A - Bilanca odhodkov
1000 - Občinski svet
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Področje porabe zajema dejavnost organov MOMS (mestni svet, delovna telesa, ţupan in podţupan),
financiranje političnih strank, sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov ter izvedbo
volitev. Proračunska sredstva v okviru navedenega področja se načrtujejo za pokrivanje neposrednih
stroškov delovanja prej navedenih občinskih organov in skupin, medtem ko so posredni stroški zajeti v
okviru dejavnosti občinske uprave.

01011000 - Stroški svetnikov
Sredstva so načrtovana za reprezentanco, dnevnice za sluţbena potovanja doma in v tujini, izdatke za
strokovna izobraţevanja ter sodne stroške, storitev odvetnikov, notarjev in drugo (pravna mnenja) za
potrebe mestnega sveta.

01011001 - Stroški sej mestnega sveta in odborov
Načrtovana sredstva vključujejo stroške sejnin občinskih svetnikov, stroške delovnih teles mestnega sveta
( odborov in komisij ) ter materialne stroške. Sredstva so načrtovana za izvedbo 8 rednih sej mestnega
sveta in temu ustrezno število sej delovnih teles. Višina sejnin je določena v skladu z merili, ki jih določa
Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Mestni občini
Murska Sobota.

01011002 - Financiranje političnih strank
Financiranje političnih strank se določi v skladu z 26. členom Zakona o financiranju političnih strank.
Višina sredstev namenjenih za financiranje političnih strank ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima
občina zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerim zagotovi izvajanje ustavnih
in zakonskih nalog za posamezno leto.

01011003 - Sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih članov Mestnega sveta
Na tej novi proračunski postavki so načrtovana sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih članov
mestnega sveta, ki jih lahko porabijo izključno za njihovo delovanje in za namen, določen v Pravilniku o
sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01012001 - Materialni stroški in storitve volitev
V okviru te proračunske postavke so načrtovani stroški, ki predstavljajo prenos obveznosti iz leta 2018 in
so povezani z izvedbo lokalnih volitev ter načrtovani stroški v zvezi z izvedbo evropskih volitev in
morebitnih referendumov.
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03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeleţba
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin
03022000 - Mednarodno sodelovanje
Sredstva se uporabljajo za aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja ter sodelovanja s
partnerskimi mesti (med drugim tudi organizacija vsakoletnega srečanja partnerskih mest MOMS v
Murski Soboti v sklopu festivala Soboški dnevi v juniju). Sredstva se uporabljajo tudi za stroške
povezane s prevozi in organizacijo obiskov zaradi sodelovanja različnih društev (športnih, kulturnih) s
partnerskimi mesti.V letu 2019 Murska Sobota obeleţuje 40 let pobratenja z mestom Ingolstadt (Nemčija)
in Paraćin (Srbija).

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0401 - Kadrovska uprava
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev
04011000 - Občinske nagrade
Sredstva na proračunski postavki so planirana na osnovi Odloka o priznanjih Mestne občine Murska
Sobota in predstavljajo denarno nagrado ob občinskem prazniku, ki znaša 1.500,00 EUR.

0403 - Druge skupne administrativne sluţbe
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
04031000 - Uradne objave občinskih predpisov
Načrtovana so sredstva za uradne objave občinskih aktov. Poraba sredstev je odvisna od števila
objavljenih aktov in drugih objav v Uradnem listu RS. Ceno objav določa Uradni list RS.

04031001 - Spletne strani občine
Sredstva so predvidena za gostovanje spletne strani ter predvideno posodobitev občinske spletne strani.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04032000 - Prireditve ob občinskem prazniku
Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi slavnostne seje ob občinskem prazniku: izplačilo avtorskih
honorarjev nastopajočim in sodelujočim na slavnostni seji, izdelava priznanj, šopki za občinske
nagrajence, pogostitev po slavnostni seji.

04032002 - Drugi protokolarni dogodki
Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi v letnem planu načrtovanih občinskih proslav (poleg
slavnostne seje ob občinskem prazniku z občinsko proslavo obeleţujemo še: kulturni praznik, dan upora
proti okupatorju, dan drţavnosti, spominski dan MOMS, dan reformacije ter dan samostojnosti in
enotnosti) ter drugih protokolarnih dogodkov (podelitev priznanj naj prostovoljcem, spominska
slovesnost na dan zmage, sprejem odličnjakov in zlatih maturantov, komemoracija pred dnevom spomina
na mrtve…)
Sredstva so predvidena tudi za nabavo protokolarnih daril, pogostitve po občinskih prireditvah, poslovna
kosila in večerje. Pod druge operativne odhodke štejejo: cvetlični aranţmaji na občinskih prireditvah,
šopki ob različnih priloţnostih, venci za poloţitev ob spominskih obeleţjih, venci, osmrtnice v javnih
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glasilih in soţalnice, izdelava plaket in priznanj ob različnih priloţnostih (kulturne nagrade, občinske
nagrade, priznanja ob okroglih obletnicah društev, podjetij…), fotografiranje občinskih proslav in
prireditev, tiskanje vabil za občinske prireditve, nabava zastav, uokvirjanje prejetih priznanj in drugi
stroški povezani z delovanjem sluţbe za protokol.

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. Mestna občina Murska Sobota je koordinator iniciativnega odbora za pripravo aktivnosti ob
100. obletnici, ki je bil imenovan s strani Sveta pomurske razvojne regije. Svet regije je potrdil tudi
vsebino programa obeleţitve obletnice. Pridobitev sredstev za izvedbo programov in aktivnosti je
predvidena s strani Ministrstva za kulturo po sprejetju drţavnega rebalansa proračuna.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem
04033002 - Sodni postopki in odškodnine
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za plačilo odškodnin ter sodnih stroškov v pravdnih
zadevah, v katerih je kot toţena ali toţeča stranka udeleţena Mestna občina Murska Sobota. Predvideva
se izplačilo stroškov pravne strokovne pomoči pri odprtih zadevah z zavodi, kjer je občina
soustanoviteljica zavoda ter stroškov v sodnih postopkih z drugimi pravnimi osebami (sodni postopki v
zvezi z izgradnjo vodovoda sistema B 1.faza, drugi pravdni ali nepravdni postopki v zvezi z
nepremičninami občine).

04033003 - Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoţenjem
Na tej proračunski postavki se predvidevajo stroški rednega in tekočega vzdrţevanja občinskih
nepremičnin, predvsem stavb in drugih objektov oziroma tistih nepremičnin, ki niso zajete ţe v drugih
postavkah proračuna in sicer gre za stroške varovanja zgradb in prostorov, električne energije, vode in
komunalnih storitev in tekočega vzdrţevanja. Sredstva za drugi splošni material in storitve so predvidena
za redno upravljanje zgradb, za stroške rušenja stare vage na Lendavski ulici in za ostale potrebne storitve
ravnanja in upravljanja z nepremičnim premoţenjem, kot so cenitve premoţenja, parcelacije itd. 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.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in
lokalne ravni
06019002 - Nacionalno zdruţenje lokalnih skupnosti
06012000 - Skupnost občin Slovenije
Sredstva so načrtovana za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije - SOS, ki je določena na število
prebivalcev občine članice. Za leto 2019 je članarina načrtovana v podobni višini kot za leto 2018 in sicer
0,15 EUR/prebivalca, saj je ţe nekaj let nespremenjena.

06012001 – Zdruţenje mestnih občin
Sredstva so načrtovana za plačilo članarine za Zdruţenje mestnih občin Slovenije – ZMOS. Članarina je
načrtovana v podobni višini kot v letu 2018, ko se je nekoliko dvignila zaradi aktivnosti, ki jih vodi
ZMOS kot posredniški organ za mehanizem CTN ter znaša 0,13 €/prebivalca. Članice ZMOS dodatno
pokrivajo tudi članarino v Slovenskem poslovnem in raziskovalnem zdruţenju v Bruslju (SBRA),
razdelitev je prav tako na število prebivalcev.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti
06013001 - Sredstva za izvajanje splošnih razvojnih nalog po ZSSR-1
Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni, določenih z
Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki jih kot nosilna RRA za Pomursko regijo
izvaja Razvojni center Murska Sobota. Občine Pomurja so za splošne razvojne naloge dolţne
sofinancirati 40 % sredstev namenjenih za opravljanje splošnih razvojnih nalog, preostanek je
sofinanciran iz drţavnega proračuna (MGRT). V proračunu so na tej postavki načrtovana sredstva za
splošne razvojne naloge, ki odpadejo na Mestno občino Murska Sobota.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
18034000 - Izdajanje občinskega časopisa - "Soboške novine"
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov v zvezi s pripravo in tiskom glasila, honorarje zunanjim
avtorjem člankov in uredniku, honorar za izdelavo kriţanke, lektoriranje in distribucijo glasila.

18034001 - Stroški objav v medijih
Planirana so sredstva za snemanje sej mestnega sveta. Sredstva so planirana glede na predvideno število
sej mestnega sveta.
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2000 - Nadzorni odbor
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 - Fiskalni nadzor
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
02032100 - Dejavnost nadzornega odbora
Za delovanje nadzornega odbora se zagotavljajo sredstva za sejnine in nagrade za opravljene nadzore v
skladu s programom dela, ki ga sprejme nadzorni odbor, ter sredstva za strokovno izobraţevanje. Višino
sejnin in plačilo nagrade članom za opravljene nadzore določa Pravilnik o določitvi plačil za
funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Mestni občini Murska Sobota.
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3000 - Ţupan
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019003 - Dejavnost ţupana in podţupanov
01013000 - Plače in drugi izdatki za funkcionarje
Planirana so sredstva za plačo ţupana, dodatki iz naslova plače, regres za letni dopust ter povračila
stroškov prehrane in prevoza.

01013001 - Prispevki delodajalcev za funkcionarje
Planirani so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje,
prispevek za zaposlovanje in starševsko varstvo.

01013003 - Stroški za sluţbena potovanja – funkcionarji
Na tej postavki so načrtovana sredstva za sluţbena potovanja ţupana in podţupanov.

01013004 - Delovanje neprofesionalnih funkcionarjev
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za plačilo opravljanja funkcije enega podţupana,
višina plačila je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in odvisna tudi od obsega
pooblastil. Plačilo za opravljanje funkcije podţupana vključuje tudi udeleţbo na sejah mestnega sveta in
sejah delovnih teles ter udeleţbo na sejah drugih organov.

01013005 - Materialni stroški in storitve
Največji deleţ te postavke zajemajo stroški oglaševanja in obveščanja javnosti o vseh pomembnejših
aktivnostih mestnega sveta, občinske uprave in ţupana preko lokalnih medijev ter drugi stroški povezani
z oglaševanjem v medijih. Stroški na tej postavki so načrtovani predvsem na podlagi letnih pogodb o
sodelovanju z lokalnimi mediji, v katerih je predvideno obveščanje javnosti (zakupljene mesečne oddaje)
o vseh pomembnejših aktivnostih občinske uprave. Ostali odhodki predstavljajo stroške telefona in
dnevnega spremljanja medijev o delu Mestne občine Murska Sobota (kliping) na področju Slovenije.

01013006 - Prispevki za kolektivno zavarovanje zaposlenih funkcionarjev
Planirana je premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluţbe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04032001 - Financiranje druge javne porabe
Na tej postavki so načrtovana sredstva, ki jih ima ţupan na razpolago za dotacije oz. finančno pomoč
društvom ali posameznikom za izredne dogodke (na podlagi posredovanih prošenj).

04032003 - Stroški protokolarnih obveznosti
Sredstva so namenjena za organizacijo protokolarnih dogodkov v kabinetu ţupana (sprejemi za uspešne
posameznike na različnih področjih, obiski tujih predstavnikov, veleposlanikov, podjetnikov) ter
pogostitev gostov in poslovnih partnerjev v kabinetu ţupana, poslovna kosila za poslovne partnerje in
investitorje, protokolarna darila ţupana ter druge stroške, povezane z izvajanjem protokola v kabinetu
ţupana.
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4000 - Občinska uprava
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike
02011002 - MS4FUTURE
Projekt MS4FUTURE je namenjen iskanju rešitev pametnih urbanih inovacij za prihodnost Mestne
občine Murska Sobota. Projekt se izvaja skupaj s Pomurskim tehnološkim parkom in javnimi zavodi.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
02021000 - Stroški plačilnega prometa
Planirani so stroški za plačilni promet organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

02021003 - Stroški finančnih institucij
Planirani so stroški bančnih storitev in drugih finančnih institucij.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluţbe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem
04033010 - Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan
Sredstva se namenijo za obveznosti po dvoletni pogodbi (2018-2019) za izvedbo nadzidave dela vaško
gasilskega doma (gradbeno obrtniška dela, strojna dela, elektro dela). Nekaj sredstev se namenja za
prenos obveznosti za potrebe nadzora in koordinatorja varstva pri delu. V naslednjem letu se planirajo
sredstva za izvedbo fasade in ureditve okolice.

04033011 - Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vaško-gasilskega doma v Veščici
Sredstva se namenijo za obveznosti po dvoletni pogodbi (2018-2019) za izvedbo dokončanja mansarde v
vaško gasilskem domu Veščica (gradbeno obrtniška dela, strojna dela, elektro dela). Nekaj sredstev se
namenja za prenos obveznosti za potrebe nadzora in koordinatorja varstva pri delu. V naslednjem letu se
planira izvedba fasade in ureditev okolice.

04033012 – Obnova vaškega doma Kupšinci
Sredstva se namenjajo za izdelavo projektne dokumentacije za garaţne prostore vaškega doma Kupšinci.

04033017 - Večnamenski objekt Krog
Sredstva so namenjena za obveznosti po dvoletni pogodbi (2018-2019) z izvajalcem gradnje objekta do
zaključene III. Gradbene faze ter nadzor nad gradnjo objekta.
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05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost
Sofinanciranja programov znanstveno - raziskovalnih dejavnosti zajema:

05021002 - Sredstva za delovanje RC ZOTKS
Sredstva so namenjena za delovanje RC ZOTKS in sicer za sofinanciranje programov, ki jih izvaja
Regionalni center ZOTKS s sedeţem v Murski Soboti: poudarek celotnega programa je na razvijanju ter
pospeševanju znanstveno raziskovalnega dela med mladimi.

05021003 - Sredstva za delovanje Zveze za tehnično kulturo Murska Sobota
Sredstva so namenjena za delovanje Zveze za tehnično kulturo Murska Sobota in sicer za:
za izvajanje mnogoterih raziskovalnih projektov s poudarkom na mladinskem raziskovanju, ki zajema
koordiniranje dela različnih društev in organizacij s področja tehnične kulture, pripravo in izvedbo
raziskovalnih taborov, izobraţevanje in usposabljanje mentorjev za izvajanje projektov na šolah itd.

05021004 – Sredstva za delovanje Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija
Sredstva so namenjena za delovanje Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija.
05021005 - Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti
Postavka je predvidena za sofinanciranje projektov in programov različnih organizacij s področja
znanstveno raziskovalnih dejavnosti. Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa.
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.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
06031000 - Plače in drugi izdatki javnih usluţbencev
V okviru te proračunske postave so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnih usluţbencev.
Obseg sredstev za plače v letu 2019 je oblikovan na podlagi predloga kadrovskega načrta za leto 2019 in
2020, ki ga ţupan sprejme v skladu s 44. členom Zakona o javnih usluţbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), s katerim je
dovoljeno število zaposlenih 57 javnih usluţbencev in 1 funkcionar (ţupan). Kadrovski načrt za leti 2019
in 2020 je priloga k odloku o proračunu mestne občine in je sestavljen v skladu z zakonskimi in
podzakonskimi akti.
Z namenom razrešitve stavkovnih zahtev večine sindikatov javnega sektorja sta vladna in sindikalna stran
dne 3. decembra 2018 podpisali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter anekse h
kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. V aktih, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v
plačne razrede in so bili uveljavljeni dne 8.12.2018, so za delovna mesta in nazive določeni višji plačni
razredi v primerjavi z akti, ki so bili uveljavljeni do vključno dne 7.12.2018, pri čemer pa pravice do
izplačila višjih plač za en ali dva plačna razreda javni usluţbenci niso pridobili takoj z dnem uveljavitve
novih aktov, temveč to pravico pridobijo postopno: s 1.1. 2019 (prvi plačni razred povišanja) in s
1.11.2019 (drugi plačni razred povišanja).
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V zvezi z redno delovno uspešnostjo sta se vladna in sindikalna stran dogovorili, da se le ta do vključno
30.6.2020 ne izplačuje, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pa se do 30.6.2020
izplačuje v enaki višini kot v letu 2018.
Višina dela plače iz naslova povečanega obsega dela za opravljanje rednih delovnih nalog uporabnika
proračuna ali projekta načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna znaša
največ 20% osnovne plače javnega usluţbenca, oziroma skupno največ 30 % osnovne plače javnega
usluţbenca v primeru izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz
naslova sredstev posebnega projekta (torej iz naslova rednega dela in projektov ter posebnih projektov).
Do 30. junija 2020 lahko uporabniki proračuna za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega
obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog porabijo največ 40% sredstev iz prihrankov, določenih
v 22. d. členu ZSPJS.
Javni usluţbenci, ki v letu 2019 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred oziroma višji
naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom oziroma višjim nazivom 1.
decembra leta, v katerem izpolnijo pogoje za napredovanje.
Regres za prehrano se v letu 2019 usklajuje. Od 1. januarja 2019 dalje znaša 3,81 EUR.
Izdatek za regres za letni dopust za leto 2019 je v primerjavi z letom 2018 načrtovan v enaki višini. V letu
2018 so bili do regresa za letni dopust na podlagi 131. člena Zakona o delovnih razmerjih upravičeni vsi
javni usluţbenci, ki imajo pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače. Minimalna plača
od 1.1.2019 dalje znaša 886,63 EUR bruto.
Sredstva za povračila, nadomestila in drugi izdatki zaposlenim (povračilo stroškov prehrane med delom,
povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči), so
planirana v skladu z veljavno zakonodajo ter glede na število upravičencev.
V letu 2019 planiramo tudi sredstva za izplačilo morebitnih jubilejnih nagrad, pri čemer se upošteva
delovna doba pri delodajalcih v javnem sektorju.
Planirana so sredstva za odpravnine za starostno upokojitev treh javnih usluţbencev, ki bodo v letošnjem
letu izpolnjevali pogoje za upokojitev (javnemu usluţbencu ob upokojitvi pripada odpravnina v višini treh
povprečnih plač oziroma treh zadnjih plač javnega usluţbenca, če je to zanj ugodneje) ter sredstva za
izplačilo solidarnostne pomoči za dva javna usluţbenca, ki sta na daljši bolniški odsotnosti.

06031001 - Prispevki delodajalca za javne usluţbence
Planirana so sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno
zavarovanje, prispevke za zaposlovanje in starševsko varstvo.

06031002 - Premije za kolektivno zavarovanje javnih usluţbencev
Premije za kolektivno dodatno zavarovanje za leto 2019 so načrtovane v skladu z veljavno zakonodajo.

06031004 - Sredstva za dejavnost občinske uprave
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za dejavnost občinske uprave, ki zajemajo materialne
stroške in storitve katere zagotavljajo nemoteno poslovanje mestne uprave. Načrtovana so v primerjavi z
letom 2018 nekoliko višje, predvsem zaradi povečanja cen energentov, ter poštnih in komunalnih storitev.

06031006 - Komunikacijska podpora občinski upravi
Sredstva so namenjena za podporo občinski upravi in ţupanu v zvezi s pripravo komunikacijskih orodij
ter informativnega in promocijskega gradiva za obveščanje različnih deleţnikov (mediji, občani) o
delovanju in aktivnostih Mestne občine Murska Sobota. Podpora zunanjih izvajalcev je potrebna zaradi
nezasedenosti delovnega mesta v kabinetu ţupana (sluţba za odnose za javnostmi)

06031010 - Promocija zdravja
Na tej postavki so načrtovana sredstva za promocijo zdravja zaposlenih na delovnem mestu, ki jo je
potrebno izvesti v skladu z zakonom.

06031011 - Mestni inšpektorat, mestno redarstvo
Preteţni del stroškov potrebnih za nemoteno delo MI MO MS predstavljajo stroški mestnega redarstva,
kot so: sluţbene uniforme, najem radarja za merjenje hitrosti, stroški za vzdrţevanje licenčne programske
opreme za prekrškovne postopke. V tekočem letu je predvidena je nadgradnja programske opreme. Prav
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tako je predviden nakup naprave za merjenje hitrosti s pripadajočo programsko opremo. Zaradi
zagotavljanja boljše mobilnosti je predviden tudi nakup kolesa.

06031104 - Javna dela
V letu 2018 načrtujemo tudi sredstva za pokritje stroškov za javna dela. Javna dela bomo omogočili 2
javnima delavcema in sicer enega v Oddelku za gospodarske dejavnosti ter v Oddelku za okolje in
prostor, enega pa v Oddelku za premoţenjskopravne zadeve.

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. V letu 2019 se načrtuje ureditev dodatnih pisarniških prostorov v 3. nadstropju upravne
stavbe in na tej podlagi vlaganja v nakup pisarniškega pohištva ter opreme za hlajenje. Načrtovana je tudi
manjša zamenjava računalniške opreme ter nadgradnja obstoječe računalniške opreme in nakup druge
opreme za nemoteno delovanje mestne uprave.

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
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07031000 - Sredstva za zaščito in reševanje
Na tej postavki je potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov varovanja objektov, električne
energije, obvezna zavarovanja pripadnikov in opreme. Podlaga je bila realizacija 2018. Ker smatramo, da
se cene materialov in storitev v letu 2019 ne bodo bistveno povečale tudi v predlogu proračuna 2019 ni
bistvenih odstopanj na tej postavki.

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.
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07032000 - Sofinanciranje društev
GZ MO Murska Sobota je predstavila potrebe in cilje za pripravo dela proračuna, ki predstavlja
investicijski transfer neprofitnim organizacijam in ustanovam (postavka 07032000) za delovanje GZ MO
Murska Sobota in vseh PGD znotraj gasilske zveze. Ker je predlog presegal okvirje, ki so sprejemljivi za
postavitev višine proračuna smo v dogovoru z GZ pripravili predlog povečanja sredstev za delovanje
društev v višini 35.000 €. S tem smo dosegli minimalne pogoje za delovanje GZ in PGD v letu 2019.

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.

07032004 - Obramba pred točo
Sredstva se namenjajo za izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s
srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letu 2019 z letalsko obrambo pred točo. S sofinanciranjem
se pridruţujemo skupnemu javnemu naročilu, ki ga na podlagi pooblastil občin, ki smo pristopili k
projektu, izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izvajalec bo izbran na podlagi Zakona
o javnem naročanju. Z izvajalcem Ministrstvo podpiše krovno pogodbo, na podlagi te pa občine še
neposredne pogodbe z izvajalcem.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 - Prometna varnost
08021000 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo s pomočjo preventivnih spotov na TV in radiu kot
tudi s plakati ter z zloţenkami skušal vplivati na izboljšano varnost v prometu v Mestni občini Murska
Sobota. S preventivnimi akcijami po šolah in vrtcih ter srednjih šolah v MOMS in z dnevom brez
avtomobila bo tudi v letu 2019 sledil viziji 0 (nič prometnih nesreč na cestah v MOMS). Izvedeno bo tudi
občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu za učence osnovnih in srednjih šol.

134

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 - Aktivna politika zaposlovanja
10039001 - Povečanje zaposljivosti
10031000 - Sofinanciranje javnih del
V okviru sofinanciranja javnih del so lokalni ali drţavni zaposlitveni programi, ki so namenjeni
spodbujanju odpiranja novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelne
osebe in se organizirajo zaradi izvajanja socialno varstvenih, izobraţevalnih, kulturnih, naravovarstvenih,
komunalnih, kmetijskih in drugih programov. Glavni cilj javnih del je socialne narave, saj omogočajo
socialno varnost zaposlenim, ki se vključujejo v programe (status redne zaposlitve) ter prispevajo na dolgi
rok k pridobitvi trajne zaposlitve oziroma samozaposlitve. Pozitivno vrednotenje programov javnih del se
kaţe tudi v moţnosti vključevanja teţje zaposljivih oseb zlasti starejših ter mladih, ki šele prihajajo iz šol
in so med nezaposlenimi najbolj ogroţena populacija. Ţupan je v letu 2019 odobril vključitev v javna
dela 80-im javnim delavcem, Zavod za zaposlovanje pa je odobril vključitev le 56-im javnim delavcem
za našo občino. Tako bo Mestna občina Murska Sobota za leto 2019 financirala le 15 % plače za 56
javnih delavcev..

10031002 - Spodbujanje zaposlovanja mladih
Program je namenjen za dodatno podjetniško izobraţevanje mladih do trideset let in se izvaja ţe četrto
leto. V letu 2019 bo izobraţevanje potekalo v prostorih BTC-ja Murska Sobota. Zavod za zaposlovanje
bo napotil 30 mladih brezposelnih za katere bo program brezplačen.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 - Program reforme kmetijstva in ţivilstva
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in ţivilstvu
11021001 - Pospeševanje društvene dejavnosti
Sredstva se na podlagi izvedenega javnega razpisa namenjajo za pospeševanje društvene dejavnosti za
društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij
11022000 - Las Goričko2020 in projekti CLLD
Mestna občina Murska Sobota je od leta 2015 članica Lokalne akcijske skupine Las Goričko 2020, ki je
bila ustanovljena z namenom izvedbe projektov iz ukrepa CLLD v okviru evropskega kmetijskega sklada
in evropskega sklada za regionalni razvoj (EKSRP in ESRR). Na podkontu drugi operativni odhodki

so načrtovana sredstva za delovanje (upravljanje) Las Goričko 2020 in odpadejo na Mestno
občino Murska Sobota po razdelilniku vseh ustanoviteljev. Sredstva so načrtovana za prispevek
MOMS za leto 2018 in leto 2019, saj je zahtevek za leto 2018 zapadel v plačilo v januarju 2019.
Sredstva za prijave projektov na bodoče razpise Las Goričko 2020 (sofinanciranih v sklopu mehanizma
CLLD) pa so v okviru te proračunske postavke načrtovana v Načrtu razvojnih programov 2019-2022.

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
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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.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in ţivali
11032000 - Zdravstveno varstvo ţivali
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov oskrbe zapuščenih hišnih ţivali (psi in mačke) za katere se ne
da ugotoviti skrbništvo-lastništvo. Skladno z Zakonom o zaščiti ţivali je občina na območju katere je
zapuščena hišna ţival najdena, dolţna poravnati stroške njene oskrbe in namestitve v zavetišču.

11032002 - Društvo za zaščito ţivali Pomurja
Svet Pomurske razvojne regije je na svoji seji dne 5.12.2017 soglašal s predlogom Društva za zaščito
ţivali Pomurja, da bodo pomurske občine sofinancirale dejavnost društva in sicer namensko, za zaposlitev
dveh zaposlenih v društvu, za obdobje dveh let. V proračunu za letošnje leto so načrtovana sredstva za
sofinanciranje s strani Mestne občine Murska Sobota še za eno leto ter na podlagi izračunanega zneska po
ključu števila prebivalstva v vseh pomurskih občinah. Društvo za zaščito ţivali Pomurja ima pridobljen
status društva v javnem interesu ter ima tudi edinstveno vlogo na področju skrbi za dobrobit ţivali na
pomurskem območju.

1104 - Gozdarstvo
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. Sredstva se predlagajo v podobni višini, kot je to bilo planirano
in tudi realizirano ţe prejšnja leta. V znesku postavke je zajet tudi strošek pristojbine za vzdrţevanje
gozdnih cest.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12061000 - Energetika - alternativni viri
Revizija nalivalnega preizkusa vrtine ni bila izvedena, ker so mnenja glede potrebnosti in izvedljivosti
preizkusa deljena. Ne glede na slednje pa se v enaki višini planirajo sredstva za ta namen tudi v proračunu
za 2019.
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12061003 - Energetska svetovalna pisarna
Sredstva se namenjajo za sofinanciranje delovanja energetske pisarne ENSVET, pri kateri pomagajo
občanom z nasveti za pridobitev sredstev na razpisih Eko sklada.

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.

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.
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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.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
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 ter za sanacije distribucijskega
omreţja in sicer obnova distribucijskega omreţja, in sicer odsek proti zahodu, zamenjava dela cevovoda
do jaška pri Kriznem centru, ki meji na parcelo Finimo d.o.o., ter obnova distribucijskega omreţja, odsek
na jugu, zamenjava odcepa cevovoda pri večstanovanjski stavbi Zelena ulica 3.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest
13021000 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje lokalnih cest
Z vzdrţevalnimi deli na občinskih lokalnih cestah, se zagotavlja prevoznost cest ter vsa tista tekoča
vzdrţevalna dela, s katerimi se zagotavlja varnost v cestnem prometu, v skladu s predpisi, kot so Zakon o
cestah, Zakon o varnosti v cestnem prometu, Pravilnik o rednem vzdrţevanju javnih cest, odlok o
občinskih cestah, odlok o ureditvi cestnega prometa. Med redna ali tekoča vzdrţevalna se tako štejejo:
košnja breţin, urejanje bankin, krpanje udarnih jam, vzdrţevanje ograj, krpanje manjših mreţastih razpok,
zalivanje linijskih razpok, zimska sluţba (pluţenje, posipavanje), obnova talnih označb (osne črte,
prehodi za pešce, kriţišča), obnova vertikalne prometne signalizacije (zamenjava prom. znakov, smerne
deske, odbojne ograje, krajevne table, sneţni koli, smerniki).
Sredstva za tekoče vzdrţevanje lokalnih cest, se planirajo v realno podobni višini, kot so znašali stroški
vzdrţevanja v letu 2018, čeprav se potrebe tekočega vzdrţevanja nekoliko povečujejo iz leta v leto, zaradi
premajhnih vlaganj v ceste v nekaj prejšnjih letih, ki so bila posledica realnega zniţevanja prihodkov
občine (realno niţja povprečnina).
Po programu ukrepov, ki ga je pripravil izvajalec tekočega vzdrţevanja občinskih cest, bi stanje cest in
nivo samega vzdrţevanja sicer dvignili, vendar bi temu ustrezno bilo potrebno za vzdrţevanje nameniti
tudi bistveno več sredstev. S predlagano višino sredstev se zagotavlja ohranitev cest v stanju v kakršnem
so, oziroma se bo s predlagano višino sredstev zagotavljal nivo tekočega vzdrţevanja, ki bo omejil
nadaljnjo propadanje cest. Sredstva na tej postavki so namenjena še za servisiranje portala www.eceste.net ter za izdelave ustreznih dokumentacij za dela manjših obsegov, ki se pojavijo med letom in jih
je v bistvu nemogoče natančno predvideti.

13021001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje mestnih ulic
Z vzdrţevalnimi deli na mestnih ulicah, se zagotavlja prevoznost cest ter vsa tista tekoča vzdrţevalna
dela, s katerimi se zagotavlja varnost v cestnem prometu, v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in odvijanje
prometa na njih. Med redna ali tekoča vzdrţevalna tako spadajo: tekoča vzdrţevalna dela (košnja breţin,
urejanje bankin, krpanje udarnih jam, vzdrţevanje ograj, krpanje manjših mreţastih razpok, zalivanje
razpok, zimska sluţba (pluţenje, posipavanje), obnova talnih označb (osne črte, prehodi za pešce,
kriţišča), obnova vertikalne prometne signalizacije (zamenjava prom. znakov, smerne deske, odbojne
ograje, krajevne table), čiščenje cest – pometanje listja ipd. Med tekoča vzdrţevalna dela pa spadajo tudi
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vsa vzdrţevalna dela na posebnih prometnih površinah, kot so pločniki, trgi, kolesarski pasovi in druge
prometne površine ob in na cestah v mestu.
Sredstva za tekoče vzdrţevanje mestnih ulic se prav tako namenjajo v enaki višini kot so znašali prejšnje
leto. Po programu ukrepov, ki ga je pripravil izvajalec tekočega vzdrţevanja, bi za vzdrţevanje mestnih
ulic potrebovali sicer več sredstev, vendar je bilo potrebno sredstva za ta namen prilagoditi proračunskim
zmoţnostim. Realno so tako sredstva za vzdrţevanje mestnih ulic celo nekoliko niţja, kot so znašali
stroški v 2018, kar pa je na račun nekoliko milejše prve polovice zime. Tudi na tej postavki se nekaj
sredstev namenja za servisiranje portala www.e-ceste.net ter za servisiranje določenih manjših potreb, ki
se lahko pojavijo med letom, pa jih vnaprej ni mogoče natančno predvideti.

13021002 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje javnih poti in nekategoriziranih cest
Z vzdrţevalnimi deli na javnih poteh in nekategoriziranih cestah, katerih lastnik je MOMS, se zagotavlja
prevoznost cest ter vsa tista tekoča vzdrţevalna dela, s katerimi se zagotavlja varnost v cestnem prometu,
v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in odvijanje prometa na njih. Med redna ali tekoča vzdrţevalna tako
spadajo: tekoča vzdrţevalna dela (košnja breţin, urejanje bankin, krpanje udarnih jam, zimska sluţba,
obnavljanje prometne signalizacije ipd..
Sredstva za tekoče vzdrţevanje javnih poti se namenjajo v realno enaki višini kot so znašali stroški v
letu 2018. Nekaj sredstev se namenja še za servisiranje portala www.e-ceste.net ter za morebitne druge
namene manjšega obsega, ki jih vnaprej ni mogoče natančno predvideti.

13029002 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest
13022000 - Investicijsko vzdrţevanje lokalnih cest
Na investicijskem vzdrţevanju lokalnih cest, kontu obnove in izboljšave, se s predlagano višino sredstev
v proračunu za leto 2019 zasleduje dinamiko, predvideno z načrtom razvojnih programov. Sredstva so
planirana za saniranje mreţastih razpok in zalivanje linijskih razpok na večjem številu lokalnih cest
(Bakovci – M. Sobota, Veščica – Črnske meje, M. Sobota – Noršinci, M. Črnci – Satahovci – pokopališče
– drţavna cesta; Krog – Bakovci, Krog – Murski Črnci, M. Sobota – Markišavci, Mladinska – Mali
Bakovci), 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, za dokup delno zamenjave montaţnih hitrostnih ovir) ter za izvedbo kroţišča in pločnika (od predvidenega kroţišča
do pokopališča), v naselju Polana in izvedbo rekonstrukcije kriţišča lokalnih cest pri pokopališču
Satahovci. Slednja investicija se planira v letu 2019, kot prenesena obveznost po sklenjeni pogodbi, za
sklenitev katere je konec leta 2018 bilo izvedeno JN na portalu in podpisana pogodba za izvedbo, ki se je
oziroma bo pirčela spomladi 2019.
Kljub podani pripombi KS Bakovci za preplastitev ceste v Bakovcih (Mladinska – Mali Bakovci),
preplastitev te ceste, zaradi nezadostnih prihodkov proračuna, ni bila uvrščena v plan proračuna za 2019,
je pa preplastitev načrtovana z NRP za obdobje 2019-2022 in sicer v letih 2020-2022, bodo pa ţe v letu
2019 sanirane posamezni najobolj dotrajani oziroma poškodovani odseki.
Sredstva se planirajo še za celovito obnovo broda na reki Muri v Krogu (zamenjavo podnic in ograje).
Na drugih kontih se sredstva planirajo še za strokovne nadzore izvedbe načrtovanih investicij ter za
izvedbo parcelacij ter odškodnin in odkupov zemljišč, v glavnem za odškodnine lastnikom zemljišč, s
katerimi so bili v letu 2018 sklenjeni sporazumi za odkupe zemljišč, zaradi obnove in razširitve lokalne
ceste Nemčavci – Markišavci; kakor tudi za izdelavo izvedbenih načrtov s podrobnimi popisi del za
potrebe razpisov in pridobitve dokumentacije za potrebe izdaje dovoljenja za plovbo broda na reki Muri,
v Krogu ter 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.
Najpomembnejši kriterij pri določanju prioritet investicijsko vzdrţevalnih posegov je vsekakor gradbeno
tehnično stanje ceste in objektov na njej (mostovi, prepusti ipd..), ki se ugotavlja z ogledom stanja ceste,
na katerem se zlasti ugotavljajo določeni parametri, kot so kvadratura prekopov in potrebne izravnave le139

teh, kvadratura mreţastih razpok in posedkov, neustrezno ali nezadostno urejena meteorna odvodnja (še
zlasti v primerih, ko zastaja voda na cestišču, katera povzroča škropljenje po fasadah) ter druge poškodbe
ali neustreznosti, ki jih je potrebno odpraviti zaradi preprečitve nadaljnjega hitrejšega propadanje cestišča
ali ceste v celoti (npr. zamakanje cestnega sveta in nevarnost zmrzali v zimskem času, preozko cestišče
ipd..). Skupno se za investicijska vlaganja načrtuje realno v podobni višini, kot so znašala vlaganja v
investicijsko vzdrţevanje v letu 2018.
V postavko so vključena namenska sredstva, ki jih bomo s strani Druţbe slovenski gozdovi pridobili kot
letno nadomestilo za upravljanje drţavnih gozdov. Sredstva se porabljajo kot namenski izdatki za gradnjo
in vzdrţevanje lokalne cestne infrastrukture.

13022001 - Investicijsko vzdrţevanje mestnih ulic
Za investicijskega vzdrţevanja mestnih ulic se načrtuje nekoliko več sredstev kot v prejšnjem letu in
sicer so 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, Naselje Joţeta Kerenčiča in Ulica Štefana Kuzmiča,
Mojstrska ulica, Zelena ulica in druge s podobnim stanjem cestišč ter za izvedbo celotnih asfaltnih
sanacij cestišč in izvedbo prevlek cestišča na delu Tomšičeve ulice – juţno od kriţišča s Trstenjakovo, v
Razlagovi ulici (od C. Metodove ulice do fazanerije) in Stari ulici. Za sanacije cestišč in izvedbo
preplastitev dela Tomšičeve, Razlagove in Stare ulice, je predvideno sofinanciranje drţave s povratnimi
sredstvi 23. Člena ZFO (do največ 126.301,00 €), s katerim drţava spodbuja investicijska vlaganja občin.
Številne mestne ulice so sicer 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 in saniranjem mreţastih razpok, s čemer se preprečuje nadaljnje
propadanje cest.
Sredstva se planirajo tudi za izvedbo strokovnih nadzorov ter za potrebe izdelave izvedbenih načrtov z
natančnimi popisi del za potrebe popisov za javne razpise. Skupno se za investicijska vlaganja načrtuje
nekoliko več sredstev, kot so znašala vlaganja v 2018.

13022002 - Investicijsko vzdrţevanje javnih poti in nekategoriziranih cest
Na investicijskem vzdrţevanju javnih poti so sredstva planirana za zalivanje linijskih razpok ter saniranje
mreţastih razpok na javnih poteh v posameznih naseljih in sicer v Černelavcih, Krogu, Rakičanu in v
Bakovcih ter za preplastitve nekaterih javnih poti v naseljih (v Bakovcih preplastitev Zvezne ulice v
dolţini 205 m z ureditvijo meteorne odvodnje), v Krogu (za preplastitev Vodnikove ulice z ureditvijo
meteorne odvodnje, v dolţini 230 m), v naselju Černelavci (za preplastitev dela ali celotnih cestišč cest,
kjer bo v letu 2019 dokončana izgradnja kanalizacijskih vodov – to so Dalmatinova, Liškova in
Črtomirova ulica). Na postavki pa so planirana še sredstva za nadzore ter druge splošne materiale in
storitve (izvedbene načrte), največ za potrebe novelacije projektne dokumentacije za ureditev Gajeve
ulice, oziroma javne poti med Gederovsko cesto in naseljem Pušča (vrtec). Skupno se za investicijska
vlaganja načrtuje realno nekaj manj sredstev, kot so bila izvedena investicijska vlaganja v javne poti v
2018.
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13022003 - Investicije v prometno ureditev mesta
Sredstva se zagotavljajo za pridobitev nujnih zemljišč za izvedbo nadaljevanja izgradnje ali
rekonstrukcije pločnikov v ul. Joţeta Benka in Tomšičevi ulici. Neposredno ob predvidenih pločnikih
občina ureja tudi dve novi OPPN območji.

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

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
so: 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.

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 obdobju 2020 – 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 zemljišč za izvedbo kolesarske povezave na Kroški ulici in ob ulici Štefana Kovača proti
Maximusu, izdelavo ustrezne dokumentacije za prijavo črpanja finančnih sredstev s strani EU na ZMOSu in na Ministrstvu za infrastrukturo.

13022012 - Ukrepi trajne mobilnosti – CPS
Gre za sofinanciran projekt ureditve hodnikov ob Tomšičevi ulici 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.
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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.

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 €.

13022100 - Investicije v prometno ureditev KS
Sredstva se zagotavljajo za nakup potrebnih zemljišč za izgradnjo Mostu za pešce in kolesarje čez Ledavo
(odsek Černelavci - Polana), ki je sicer predvidena v NRP 2020. Projekt potrebuje gradbeno dovoljenje,
zato je predhoden nakup zemljišč smiseln. Hkrati se na postavki zagotavlja nekaj sredstev za morebitne
stroške povezane z aktivnostmi povezanimi z pridobitvijo gradbenega dovoljenja po novem Gradbenem
zakonu.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
13023001 - Urejanje prometnega reţima
Finančna sredstva 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
soboto.
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13023003 - Upravljanje in vzdrţevanje parkirišč ter urejanje parkiranja
Sredstva se namenjajo za tekoče oziroma redno vzdrţevanje javnih parkirišč, na katerih se ne plačuje
parkirnina. Med redna ali tekoča vzdrţevalna se tako štejejo: košnja in urejanje zelenih površin v sklopu
parkirišč, krpanje udarnih jam, vzdrţevanje ograj, krpanje manjših mreţastih razpok, zalivanje linijskih
razpok, zimska sluţba (pluţenje, posipavanje), obnova talnih označb (parkirnih prostorov), obnova
vertikalne prometne signalizacije ipd.., sredstva se planirajo tudi vzdrţevanje javnih gramoznih parkirišč.
Na ostalih kontih se planirajo sredstva za druge splošne materiale in storitve.

13023004 - Odprava arhitektonskih ovir za invalide
Sredstva so namenjena za odpravo arhitektonskih ovir na javnih površinah v sklopu projekta »invalidom
prijazna občina« in sicer v enaki višini, kot so bila planirana ţe nekaj prejšnjih let in kot je to bilo
realizirano tudi v letu 2018.

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 posledice odpravljanja nesreč in drugi
nepredvidljivi dogodki zaradi višje sile).

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 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.
S planom proračuna za 2018 so sredstva planirana v podobni višini, kot leta 2018 in sicer so namenjena
za vzdrţevanje parkirišč – površin, kjer so parkirišča plačljiva, za plačila bančnih storitev in oskrbo ter
vzdrţevanje in oskrbo parkirnih avtomatov.
Na postavki se planirajo še sredstva za ureditev – prenos obveznosti za novogradnjo (asfaltiranje)
parkirišča med Slomškovo in Cankarjevo ulico na ustreznih kotih tako za izgradnjo, kot nakup opreme
(avtomatike za parkiranje) ter za potrebe nadzora, kar vse je zaradi poznega pričetka del bilo izvedeno v
2018, vendar zapade v plačilo v 2019.

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.
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13029004 - Cestna razsvetljava
13024000 - Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave
Cestna razsvetljava zajema plačilo porabe električne energije na javni razsvetljavi v mestu M. Sobota in v
naseljih. Poraba oziroma predvideni stroški porabe el. energije, se zaradi ţe izvedenih racionalizacij –
prenove proti koncu leta 2012 in v letih 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ter še v manjšem obsegu
predvidenih v letu 2019 ter prihodnjih (s 50% redukcijami v nočnem času - v skladu z načrtom prenove
javne razsvetljave), zmanjšujejo. Tako so predvideni stroški porabe električne energije v prihodnjem letu
ocenjeni na 148.000 €, kar je le še cca 52,7% stroškov el. energije pred pričetkom prenove. Se bodo pa ti
stroške s predvidenimi racionalizacije v prihodnje še nekoliko zniţali tako, da bodo končni prihranki
nekje do cca 60 %, seveda v primerjavi na enako število svetilk.
Tekoče vzdrţevanje zajema zamenjavo svetil, ţarnic, manjša popravila ter tekoče vzdrţevanje svetlobnih
signalnih naprav. Sredstva za vzdrţevanje se predlagajo na podlagi programa ukrepov, ki ga je izdelal
izvajalec javne sluţbe, se pa sredstva planirajo v enaki višini, kot v lanskem in predhodnih letih – zaradi
manjših stroškov vzdrţevanja novejših svetilk, nameščenih v prenovah.
Sredstva za investicijsko vzdrţevanje javne razsvetljave so 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 (dela 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. Nekaj sredstev se
namenja še za plačilo najema po najemni pogodbi med MOMS in Elektrom Maribor za uporabo drogov
NNO za potrebe svetilk JR, višina najemnine je sicer odvisna od števila svetilk, za leto 2018 se
predvideva, da se število svetilk na drogovih NNO ne bo zmanjšalo, ker bi v nasprotnem primeru morala
MOMS zagotoviti razsvetljavo na kandelabrih za JR.

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.

14 - GOSPODARSTVO
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14021002 - Razvojni center
Razvojni center Murska Sobota (RC), je ustanovljen kot javni zavod, katerega edina ustanoviteljica je
občina. RC je lokalna inštitucija in izvaja splošne razvojne naloge ter naloge spodbujanja gospodarskega
trajnostnega razvoja v občini in širše, v regiji. V letu 2016 je javni zavod pridobil status RRA in deluje
kot nosilna institucija regionalnega razvoja v Pomurski regiji. Sredstva v proračunu so namenjena za
tekoče delovanje razvojnega centra in sicer za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za
prispevke delodajalcev, za izdatke za blago in storitve ter za investicijske transfere.
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14021005 - EU projekti
Sredstva na tej postavki so načrtovana za koordinacijo evropskih projektov ter za pripravo osnovnih
dokumentacij za evropske projekte (investicijskih dokumentacij, idejnih načrtov in zasnov), ter ostalih
strokovnih podlag, soglasja in drugih stroškov za evropske projekte.

14021007 - Vrata v Pomurje
V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za izvedbo projekta Vrata v Pomurje – Regijski
promocijski center. Projekt predstavlja enega prioritetnih projektov Mestne občine Murska Sobota in se
izvaja v obdobju 2017-2019.
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.
Izgradnja paviljona se je fizično začela v oktobru 2017, gradbena dela so bila zaključena poleti 2018.
Sledilo je opremljanje paviljona in vzpostavitev razstavnega dela (oprema in produkcija). Za leto 2019 so
načrtovana sredstva za plačilo ostanka obveznosti po pogodbah za opremljanje prostorov paviljona ter
razstavnega dela (konstrukcijska oprema, tehnično tehnološka oprema in produkcija), marketing in
promocijo, EU informiranje in obveščanje, del investicijskega nadzora ter izvedba nekaterih manjkajočih
ureditev, potrebnih za nemoteno obratovanje paviljona.
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.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 - Promocija občine
14031000 – Festival Soboški dnevi
Festival Soboški dnevi je tradicionalna prireditev in bo v letu 2019 izvedena 24. leto zaporedoma.
Prireditev se krije delno s proračunskimi sredstvi, delno pa s sponzorskimi sredstvi. Prireditev bo
organizirana s strani ZKTŠ Murska Sobota ter MIKK Murska Sobota v sodelovanju z MOMS.
Predvidena sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditve, torej za ureditev prireditvenega
prostora, stroške glasbenih in drugih izvajalcev ter druge izvedbene stroške prireditve. Izvedba prireditve
se načrtuje v običajnem terminu - konec junija na prireditvenem prostoru v mestnem parku in drugih
lokacijah ter ob občinskem prazniku, ki bo obeleţen v mestnem središču.
Za prireditev bo sklenjena posebna pogodba o sofinanciranju, ki bo izvedeno na osnovi predloţitve
dokazil o dejanskih stroških prireditve.

14031001 - Novoletna prireditev
Prireditev organizira ZKTŠ Murska Sobota na osnovi sklenjene pogodbe z MOMS. Na proračunski
postavki so zajeti stroške izvedbe prireditve dne 31. 12. 2018, za katero bodo na osnovi predloţenih
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dokazil o stroških prireditve, sredstva nakazana v letu 2019. V transferu so zajeti celotni stroški izvedbe
prireditve: otroški animacijski program, glasbeni program, ognjemet, ozvočitev, varovanje, čiščenje
prireditvenega prostora, prisotnost ekipe nujne medicinske pomoči, izdelava elaborata za zaporo,
postavitev cestne zapore, zavarovanje ter razni drugi izvedbeni stroški.

14031002 - Druge prireditve
Na proračunski postavki so predvidena sredstva za izvedbo prireditev. Na kontu drugi splošni material in
storitve so predvidena sredstva za organizacijo in izvedbo prireditev v organizaciji MOMS oziroma za
sodelovanje pri organizaciji prireditev drugih organizatorjev. Predvidena je izvedba naslednjih prireditev:
Kolesarska dirka Po Sloveniji, kresovanje, Vlečenje vrvi v Krogu, Festival Šunke in gibanice ter drugo.
Na kontu tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so predvidena sredstva za izvedbo
vseslovenske športno druţabne prireditve ŢOGARIJA, ki je namenjena vrteškim in osnovnošolskim
otrokom ter jo finančno podpira tudi Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport.
Na kontu tekoči transferi v javne zavode so predvidena sofinanciranja prireditev, ki jih bodo organizirali
naši javni zavodi v sodelovanju z MOMS. Za vsako prireditev bo sklenjena posebna pogodba o
sofinanciranju, ki bo izvedeno na osnovi predloţitve dokazil o dejanskih stroških prireditev.
Te prireditve so:
-

-

Pustovanje, Druţinski piknik in Sprehod ob glasbi, vse navedeno v organizaciji MIKK MS;
Soboško poletje, ki ga organizira ZKTŠ MS in se izvaja na Trgu kulture v mesecu juliju in
avgustu, ob petkih zvečer glasbeni program ter ob sobotah dopoldan otroški program;
Skrito dvorišče, ki ga organizira ZKTŠ MS in se izvaja na dvorišču Hranilnice Prekmurskih
dobrot na Slovenski ulici. Predvidena je izvedba glasbenih večerov v juliju in avgustu;
Martinovanje in Praznični december (boţično novoletni sejem in glasbeno animacijski
program).

14031003 - Druge promocijske aktivnosti občine
Pod postavko so predvidena sredstva za promocijske aktivnosti MOMS. Sredstva so predvidena za
posodobitev in ponatis promocijskega kataloga MOMS ter druge promocijske aktivnosti občine.

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.
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14032004 - Regijski promocijski center (ostali stroški)
Sredstva najemnin in zakupnin za druge objekte so predvidena za plačilo stroškov skladiščenja ostankov
dela paviljona Expo in dela prejete opreme, v najetih prostorih, ki jih je najel ţe prejšnji upravljavec
agencija Spirit. Po pogodbi o prenosu upravljanja na mestno občino, mora stroške skladiščenja nositi
občina kot novi upravljavec. Deli objekta ali opreme, ki so še uporabni, bodo predvidoma v marcu
dokončno predani javnim zavodom v uporabo, zato se načrtujejo stroški skladiščenja le za tri mesece.

14032005 - Obratovalni stroški Slovenska ul. 41
Pod postavko so predvidena sredstva za kritje obratovalnih stroškov najetih prostorov na Slovenski ulici
41 (prvo nadstropje) za mesec september in delno oktober 2018, ko se je iztekla pogodba o najemu
prostorov. Prostore je MOMS pridobila leta 2015 na osnovi prijave na razpis NLB-ja, ki je prostore oddal
v brezplačni najem. Pogodba se je oktobra 2018 iztekla, NLB je MOMS predhodno obvestil, da ne bodo
podaljšali pogodbenega razmerja, zaradi oddaje teh prostorov Centru za socialno delo.

14032006 - Mreţa postajališč za avtodome
Sredstva predstavljajo sodelovanje MOMS pri projektu Vzpostavitve mreţe postajališč za avtodome po
Sloveniji. Namen projekta je spodbujanje avtodomarskega turizma, skupna predstavitev mreţe in vanjo
vključenih občin ter enotno nastopanje na evropski turistični borzi, kakor tudi pomoč pri vzpostavitvi
postajališč za avtodome.

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.
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14032011 - Paviljon Expano - obratovanje in upravljanje
V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva za zagon obratovanja paviljona Expano ter za
izvedbo nekaterih manjkajočih ureditev, ki niso načrtovane v okviru evropskega projekta, so pa potrebna
za obratovanje paviljona.
Tako so na kontih Drugi splošni material in storitve ter nakup druge opreme in napeljav načrtovana
sredstva za nekatere stroške in ureditve, za katere se je izkazalo, da so nujno potrebne in z osnovnimi
projekti niso bile predvidene, saj gre za specifičen in unikaten objekt s pripadajočo okolico. Tako so na
teh kontih načrtovana sredstva za postavitev dodatnih električnih polnilnic (Tesla), zunanjih betonskih in
kovinskih košev ob objektu in na parkirišču, rampa za asfaltirano parkirišče, ipd. Na kontu Novogradnje
ter Načrti in druga projektna dokumentacija so načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo in
izgradnjo prostora za odpadke za potrebe obratovanja gostinskega dela in upravnega dela ter za razširitev
gramoznega parkirišča. V okviru načrtov so predvideni tudi izvedbeni načrti za nujno potrebne manjše
prilagoditve znotraj objekta (pregraditev med razstavnim in ostalim delov in nekaj manjkajoče opreme),
kar prav tako ni bilo predvideno z osnovnim projektom in se je nujnost prilagoditve pokazala šele sedaj
po postavitvi. Realizacija navedenih stroškov bo izvedena neposredno iz proračuna mestne občine.
Na kontih Transfernih odhodkov so načrtovana zagonska sredstva za obratovanje paviljona, ki bo
predvidoma z aprilom predan v upravljanje Razvojnemu centru Murska Sobota (RCMS), storitve TICa s
prodajo lokalnih izdelkov pa bo izvajal Zavod za kulturo, turizem in šport. Realizacija teh stroškov bo
izvedena na podlagi transferjev navedenima javnima zavodoma.
Sredstva, predvidena za delno in zagonsko pokrivanje stroškov delovanja in upravljanja paviljona Expano
za Razvojni center Murska Sobota - transferni odhodki, so namenjena za:
a) sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter sredstva za prispevke delodajalcev : na teh kontih
so zajeti stroški osebja (plače in prispevki), ki se navezujejo na izvajanje aktivnosti v Expanu.
Zaposleni bodo skrbeli za nemoteno izvajanje delovanja in upravljanja objekta. Za zagotavljanje
delovanja razstave so potrebni blagajnik, najmanj 3 vodniki istočasno na razstavi, informatik za
zagotavljanje brezhibnega delovanja vseh naprav na razstavi, hišnik in vodja enote. Glede na
predvideni odpiralni čas (tor – ned, 10.00 – 18.00) je za posamezno delovno mesto predvidenih
ustrezno potrebno število oseb, da se bodo storitve za uporabnike lahko tekoče zagotavljale.
b) sredstva za blago in storitve: na tem kontu so predvideni stroški, ki se navezujejo na zagonsko
(začetno) delovanje in upravljanje objekta. Sestavljeni so iz stroškov, ki so namenjeni za promocijo,
oglaševanje, trţenje, redno oz. tekoče vzdrţevanje razstave, prispevke za SAZAS, uniforme za
zaposlene, vstopnice ipd. ter drugih stroškov, ki so potrebni za nemoteno funkcioniranje objekta:
stroški elektrike, vode, komunalnih storitev, čiščenja objekta, vzdrţevanja neposredne okolice,
zavarovanja in varovanja objekta ipd.
c) sredstva za investicije (investicijski transfer): na tem kontu so predvideni stroški, ki se navezujejo na
nujne investicije pred otvoritvijo in povezane z zagonom delovanja (davčne blagajne s printerjem,
pos terminali, printer, manjkajoče pohištvo).
Sredstva, predvidena za delno in zagonsko pokrivanje stroškov delovanja TIC v paviljonu Expano za
Zavod za kulturo, turizem in šport - transferni odhodki, so namenjeni za:
a) sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter sredstva za prispevke delodajalcev : na teh kontih
so zajeti stroški osebja (plače in prispevki) za zaposlene v TIC-u,
b) sredstva za blago in storitve: na tem kontu so predvideni stroški blaga in storitev, ki so potrebni za
začetno oziroma zagonsko delovanje TIC-a.
Sredstva na predmetni postavki so zagotovljena v višini, ki omogoča zagonsko (začetno) obratovanje
oziroma upravljanje objekta Expano.
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaţenja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
15021000 - Ravnanje z odpadki
Med drugim se sredstva na tej postavki 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 (za odvoze in ravnanje z zbranimi odpadki). 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, ki nam bodo nakazali v letu 2019.

15021001 - Center za ravnanje z odpadki Puconci
Sredstva so planirana na kontu proračunskih skladov za planirane investicije oz. investicijsko vzdrţevalna
dela na objektih CEROP. Ta sredstva predstavljajo sicer prihodek občine iz najemnine za uporabo
gospodarske javne infrastrukture (najemnina nepremičnine in opreme CEROP) in se na podlagi sklepa
skupščine javnega podjetja in aneksa k pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture, namenijo v
skupen proračunski sklad, namensko ustanovljen pri Občini Puconci. Iz sklada se plačujejo stroški za
investicije in investicijska vzdrţevalna dela, v skladu s sprejetim planom javnega podjetja CEROP.
Proračunski sklad je bil oblikovan na podlagi sklepa, sprejetega dne 20.03.2015, na 9. seji Skupščine
javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. in Pogodbe o poslovnem najemu
infrastrukture Center za ravnanje z odpadki Pomurje, z dne 25.11.2016 ter Aneksom II k omenjeni
pogodbi, z dne 14.12.2016. V letu 2019 se iz naslova amortizacije planira, da bi mestni občini pripadalo
386.593,35 EUR sredstev, tako se v skladu z zgoraj navedenim sklepom, zadrţi 50% te vrednosti na
proračunskem skladu, za namen izvedbe investicij in investicijskih vzdrţevalnih del, v tem letu, v znesku
193.297 EUR. Na kontu drugi splošni material in storitve se planira odhodek – plačilo stroškov vodenja
proračunskega sklada za leto 2019.

15021002 – Sanacija divjih odlagališč
Sredstva so namenjena za sanacijo divjih odlagališč predvsem na zemljiščih, ki imajo status javne
površine in površine v lasti Mestne občine Murska Sobota. V letu 2019 se načrtuje drugi del sanacije v
vodovarstvenem območju Satahovci.
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
15022000 - Vzdrţevanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije
Predvidena sredstva okoljske dajatve za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se morajo
porabiti v investicije oz. obnovo kanalizacijskega omreţja. Iz teh sredstev so tudi v letu 2019 predvidene
delne sanacije kanalizacijskega omreţja – predvsem na obnova prečrpališča ČRP Krog-1, posnetek
glavnega kolektorja s pripravo elaborata sanacije, prenos obveznosti za sanacijo kanalizacije na delu
Dalmatinove, Slovenske in Liškove ulice v Černelavcih, sanacijo kanalizacije v delu Črtomirove ulice in
dela Liškove ulice ( kanal K8) ter ostale investicije oz. ureditve, ki se pojavijo med letom. Izdelavo
celovite analize s predlogom ukrepov kanalizacijskega omreţja v mestu Murski Soboti. V naslednjih letih
se sredstva planirajo še za sanacije številnih drugih kanalizacijskih omreţjih in posameznih vodov v
mestu in naseljih.
Na podkontu – subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sluţb
so sredstva namenjena pokrivanju stroškov izvajanja javne sluţbe čiščenja odpadnih in padavinskih voda,
ki jih je dolţna pokrivati občina v delu, ki se ne pokrivajo s plačili uporabnikov. Znesek predstavlja
subvencijo omreţnine za odvajanje in čiščenje padavinske vode, ki je bila sprejeta s sklepi mestnega
sveta, na 23. seji dne 12.septembra 2017.
Na kontu drugi splošni material in storitve so planirana sredstva za stroške izdajanja projektnih pogojev in
soglasij, smernic in mnenj, strošek vodenja katastra javne infrastrukture in strošek programske opreme.

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.

15023002 - Spodbujanje kolesarjenja po mestu
Sredstva so namenjena za plačilo vzdrţevanja in upravljanje sistema, ki sluţi projektu Soboški biciklin in
za razširitev sistema z vzpostavitvijo spletne strani in vzpostavitve e-registracije ter e-plačila.v letu 2019.

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.
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15023005 - Odstranjevanje in hranjenje zapuščenih vozil
Planirani so stroški odvoza in hranjenja zapuščenih vozil.

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).
Posamezne ureditve prenove mestnega središča obsegajo naslednje aktivnosti. Preuredi se površina ulice,
pločnikov in površin za kolesarje. Predvidena je vzpostavitev skupnega območja, s prednostjo za pešce in
kolesarje. Promet bo omogočen, vendar pod posebnim reţimom. Uredijo se nove utrjene površine, nove
zelene površine z zasaditvami dreves ter nova urbana oprema. Prenovi in posodobi se komunalna
infrastruktura, kolikor bo potrebno. Vzpostavijo se postaje za Soboški biciklin in mestni avtobus
Sobočanec. S preureditvijo se poudari značaj historične mestne promenade, ki bo v prvi vrsti namenjena
pešcem. Nove ureditve odprtih javnih površin bodo omogočale izvedbo različnih dogodkov na prostem,
ki bodo v skladu z značajem ulice.
Predvidena in izvedena dinamika izvajanja del v I. fazi:


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 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.
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 €.
Nepovratna sredstva bodo črpana 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
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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.

15023008 - Polnilnice za električna vozila
Sredstva se planirajo za stroške rednega letnega servisa polnilnih postaj, energije ter postavitev polnilnice
pri Expo ter za investicijski nadzor.

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 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.

15023010 - Prenova mestnega središča 1 faza - sklop 3B
Prenova mestnega središča - 1 faza kot CTN (EU) projekt, je natančno opisana pod svojo proračunsko
postavko (15023006). V evropski projekt s katerim se obnavljajo javne površine v središču mesta, so se
lahko vključila samo tista območja, ki so v občinski lasti in za katera je občina lahko pridobila lastnikovo
soglasje v času prijave projekta.
Območje sklopa 3b, pa predstavlja območje ob Blagovnici; gre za ozek pas ob objektu Blagovnica v
območju kriţanja Slovenske in Zvezne ulice. Za to območje so urejanja soglasij in pridobivanja 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.
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1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15041000 - Vzdrţevanje objektov, naprav in površin za urejanje voda
Sredstva, na tej postavki, se namenjajo za tekoče vzdrţevanje naravnih in drugih vodotokov, katerih
lastnica, oziroma upravljavka je MO M. Sobota. Sredstva se planirajo v enaki višini, kot prejšnja leta.
Na kontu za investicijsko vzdrţevanje se v letu 2019 načrtujejo sredstva za izvedbo večjih vzdrţevalnih
del v koritu Mokoša, Dobla in Malega Dobla ter za izvedbo severnega jarka v naselju Kupšinci.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave
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 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.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija
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.
Za leto 2019 se predvidijo stroški najema in za dodatno aţuriranje podatkov.

16029003 - Prostorsko načrtovanje
16023000 - Prostorsko načrtovanje
Na področju prostorskega načrtovanje se izdelujejo prostorski akti, ki zagotavljajo prostorski razvoj na
strateškem in izvedbenem nivoju. Veljavni izvedbeni prostorski akti so pravna podlaga za izdajo
gradbenih dovoljenj, gradnjo in druge ureditve v prostoru. Akti s področja prostorskega načrtovanja se
izvajajo praviloma skozi daljše časovno obdobje, lahko tudi več let. Namere, potrebe in 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.
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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.

1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
16031000 - Investicije v vodovodno omreţje
V tej investicijski postavki so v letu 2019 predvidena sredstva za izvedbo vodovodnega voda v Aškerčevi
ulici, za prenos obveznosti vodovodnega omreţja v Miklošičevi ulici, vodovoda v Stari ulici, vodovoda v
Razlagovi ulici, prenosa obveznosti za vodovodno omreţje v Tomšičevi ulici, za vodovodno omreţje v
Ulici ob Kanalu vse v mestu Murska Sobota. Obnovo vodovodnega omreţja v Ribiški ulici v Bakovcih,
vodovoda, rekonstrukcijo vozlišč in vodovod v naselju Černelavci ter ostale investicije oz. ureditve, ki se
pojavijo med letom. V naslednjih letih se sredstva planirajo še za sanacije številnih drugih vodovodnih
omreţjih in posameznih vodov v mestu in naseljih.
Predvidena so še sredstva za izvedbo nadzora nad izvedbo investicij.

16031001 - Hidrantno omreţje
Stanje hidrantnega omreţja je zaskrbljujoče. Zato se v načrtujejo sredstva za investicijsko
vzdrţevanje hidrantov v letu 2019 , podobna višina sredstev se načrtuje tudi v naslednjih letih.

16031003 - Vodooskrba Pomurja – sistem B
Sredstva za drugi splošni material in storitve so predvidena za pokrivanje stroškov vodenja katastra in
izdajanja soglasij, za naloge, ki jih po predpisih izvaja javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o. kot
izvajalec javne sluţbe oskrba s pitno vodo.
Sredstva za subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sluţb so
predvidena za pokrivanje subvencije javnemu podjetju Vodovod sistema B d.o.o. kot izvajalcu javne
sluţbe oskrba s pitno vodo, v višini, kot to izhaja iz sklepa mestnega sveta o potrditvi elaborata o
oblikovanju cene gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska
Sobota, sprejetega na seji dne 20.9.2016.
V okviru podkonta 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 podkonta 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
Projekt Vodooskrbe pomurja – sistem B 2 faza je eden ključnih projektov v sklopu Dogovora za razvoj
regije in bo skoraj v celoti financiran z evropskimi in nacionalnimi viri. Vrednost investicij izvedenih na
območju Mestne občine Murska Sobota je v sklopu projekta ocenjena na cca. 8.000.000 EUR (objekti in
cevovodi). Projekt se bo začel fizično izvajati v letu 2020 in bo trajal predvidoma do leta 2022.
Na podkontu Operativni odhodki so predvidena sredstva za sklepanje sluţnostnih pogodb ter plačilo
odškodnin, parcelacije ter za notarske in druge stroške na vodovodnem omreţju.
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Na podkontu Splošni material in storitve so predvidena sredstva za pripravo prijave projekta, investicijske
dokumentacije, ….
Na podkontu Načrti in druga projektna dokumentacija so predvidena sredstva za izdelavo potrebne
manjkajoče projektne dokumentacije za razpis ter prenos obveznosti za projektno dokumentacijo za
transportni vodovod ob vzhodni obvoznici.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16032000 - Mestno pokopališče
V letu 2019 so predvidena sredstva za plačilo najemnine za gramozirano parkirišče, ureditev nujnih
sanacij vlage na notranjih stenah ter prenos obveznosti iz leta 2018 zamenjave strešnih oken v mrliški
veţici. Pridobi se projektna dokumentacija za ţarni zid ter za raztros pepela.
Pri plačilu avtorskih honorarjev je predvideno plačilo pogrebnih govorov.
Predvidena so še sredstva za izvedbo nadzora nad izvedbo investicij.

16032001 - Primestna pokopališča
Sredstva se načrtujejo za nadaljevanje izgradnje mrliške veţice v Markišavcih in prenos obveznosti za
izgradnjo nadstreška za poslovilne slovesnosti pri mrliški veţici na pokopališču v Kupšincih vse tako za
izvedbo. Za izdelavo projektne dokumentacije za ţarni zid v Rakičanu in Bakovcih. Investicijske nadzore
ter druge splošne storitve (dokumentacijo).

16032002 - Vzdrţevanje spominskih obeleţij na pokopališčih
Sredstva so namenjena rednemu letnemu vzdrţevanju spominskih obeleţij iz I. in II. svetovne vojne na
mestnem pokopališču. Sredstva refundira Ministrstvo za socialne zadeve, povečanje je predvideno zaradi
načrtovanega investicijskega vzdrţevanja na omenjenih obeleţjih.

16039003 - Objekti za rekreacijo
16033001 - Vzdrţevanje javnih zelenih površin
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrţevanje javnih zelenih površin (košnja, obrezovanje, urejanje
cvetličnih gredic, vzdrţevanje mikrourbane opreme, zimska sluţba, čiščenje površin (javna snaga),
čiščene (praznjenje) košev, za obnovo premazov na klopeh v parku ter za nekatere nadomestne zasaditve
dreves. Višina sredstev je določena v odvisnosti od predloţenih ukrepov vzdrţevanja izvajalca javne
sluţbe, prilagojenih proračunskim zmoţnostim financiranja. Sredstva se planirajo v nekoliko višji višini,
kot so znašali stroški te JGS v letu 2018, saj so se v zadnjih letih zelene površine in tudi zasaditve precej
povečale, vlaganja v lanskem letu pa so ostala na isti ravni (MOMS je prevzela v vzdrţevanje zelene
dele novozgrajenih kroţišč (v sklopu podvoza), zato v lanskem letu ni bilo mogoče izvesti vsega
potrebnega in je bil nivo/obseg vzdrţevanja temu primerno prilagojen.
Na postavki so na različnih kontih planirana še sredstva za dokup urbane opreme (klopi – navadne in
pametne, koši) ter za nabavo nove kosilnice na nitko za potrebe KS Markišavci.

16033002 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo
Sredstva na tej postavki se namenjajo za t.v. otroških igrišč in drugih površin za rekreacijo, ki obsega
košnjo trave, vzdrţevanje orodij in naprav na otroških igriščih, vzdrţevanje orodij in potk v fazaneriji,
dodatne košnje kron nasipov drţavnih vodotokov za potrebe rekreativnega teka občanov MOMS, saj
drţava kosi le 1 - 2 x letno. Zaradi ţe izvedenih dokupov igral v 2018 in predvidenih novih v letu 2019,
se planirana sredstva za tekoče vzdrţevanje, nekoliko zvišujejo.
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. Na Lendavski ulici v bliţini kriznega centra se planira ograja na otroškem igrišču, upošteval se
je predlog MČ Ledava.
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16033003 - Drugi objekti za rekreacijo
V sklopu rekonstrukcij se zagotavlja sredstva za ţe izvedeno obnovo sanitarij ter predvidene sanacije
bazenov v letu 2019.
Zagotavljamo pa še sredstva za sofinanciranje ureditve nove trafo postaje Fazanerija po sklenjeni
pogodbi.
Sredstva na podkontu Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem, so namenjena za plačilo stroškov
delovanja letnega kopališča v letu 2018 (zapadli račun za storitev iz leta 2018) in za leto 2019. Ker se
nastali stroški delovanja kopališča ne pokrivajo s prihodki iz pobranih vstopnin, je potrebno zagotoviti
razliko sredstev do vseh upravičenih stroškov, ki so povezani z rednim sezonskim delovanjem letnega
kopališča.

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.

16033008 - Disk golf igrišče v parku Rakičan
Predvidena je izgradnja Disk Golf igrišča v parku v Rakičanu. 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.
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.

16039004 - Praznično urejanje naselij
16034000 - Praznično urejanje mesta in naselij
Sredstva na tej postavki se namenjajo za montaţo in demontaţo praznične okrasitve 2018/2019 ter delno
za okrasitev, ki bo izvedena konec leta. Sredstva zajemajo postavitev Pravljične deţele in namestitev
lampionov na Trgu zmage ter celotno montaţo ter demontaţo praznične razsvetljave.
Konto nakup druge opreme in napeljav predstavlja nakup novih elementov praznične okrasitve v letu
2019.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti
16035000 - Mestna trţnica
Sredstva se planirajo za popravilo streha, katera je dotrajana in je nujno potrebna sanacije ter za drugi
splošni material.
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16035001 - Javne sanitarije
Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za začetek priprave projekta za najprimernejšo umestitev
javnih sanitarij v središče mesta Murska Sobota, v bliţino juţnega dela Slovenske ulice.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16052000 - Delovanje občinskega stanovanjskega sklada
Planirana so sredstva za delovanje občinskega stanovanjskega sklada.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna
in stavbna zemljišča)
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
16061000 - Urejanje zemljišč s komunalno infrastrukturo
Načrtovana sredstva na tej proračunski postavki so namenjena urejanju zemljišč s komunalno opremo ter
urejanju in vzdrţevanju zemljišč v lasti MOMS v letu 2019. Preteţni del načrtovanih sredstev je
namenjen izvedbi primarnih komunalnih priključkov, ki predstavljajo obveznost MOMS iz naslova
plačanega komunalnega prispevka. Na tej postavki so tudi načrtovana sredstva za izvedbo predhodnih
postopkov v zvezi s prometom z zemljišči, kot so cenitve nepremičnin, oglaševanje prodaj, parcelacije,
stroški notarjev, odvetnikov in sodni stroški.

16061001 – Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno
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.
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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 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 gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in se pričakuje v letu 2019. Da bi lahko projekt
prijavili na razpis MGRT je potrebno projekt umestiti v proračun in načrt razvojnih programov. Pred
samo izvedbo pa je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo in urediti zemljišča po katerih poteka
komunalna infrastruktura.
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.

16061106 - SOIC Murska Sobota – ureditev območja II. in delno III. faze
Na proračunski postavki 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 infrastruktiure (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 tudi 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.

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,
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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 v Murski Soboti,
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.
Sredstva za drugi splošni material in storitve so namenjena za stroške parcelacij, cenitev ter za druge
povezane stroške ob sklepanju pravnih poslov pri nakupu ali menjavi zemljišč oziroma nepremičnin.
Drugi operativni odhodki so namenjeni pokritju stroškov odškodnin v zvezi s pridobitvijo nepremičnin in za
druge s tem povezane stroške.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 - Primarno zdravstvo
17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov
17021002 - 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 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, projektna dokumentacija za izvedbo del pa je bila izdelana v letu
2018 s strani Zdravstvenega doma Murska Sobota.
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1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
17061000 - Preventivni programi
V okviru preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva se krijejo projekti in programi za
izboljšanja zdravja in ugotavljanje dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni in
prezgodnje umrljivosti. Tako se po posameznih krajevnih skupnostih in mestu Murska Sobota izvajajo
delavnice za zdrav način ţivljenja, tečaji za nudenje osnovne zdravstvene oskrbe in nege, programi za
preprečevanje kajenja in zdrave prehrane ter tečaji za osnovnošolsko mladina glede zdravega načina
ţivljenja.
V okviru preventivnih programov s področja zdravstvenega varstva, so vključeni tudi programi za
promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota za leto 2019, ki jih lahko pridobijo izvajalci
programov na podlagi uspešne prijave na javni razpis, ter sredstva za deratizacijo in dezinsekcijo v
naselju Pušča z namenom preprečevanja širjenja različnih bolezni.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo
17071000 - Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. členu zakona
Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje obvezno
zdravstveno zavarovanje za zavarovance po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju. To so drţavljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini
Murska Sobota, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Povprečno se mesečno financira osnovno
zdravstveno zavarovanje za 856 občanov.

17079002 - Mrliško ogledna sluţba
17072000 - Zdravstvene storitve
Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in v skladu s Pravilnikom o pogojih in
načinu opravljanja mrliško pregledne sluţbe občina zagotavlja in plačuje tudi mrliško pregledno sluţbo.
Mrliško ogledno sluţbo opravljajo zdravniki zaposleni v Zdravstvenih domovih in bolnišnicah. Višino te
postavke je zelo teţko natančno planirati.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
18029002 - Premična kulturna dediščina
18022000 - Pomurski muzej Murska Sobota
Mestna občina Murska Sobota je z Občino Moravske Toplice ustanovitelj Pomurskega muzeja Murska
Sobota in sicer z ustanoviteljskimi deleţi 76 : 24 %. Muzej ima s strani Ministrstva za kulturo pridobljeno
pooblastilo za opravljanje drţavne javne sluţbe muzeja in zato je skladno z zakonodajo javna sluţba
financirana s strani ministrstva. Pooblaščeni muzej je skladno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine
vpisan v razvid, ki je pridobil pooblastilo za opravljanje drţavne javne sluţbe muzejev. Drţava v
pooblaščenem muzeju podpira izvajanje naslednjih dejavnosti kot drţavno javno sluţbo:
1. identificiranje, dokumentiranje, preučevanje, vrednotenje in interpretiranje premične in ţive dediščine,
2. zbiranje, akcesija in inventariziranje premične in ţive dediščine,
3. varovanje in hranjenje muzejskih zbirk drţavnega pomena,
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4. sodelovanje v upravnih postopkih, ki jih vodi ministrstvo,
5. svetovanje lastnikom zbirk premične dediščine glede vodenja inventarnih knjig,
6. priprava in izvedba konservatorsko-restavratorskih postopkov na premični dediščini drţ. pomena ter
7. izvajanje programov pripravništva in izpopolnjevanja.
Drţava sofinancira drţavno javno sluţbo v pooblaščenem muzeju v obsegu iz prejšnjega odstavka, vendar
največ v višini 80 odstotkov vseh stroškov delovanja muzeja.
V proračunu so na kontu tekoči transferi - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, zaradi prenosa
objekta v upravljanje, predvidena sredstva za sofinanciranje ½ plače hišnika. Na kontu tekoči transferi –
za izdatke za blago in storitve je predvideno sofinanciranje programskih, projektnih in materialnih
stroškov muzeja ter objekta gradu, ki niso kriti s strani ministrstva.
Objekt gradu je bil konec leta 2016 prenesen v upravljanje Pomurskemu muzeju Murska Sobota, zato se
investicije in investicijsko vzdrţevanje izvaja preko konta Investicijski transferi javnim zavodom.
Predvidena so sredstva:
- za obnovo ometov na arkadah in obeh vhodih v grad ter sanacija baročnega portala (vse prijavljeno na
razpis Ministrstva za kulturo za 50 % sofinanciranje),
- 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.

1803 - Programi v kulturi
18039001 - Knjiţničarstvo in zaloţništvo
18031000 - Sofinanciranje delovanja – PIŠK
V okviru te proračunske postavke se zagotavlja del sredstev za delovanje javnega zavoda Pokrajinska in
študijska knjiţnica Murska Sobota, kajti MOMS je skupaj z občino Beltinci ustanoviteljica zavoda,
pogodbene občine pa so še Cankova, Kuzma, Hodoš, Grad, Rogašovci, Tišina, Šalovci, Gornji Petrovci,
Puconci in Moravske Toplice.
Sredstva za sofinanciranje delovanja PIŠK so zvišana od realizacije sofinanciranja v letu 2018 in sicer na
kontu sredstva za plače ter kontu sredstva za prispevke delodajalcev.
Sredstva na kontu blago in storitve zajemajo materialne ter druge stroške obratovanja in delovanja
knjiţnice.
Na kontu investicijski transferji javnim zavodom je predvideno sofinanciranje nakupa knjiţnega gradiva.

18039002 – Umetniški programi
18032000 - Zavod za kulturo, turizem in šport
V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače, prispevke in materialne stroške ZKTŠ MS.
Materialni stroški zajemajo stroške izvedbe programa na vseh področjih delovanja zavoda (kultura,
turizem in šport) in stroške obratovanja Gledališča Park.
Zavod izvaja več abonmajev: Abonma komedija, Abonma drama komedija, Glasbeni Abonma, Lutkovni
abonma ter Gledališko lutkovni abonma. Abonmajske dogodke dopolnjujejo tudi gledališke in plesne
predstave ter koncerti za izven, filmske projekcije, potopisna predavanja, ... Poleg tega zavod samostojno
pripravlja oziroma sodeluje pri izvedbi prireditev v Murski Soboti: Sočna vilica, Festival soboški dnevi,
Trezino in Miklošovo senje, Martinovanje, Praznični december (boţično senje in program ob drsališču),
Silvestrovanje na prostem, … V okviru zavoda deluje Hranilnica prekmurskih dobrot s kulinarično ter
turistično informacijsko vsebino.
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Masa plač za leto 2019 je glede na preteklo leto višja iz večih razlogov, vse na zakonski osnovi:
povečanje plač za 2 plačna razreda, spremembe dodatkov za nedeljske ure in deljen delovni čas
napredovanje javnih usluţbencev. Zavod del sredstev za plače krije iz odobrenih evropskih oziroma
čezmejnih projektov.
Na kontu investicijski transferji javnim zavodom v skupni vrednosti 28.600,00 EUR so sredstva
predvidena 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.

18039003 - Ljubiteljska kultura
18033000 - Kulturni praznik
Skladno z Odlokom o nagradah ob kulturnem prazniku se finančna sredstva za nagrade zagotovijo v
okviru sredstev za kulturo v proračunu Mestne občine Murska Sobota. Mestni svet Mestne občine
Murska Sobota lahko podeli eno denarno nagrado, eno plaketo in največ dve priznanji. Denarna nagrada,
se podeli za vrhunske doseţke ali za ţivljenjsko delo v kulturi. Na proračunski postavi so zajeta sredstva
za izplačilo denarne nagrade, za nakup likovnega dela (ki predstavlja plaketo) ter sredstva za izvedbo
slovesnosti ob kulturnem prazniku.

18033002 - Sofinanciranje delovanja kulturnih društev
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja kulturnih društev. Sredstva
bodo razdeljena na osnovi javnega razpisa in so namenjena kulturnim društvom, ki imajo sedeţ v naši
občini in delujejo na področju kulturnih dejavnosti.
Namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo s kulturo in
umetnostjo ter delujejo v MOMS. Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev na področju kulture
v letu 2019. MOMS bo sofinancirala stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev, ki jih
bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2019 na območju MOMS. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje
projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.

18033003 - Sofinanciranje projektov kulturnih društev in ustanov
Sredstva se namenjajo za sofinanciranje projektov na področju kulture. Sredstva bodo razdeljena na
osnovi javnega razpisa. Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje kulturnih projektov, ki jih bodo
prijavitelji izvajali v letu 2019 na področju kulture na območju Mestne občine Murska Sobota. Namen
razpisa je finančno podpreti raznovrstne kulturne projekte, ki bodo popestrili raznolikost kulturne
ponudbe ter spodbujali aktivnosti na področju kulture, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na
vzpodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj razpisa je podpreti projekte na področju kulture v letu 2019,
ki se bodo izvajali v MOMS in so usmerjeni v razvoj in dostopnost kulture v naši občini.

18033005 - Literarni festival Oko besede
Srečanje slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede je večdnevni literarni festival, na katerem se
zberejo pisatelji, ki pišejo za otroke in mlade, literarni strokovnjaki, bibliotekarji, knjiţevni pedagogi in
zaloţniki ter na njem obravnavajo aktualna vprašanja mladinske knjiţevnosti ter izmenjujejo medsebojne
izkušnje in dognanja. Na srečanju se podeljuje tudi večernica, nagrada za najboljše slovensko mladinsko
literarno delo, izšlo v minulem letu. S tem festivalom, ki je bil doslej kontinuirano izveden 23-krat, na
njem pa je bila 22-krat podeljena večernica, se Murska Sobota uvršča na zemljevid tistih slovenskih mest,
ki podpirajo razvoj sodobne slovenske literarne kulture na nacionalni ravni, kar ima za MOMS tudi
prepoznavne promocijske učinke.
Vsebina festivala: izvedba simpozija, izvedba izobraţevalnega programa, slavnostna podelitev večernice
s kulturnim programom; nastopi pisateljev na šolah; ekskurzija v izbrane kraje in literarne matineje v njih;
spremljevalni program ( priloţnostne razstave, okrogle mize ter literarni večeri); festivalska knjiţica
Oko besede.
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Festivala se v povprečju udeleţi od 35 do 40 literarnih ustvarjalcev in pribliţno 40 ostalih vabljenih
udeleţencev. Podelitvi večernice prisostvuje 400 obiskovalcev, z obiski pisateljev na šolah in z ostalimi
prireditvami, ki so vse javno dostopne, pa festivalsko dogajanje doseţe pribl. 900 naslovnikov.
Poglavitni festivalski stroški so naslednji: nastanitev in preskrba udeleţencev; najem in priprava
prireditvenih prostorov; tehnične storitve (ozvočenje, snemanje); organizacija in izvedba festivalskih
dogodkov (podelitev večernice, obiski pisateljev na šolah, izobraţevalni seminar, okrogla miza, razstava,
ekskurzija); avtobusni prevoz in drugi izvedbeni stroški.
MOMS bo z izvajalcem projekta sklenila pogodbo, ki bo opredelila tak način sofinanciranja, da bo
izvajalec predloţil dokazila o nastalih stroških.

18033006 - JSKD območna izpostava Murska Sobota
Sredstva so predvidena za sofinanciranje programa Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti. Območna izpostava bo v letu 2019 organizirala območne revije in srečanja: otroških
folklornih skupin; odraslih folklornih skupin; pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viţ; otroških in
mladinskih pevskih zborov; odraslih pevskih zborov in vokalnih skupin; otroških gledaliških skupin;
mladinskih gledaliških in recitatorskih skupin; srečanje rock skupin; srečanje orkestrov; Linhartovo
srečanje; srečanje lutkovnih skupin; regijske revije otroških plesnih skupin, odraslih folklornih skupin in
drţavna revija odraslih folklornih skupin.

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 za nakup opreme za potrebe neprofitnih organizacij na
področju kulture, ki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.
Predmet razpisa je izbira projektov za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih
kulturnih društev.
Na razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva, ki imajo sedeţ v MOMS in so registrirana za
opravljanje dejavnosti s področja kulture ter izpolnjujejo kriterije in zahteve iz javnega razpisa.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele teh, ki bodo realizirani v letu 2019.
Na razpis se ne morejo prijaviti javne organizacije oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s kulturo in
zasebni zavodi na področju kulture. Upravičeni vlagatelj z istim projektom ne more kandidirati na druge
javne razpise ali pozive MOMS.
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18035004 – Večnamenski prostori Pušča
Sredstva se planirajo za ureditev platoja ter plačilo prenosa obveznosti.

18035006 - Galerija Murska Sobota
Mestna občina Murska Sobota je z Občino Moravske Toplice ustanovitelj Galerije Murska Sobota in sicer
z ustanoviteljskimi deleţi 76 : 24 %. Galerija ima s strani Ministrstva za kulturo pridobljeno pooblastilo
za opravljanje drţavne javne sluţbe muzeja (na področju galerijske dejavnosti) in zato je skladno z
zakonodajo javna sluţba financirana s strani ministrstva. Pooblaščeni muzej je skladno z Zakonom o
varstvu kulturne dediščine vpisan v razvid, ki je pridobil pooblastilo za opravljanje drţavne javne sluţbe
muzejev. To pooblastilo pomeni tudi sofinanciranje delovanja galerije s strani Ministrstva za kulturo,
vendar največ v višini 80 %.
Sredstva na proračunski postavki so namenjena tekočemu poslovanju, investicijskemu vzdrţevanju ter
izvedbi nujnih investicij.

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.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
18051000 - Stadion Fazanerija
Sredstva se namenjajo za stroške povečane porabe električne energije (reflektorji) ter tekoče vzdrţevanje
Mestnega stadiona, kot je vzdrţevanje travnih površin, izvajanje zimske sluţbe, čiščenje tribun in
najnujnejše tekoče vzdrţevanje objektov in naprav, vse v skladu z načrtom ukrepov, ki jih je pripravil
izvajalec vzdrţevalnih del, višina sredstev pa se prav tako prilagaja zmoţnostim proračuna in se tako
predlagajo v podobni višini kot prejšnja leta.
Na proračunski postavki se načrtujejo tudi sredstva za ureditev razsvetljave (reflektorji) na stadionu
Fazanerija. Postavitev reflektorjev se je pričela po koncu jesenskega dela tekmovanj 1.SNL. Dela so se
zaradi dobavnih rokov ter drugih situacij na terenu zavlekla v januar in začetek februarja 2019. Po
sklenjenih pogodbah in realizaciji na terenu sledijo tudi planirana sredstva. Tako je večino obveznosti po
sklopih 2,3 in 4 planirano v letu 2019.
Sredstva so namenjena še za izvedbo drugih investicijsko – vzdrţevalnih del na objektu oziroma prostorih
objekta na stadionu ter tudi nadaljnjega pridobivanja projektne dokumentacije za komunalno ureditev,
katero ţelimo financirati skozi prihodnje razpise NZS / FŠO.
V letu 2019 je za ureditev razsvetljave (reflektorji) predviden še drugi sofinancerski vir – Fundacija za
šport.
Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija so planirana sredstva za izdelavo projektne
dokumentacije za dograditev tribun, prestavitev igrišča, novega vhoda in drugih 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.
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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.

18051005 - Športna rekreacija in drugo
Sredstva so planirana za igre šolarjev, članarino MIŠ, za razne udeleţbe naših predstavnikov v zdruţenjih
in sofinanciranje različnih nepredvidenih dogodkov v letu 2019.

18051006 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
Sredstva so planirana za tekoče vzdrţevanje športnih objektov.
Na kontu novogradnje in investicijski nadzor je 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.
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.

18051009 - Ureditev nogometnega igrišča na Pušči
Sredstva se načrtujejo za pod drugi splošni material in storitve za nastale stroške vzdrţevanja objekta.

18051013 - Letni program športa
Na podlagi določil novega Zakona o športu, Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota in Letnega programa športa v Mestni občini
Murska Sobota, se preko javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje posameznih vsebin,
razvojnih in strokovnih nalog, izberejo izvajalci letnega programa športa za sofinanciranje programov
športa za leto 2019.
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 se načrtujejo za izdelavo projektne dokumentacije za nadstrešek k ţe izgrajenemu športno
rekreacijskemu centru Polana.

18051017 - TVD Partizan
Sredstva na tej postavki so planirana za upravljanje z objektom TVD Partizan in stroški obratovanja ter
eventuelnega nujnega vzdrţevanja objekta ter za pokrivanje stroškov plače hišnika, ki je zaposlen pri
DŠR Murska Sobota.
V naslednjih letih je predvidena tudi obnova objekta, zato večjih vzdrţevalnih del na objektu v l. 2019 ni
predvidenih.
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18051019 - Aeroklub Murska Sobota
Sredstva v letu 2019 so predvidena za sofinanciranje delovanja Aerokluba Murska Sobota. Aeroklub M.
Sobota je lastnik in upravitelj Letališča Murska Sobota, javnega letališča regijskega značaja, ki je
namenjeno za javni zračni promet ob zagotavljanju enakomernega regionalnega razvoja in je v povezavi z
drugimi prometnimi sistemi. Aero klubu Murska Sobota je s strani RS Ministrstva za infrastrukturo
podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju prometa.

18059002 - Programi za mladino
18052000 - Mladinski informativni in kulturni klub
Mestna občina Murska Sobota je ustanoviteljica Mladinskega informativnega in kulturnega kluba.
Sredstva na postavki so predvidena za sofinanciranje plač, prispevkov, materialnih in programskih
stroškov. Predviden je tudi investicijski transfer za sanacijo vlage v prostoru kjer je galerija.

18052002 - Sofinanciranje programov za mladino
Postavka je predvidena za sofinanciranje projektov in programov različnih organizacij s področja
dejavnosti mladih. Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa. Namen javnega razpisa je spodbujanje
aktivnosti na področju delovanja mladih v Mestni občini Murska sobota, katerih realizacija bo imela
ugodne učinke na spodbujanje aktivnosti ter angaţiranja mladih in mladinskih organizacij v javno in
druţbeno ţivljenje v Mestni občini Murska Sobota.

19 - IZOBRAŢEVANJE
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 - Vrtci
19021000 - Dejavnost vrtcev
Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in
varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11,40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16-popr. in Zakonu o
vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 –
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) s podzakonskimi akti in Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen programov (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15).
Sredstva predvidena za dejavnost vrtcev so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih
otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. Prav tako je
predviden znesek za sofinanciranje nevrofizioterapevta in logopeda. Načrtovana sredstva v letu 2019
zagotavljajo vključevanje otrok v programe javne sluţbe, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi,
ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo. S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno
in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so
vključiti čim več otrok v eno od oblik izven druţinske vzgoje.
Oddelki so formirani v skladu z veljavnimi normativi in sicer v oddelkih prvega starostnega obdobja (1-3
let) do 14 otrok na oddelek, v oddelkih drugega starostnega obdobja (3-6 let) do 24 otrok na oddelek.
Vrtec Murska Sobota bo v letu 2019 imel oblikovanih 44 oddelkov, od tega 2 razvojna oddelka in 1
bolnišnični.
V celotnih sredstvih za varstvo in vzgojo predšolskih otrok je načrtovanih 3.115.988 EUR na kontih:
- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev;
- tekočih transferjih v javne zavode oziroma »sredstva za pokrivanje ekonomske cene vrtca«
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- popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

19021001 - Dodatni programi v vrtcih
Postavka je namenjena sofinanciranju programov in projektov za predšolsko vzgojo, kot so razni tabori v
vrtcih, obdarovanje otrok, predšolska rekreacija. Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa. Z
razpisom ţelimo omogočiti kreativno in kvalitetno preţivljanje časa predšolskih otrok.

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. Sredstva so
namenjena še za razna investicijsko vzdrţevalna dela na objektih vrtca in za sofinanciranje nakup
zunanjih igral.

19021007 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev
Planirana so sredstva subvencije občine pri plačilu razlike med ceno programov in plačilom staršev

1903 - Primarno in sekundarno izobraţevanje
19039001 - Osnovno šolstvo
19031000 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ I
Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja je določeno, da se na lokalni ravni
zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraţevanja:
-

-

plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih:
(hišniki, kuhar, računalničar, čistilka), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni
pogodbi.
sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, voda, drugi materialni
stroški povezani s tekočim vzdrţevanjem in materialni stroški športnih dvoran za potrebe učencev
OŠ), izračunanih po normativih, ki upoštevajo površino šol ; 6.308 m2.
investicijska sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme, ki je sofinancirana s strani
Ministrstva za izobraţevanje, znanost in šport.

19031001 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ II
Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja je določeno, da se na lokalni ravni
zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraţevanja:

-

plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih, (kuharica OPB, računalničar,
hišnik in kuharica na podruţnični šoli Krog), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni
pogodbi..
sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, voda, drugi materialni
stroški povezani s tekočim vzdrţevanjem in materialni stroški športnih dvoran za potrebe učencev
OŠ), izračunanih po normativih, ki upoštevajo površino šol; 3.848 m2 na matični OŠ in 1.485 m2
podruţnici Krog, skupaj 5.333 m2.

-

investicijska sredstva so namenjena za dokončanje učilnice na podstrešju šole.

-

19031002 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ III
Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja je določeno, da se na lokalni ravni
zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraţevanja:
-

-

plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih, (računalničar, hišnik, hišnik
športne dvorane, kuharica), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi.
sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, voda, drugi materialni
stroški povezani s tekočim vzdrţevanjem in materialni stroški športnih dvoran za potrebe učencev
OŠ), izračunanih po normativih, ki upoštevajo površino šol; 7.278 m2
plačilo akontacij vodnega povračila za leto 2018
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-

investicijska sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme, ki je sofinancirana s strani
Ministrstva za izobraţevanje, znanost in šport.

19031003 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ IV
Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja je določeno, da se na lokalni ravni
zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraţevanja:
-

plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih, (šofer za učence s posebnimi
potrebami, čistilka, varuh negovalec) regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni
pogodbi.

-

sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, voda, drugi materialni
stroški povezani s tekočim vzdrţevanjem), izračunanih po normativih, ki upoštevajo površino šol;
1.406 m2.

-

investicijska sredstva so namenjena prenovo sanitarij.

19031004 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ Bakovci
Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja je določeno, da se na lokalni ravni
zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraţevanja:
-

-

plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih, ( čistilka, kuhar, pomočnik
kuharja, hišnik, učitelj angleščine), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi.
sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, voda, drugi materialni
stroški povezani s tekočim vzdrţevanjem in materialni stroški športnih dvoran za potrebe učencev
OŠ), izračunanih po normativih, ki upoštevajo površino šol; 3.308 m2.
investicijska sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme, ki je sofinancirana s strani
Ministrstva za izobraţevanje, znanost in šport ter za sanacijo dvorišča in parkirišča.

19031005 - Dodatni programi v osnovnih šolah
Dodatni program v osnovnih šolah zajema sredstva za razširjeno dejavnost v osnovnih šolah, ki zajema
sofinanciranje poletnih in drugih taborov na osnovnih šolah, sofinanciranje dodatnega programa z
izbirnimi vsebinami različnih predmetnih področij po letnem programu osnovnih šol in glasbene šole ter
programe zunanjih organizacij in društev s svojimi mentorji, ki se vključujejo v različne programe za
osnovno šolsko populacijo. Precejšni strošek dodatnega programa pomenijo stroški za organizacijo
tekmovanj in prireditev učencev skupaj s pokrivanjem prevoznih stroškov, nagrad in priznanj učencem. V
sredstvih za razširjeno dejavnost so načrtovana tudi sredstva dodatnega programa za nadarjene učence.
Po sprejetju proračuna bo izveden javni razpis v okviru planirane finančne postavke za to področje.

19031006 - Investicije in investicijsko vzdrţevanje osnovnih šol
Planirana so sredstva v višini 64.000 EUR za plačilo vlaganj v zamenjavo strešne kritine na OŠ IV. in OŠ
Bakovci v okviru postavitve fotovoltaičnih panelov, kjer pa še ni bil narejen končni obračun. 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.

19031009 - Interventna investicijska vzdrţevalna dela osnovnih šol
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.

19031017 - Sofinanciranje šolskih potrebščin prvošolčkom
Sredstva so namenjena za sofinanciranje šolskih potrebščin prvošolčkom, saj je prehod otrok iz vrtca v
osnovno šolo za starše velik finančni zalogaj.

19039002 - Glasbeno šolstvo
19032000 – Glasbeno šolstvo
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 Ahiv 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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1905 - Drugi izobraţevalni programi
19059001 - Izobraţevanje odraslih
19051000 - Ljudska univerza
Sofinanciranje Ljudske univerze Murska Sobota je s strani ustanoviteljice MO MS temeljnega pomena pri
prijavah posameznih izobraţevalnih programov za odrasle na javnih razpisih ministrstev, kjer je pogoj
tretjinski deleţ sofinanciranja programov s strani ustanoviteljice. S tem se stroški za udeleţence zniţajo,
nekatere vsebine pa so lahko tudi brezplačne. Preko Ljudske univerze pa se nakazujejo tudi sredstva za
sofinanciranje Andragoškega društva, ki deluje v okviru LU. Investicijski transfer je namenjen za nakup
računalniške opreme.

19051001 - RIS Dvorec Rakičan
Mestna občina Murska Sobota je ustanoviteljica javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan, zato sofinancira
stroške plač redno zaposlenih ter materialne stroške za delovanje zavoda.
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.

1906 - Pomoči šolajočim
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
19061000 - Regresiranje prevozov otrok v šolo
Planirana sredstva so skladna s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi, ki so rezultat javnega razpisa za
izbiro prevoznika. Po zakonu so do brezplačnih prevozov upravičeni učenci, ki so od šole oddaljeni nad 4
km, ustanoviteljica pa je zadolţena, da zagotovi varen prevoz na prometno nevarnih poteh učencem
oddaljenih do 4 km. Na šolskih avtobusih se na vseh osnovnih šolah dnevno vozi nekaj čez 500 učencev,
prevoznik je Avtobusni promet Murska Sobota. Učencem prvega razreda devetletke in učencem s
posebnimi potrebami na OŠ III in OŠ IV (otroci z gibalnimi ovirami) pa zagotavljajo varen prevoz šole
same s šolskimi kombiniranimi vozili. Po zakonodaji krijemo prevoze invalidnih otrok v zavode z
osnovnošolskim izobraţevanjem. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza
ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o
usmeritvi.

19069003 - Štipendije
19063000 – Štipendije
Sredstva so namenjena za financiranje štipendije za nadarjene študente Mestne občine Murska Sobota, ki
se podeljujejo preko javnega razpisa. Štipendije so namenjene spodbujanju izobraţevanja nadarjenih
študentov pri njihovem rednem šolanju. Za pridobitev štipendije morajo štipendisti imeti visoka
povprečja ocen in dosegati druge izjemne rezultate. S štipendiranjem nadarjenih bodo iz vrst štipendistov
Mestne občine Murska Sobota prihajali strokovnjaki vseh področji, znanstveniki in umetniki, ki bodo
prispevali k razvoju in napredku na vseh področjih ţivljenja in dela v naši občini
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20 - SOCIALNO VARSTVO
2002 - Varstvo otrok in druţine
20029001 - Drugi programi v pomoč druţini
20021001 – Denarna pomoč ob rojstvu otroka
V letu 2019 bo Mestna občina Murka Sobota ob rojstvu otroka namenila denarno pomoč, v višini 500,00 .
EUR za vsakega rojenega otroka. Postavka za denarne pomoči ob rojstvu otroka se v letu 2019 planira v
višini 70.000,00 EUR . Višino postavke je teţko določiti, ker je poraba sredstev odvisna od števila rojenih
otrok.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 – Centri za socialno delo
20041001 - Dejavnost CSD
Center za socialno delo izvaja postopke za uveljavljanje pravic do enkratne denarne pomoči in postopke
do upravičenosti kritja pogrebnih stroškov za socialno ogroţene. Mestna občina ima s Centrom za
socialno delo sklenjeno pogodbo na podlagi katere se ti dve storitvi financirata. Planirana sredstva se
povečujejo, ker se je cena storitve povečala – cena se ni zvišala od leta 2012 in zaradi tega, ker se je zelo
povečalo število upravičencev do občinskih denarnih pomoči. Prav tako je bila podcenjena vrednost
opravljanja teh storitev.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
20042000 - Institucionalno varstvo odraslih - bivanje invalidov v zavodih
Sredstva za plačevanje oskrbnih stroškov v zavodih za invalide se v letu 2019 zvišujejo, glede na
realizacijo 2018, saj se bodo v letu 2019 zvišale cene te storitve zaradi povišanja plač v javnem sektorju.
V zavodsko varstvo za invalide je trenutno vključenih 29 občanov in sicer v zavode: Lukavci, Ţelva,
Hrastovec, Dornava, Zavod Draga. V občini pa deluje tudi Stanovanjska skupina za osebe z
dolgotrajnimi teţavami v duševnem zdravju, kot projekt OZARE – društva za kakovost ţivljenja v
Murski Soboti. V stanovanjsko skupino sta, iz naše občine trenutno, vključeni dve oseba z dolgotrajnimi
teţavami v duševnem zdravju, ki se ji tako omogoča ţivljenje v domačem okolju in ne v zavodih.
20042001 - Financiranje druţinskega pomočnika
Občine so dolţne zagotavljati sredstva za izplačila druţinskemu pomočniku. Gre za pravico do izbire
druţinskega pomočnika, ki je namenjena polnoletnim osebam s teţko motnjo v duševnem razvoju in
teţko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih ţivljenjskih potreb.
Druţinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Trenutno je z odločbo
Centra za socialno delo Murska Sobota priznana pravica do izbire druţinskega pomočnika osmim
invalidnim osebam. V letu 2006 je bil spremenjen Zakon o socialnem varstvu, ki je na področju
zagotavljanja sredstev za plačilo druţinskih pomočnikov določil, da se dodatek za pomoč in postreţbo, ki
je invalidni osebi v času uveljavljene pravice do druţinskega pomočnika miroval, nameni občini, ki
druţinskega pomočnika financira. V letu 2019 so planirana višja sredstva, glede na realizacijo 2018,
zaradi povišanja minimalne plače.
20042004 - Društvo paraplegikov
Društvo Paraplegikov Pomurja in Prlekije bo izvajalo socialne programe za invalide - paraplegike in
tetraplegike, ki so gibalno ovirani invalidi, vezani na uporabo invalidskega vozička in zato rabijo pomoč
pri opravljanju vsakodnevnih ţivljenjskih potreb. V okviru društva imajo organiziran tudi prevoz teh
invalidov in zato imajo zaposlenega šoferja. Sredstva za delovanje tega društva se planirajo v višini, ki je
predvidena za našo občino, ostala sredstva pa zagotavljajo druge občine v okviru naše regije.
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20042005 - Medobčinsko društvo invalidov
Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota bo izvajalo socialne programe za invalide, ki potrebujejo
pomoč širše druţbene skupnosti. Sredstva za delovanje tega društva se planirajo v višini, ki je predvidena
za našo občino, ostala sredstva pa zagotavljajo druge občine v okviru Upravne enote Murska Sobota.

20049003 - Socialno varstvo starih
20043000 - Institucionalno varstvo starejših oseb
V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za plačilo storitev institucionalnega varstva odraslih za
naše občane, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve v skladu z Uredbo o merilih za določanje
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Po Zakonu o socialnem varstvu obsega institucionalno
varstvo vse oblike pomoči v zavodu, v drugi druţini ali v drugi organizirani obliki (kot so stanovanjske
skupine, dnevni centri), s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne
druţine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana ter zdravstveno varstvo.
Naši občani so nameščeni predvsem v socialno varstvenih zavodih (Dom starejših Rakičan, Dom starejših
Kuzma, Dom starejših Ljutomer, Dom starejših Gornja Radgona, Dom starejših Radenci, Dom starejši
Lendava in Dom starejših Beltinci). Trenutno je v navedenih domovih vključenih 41 naših občanov, za
katere občina plačuje celotne ali delne oskrbne stroške. Sredstva za leto 2019 bodo za to storitev večja, saj
se bodo cene dvignile zaradi zvišanja plač v javnem sektorju.
20043002 - Hiša sadeţi druţbe - sredstva za delovanje
Sredstva se namenjajo za sofinanciranje delovanja programov za starejše občane naše občine in
medgeneracijskega sodelovanja, ki jih izvaja Hiša sadeţi druţbe.
20043003 - Izvajanje programa pomoč druţini na domu
V občini imamo organizirano javno sluţbo za pomoč na domu, ki smo jo dolţni zagotavljati po Zakonu o
socialnem varstvu. Pomoč na domu pomeni program skrbi v domačem okolju. Gre za organizirane oblike
pomoči pri socialni oskrbi upravičencev v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka
pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo. Storitev pomoč druţini na domu izvaja Dom starejših
Rakičan in jo je v decembru 2018 prejemalo 56 uporabnikov. Število starejših oseb v naši občini
narašča, s tem pa tudi potrebe po tej storitvi in zato se povečanje sredstev za plačevanje te storitve.
Planirana sredstva za to storitev v letu 2019 se povečujejo, glede na realizacijo 2018, zaradi predvidenega
povečanja števila uporabnikov te storitve in zaradi dviga cene, ki se bo povečala zaradi povečanja plač v
javnem sektorju..

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroţenih
20044000 - Plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroţenim
To je postavka je povsem nepredvidljiva zato se višina spreminja glede na dejanske potrebe.
20044001 - Subvencioniranje najemnin socialno ogroţenim
Sredstva se povečujejo zaradi porasta števila upravičencev do te pravice. V letu 2016 je po razsodbi
sodišča bil spremenjen 25. člen Zakona o ukrepih za uravnoteţenje javnih financ občin, na podlagi
katerega so občine dolţne zagotavljati subvencije najemnine tudi za trţna stanovanja. S tem se je
povečalo število upravičencev do subvencij najemnin in tudi višina potrebnih sredstev za te namene.
Sredstva za subvencijo najemnin se v letu 2019 povečujejo, glede na realizacijo 2018. zaradi zgoraj
navedenega.
20044002 - Enkratne denarne pomoči socialno ogroţenim
Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči, iz sredstev občinskega proračuna in
ugotavljanje upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja za občane brez lastnih virov, vodi
Center za socialno delo Murska Sobota. Do enkratnih denarnih občinskih pomoči so upravičeni občani,
ki izkoristijo vse druge zakonske moţnosti za rešitev socialne stiske in šele potem, če so še vedno
materialno ogroţeni lahko pridobijo občinsko enkratno denarno pomoč. Glede na predvideno realizacijo
v letu 2018, se sredstva na tej postavki za leto 2019, planirajo nekoliko višje.
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20044003 - Društvo Mozaik - socialni programi
Gre za izvajanje dejavnosti za občane, ki iz različnih razlogov ostanejo brez doma in nimajo nobenih
drugih moţnosti, da bi si zagotovili bivanje drugje oziroma si na drug način rešili stanovanjski problem.
Postavka se povečuje zaradi izvajanja dodatnih programov - Terensko delo z brezdomnimi osebami.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20046000 - Sofinanciranje preventivnih programov
V okviru tega programa občina financira preventivne programe na področju socialnega varstva, ki jih
izvajajo invalidske organizacije in društva, humanitarne organizacije in društva ter zavodi, ki izvajajo
socialno varstvene dejavnosti. Postavka se ne povečuje. Sredstva za sofinanciranje programov na
področju socialnega varstva bodo razdeljena po predhodnem javnem razpisu za te namene.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolţevanje
22011000 - Plačilo obresti za kredite
Sredstva so namenjena za plačilo obresti od najetih kratkoročnih in dolgoročnih kreditov..

22011100 - Plačilo obresti za kredite – SOIC
Sredstva so namenjena za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov za SOIC.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
22012000 - Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita .)
Planirana so sredstva za stroške bančnih storitev.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 - Rezerva občine
23021000 - Proračunska rezerva
Rezerva občine je v letu 2019 za primer elementarnih nesreč dodatno planirana v višini 3.000 EUR.

2303 - Splošna proračunska rezervacija
23039001 - Splošna proračunska rezervacija
23031000 - Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
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9000 - Mestna četrt Center
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0002029000 - Stroški plačilnega prometa
Ocenjeni stroški plačilnega prometa za leto 2019 znašajo 10 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje oţjih delov občin
0006029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
Ocenjeni (predvideni) stroški delovanja oţjih delov lokalne skupnosti v letu 2019 znašajo 56.183 EUR. V
letu 2019 so planirani izdatki za čistilni material in storitve, zaloţniške in tiskarske storitve, poštnino in
kurirske storitve, plačila avtorskih honorarjev, druge operativne odhodke, električno energijo, porabo
kuriv in stroške ogrevanja, telefona, razno tekoče vzdrţevanje opreme in izdatki za reprezentanco.
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9001 - Mestna četrt Ledava
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0102029000 - Stroški plačilnega prometa
Predvideni stroški plačilnega prometa znašajo 10 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje oţjih delov občin
0106029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
Predvideni stroški delovanja oţjih delov lokalne skupnosti znašajo 7.058 EUR.
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9002 - Mestna četrt Park
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0202029000 - Stroški plačilnega prometa
Predvideni stroški plačilnega prometa znašajo 20 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje oţjih delov občin
0206029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
Predvideni stroški delovanja oţjih delov lokalne skupnosti znašajo 6.930 EUR.
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9003 - Mestna četrt Partizan
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0302029000 - Stroški plačilnega prometa
Predvideni stroški plačilnega prometa znašajo 20 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje oţjih delov občin
0306029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
Predvideni stroški delovanja oţjih delov lokalne skupnosti znašajo 7.993 EUR.
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9004 - Mestna četrt Turopolje
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0402029000 - Stroški plačilnega prometa
Predvideni stroški plačilnega prometa znašajo 20 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje oţjih delov občin
0406029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
Predvideni stroški delovanja oţjih delov lokalne skupnosti znašajo 8.270 EUR.
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9005 - Krajevna skupnost Bakovci
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0502029000 - Stroški plačilnega prometa
Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluţbe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem
0504039005 - Vaški dom Bakovci
Planirani so materialni stroški in tekoče vzdrţevanje.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje oţjih delov občin
0506029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
Sredstva so predvidena predvsem za stroške električne energije, pisarniškega materiala, telefona,
interneta, sejnine in nagrade za člane sveta KS ter druge tekoče stroške povezane s poslovanjem.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest
0513029001 - Investicije v KS – ceste
Planirani so materialni stroški za tekoče vzdrţevanje nekategoriziranih cest.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
0518059000 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
Planirani so materialni stroški za tekoče vzdrţevanje.
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9006 - Krajevna skupnost Černelavci
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0602029000 - Stroški plačilnega prometa
Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluţbe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem
0604039006 - Vaški dom Černelavci
Predvideno je tekoče vzdrţevanje vaškega doma.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje oţjih delov občin
0606029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
V tej proračunski postavki so zajeti stroški potrebni za delovanje krajevne skupnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest
0613029001 - Investicije v KS – ceste
Planirani so materialni stroški za tekoče vzdrţevanje nekategoriziranih cest.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0616039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
V tej postavki so zajeti stroški tekočega obratovanja kot so odvoz smeti, voda,košnja pokopališča.

181

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
0618059000 - Dejavnosti na področju športa
Planirani stroški se nanašajo na tekoče vzdrţevanje objekta in igrišča.
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9007 - Krajevna skupnost Krog
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0702029000 - Stroški plačilnega prometa
Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluţbe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem
0704039007 - Vaški dom Krog
Odhodki so namenjeni za tekoče vzdrţevanje doma in okolice (beljenje prostorov,manjša popravila in
sprotno vzdrţevanje).

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje oţjih delov občin
0706029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
Sredstva so predvidena predvsem za stroške električne energije, pisarniškega materiala, telefona,
interneta, sejnin za člane sveta KS, opravljeno delo po pogodbi, nakup pisarniške opreme in druge
operativne stroške.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest
0713029001 - Investicije v KS – ceste
Sredstva v višini 2.602 EUR planiramo za vzdrţevanje poljskih cest v k.o. Krog.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0716039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Sredstva pridobljena od zakupnin za grobove bodo porabljena za tekoče stroške in vzdrţevanje
pokopališča (košnja trave in urejanje ţive meje, odvoz smeti), obnova celotne ograje ob pokopališču,
ureditev prostora za stare sakralne kriţe in zamenjava klimatske naprave v mrliški veţici.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
0718059000 - Dejavnosti na področju športa
Sredstva planiramo za tekoče vzdrţevanje (elektrika, košnja trave) in potrebna sanacijska dela na objektih
ali rekvizitih, ki se uporabljajo za športno dejavnost (otroška igrala,klopi,…) in za ureditev manjšega
igrišča za odbojko.
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9008 - Krajevna skupnost Kupšinci
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0802029000 - Stroški plačilnega prometa
Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluţbe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem
0804039008 - Vaški dom Kupšinci
Sredstva za tekoče vzdrţevanje vaškega doma kot so: električna energija, poraba vode, odvoz smeti ter
drugi tekoči stroški.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje oţjih delov občin
0806029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
Večina sredstev je namenjenih za sejnine in nagrade, tekočo porabo, pisarniški in čistilni material,
izvedbo čistilne akcije in organizacijo prireditev ob osmem marcu in miklavţevanju.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest
0813029000 – Tekoče vzdrţevanje drugih objektov KS – ceste
Sredstva so planirana za grederiranje in gramoziranje nekategoriziranih cest in poti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0816039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Sredstva pridobljena od zakupnine za grobove bodo v celoti porabljena za tekoče stroške in vzdrţevanje
pokopališča kot so: električna energija, poraba vode, odvoz smeti, košnja trave, rezanje ograje ter drugi
tekoči stroški.
185

16039003 - Objekti za rekreacijo
0816039002 - Objekti za rekreacijo
Sredstva so predvidena za izvedbo tampona za otroško igrišče in popravilo otroških igral.
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9009 - Krajevna skupnost Markišavci
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0902029000 - Stroški plačilnega prometa
Tekoče plačilo stroškov plačilnega prometa.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluţbe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem
0904039008 - Vaški dom Markišavci
Sredstva za tekoče stroške in vzdrţevanje vaškega doma.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje oţjih delov občin
0906029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
Odhodki so namenjeni za delovanje organov KS.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest
0913029001 - Investicije v KS – ceste
V letu 2019 so planirana sredstva za vzdrţevanje nekategoriziranih cest.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0916039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Sredstva planiramo za tekoče vzdrţevanje pokopališča in za urejanje mrliške veţice.
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9010 - Krajevna skupnost Nemčavci
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
1002029000 - Stroški plačilnega prometa
Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluţbe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem
1004039010 - Vaški dom Nemčavci
Tu gre predvsem za stroške električne energije, stroške ogrevanja, zavarovanje objektov KS Nemčavci in
za tekoče odhodke povezane z delovanjem Vaško gasilskega doma ter za njegovo tekoče vzdrţevanje in
investicijsko vzdrţevanje.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje oţjih delov občin
1006029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
Planirani so stroški za delovanje krajevne skupnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest
1013029001 - Investicije v KS – ceste
V glavnem gre za vzdrţevanje poljskih cest – navoz gramoza.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1016039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Sredstva planiramo za tekoče vzdrţevanje pokopališča in za urejanje mrliške veţice.
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
1018059000 - Dejavnosti na področju športa
Sredstva so planirana za tekoče vzdrţevanje igrišča.
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9011 - Krajevna skupnost Polana
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
1102029000 - Stroški plačilnega prometa
Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje oţjih delov občin
1106029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
Sredstva so namenjena za delovanje krajevne skupnosti (sejnine, nagrade, elektrika, kurjava, čistila,
zavarovanja, komunalne storitve, internet in ostale materialne stroške).

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest
1113029000 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest
Planirana so sredstva za tekoče vzdrţevanje javnih poti in poljskih cest.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1116039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
V letu 2019 sredstva namenjajo za tekoče vzdrţevanje pokopališča.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
1118059000 - Dejavnosti na področju športa
Sredstva planiramo za tekoče vzdrţevanje igrišča in športnega objekta.
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9012 - Krajevna skupnost Pušča
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
1202029000 - Stroški plačilnega prometa
Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest
1213029000 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest
Planirana so sredstva za tekoče vzdrţevanje javnih poti in nakategoriziranih cest.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje oţjih delov občin
1206029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
Tukaj gre predvsem za stroške električne energije, pisarniškega materiala, telefona, interneta, sejnine in
nagrade za člane sveta KS ter druge tekoče stroške povezane z poslovanjem.
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9013 - Krajevna skupnost Rakičan
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
1302029000 - Stroški plačilnega prometa
Sredstva namenjamo za organizacije, ki so pooblaščene za plačilni promet.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluţbe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem
1304039013 - Vaški dom Rakičan
Planirana so sredstva za tekoče odhodke povezane z delovanjem vaškega doma (elektrika, kurjava, voda
in investicijsko vzdrţevanje objekta).

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje oţjih delov občin
1306029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
Izdatke namenjamo za delovanje krajevne skupnosti (sejnine, za goriva in maziva za uporabo delovnih
strojev in prevoznih sredstev, za delovne akcije in za tekoče vzdrţevanje poslovnih prostorov). Sredstva
namenjamo tudi za druge nepredvidene operativne odhodke. V letu 2019 je planirani nakup opreme v
višini 1.000 ERU in projektna dokumentacija v višini 500 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest
1313029001 - Investicije v KS – ceste
Planirana so sredstva za tekoče vzdrţevanje javnih poti in nekategoriziranih cest v višini 3.102
EUR.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1316039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Sredstva v letu 2019 so namenjena za pokrivanje stroškov vode in odvoza smeti in investicijsko
vzdrţevanje pokopališča in mrliške veţice.

16039003 - Objekti za rekreacijo
1316039002 - Vzdrţevanje javnih zelenih površin
Sredstva so namenjena za urejanje javnih zelenih površin in parka.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
1318059000 - Dejavnosti na področju športa
Sredstva v letu 2019 so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov (elektrika, voda, kurjava) in tekoče
vzdrţevanje nogometnega igrišča.
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9014 - Krajevna skupnost Veščica
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
1402029000 - Stroški plačilnega prometa
Stroški plačilnega prometa so v odvisnosti plačil preko transakcijskega računa.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje oţjih delov občin
1406029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
Za delovanje krajevne skupnosti planiramo stroške za nabavo pisarniškega materiala, porabo električne
energije, vodarine in odvoza komunalnih odpadkov z zbirnih mest, zavarovanje objektov v vasi Glede na
to da smo v letu 2015 opravili in vgradili napeljavo ogrevanja skupaj s pečjo na plin, bodo v letu 2017
nastopili novi stroški gretja, ki jih v letu 2016 ni bilo, ker je bila kurjava na peč z drvmi, ki smo jih
pridobili iz starega ostrešja zgradbe doma.
Iz teh sredstev planiramo nabavo določenih materialov za vzdrţevanje objektov, kot so barve, keramične
ploščice, svetila in pomoţni materiali za napravo in obnovo električnih instalacij. Tako bomo iz teh
sredstev plačevali obrtniške storitve za ta dela.
Kot prejšnja leta bomo plačali tudi sejnine za člane sveta in nagrado za predsednika.
Na postavki tekočega vzdrţevanja drugih objektov bomo izvršili navoz gramoza na vaške poljske ceste,
ter obnovili cesto proti igrišču in navozom gramoza.
V letu 2019 planiramo tudi nabavo električnega sesalca za tla, ki je potreben za čiščenje dvorane. Glede
na vse večjo uporabo dvorane in sanitarij se planirajo večja sredstva za kurjavo in elektriko.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1416039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Sredstva v letu 2019 so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov vzdrţevanja mrliške veţice in
pokopališča.
Na poslovilni veţici bomo v letu 2019 prepleskali nosilno konstrukcijo steklene strehe in opravili
pleskanje notranjih površin veţice.
.
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
1418059000 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
Za vzdrţevalna dela na igrišču namenjamo sredstva za košnjo trave in ureditev okolice pri igrišču.
V letu 2019 bomo pristopili k pridobitvi lokacijske dokumentacije in izdelavo idejnega projekta za več
namenski prostor – slačilnice za športnike.
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9015 - Krajevna skupnost Satahovci
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
1502029000 - Stroški plačilnega prometa
Plačilo provizije bančnih storitev v višini 10 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluţbe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem
1504039015 - Vaški dom Satahovci
Planirani so stroški za čistilni material, električno energijo in ogrevanje prostorov ter ostali tekoči
vzdrţevalni stroški. V proračunu smo predvideli večje stroške ogrevanja, ker se v zadnjem času
povečujejo aktivnosti v vaškem domu. Poleg delovanja društev je pozimi organizirana še rekreacija za
starejše krajane. Dvorana se daje tudi v najem vaščanom za razna osebna praznovanja.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje oţjih delov občin
1506029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov delovanja krajevne skupnosti, urejanje in vzdrţevanje
zelenih javnih površin in vzdrţevanje opreme. Predvideni so tudi izdatki za druţabne prireditve, srečanja
starejših vaščanov. Sredstva namenjamo tudi za druge nepredvidene operativne odhodke.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest
1513029001 - Investicije v KS – ceste
Planirani so izdatki za vzdrţevanje javnih poti in nekategoriziranih cest.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1516039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Glavni izdatek je košnja trave in rezanje ograje iz cipres, ter odvoz odpadkov in nagrobnih sveč. Zajeti so
tudi izdatki za električno energijo ter porabo vode. Predvideli pa smo tudi stroške za tekoče vzdrţevanje
mrliške veţice in zavarovanje. Zaradi okvare bo zamenjana elektronika na zvonu.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
1518059000 - Dejavnosti na področju športa
Planirani so stroški elektrike v višini 900 EUR, tekoče vzdrţevanje v višini 1.000 EUR.
Dejavnosti – mali nogomet (tekme, treningi), prireditve in dejavnosti društev v vasi (gasilske vaje zunaj,
veške igre, kresovanje,…), vaščani, druţine za druţenje in sprostitev (otroška igrala, igrišče).
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B - Račun finančnih terjatev in naloţb
4000 - Občinska uprava
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
02021801 – Povečanje kapitalskih deleţev in naloţb
Planirana sredstva predstavljajo nakup preostalega solastniškega deleţa v Pomurskem tehnološkem
parku d.o.o., ki je v lasti drugih pravnih oseb. Za učinkovitejše upravljanje druţbe in s tem za dobro redno
poslovanje druţbe, je potrebno in primerno, da občina pridobi še preostali deleţ druţbe, s katerim bo
lastnica druţbe do celote.
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C - Račun financiranja
4000 - Občinska uprava
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolţevanje
22011001 - Odplačila kreditov poslovnim bankam
Planirana sredstva so namenjena za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah.
V letu 2019 se planira najetje dolgoročnega kredita v višini 126.301 EUR pri drţavnem proračunu.

22011002 - Odplačila kreditov javnim skladom
Planirana sredstva so namenjena za odplačilo glavnic treh dolgoročnih kreditov najetih pri Slovenskem
regionalnem razvojnem skladu.

22011101 - Odplačila kreditov javnim skladom – SOIC
Planirana sredstva so namenjena za odplačilo glavnice dveh dolgoročnih kreditov najetih pri Slovenskem
regionalnem razvojnem skladu za komunalno urejanje SOIC.
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