskih aktov.
V Načrtu razvojnih programov- NRP se planirajo proračunska sredstva za vsa štiri leta, tako kot je ţe
opisano za leto 2019. Potrebno je stalno slediti investicijskim potrebam občanov kakor tudi drugim
večjim investitorjem in na njihove pobude ali potrebe občine izdelovati prostorske akte ali izvajati
spremembe veljavnih aktov. Tako je načrtovana izdelava novelacije Občinskega prostorskega načrta –
OPN, kakor tudi posameznih izvedbenih aktov OPPN. Sredstva so planirana v letih 2020, 2021 in
2022.

16039001 Oskrba z vodo
16031000 - Investicije v vodovodno omreţje
V NRP-ju so v letu 2019 predvidena sredstva za izvedbo vodovodnega omreţja v Aškerčevi ulici,
vodovodnega omreţja v Miklošičevi ulici, vodovodno omreţje v Stari ulici, vodovodno omreţje v
Ulici ob kanalu, vodovodnega omreţja v Tomšičevi ulici v mestu Murska Sobota. Prav tako se
sredstva namenjajo za dokončanje vodovoda v delu Ribiške ulice v naselju Bakovci. V naslednjih letih
pa se načrtuje dokončanje obnove vodovoda v Temlinovi ulici, Talanyijevi ulici, Vrazovi ulici, v delu
Partizanske ulice, v Mali ulici in Finţgarjevi ulici, v Naselju ljudske pravice, v Jakobovem naselju, v
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Zeleni ulici, poveza med Ulico Joţeta Benka s Tomšičevo ulico, v Štefana Kuzmiča in Kopitarjevi
ulici, v Mojstrski ulici ter po drugih cestah v mestu in naseljih. Načrtujejo se še številne rekonstrukcije
vozlišč od tega kar nekaj tudi v letu 2019.
Predvidena so še sredstva za izvedbo nadzora nad izvedbo investicij.

16031001 - Hidrantno omreţje
Stanje hidrantnega omreţja je zaskrbljujoče še vedno, saj letni pregled hidrantnega omreţja kaţe da še
cca. 84 hidrantov nedelujočih. Del sredstev za obnovo hidrantov gre iz tekočega vzdrţevanja
upravljalca Vodovoda sistem B. Načrtujejo se sredstva za investicijsko vzdrţevanje hidrantov.
Podobna višina sredstev pa se načrtuje tudi v naslednjih letih, v skladu z dinamiko predvidenega
izvajanja in zagotavljanja potrebnih sredstev.

16031003 - Vodooskrba Pomurja – sistem B
Na tej proračunski postavki so v okviru NRP načrtovana sredstva v zvezi s pripravo dokumentacije,
pridobivanjem oz. obnovo gradbenih dovoljenj ter pripadajočih pravic gradnje, za trase vodovoda, ki
bodo vključene v prijavo projekta Nadgradnja vodovoda sistema B, v okviru regijskega projekta (v
okviru Dogovora za razvoj regije) Operativni odhodki so predvidena sredstva za pridobivanje pravice
gradenj (sluţnostne pogodbe in odškodnine, parcelacije ter za notarske in druge stroške) za potrebe
obnove dovoljenje za Nadgradnjo vodovoda sistema B. V okviru konta Načrti in druga projektna
dokumentacija pa so predvidena sredstva za izdelavo potrebne manjkajoče projektne dokumentacije in
novelacijo projektne dokumentacije za nadgradnjo vodovoda sistema B in za vodovod ob vzhodni
obvoznici. Vse je potrebno izdelati pred prijavo regijskega projekta Nadgradnje vodovoda sistema B
in za potrebe priprave izgradnje Vzhodne obvozne ceste. Ker gre za obveznosti Mestne občine Murska
Sobota, so stroški načrtovani v okviru te proračunske postavke.

16031004 - Nadgradnja Vodovoda sistema B
V sklopu NRP projekta so prikazana sredstva skupnega regijskega projekta Nadgradnja vodovoda
sistema B, ki je kot prioritetni projekt uvrščen v Dogovor za razvoj Pomurske regije in bo sofinanciran
z evropskimi in nacionalnimi sredstvi. Gre za največji skupni projekt regije v tej finančni perspektivi
in v okviru samega Dogovora. V skladu z navodili Ministrstva za finance in Vodovoda sistema B,
morajo zaenkrat vse občine sistema B celoten projekt uvrstiti v svoje NRP-je ter prikazati vse finančne
vire, v skladu s prijavljenimi podatki projekta v okviru Dogovora za razvoj regij. Razlika je le v tem,
da za leto 2019 prikazujejo samo del projekta, ki se v finančni konstrukciji za leto 2019 nanaša na
posamezno občino, za naslednja leta pa celotne stroške in vire.
Za celotni projekt Nadgradnje vodovoda sistema B je načrtovano, da se bo projekt izvajal v obdobju
2019-2022. Vrednost projekta je ocenjena na 33,9 mio € (brez DDV) od tega znaša sofinanciranje z
EU in nacionalimi sredstvi 27,4 mio €, slaba 4,2 mio € bi naj prispevala drţava iz Vodnega sklada,
preostank v višini slabih 2,4 mio € pa bi naj prispevale občine.
Občine morajo zagotoviti sredstva za neupravičene stroške projekta (stroške koordinacije in priprave
investicijske dokumentacije in projektno dokumentacijo) ter 10% vrednosti za sekundarne vode na
njihovem območju. DDV se bo poračunal in ne bo predstavljal stroška projekta.
Del projekta, ki bo izveden na območju MOMS znaša za celotno štiriletno obdobje skupaj cca. 8,2 mio
€ (cca. polovico predstavljajo zamenjave transportnih in sekundarnih vodov, ostalo polovico pa
vrednost objektov). MOMS mora v celotnem štiriletnem obdobju prispevati cca. 160.000 eur lastnih
sredstev (od tega največ v letih 2020 in 2021). V kolikor se bodo izhodišča ter navodila glede vodenja
projekta v občinskih proračunih občin sistema B spremenila, se bo ustrezno spremenil tudi projekt v
NRP MOMS.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16032000 - Mestno pokopališče
V letu 2019 so predvidena sredstva izdelavo projektne dokumentacije ţarni zid in prostor za raztros
pepela na mestnem pokopališču. Sredstva se predvidijo tudi za prenos obveznosti za zamenjavo oken
na mrliški veţici ter dodatno ozvočitev na mrliški veţici in najnujnejšo sanacijo razpoke in vlage na
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stenah mrliške veţice. V kasnejših letih je predvidena ureditev dodatne razsvetljave, zamenjave starih
plošč, novo tlakovanje pohodnih poti, izgradnja ţarnega zidu ter ureditev prostora za razsutje pepela v
skladu z dinamiko predvidenega izvajanja in zagotavljanja potrebnih sredstev.

16032001 - Primestna pokopališča
Sredstva se načrtujejo za dokončanje izgradnje mrliške veţice v Markišavcih in prenos obveznosti za
nadstrešek mrliške veţice na pokopališču v Kupšincih ter za izdelavo projektne dokumentacije za
ţarni zid v naselju Bakovci in Rakičan v letu 2019. V letu 2020 se predvideva izgradnja ţarnega zidu v
naselju Rakičan in Bakovci ter izgradnja ograje na pokopališču v Satahovcih in kasnejša leta, v skladu
z dinamiko predvidenega izvajanja in zagotavljanja potrebnih sredstev.

16032003 - Ţidovsko pokopališče
V letu 2019 ni planiranih sredstev za investicijske odhodke, kar se tako v skladu z NRP prelaga v
naslednja leta.

16039003 Objekti za rekreacijo
16033001 - Vzdrţevanje javnih zelenih površin
Na postavki so, na različnih kontih v letu 2019, planirana sredstva za zasaditev nadomestnih dreves v
mestnem parku ter za dokup urbane opreme (klopi, pametne klopi, koši), slednje v isti višini, kot je to
bilo planirano in tudi realizirano ţe v letu 2018, v naslednjih letih pa še ureditve in zasaditve zelenih
površin, še zlasti v mestnem parku in nadomestne zasaditve drevoredov v Ulici Štefana Kovala, na
Trgu zmage v Ulici Ivana Regenta ter nadaljevanje drevoreda ob Bakovski cesti.

16033002 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo
Na tej postavki se sredstva planirajo še za nakupe opreme, oziroma igral na otroških igriščih.
Nakupila se bodo igrala v naslednjih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih in sicer KS Černelavci,
KS Krog, KS Pušča, KS Kupšinci, KS Polana, KS Markišavci ter mestne četrti Park, Ledava, Center,
Turopolje in Partizan. Planira se tudi postavite ograje na igrišču na Lendavski ulici v bliţini kriznega
centra.

16033003 - Drugi objekti za rekreacijo
Na območju mestnega kopališča se predvidevajo vsakoletne rekonstrukcije in adaptacije z namenom
oţivitve kopališča v kopalni sezoni in privabljanja vedno več kopalcev. V prihodnjih letih se
predvideva med drugim: ureditev garderob in garderobnih omar, ureditev senčnic ob bazenih, fasadna
obloga obstoječih sanitarij, sanacija olimpijskega bazena, sanacija toboganskega bazena.

16033007 - Drsališče
Sredstva so planirana za postavitev in upravljanje drsališča v mestnem središču za sezono 2018/ 2019
ter za stroške v zvezi z obratovanjem drsališča, elektrika, voda, postavitev javnih sanitarij in druge
manjše storitve povezane s postavitvijo drsališča.
V letu 2020 so planirana sredstva za postavitev in upravljanje drsališča v mestnem središču za sezono
2019/2020.
16033008 - Disk golf igrišče v parku Rakičan
Predvidena je izgradnja Disk Golf igrišča v parku v Rakičanu v letu 2019. Disk golf je igra, ki je zelo
podobna tradicionalnemu golfu, le da se namesto udarjanja ţoge v luknjo, meče Frizbi (leteči disk) v
posebej oblikovano kovinsko košaro. Cilj je isti: končati progo v čim manj metih. Po začetnem metu iz
“tee” območja, igralec vsak naslednji met začne na mestu, kjer je pristal prejšnji Frizbi.
Park v Rakičanu je primeren za tovrstno igro, saj drevesa, grmičevje in razgiban teren okoli poti leta
diska zagotavljajo izziv za golfista. Luknja je zaključena, ko po "putt-u" disk pristane v košu.
Igrišče je namenjeno vsem generacijam tako starejšim kot mladim.
Ureditev tovrstne moderne športne infrastrukture je pomembna tako s socialnega kakor tudi
turističnega vidika za razvoj vasi kot tudi same dejavnosti dvorca v Rakičanu.
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Sredstva so planirana za izdelavo projektne dokumentacije in drugih stroškov, za izvedbo del in za
nadzor nad izvedbo del.
16033009 - Mestno kopališče
Sredstva v letu 2019 se planirajo za izdelavo projektne dokumentacije in drugih stroškov za izgradnjo
pokritega bazena ter drugih ureditev na mestnem kopališču.
V naslednjih letih je predvidena izgradnja pokritega bazena in spremljajočih objektov ter drugih
ureditev, vse s ciljem, da mesto pridobi moderni športni objekt z moţnostjo plavanja tudi v zimskem
času in ustvari pogoje za nadaljnji razvoj tovrstne športne dejavnosti. Obenem to pomeni tudi novo
turistično ponudbo in nove razvojne priloţnosti občine na področju športa, rekreacije in turizma.
Za izvedbo projekta planiramo tudi sofinanciranje s strani drţave s področja sofinanciranja športnih
objektov.

16039004 Praznično urejanje naselij
16034000 - Praznično urejanje mesta in naselij
Sredstva v letu 2019 in naslednjih letih so predvidena za nakup novih elementov praznične okrasitve
ter za prevzem obveznosti oziroma izvedbo postopka za namestitev praznične okrasitve, za kar bodo
obveznosti zapadle v naslednjem letu.

16039005 Druge komunalne dejavnosti
16035000 - Mestna trţnica
Načrtovana sredstva na tej postavki so namenjena sanaciji poškodovane in dotrajane strehe na mestni
trţnici ter pripadajoč gradbeni nadzor nad potekom del. Gre za znano problematiko h reševanju katere
pa se zadnja proračunska leta ni pristopilo. Gre za nerealizirano investicijo iz leta 2018.

16035001 - Javne sanitarije
Na proračunski postavki in NRP so v letu 2019 načrtovana sredstva za začetek priprave projekta za
najprimernejšo umestitev javnih sanitarij v središče mesta Murska Sobota, v bliţino juţnega dela
Slovenske ulice.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16052000 - Delovanje občinskega stanovanjskega sklada
V letu 2018 planiramo investicijski transfer v višini 2.500 EUR za nakup opreme.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16061001 – Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno
infrastrukturo
Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo za območje cele občine je bil izdelan in
sprejet z odlokom v letu 2017 in predstavlja eno izmed podlag za izračune komunalnega prispevka
investitorjev. Za posamezna območja, kjer se izdelujejo oziroma so ţe zaključeni novi Občinski
podrobni prostorski načrti – OPPN-ji pa je potrebno izdelati tudi posamezne odloke o programu
opremljanja zemljišč s komunalno opremo za tisto zaključeno območje. V letu 2019 sta predvidena
programa za ţe izdelan OPPN za del naselja Pušča in OPPN za del naselja Rakičan.
Prostorski izvedbeni akti se izvajajo in sprejemajo nenehno, temu pa mora sledit tudi izdelava
programov opremljanja zemljišč. Zato so za ta namen planirana sredstva tudi v NRP za leta 2020,
2021 in 2022.
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16061010 – Komunalno urejanje območja za potrebe vrtičkov v MOMS
Sredstva so predvidena za ureditev obstoječega območja vrtičkov na Kopališki ulici v Murski Soboti
in sicer za dodatno urbano opremo in manjše ureditve.

16061011 – Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja na Pušči
Na tej proračunski postavki in NRP so načrtovana sredstva za komunalno ureditev severnega dela
naselja Pušča, kjer je s sprejetjem novega OPPN nastalo novo območje za moţnost stanovanjske
gradnje in širitev naselja Pušča. Na predmetnem območju bo potrebno urediti vso manjkajočo
komunalno infrastrukturo (kanalizacija vodovod) in cestno infrastrukturo (cesta z meteorno odvodnjo
s ponikanjem ter manjkajočo javno razsvetljavo). Predhodno je potrebno pridobiti zemljišča za
ureditev ceste. Projekt je načrtovan za prijavo na razpis za namen urejanja osnovne komunalne
infrastrukture v romskih naseljih, ki ga izvaja Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in tehnologijo in
se pričakuje v letu 2019.
Izvedba projekta je načrtovana v letih 2019 in 2020 in je ocenjena na cca. 300.000 €, od tega je 2019
načrtovana priprava projekta (dokumentacija in zemljišča) ter prijava na razpis MGRT, v letu 2020 pa
izvedba gradnje komunalne in cestne infrastrukture. Glede na dosedanje izkušnje na podobnih razpisih
MGRT, se pričakuje 100% sofinanciranje upravičenih stroškov, ter začetek črpanja nepovratnih
sredstev v letu 2020. Vrednost projekta je ocenjena, bolj realno vrednost bomo pridobili na podlagi
izdelane projektne dokumentacije in lahko odstopa od prvotne ocene.

16061012 – Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja V Rakičanu
Na novo so v proračunu v okviru NRP načrtovana sredstva za začetek postopkov v zvezi z urejanjem
novega stanovanjskega območja v Rakičanu. Gre za območje, kjer je bil v letu 2018 sprejet OPPN.
Celotno območje je velikosti cca. 6 ha, in zahteva obseţnejša investicijska vlaganja za izgradnjo
potrebne komunalne in cestne infrastrukture. V letu 2020 je tako načrtovana izdelava projektne
dokumentacije, ker gre za novo območje bo potrebno pridobiti tudi gradbeno dovoljenje ter vsa
potrebna soglasja ter pravice gradnje za potrebe infrastrukture . Šele po tem je moţen začetek izvedbe.
Ker bo finančni obseg investicije, znan komaj po izdelavi projektne dokumentacije, zaenkrat izvedba v
NRP še ni predvidena. Zaradi obseţnosti investicije se predvideva tudi, da bo izvedla potekala fazno
in sicer po letu 2020.

16061106 -SOIC Murska Sobota – ureditev območja II. in delno III. Faze
Na proračunski postavki in NRP projekta so načrtovana sredstva za izvedbo projekta, ki je bil
prijavljen na razpis za Dogovor za razvoj regij. Celoten projekt predstavlja ureditev manjkajočega
dela komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija) in cestne infrastrukture (ceste, pločniki, javna
razsvetljav, meteorna odvodnja) severnega dela območja SOIC. Območje ureditve II. faze obsega
ureditev desnega kraka ob cesti F2 (med drţavno cesto in Wolfordom), kjer so zemljišča ţe v celoti
prodana zasebnim investitorjem (nekateri od njih so z gradnjo ţe začeli, drugi pa ţe pridobivajo
potrebna dovoljenja in nameravajo z gradnjo začeti še v letošnjem letu). Del III. faze pa predstavlja
izgradnjo komunalnih in cestnih priključkov na območje čez vzhodno obvozno cesto, s tem bomo
zagotovili, da bodo priključki za zasebne investitorje pripeljani tudi na vzhodno stran vzhodne
obvozne ceste.
Projekt je načrtovan za izvedbo v letih 2019 in 2020. Za leto 2019 je načrtovana ureditev večjega dela
območja II. faze, kjer zasebni investitorji tud najprej potrebujejo primerno infrastrukturo. Ocena
investicijskih stroškov za leto 2019 znaša cca. 0,7 mio €. Ostanek predstavlja zaključek ureditev na
območju II. faze ter III. fazo in je načrtovan za izvedbo v letu 2020 v ocenjeni višini cca. 0,6 mio €.
Projektna dokumentacija je bila v preteklosti ţe pridobljena v sklopu ureditve celotnega območja
SOIC in jo je potrebno novelirati za obravnavano območje (prav tako je bilo pridobljeno celovito
gradbeno dovoljenje). V sklopu novelirane projektne dokumentacije, bo pripravljena tudi novelirana
ocena vrednosti projekta, ki se bo upoštevala v nadaljnjih postopkih prijave projekta in lahko tudi
odstopa od trenutne ocene.
Projekt bo sofinanciran v sklopu Dogovora za razvoj regij v višini 100% upravičenih stroškov (DDV
ni upravičen strošek), kar predstavlja čez 1 mio € nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj in nacionalne udeleţbe za evropske projekte.
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16069002 Nakup zemljišč
16062000 - Nakup zemljišč
Na tej postavki so sredstva namenjena nakupom zemljišč, ki niso zajeta ţe v drugih postavkah
proračuna (ob investicijah) in sicer na kontu nakup zemljišč za :
- nakup zemljišč ob Poljski ulici v Murski Soboti, kjer je predvidena ureditev parka kot
omilitvenega ukrepa ob izgradnji vzhodne obvozne ceste mesta Murska Sobota,
- za odkup zemljišča v k.o. Veščica, ki bo namenjeno kot večnamenski prostor v krajevni
skupnosti,
- za odkup zemljišč ob cesti do Satahovec, od reg.ceste M.Sobota Tišina, ki so bila v preteklosti
odmerjena in tvorijo javno cesto, so pa še vedno v lasti fizičnih oseb. Načrtuje se ustrezna
zemljiškoknjiţna ureditev teh nepremičnin oz. prenos v last občine,
- za odkup zemljišč zaradi ureditve območja Ciglenskih grab, ob ŠRC Nemčavci,
- za odkup zemljišč na Industrijski ulici v Murski Soboti, ki so potrebna zaradi dokončne
lastninsko pravne ureditve javne dostopne pešpoti do ţelezniškega prehoda za pešce,
- za odkup parcel v k.o. Satahovci, kjer je ţe urejena javna cesta in je potrebno ustrezno urediti
lastninsko stanje nepremičnin,
- za odkup zemljišč v k.o. Rakičan, zaradi dokončne lastninsko pravne ureditve kolesarske steze
Jezera,
- za odkup zemljišča za potrebe ureditve kriţišča Ciril Metodove ul. in Vrbišča,
- za odkup zemljišča za potrebe ureditve dovozne poti do vrtca Štefana Kovača,
- za odkup zemljišča, ki predstavlja občinsko cesto v Miklošičevi ulici,
- za zemljišča, ki predstavljajo pločnik in kolesarsko pot ter avtobusno postajališče ob objektu
trgovskega centra Maximus,
- za zemljišča, ki v naravi predstavljajo kolesarsko stezo na Bakovski ulici,
- za zemljišča na Slovenski ulici, ob poslovni stavbi Blagovnice – predvideva se sklenitev
menjalne pogodbe,
- za zemljišče, ki predstavlja del občinske ceste v Šercerjevem naselju,
- za zemljišče, ki se nahaja ob vodnem viru Krog,
- za zemljišča, ki se nahajajo za ograjo glavnega vodnjaka VV Krog,
- za zemljišča v Rakičanu na območju nove stanovanjske pozidave,
- za zemljišči, ki predstavljata kolesarsko stezo in pločnik na območju trgovskega centra
Noršinska – predvideva se sklenitev menjalne pogodbe,
- za zemljišči potrebni za ureditev dovoza do parkirišč za stanovalce na Kocljevi ulici,
- za zemljišče ob objektu Merkur, ki predstavlja javno cesto,
- za zemljišče ob pokopališču v Černelavcih.
Vsi odkupi zemljišč so predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoţenjem občine za leto 2019 oz.v
načrtu pridobivanja nepremičnega premoţenja občine za leto 2019.
V letu 2020 se načrtujejo odkupi, potrebni za nadaljnje gradnje javne infrastrukture oziroma ureditve
občinskega pomena in sicer za :
- nakup zemljišč za potrebe ureditve parka kot omilitvenega ukrepa ob izgradnji vzhodne
obvozne ceste ob Poljski ulici,
- nakup zemljišč v k.o. Murska Sobota za potrebe izvedbe komunalne infrastrukture v
načrtovanem stanovanjskem območju Kajuhova in Tomšičeva ulica,
- nakup zemljišč v k.o. Veščica (večnamenski prostor).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
17021001 – Prizidek za preventivne in zdravstveno vzgojne programe zdravstvenega doma
Murska Sobota
Predvidena investicija obsega novogradnjo (nadstropni prizidek) k Zdravstvenemu domu Murska
Sobota. V dvonadstropnem prizidku bodo nove pisarne in večnamenskimi prostori za izvajanje
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preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu. Z investicijo se tudi rešuje dostop za
gibalno ovirane osebe do nadstropja v Zdravstvenem domu Murska Sobota. Poleg novogradnje bomo
v okviru investicije nabavili potrebno pisarniško opremo, računalniško opremo pisarn, AV opremo
večnamenskih dvoran z opremo za tolmačenje ter drugo potrebno opremo. Investicija se sofinancira s
sredstvi iz javnega razpisa za izbor operacij Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo
izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih, razliko pa zagotavlja Zdravstveni
dom Murska Sobota.
Investicija se bo izvedla v letu 2019.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18029002 Premična kulturna dediščina
18022000 - Pomurski muzej Murska Sobota
V letu 2019 so predvidena sredstva za obnovo ometov arkad in vhodov na objektu gradu, ki ga ima
muzej v upravljanju. Prav tako je predvidena sanacija baročnega portala na gradu. Oba projekta sta
prijavljena na javni razpis za sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo, kjer je predvideno 50 %
sofinanciranje. Prav tako so predvidena sredstva za tekoče investicijsko vzdrţevanje (alarmni sistemi,
instalacije, …) ter priklopi na omreţja v depojskih prostorih na Lendavski ulici.
V kolikor s strani ministrstva ne bo odobreno sofinanciranje izvedbe investicij, bodo sredstva
namenjena drugim nujnim investicijskim posegom na gradu, v skladu s predlogom muzeja.
V naslednjih letih je predvidena izvedba investicij v grajski dvorani in sanacija sanitarij ob poročni
kapeli v gradu.

18039001 Knjiţničarstvo in zaloţništvo
18031000 - Sofinanciranje delovanja –PIŠK
Na kontu investicijski transferji javnim zavodom je v letu 2019 predvideno sofinanciranje nakupa
knjiţnega gradiva.
V naslednjih letih je predvideno sofinanciranje čiščenja in obnove fasade, sofinanciranje nakupa
knjiţnega gradiva in bibliobusa.

18039002 Umetniški programi
18032000 - Zavod za kulturo, turizem in šport
V letu 2019 so predvidena sredstva za nakup računalniške, programske in druge pisarniške opreme;
obnovo dotrajane in nakup opreme za Gledališče Park (lučne, tonske, video in druge); nakup opreme
na področju turizma (oprema za sejme, prireditve,..); sofinanciranje opreme v okviru EU projekta
Gide2Visit ter drugo v skladu z načrtom Razvojnih programov zavoda, v kolikor bodo izvedene
cenovno ugodne izvedbe predhodno navedenih investicij.
V naslednjih letih je predvidena izvedba investicij, ki se nanašajo na opremo v grajski dvorani,
opremo za zunanje prireditve, opremo na področju turizma in podobno.

18039005 Drugi programi v kulturi
18035001 - Gledališče Park
Na proračunski postavki so predvidena sredstva za celovito zamenjavo obeh streh objekta Gledališča
Park, kajti streha zamaka kljub večkratnim delnim sanacijam in zato je potrebna celovita zamenjava
strešne kritine. Stroški bodo delno kriti iz naslova vnovčitve bančne garancije.

18035002 - Ostali programi v kulturi
Predvidena so sredstva za sofinanciranje investicij v opremo za potrebe neprofitnih organizacij na
področju kulture, ki bodo razdeljena na podlagi javnih razpisov v posameznih letih.
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18035004 - Večnamenski prostori Pušča
Sredstva se planirajo za ureditev platoja in prenosa obveznosti iz leta 2018.

18035006 - Galerija Murska Sobota
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe investicijskega vzdrţevanju ter izvedbi nujnih
investicij, saj je objekt s 1.1.2017 predan v upravljanje Galeriji Murska Sobota.

18035012–Kipi in spominske plošče
Sredstva na kontu investicijsko vzdrţevanje in izboljšave so namenjena popravilu, čiščenju in obnovi
kulturnih spomenikov ter drugih delih, ki so s tem povezana.
V okviru konta investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je predvidena
izvedba javnega razpisa oziroma poziva za sofinanciranje postavitve novih umetniških del oziroma
kipov oseb, ki so zasluţne za priključitev Prekmurja in zdruţitev z matičnim narodom.

18059001 Programi športa
18051000 - Stadion Fazanarija
Na proračunski postavki se načrtujejo tudi sredstva za ureditev razsvetljave (reflektorji) na stadionu
Fazanerija z vso potrebno dokumentacijo in drugimi stroški, kjer večina stroška zaradi gradnje med
decembrom 2018 in januarjem 2019 zapade v proračunsko leto 2019. Kot nujno potrebno investicijsko
vzdrţevanje in izboljšave v letu 2019 je potrebno izvesti zasilno varnostno razsvetljavo v primeru
nočnih tekem, ki ni bila predmet projekta izgradnje reflektorjev.
V naslednjih letih je planirana izvedba dograditev tribun, prestavitev igrišča, novega vhoda in drugih
komunalnih ureditev, ki bo omogočala nadgradnjo športnih aktivnosti na stadionu, boljše
komunikacijske poti ter izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture.
Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija so v letu 2019 planirana sredstva za izdelavo
projektne dokumentacije za dograditev tribun, prestavitev igrišča, novega vhoda in drugih komunalnih
ureditev.
V naslednjih letih je planirana izvedba dograditve tribun, prestavitev igrišča, novega vhoda in drugih
komunalnih ureditev, ki bo omogočala nadgradnjo športnih aktivnosti na stadionu, boljše
komunikacijske poti ter izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture.
Pred nekaj leti je bilo izvedeno pokritje tribun, dograjen je bil objekt garderob in uprave. Z
dograditvijo tribun bi se tako sklenil obroč in izvedelo pokritje tribun enako kot v obstoječem sistemu.
Za funkcioniranje stadiona je pomembna tudi primerna dostopnost. Zagotovi se z ureditvijo novega
vhoda in vhodne ploščadi v osi stadiona med Kopališko ulico in stadionom. Formirana ploščad lahko
postane v bodoče jedro vseh komunikacij sistema športno rekreacijskega centra Fazanerija.
Cilj je, da občina pridobi moderni športni objekt in ustvari pogoje za nadaljnji razvoj tovrstne športne
dejavnosti tudi na mednarodnem področju. Obenem to pomeni tudi kakovostnejšo turistično ponudbo
in razvojne priloţnosti občine na področju športa, rekreacije in turizma.
Za izvedbo projekta planiramo tudi sofinanciranje s strani drţave s področja sofinanciranja športnih
objektov in sredstev Nogometne zveze Slovenije.

18051006 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
Sredstva so planirana za tekoče vzdrţevanje športnih objektov.
Na kontu novogradnje in investicijski nadzor je v letu 2019 predvidena izvedba prenove balinišča v
Bakovcih in pričetek izgradnje medgeneracijskega zbirališča za občane v Rakičanu.
Znotraj planiranih sredstev je predvidena tudi izdelava projektno tehnične dokumentacije za prenovo
balinišča v Bakovcih, izgradnje medgeneracijskega zbirališča za občane v Rakičanu in ureditev
obstoječega športnega objekta v Satahovcih.
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Pod investicijskimi transferi javnim zavodom pa so predvidena sredstva za nujna investicijsko
vzdrţevalna dela na športnih objektih v upravljanju javnih zavodov (ureditev košarkarskih košev v
športni dvorani in nakup blazin za skok v višino na OŠ I v M. Soboti) ipd.
V naslednjih letih so predvidena investicijsko vzdrţevalna dela na športnih objektih po prioriteti in
ureditev novih športnih površin po mestu in primestnih naseljih.

18051013 - Letni program športa
Sofinanciranje letnih programov športa za upravičence z območja Mestne občine Murska Sobota
poteka preko objavljenega Javnega razpisa za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini
Murska Sobota za tekoče leto in na podlagi sprejetega Odloka.
Vloge za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota se izdelajo preko
spletne aplikacije.
Ker je bil spremenjen do sedaj veljaven občinski odlok in sedaj velja nov Odlok, je potrebno izdelati
tudi novo spletno aplikacijo v skladu z določili novega Odloka.
Na kontu Nakup licenčne programske opreme so tako predvidena sredstva za nakup nove programske
opreme, aplikacije za nov Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Mestni občini Murska Sobota (prenos obveznosti iz l. 2018).
Na kontu Tekoče vzdrţevanje licenčne programske opreme pa je predvideno tekoče vzdrţevanje te
opreme.

18051016 - Športno rekreacijski center Polana
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za nastrešek k izgrajenem ŠRC
Polana v letu 2019, sama izvedba pa je predvidena v letu 2020.
18051017 - TVD Partizan
V letu naslednjih letih je predvidena tudi obnova objekta, zato večjih vzdrţevalnih del na objektu v l.
2019 ni predvideno.

18059002 Programi za mladino
18052000 - Mladinski informativni in kulturni klub
V letu 2019 je predvidena sanacija vlage v prostoru kjer je galerija.
V 2020 sanacija električne napeljave, je predviden nakup LED luči, mikrofoni, stojala, HD projektor,
prenosni računalnik in laserski tiskalnik.
V 2021 in 2022 pa je predviden nakup projekcijskega platna, nadgradnja računalnikov, samostoječi
panoji, monitorji, foto in video oprema.

18052003 - Otroški počitniški dom Murska Sobota – Baška
V naslednjih letih so planirana sredstva Otroškemu počitniškemu domu Murska Sobota – Baška, za
obnovo in sanacijo strehe, obnovo sanitarij, vodovoda in klimatizacijo zgornjih prostorov ter izvedbo
nadzora nad deli.
V letu 2012 je Baško in okolico prizadelo močno neurje z orkansko burjo, ki je zelo poškodovalo
obstoječo streho. Ob takratni sanaciji se je ugotovilo, da je streha, stara 30 let, v zelo slabem stanju.
Kritina je še salonitna, zato je dom dobil dopis lokalne skupnosti oz. občine Baška, da je potrebno
streho zaradi varnosti sanirati, salonitne plošče pa zamenjati z ekološko neoporečno in predpisano
opečno kritino. Obnova strehe se mora izvesti v skladu z navodili Uprave za zaščito kulturne dediščine
na Reki, saj se dom nahaja v starem mestnem jedru, ki je pod spomeniškim varstvom.

19 IZOBRAŢEVANJE
19029001 Vrtci
19021002 - Investicije in investicijsko vzdrţevanje vrtcev
Sredstva so navedena v proračunu, ker še ni bil opravljen končni obračun z izvajalcem zamenjave
strešne kritine in postavitve fotovoltaike v enoti Krtek. V enaki višini se planira tudi prihodek.
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Sredstva so namenjena še za razna investicijsko vzdrţevalna dela na objektih vrtca in
sofinanciranje nakupa igral v enoti Gozdiček.
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V letu 2020 in 2021 so predvidena sredstva za ureditev igrišča v enotah Miška, Veveričke, Ringa Raja
in Krtek.
V letu 2022 je v enoti Urška predvidena sanacija kuhinje, v enoti Krtek so sredstva predvidena za
ureditev kotlovnice ter ureditev igrišča v enoti Srnica.

19039001 Osnovno šolstvo
190310000 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ I
V letu 2019 so investicijska sredstva namenjena za nakup računalniške opreme, ki je sofinancirana s
stani Ministrstva za izobraţevanje, znanost in šport. V letu 2020 in v letu 2021 so sredstva namenjena
za obnovo strehe nad računalniško učilnico ter obnovo strehe nad malo telovadnico. V letu 2022 je
predvidena zaščita parketa v telovadnici.

190310001 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ II
V letu 2019 so investicijska sredstva namenjena za dokončanje učilnice na podstrešju šole. V
naslednjih letih so sredstva predvidena za opremo za novo učilnico, ureditev rokometnega igrišča ter
za obnovo fasade na podruţnični šoli Krog.

190310002 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ III
V letu 2019 so investicijska sredstva namenjena za nakup računalniške opreme, ki je sofinancirana s
stani Ministrstva za izobraţevanje, znanost in šport. V naslednjih letih so sredstva namenjena za
nakup kuhinjske opreme ter menjave strojnih inštalacij.

190310003 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ VI
V letu 2019 so investicijska sredstva namenjena za prenovo sanitarij, v letu 2020 za sanacijo prostora
za individualne obravnave, v naslednjih letih pa za sanacijo učilnic.

190310004 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ Bakovci
V letu 2019 so investicijska sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme, ki je sofinancirana
s stani Ministrstva za izobraţevanje, znanost in šport ter za sanacijo dvorišča in parkirišča. V
naslednjih je predvidena zamenjava opreme v kuhinji.

19031006 - Investicije in investicijsko vzdrţevanje osnovnih šol
Planirana so sredstva 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. Enak znesek je predviden
tudi na prihodkovni strani.
Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija so v letu 2019 predvidena sredstva za izdelavo
projektne dokumentacije za izgradnjo sanitarij na atletskem stadionu na OŠ I Murska Sobota.
V naslednjih letih je predvidena investicija izgradnje zunanjega WC za uporabo atletskega stadiona pri
OŠ I MS in ostale investicije po šolah, ki so nujne, po predlaganih prioritetah.

19031009 - Interventna investicijsko vzdrţevalna dela OŠ
Postavka je namenjena za interventna vzdrţevalna dela na podlagi odločb inšpekcijskih sluţb ter za
dela, ki so nujno potrebna za nemoteno delovanje pouka ter varnost učencev.

19031015 - Dograditev učilnic OŠ IV
Spremembe na področju vzgoje in izobraţevanja otrok s posebnimi potrebami v zadnjem desetletju, se
odraţajo predvsem v prehodu iz tradicionalnega medicinskega vrednotenja prizadetosti do sodobnega
socialnega modela; tega najbolj določa celostna obravnava otroka, ki se odziva na njegove potrebe po
vključevanju v vzgojno-izobraţevalne in druţbene procese ter čimbolj neodvisnemu ţivljenju. Te
smernice kličejo tudi k spremembam v konceptih delovanja specializiranih šol, pa tudi v sami
arhitekturni zasnovi prostorov.
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Novi prostori v prizidku OŠ IV bi omogočili nadaljnji razvoj dejavnosti na poti k sodobnemu
regijskemu centru za vzgojo, izobraţevanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami.
Predvidene so naslednje ureditve:
razširitev jedilnice oz. večnamenskega prostora,
vsaj dve učilnici ( ena je glasbena učilnica),
prostor za individualne obravnave učencev, logopedsko in fizioterapevtsko obravnavo,
učno stanovanje za učence ravni Učenje za ţivljenje in delo (stari med 18 in 26 let).
Razlog za nujnost dodatnih prostorov je tudi povečevanje števila otrok nasploh in otrok z dodatno
zahtevnostjo glede njihovih potreb. S prostorsko stisko se OŠ IV sooča ţe vrsto let. Z razširitvijo bi
zadovoljili tako sedanje prostorske potrebe kot tudi prostorske potrebe v prihodnje, saj se število
učencev iz leta v leto veča.
V letu 2019 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2018 je bila ţe
naročena izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), za projekt
»Prizidek k OŠ IV M. Sobota«, katere strošek zapade v l. 2019. V letu 2019 pa je predvidena še
izdelava PGD in PZI dokumentacije za predmetni objekt.
V letu 2020 je predvidena tudi izgradnja objekta.

19039002 Glasbeno šolstvo
19032000 - Glasbeno šolstvo
Na kontu Investicijski transferi javnim zavodom so predvidena sredstva za nujna sanacijska dela na
objektu Glasbene šole v letih 2019 – 2022, kot so zamakanje oken, sanacija akustike v dvorani,
zamenjava vrat v učilnicah, sanacija talnih oblog.
Obstoječa stavba Glasbene šole v Cvetkovi ulici 2 v M. Soboti, ki je bila izgrajena v letu 2008, je
višine P+2 in je sestavljena iz dveh volumnov. V objektu primanjkuje prostor za vaje orkestra.
Pogoj za delovanje glasbenih šol v Sloveniji je med drugim tudi izvajanje pouka orkestrov in zborov,
obseg le-teh pa je odvisen od števila oddelkov in potreb, ki jih posamezna šola ima. Na šoli delujejo
harmonikarski, godalni, pihalni orkester, mladinski in otroški pevski zbor, orkester flavt in projektno
še simfonični orkester. V vse sestave je vključenih preko 200 učencev. Vaje orkestrov in zborov se
izvajajo v poznih popoldanskih urah, saj v njih sodelujejo učenci višjih razredov, ki imajo v osnovnih
šolah pouk dlje in veliko je učencev, ki se vozijo na vaje iz oddaljenih krajev. Vaje orkestrov in
zborov potekajo vse dni v tednu v času med 16. in 20. uro.
Ob novogradnji šole leta 2008 prostor za vaje orkestrov ni bil predviden. Vaje naj bi se izvajale v
šolski dvorani, kar pa se je ţe takoj na začetku dela v novih prostorih izkazalo za nemogoče. Šolska
dvorana je namreč namenjena nastopom, ki pa se enako kot vaje orkestrov odvijajo v poznih
popoldanskih urah. Po podatkih Glasbene šole letno izvedejo med 120 in 150 nastopov v šolski
dvorani, zato so morali za vaje orkestrov in zborov iskati drugi prostor. Na šoli tega dodatnega ali
primerno velikega prostora za to ni bilo, zato vaje izvajajo v najetih prostorih v stavbi sedaj Arhiva
Slovenije, ki je v neposredni bliţini šole, kar je za učence, starše in organizacijo pouka bilo
najprimernejše. Čeprav prostor ni namenjen vajam, je bilo to edina rešitev, če so ţeleli ohraniti
orkestre in zbore ter izvajati nastope. Orkestri in zbori kot tudi nastopi so del učno vzgojnega procesa,
predpisani po predmetniku in učnih načrtih. Ker ARHIV Slovenije rabi prostore, ki jih ima sedaj v
najemu glasbena šola, je nujno potrebno poiskati nadomestne prostore. Ker teh v bliţini šole ni, kar bi
bilo logistično za učence in učitelje šole najprimernejše, se je pristopilo k načrtovanju nadzidave
obstoječe stavbe.
V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija, ki predvideva nadzidavo objekta nad zahodnim
volumnom glasbene šole, v kateri bo dvorana za vaje orkestrov in zbor, ki bo lahko sprejela 40 članski
orkester.
V naslednjih letih je planirana izvedba nadzidave objekta Glasbene šole. S tem bo izboljšana kvaliteta
izvajanja pouka orkestrov in zborov in rešeni prostorski problem za nemoteno izvajanje pouka na
glasbeni šoli.
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19059001 Izobraţevanje odraslih
19051001 - RIS Dvorec Rakičan
Na kontu investicijski transferji so predvidena sredstva za sofinanciranje različnih investicij, ki so
planirane za leto 2019 in so posledica uspeha na različnih projektih oz. razpisih, kot so prenova
večnamenske dvorane v severnem traktu dvorca, večnamenske dvorane v severozahodnem traktu
dvorca, ureditev recepcije za rezervacijo kočijaških tur oz. sedlarne v jugovzhodnem traktu dvorca,
sofinanciranje dotrajanih poveznikov na konstrukciji ostrešja in ostalih vzdrţevalnih del. Izvedla se bo
tudi investicija v leseni nadstrešek za kočije oz. opremo. Vsa vlaganja potekajo pod pogoji oz. s
soglasjem pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V naslednjih letih so sredstva predvidena za razna investicijska vzdrţevanja v gradu Rakičan in
predavalnicah.

19069001Pomoč v osnovnem šolstvu
19061000–Regresiranje prevozov otrok v šolo
Sredstva se planirajo zaradi moţnosti večletnega javnega razpisa in pridobitve ugodnejših ponudb
izvajalcev del.

9005 KS BAKOVCI
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje oţjih delov občin
0506029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
V letu 2019 so planirana sredstva v višini 1.689 EUR.

9006 KS ČERNELAVCI
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem
0604039006 - Vaški dom Černelavci
Za nakup opreme je v letu 2019 planirano 1.000 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje oţjih delov občin
0606029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
V letu 2019 so planirana sredstva v višini 672 EUR.

9007 KS KROG
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje oţjih delov občin
0706029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
V letu 2019 je planiran nakup druge opreme v višini 3.600 EUR.
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9008 KS KUPŠINCI
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem
0804039008 - Vaški dom Kupšinci
V letu 2019 je planirani nakup druge opreme v višini 350 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039003 Objekti za rekreacijo
0816039002 - Objekti za rekreacijo
V letu 2019 je planiran nakup opreme v višini 450 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 2019 je predvidena adaptacija mrliške veţe v višini 6.889 EUR.

9010 KS NEMČAVCI
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem
0804039010 – Vaški dom Nemčavci
V letu 2019 je planirano investicijsko vzdrţevanje v višini 2.119 EUR (obnova fasade).

06029001 Delovanje oţjih delov občin
1006029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
V letu 2019 je planiran nakup druge opreme v višini 1.100 EUR.

9011 KS POLANA
.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
06029001 Delovanje oţjih delov občin
1106029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
V letu 2019 je planiran nakup druge opreme v višini 2.765 EUR.
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18059001 Programi športa
1118059000 - Dejavnost na področju športa
Sredstva v letu 2019 so namenjena za investicijsko vzdrţevanje v višini 1.400 EUR.

9013 KS RAKIČAN
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem
1304039013 - Vaški dom Rakičan
V letu 2019 so planirana sredstva za investicijsko vzdrţevanje v višini 3.001 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje oţjih delov občin
1306029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
V letu 2019 je planiran nakup opreme v višini 1.000 EUR in projektna dokumentacija v višini 500
EUR.

9014 KS VEŠČICA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje oţjih delov občin
1406029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
V letu 2019 je planiran nakup opreme v višini 2.323 EUR.

9015 KS SATAHOVCI
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje oţjih delov občin
1506029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
V letu 2018 je planiran nakup opreme v višini 1.800 EUR.

256

