A - Bilanca odhodkov
1000 - Občinski svet
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
Področje porabe zajema dejavnost organov mestne občine (mestni svet, župan, podžupana). Obseg porabe
proračunskih sredstev v okviru navedenega področja se vsako leto spreminja glede na število sej in druge
aktivnosti. V okviru tega programa so zajeti neposredni stroški delovanja občinskih organov, med tem ko
so skupni oziroma posredni stroški zajeti v okviru dejavnosti občinske uprave.

01011000 - Stroški svetnikov
Sredstva so načrtovana za dnevnice za službena potovanja, sredstva za reprezentanco, izdatke za
strokovna izobraževanja ter sodni stroški, 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 odborov in komisij mestnega
sveta, župana in drugih organov. Sredstva so planirana za 8 sej mestnega sveta in ustrezno število sej
delovnih teles. Višina sejnin je vezana na plačo župana in 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 porabljajo izključno za njihovo delovanje in določen namen, v skladu s določili
Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Mestnega sveta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS št. 39/2015).

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01012001 - Materialni stroški in storitve volitev
V okviru proračunske postavke so za leto 2016 predvideni stroški plakatiranja ob morebitnih
zakonodajnih referendumih. Drugih stroškov v zvezi z volitvami v letu 2016 ne predvidevamo.
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03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin
03022000 - Mednarodno sodelovanje
Sredstva se uporabljajo za aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja ter sodelovanja s
partnerskimi mesti (vsakoletno srečanje partnerskih mest MOMS v Murski Soboti v sklopu festivala
Soboški dnevi v juniju), predvideni obiski v partnerskih mestih (vabila ob občinskih praznikih in drugih
prireditvah). Stroški povezani s prevozi zaradi sodelovanja različnih društev (športnih, kulturnih) s
partnerskimi mesti.
V letu 2016 obeležujemo 20. obletnico pobratenja z mestom Bethlehem (ZDA), zato povišanje sredstev
na postavki, zaradi povabila delegacije v Mursko Soboto.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 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 službe
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 za gostovanje spletne strani ter predvidene posodobitve občinske spletne strani.

04031002 - Servis za občane
Pomoč občanu je spletna aplikacija za komunikacijo občinske uprave z občani in drugo javnostjo. V
skladu s pogodbo so planirana sredstva za najem ter gostovanje spletne aplikacije ter minimalna sredstva
za druge operativne odhodke.

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 in 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 obeležujemo še: kulturni praznik, dan upora
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proti okupatorju, dan državnosti, spominski dan MOMS, dan reformacije ter dan samostojnosti in
enotnosti) in 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 poleg tega predvidena še za nabavo protokolarnih daril, pogostitve po prireditvah, poslovna
kosila in večerje. Pod druge operativne odhodke štejejo: cvetlični aranžmaji na občinskih prireditvah,
šopki ob različnih priložnostih, venci za položitev ob spominskih obeležjih, venci, osmrtnice v javnih
glasilih in sožalnice v primeru smrti posameznika, ki je bil povezan z MOMS, izdelava plaket in priznanj
ob različnih priložnostih (kulturne nagrade, občinske nagrade, priznanja ob okroglih obletnicah društev,
podjetij…), fotografiranje občinskih proslav in prireditev, tiskanje vabil in plakatov za občinske
prireditve, nabava zastav, uokvirjanje prejetih priznanj in drugi stroški povezani z delovanjem službe za
protokol.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04033000 - Stroški denacionalizacije
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za pokrivanje sodnih stroškov, ki se pojavljajo v
denacionalizacijskih postopkih vračanja nepremičnin upravičencem, v katerih se kot zavezanka pojavlja
Mestna občina Murska Sobota.

04033001 - Javno - zasebna partnerstva
Sredstva se načrtujejo za financiranje stroškov storitev zunanjih svetovalcev v zvezi s postopki javnozasebnega partnerstva, na področju daljinskega ogrevanja ali na drugih področjih, kjer je potrebna
proučitev možnosti izvedbe projektov po zakonu o javno zasebnem partnerstvu.

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 tožena ali tožeča stranka udeležena Mestna občina Murska Sobota.

04033003 - Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem
Sredstva so načrtovana za nujno potrebna tekoča vzdrževalna dela in investicijska dela v stavbah, ki so v
lasti občine, ter za pokrivanje stroškov komunalnih storitev (električna energija, voda…), stroškov
upravljanja in varovanja zgradb in prostorov v lasti občine ter drugih stroškov v zvezi z urejanjem
zemljiškoknjižnega, pravnega ali dejanskega stanja nepremičnin.
Na tej proračunski postavki so načrtovana tudi sredstva za nakup objekta stare restavracije ob železniški
postaji, Ul. arh.Novaka 21 v Murski Soboti v lasti družbe Imo-real. V tem primeru se načrtuje sklenitev
menjalne pogodbe, za zemljišča, ki jih občina ne potrebuje za lastno uporabo. Nakup objekta in prodaja
zemljišč je predvidena v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in
lokalne ravni
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06012000 - Skupnost občin Slovenije
Sredstva so načrtovana za plačilo članarine v Skupnosti občin Slovenije, ki je določena glede na število
prebivalcev občine članice. Tudi za leto 2016 znaša članarina 0,15 EUR na prebivalca in je že nekaj let
enaka, spreminja se le z gibanjem števila prebivalcev. Zaradi navedenega so načrtovana sredstva skoraj
enaka ocenjeni realizaciji v letu 2015.

06012001 – Združenje mestnih občin
Od leta 2012 je MO Murska Sobota tudi članica Združenja mestnih občin Slovenije - ZMOS (sklep
MOMS z 13.07.2012). V letu 2015 je ZMOS postala tudi članica Slovanskega poslovnega in
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raziskovalnega združenja v Bruslju (SBRA), ki bo članicam ZMOS posredovalo aktualne informacije o
razpisih in jim pri tem tudi pomagalo. Članice ZMOS pokrivajo članarino v SBRA glede na število
prebivalcev. Načrtovana sredstva tako predstavljajo članarino v ZMOS ter delež MO Murska Sobota pri
plačilu članarine v SBRA.

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 in katere bo po pridobljenem statusu nosilne
RRA izvajal Razvojni center. Občine, na območju katerih se te naloge izvajajo, so jih dolžne sofinancirati
v deležu 40 %, preostanek pa se sofinancira iz državnega proračuna.

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 križanke, 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.

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 opravljene nadzore v skladu s
programom dela, ki ga sprejme nadzorni odbor. Višino sejnin in plačilo članom za opravljene nadzora
določa Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Mestni
občini Murska Sobota.
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3000 - Župan
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
01013000 - Plače in drugi izdatki za funkcionarje
Planirana so sredstva za plačo župana, 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 službena potovanja – funkcionarji
Na tej postavki so načrtovana sredstva za službena potovanja župana in podžupanov. Sredstva so
načrtovana na skoraj enakem nivoju kot je znašal plan v letu 2015.

01013004 - Delovanje neprofesionalnih funkcionarjev
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za plačilo za opravljanje funkcije dveh podžupanov,
ki ga določi v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju župan, ob upoštevanju obsega
pooblastil. Plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah mestnega sveta in
sejah delovnih teles ter udeležbo na sejah drugih organov.

01013005 - Materialni stroški in storitve
Največji delež te postavke zajemajo stroški oglaševanja in obveščanja javnosti o vseh pomembnejših
aktivnostih mestnega sveta, župana in občinske uprave preko lokalnih medijev ter drugi stroški povezani
z oglaševanjem v medijih. Stroški na tej postavki so načrtovani predvsem na podlagi letnih pogodb o
poslovnem 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 SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04032001 - Financiranje druge javne porabe
Na tej postavki so načrtovana sredstva, ki jih ima župan na razpolago za dotacije oz. finančno pomoč
društvom ali posameznikom za izredne dogodke (na podlagi posredovanih prošenj). Sredstva so za leto
2016 načrtovana v enakem obsegu kot v letu 2015.
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04032003 - Stroški protokolarnih obveznosti
Sredstva so namenjena za organizacijo protokolarnih dogodkov na povabilo župana (županov po
novoletni sprejem, sprejem za uspešne posameznike na različnih področjih, obiski veleposlanikov,
podjetnikov) ter pogostitev gostov in poslovnih partnerjev v uradu župana (kava, voda, sokovi),
poslovna kosila za poslovne partnerje in investitorje, protokolarna darila župana ter druge stroške,
povezane z izvajanjem protokola v uradu župana.

4000 - Občinska uprava
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike
02011000 - Vizija in strategija razvoja MOMS
V letu 2015 je MO Murska Sobota pripravila strateški dokument Trajnostne urbane strategije (TUS), ki je
bila deloma tudi sofinancirana iz sredstev tehnične pomoči prejšnjega operativnega programa. Pripravljen
in sprejet TUS je v novi finančni perspektivi 2014-2020 pogoj za črpanje sredstev namenjenih urbanemu
razvoju v mestnih občinah. Strateškemu delu sledi priprava izvedbenega dela TUS, kjer bo, podobno kot
doslej, vključena strokovna in laična javnost. Sredstva so v letu 2016 načrtovana za izvedbo delavnic,
okroglih miz, predstavitev ter končno oblikovanje in pripravo celotnega dokumenta TUS (in njegovega
povzetka za širšo javnost). Trajnostno urbano strategijo bo v letu 2016 obravnaval in potrdil tudi mestni
svet, z njeno vsebino bomo seznanili tudi širšo javnost. TUS predstavlja razvojne usmeritve MO Murska
Sobota in bo hkrati pomembna podlaga za črpanje evropskih sredstev v obdobju 2014-2020 iz mehanizma
CTN (Celostne teritorialne naložbe).

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.
Rebalans:
Del sredstev se z rebalansom prenese na postavko Stroški finančnih institucij.

02021003 - Stroški finančnih institucij
Rebalans:
Planirana sredstva so potrebna zaradi plačila stroškov za vodenje trgovalnega računa, ki ga je bilo
potrebno odpreti na osnovi nove zakonodaje za delnice v družbi Cestno podjetje Murska Sobota d.d..

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04033011 - Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vaško-gasilskega doma v Veščici
Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo vaško-gasilskega doma.
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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.

05021003 - Sredstva za delovanje Zveze za tehnično kulturo Murska Sobota
Sredstva so namenjena za delovanje Zveze za tehnično kulturo Murska Sobota.

05021004 – Sredstva za delovanje Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija
Sredstva so namenjena za delovanje Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
06031000 - Plače in drugi izdatki javnih uslužbencev
V okviru te proračunske postave so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnih uslužbencev.
Obseg sredstev za plače v letu 2016 je oblikovan na podlagi predloga kadrovskega načrta za leto 2016 in
2017, ki ga župan sprejme v skladu s 44. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list, RS, št.
63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13,
40/2012-ZUJF in 63/13-ZS-K), s katerim je dovoljeno število zaposlenih 54 javnih uslužbencev in 1
funkcionar (župan).
Kadrovski načrt za leti 2016 in 2017 je priloga k odloku o proračunu mestne občine in je sestavljen v
skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti.
Z namenom stabilizacije javnih financ so reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada Republike
Slovenije, dne 10. novembra 2015 podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih
ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15). Ukrepi se nanašajo na plače in druge
stroške dela ter nekatere druge ukrepe v javnem sektorju.
Dogovorjeni ukrepi, ki veljajo tudi za lokalne skupnosti, so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na
področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS,
št. 90/15; v nadaljevanju ZUPPJS16), s sklenitvijo Aneksa št. 8. h Kolektivni pogodbi za javni sektor
(Uradni list RS, št. 91/15) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list
RS, št. 91/15).
Načrtovana sredstva za leto 2016 temeljijo na predlaganem kadrovskem načrtu, sprostitvi napredovanj v
letu 2015 (1.12.2015, izplačilo januar 2016) in sprejetem Pravilniku o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Murska Sobota z dne 17.12.2015, ki se je
začel uporabljati 1.1.2016.
Do 31. avgusta 2016 se za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja znižana
plačna lestvica, ki je veljala od 1.6.2013 do 31.12.2015. Ukrep podaljšanje uporabe znižane vrednosti
plačnih razredov je začasne narave. S 1. septembrom 2016 se ponovno uporablja plačna lestvica iz
Priloge 1 ZSPJS (plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 ZUJF), ki je višja.
ZUPPJS16 (5. člen) ponovno podaljšuje obdobje neizplačevanja redne delovne uspešnosti in tako javni
uslužbenci tudi do 31.12.2016 niso upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti.
Še nadalje je omejeno izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Skladno s 6.
členom ZUPPJS16 se lahko delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v letu 2016 izplačuje v
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omejenem obsegu. Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, pri opravljanju
rednih nalog se lahko porabi največ 40% sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d. členu ZSPJS.
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 uslužbenca, oziroma skupno največ 30 % osnovne plače javnega
uslužbenca 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).
Javni uslužbenci, ki v letu 2016 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred oz. višji naziv, ne
pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom oz. višjim nazivom s 1.4.2016 oz.
1.5.2016, temveč s 1.12.2016.
Regres za prehrano se v letu 2016 usklajuje.
Izdatek za regres za letni dopust za leto 2016 je v primerjavi z letom 2015 višji, zaradi spremenjene
zakonodaje, po novem so upravičeni do regresa vsi zaposleni in v višji višini. Višino regresa določa 7.
člen ZUPPJS16 in je odvisna od plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec oz. funkcionar
na zadnji dan v mesecu aprilu 2016. Do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73
eur; od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 696 eur; od 41. do vključno 50.
plačnega razreda, se izplača regres v znesku 450 eur n od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku
350 eur.
Regres se izplača pri plači za mesec maj 2016, torej v juniju 2016.
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 s sprejetimi varčevalnimi ukrepi ter glede na število upravičencev.
V letu 2016 planiramo sredstva za izplačilo šestih jubilejnih nagrad, pri čemer se upošteva delovna doba
pri delodajalcih v javnem sektorju.
Planirana so sredstva za 2 odpravnini ter 4 solidarnostne pomoči.

06031001 - Prispevki delodajalca za javne uslužbence
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 uslužbencev
10. člen ZUPPJS16 v letu 2016 ne glede na določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
tudi v letu 2016 dopušča nižji znesek vplačil kolektivnega zavarovanja delodajalca za javne uslužbence,
kot ga določa Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list
RS, št. 126/03 in 32/15). Ukrep je začasne narave.
Skladno z 2. členom Aneksa h KPND znaša minimalna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja:
od 1.1.2016 do 30.6.2016 2,68 evra (10% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS,
št. 1/13; v nadaljevanju Sklep o uskladitvi)),
- od 1.7.2016 do 31.10.2016 4,02 evra (15% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi),
- od 1.11.2016 do 31.12.2016 8,03 evra (30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi).
Dodatne premije, določene na dan 1.1.2016 s Sklepom o uskladitvi, znašajo v obdobju od 1.1.2016 do
30.6.2016 10%, v obdobju od 1.7.2016 do 31.10.2016 15%, v obdobju od 1.11.2016 do 31.12.2016 pa
30% zneska določenega s Sklepom o uskladitvi.
-

06031004 - Sredstva za dejavnost občinske uprave
V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in storitev, ki
zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave ter sredstva za kritje posrednih in skupnih stroškov
vseh organov občine. Zaradi racionalizacije in varčevalnih ukrepov so sredstva planirana v minimalni
višini in v okviru pogodbeno prevzetih obveznosti. Skupna sredstva so planirana v nekoliko višjem
znesku kot v letu 2015, predvsem zaradi stroškov čiščenja upravne stavbe in stroškov storitve varovanja
upravne stavbe.
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06031010 - Promocija zdravja
Za promocijo zdravja zaposlenih na delovnem mestu je v letu 2016 namenjenih 2.000,00 EUR.

06031011 - Mestni inšpektorat, mestno redarstvo
Pod postavko Mestni inšpektorat, mestno redarstvo so zajeti vsi stroški potrebni za nemoteno delo
mestnega inšpektorata. Ob stalnih stroških, kot so čiščenje ter nabava službenih uniform ter nabava
pisarniškega materiala so v letu 2016 iz proračuna še predvidena sredstva za vzdrževanje licenčne
programske opreme v enakem obsegu kot leto pred tem.
Navedena postavka zajema tudi predvidene stroške prekrškovnih postopkov in strošek najema samodejne
merilne naprave za meritev hitrosti na območju Mestne občine Murska Sobota. Prav tako je v letu 2016
predviden nakup licenčne programske opreme za obdelavo podatkov občutljive narave.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
06032001 - Nakup prevoznih sredstev
V letu 2016 je planiran nakup dveh osebnih vozil za potrebe mestne uprave (istočasno je planirana tudi
prodaja dveh 25 let starih osebnih vozil).

06032002 - Nakup opreme
Na tej proračunski postavki so skupno načrtovana sredstva za nakup opreme za delo mestne uprave in
organov občine ter zajemajo:
-

nabavo nujne pisarniške opreme, ki je potrebna za zagotovitev pogojev za delo zaposlenih;
nakup strojne računalniške opreme v skladu z redno zamenjavo računalniške opreme in posodobitvijo
operacijskih sistemov;
nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje;
nakup telekomunikacijske opreme- predvidena so minimalna sredstva za nakup telefonov;
nakup licenčne programske opreme,
nakup druge opreme in napeljav,
vzpostavitev brezžičnega omrežja.

06032003 - Upravna stavba
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za ureditev elektroinštalacij v upravni stavbi in
predstavlja preneseno obveznost iz leta 2015, katere je bilo potrebno urediti po odločbi inšpektorja.
Načrtovana so tudi sredstva za manjša investicijska vzdrževalna dela v stavbi.

06032005 - Celovita prenova upravne stavbe
Sredstva se namenjajo za plačilo stroškov razširjenega energetskega pregleda in projektov za izvedbo
energetske sanacije občinske zgradbe. Predvidena je tudi izdelava projektne dokumentacije za celovito
obnovo objekta.
Rebalans:
Del sredstev se z rebalansom prenese na novo proračunsko postavko Prenova stavne mestne uprave –

CTN, preostanek pa je planiran za plačila že naročene projektne dokumentacije.
06032006 - Prenova stavne mestne uprave - CTN
Rebalans:
V okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb ( CTN), s katerim se spodbuja urbani razvoj v mestih,
je predvidena tudi operacija Prenova stavbe Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota. Stavba Mestne
uprave je locirana v središče mesta in s tem dopolnjuje prenovo mestnega središča, ki smo si jo s TUS
zadali.
Prenova stavbe MU je projekt, ki rešuje problem dotrajane stavbe, ki je kulturno zaščitena in kazi podobo
tega dela mestnega središča. Stavba je potrebna temeljite prenove, nujno je potrebna obnova fasada, ki
predvsem na notranji dvoriščni strani odpada in je nevarna, poleg tega je energetsko potratna z dotrajano
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kritino, stavbno pohištvo je dotrajano, prav tako notranje in zunanje instalacije, stavba nima zagotovljene
nemotene dostopnosti invalidnim osebam, starejšim in gibalno oviranim osebam.
Predmet operacije je tri nadstropna stavba na Kardoševi ul. 2 v M. Soboti, nekdanji Delavski dom,
zgrajena leta 1936 in sejna dvorana, ki je ločen objekt na dvorišču zemljišča, zgrajen leta 1974, ki je vse v
celoti v lasti Mestne občine M. Sobota. Stavba Mestne uprave (del stavbe je v najemu – Upravna enota,
Inšpekcijske službe) oz. Delavski dom, je vpisana v register kulturne dediščine.
V okviru prijave na 1. poziv ZMOS za Urbano prenovo bo predmet operacije prenova fasade in oken ter
ostalega stavbnega pohištva, ki ga je potrebno zamenjati za energetsko sanacijo objekta ter izvedba
potrebnih gradbenih del, vse v skladu s smernicami za ohranitev kulturne dediščine.
Predmet operacije je tudi prenova sejne dvorane.
Načrtovano je, da bo operacija sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v okviru
mehanizma CTN, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo
in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti 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 udeležbe je 80% upravičenih stroškov operacije.
Cilji, ki bodo doseženi
Poglavitni cilj je obnoviti stavbo, predvsem izboljšati toplotno izolacijo stavbe in s tem izboljšati
energetsko lastnost stavbe, optimizirati stroške vzdrževanja stavbe in s tem povezanih prihrankov energije
ter zadostiti predpisom, ki veljajo na tem področju. Projekt bo z obnovo dosegel cilj energetske prenove v
skladu z zakonodajo in izpolnil usmeritve za trajnostni razvoj.
Projekt bo prispeval tudi k ciljem in kazalnikom prednostne naložbe 6.3. v okviru Urbane prenove
mehanizma CTN in sicer h kazalniku: zmanjšanje nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo
trajnostne urbane strategije (površina revitaliziranih stavb). Prav tako bo projekt prispeval k ciljem
Trajnostne urbane strategije Mo Murska Sobota – TUS, predvsem k oživitvi mestnega središča.

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
Sredstva za zaščito in reševanje obsega tekoče naloge službe za ZiR.. Stroški so planirani v višini kot v
letu 2015.

07031001 - Nakup opreme za zaščito in reševanje
Planirana so sredstva za osebno in skupno opremo pripadnikov in enot CZ s čemer bomo zagotovili
ohranjanje in dopolnjevanje uničene, obrabljene in zastarele opreme.

07031002 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje za zaščito in reševanje
Planira se tekoče in investicijsko vzdrževanja objektov in opreme. Zaradi poteka potrdil o uporabnosti
zaklonišč je na kontu 4205-00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave predvidena izvedba pregledov s
strani pooblaščene organizacije za pridobitev potrdil o uporabnosti zaklonišč za 10 letno obdobje za kar
se planira 38.000,00 €.
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07032000 - Sofinanciranje društev
Planirana so sredstva za tekoče naloge službe za delovanje gasilskih enot.

07032001 - Sofinanciranje opreme – PGD
Sofinanciranje vozil in opreme PGD se usklajuje z županom in je skozi zadnjih pet let planirano na
postavki 07032001 kontu 4310-00 v višini 25.000,00 €. V letu 2015 je bilo zagotovljenih 50.000,00 €
(zaradi prekrivanja nabave vozil PGD Bakovci in PGD Murska Sobota). Za leto 2016 je bil s strani GZ
MO MS podan predlog da se znesek 25.000,00 € zagotovi za sofinanciranje vozila PGD Murska Sobota
po podpisanem dogovoru in nadaljnjih 25.000,00 € pa za sofinanciranje nabave opreme in vozil za zaščito
pred poplavami.

07032002 - Investicijski transferi - požarna taksa
Sredstva iz požarnega sklada predstavljajo sredstva, ki se zbirajo od premij požarnih zavarovanj pri
zavarovalnicah in se po dogovorjenem ključu delijo med državo in občine. Pri nas se locirajo na postavki
07032002 kontu 4310-00. Predvidena višina sredstev je do 50.0000,00 € za leto 2016 je pa odvisna od
višine zavarovalnih premij od požarnih zavarovanj. S temi sredstvi razpolaga Odbor za razpolaganje s
sredstvi požarnega sklada in so strogo namenska.

07032003 – Interreg – Regijski reševalni center
Regijski reševalni center je bil, kot objekt nacionalnega pomena, predlagan kot sektorski projekt v sklopu
Dogovora za razvoj Pomurja 2016-2019, ki ga je Pomurska regija predlagala kot enega od prioritetnih
regijskih projektov. V letu 2016 se planirajo sredstva za morebitne nastale stroške vodenja projekta.
Priprava projektne dokumentacije za reševalni center je načrtovana tudi za prijavo v okviru čezmejnega
projekta Interreg Slovenija-Madžarska. V kolikor bo projekt odobren se načrtuje njegova izvedba
(izdelava projektne dokumentacije za regijski reševalni center) v letu 2017. Projekt izdelave
dokumentacije je tako vključen v Načrt razvojnih programov 2016-2017, kjer so načrtovani tudi
sofinancerski viri Interreg projekta.

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 zloženkami 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 2016 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.
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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 državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni
vzpodbujanju odpiranja novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelne
osebe in se organizirajo zaradi izvajanja socialno varstvenih, izobraževalnih, 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
kaže tudi v možnosti vključevanja težje zaposljivih oseb zlasti starejših ter mladih, ki šele prihajajo iz šol
in so med nezaposlenimi najbolj ogrožena populacija. Za leto 2016 sredstva za javna dela ostajajo na
ravni leta 2015, prav iz razloga možnosti zaposlitve brezposelnih – ranljivih skupin občanov. Mestna
občina Murska Sobota je do sedaj za leto 2016 odobrila programe za vključitev 80 brezposelni občanov.
Če bodo vsi vključeni pa je odvisno od odobritve programov s strani Zavoda za zaposlovanje.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11021000 - Pospeševanje in razvoj kmetijstva
Sredstva se namenjajo za sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z
namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z
naravnimi nesrečami, in drugih slabih vremenskih razmer. Z državno pomočjo se spodbuja kmetijske
pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov. Upravičenci do pomoči so
kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, s sedežem na območju občine in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je
vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.

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 podeželskih območij
11022000 - Las Goričko2020 in projekti CLLD
V letu 2015 je Mestna občina Murska Sobota postala članica Las Goričko 2020, na podlagi sklepa
skupščine Las Goričko 2020 in sklenjene pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalnega partnerstva
Lokalne akcijske skupine LAS Goričko 2020. Vodilni partner Las Goričko je Razvojna agencija
Sinergija. Las Goričko je v finančnem obdobju 2007-2013 obsegala občine bivše UE Murska Sobota – 11
občin (brez Murske Sobota, kot urbanim območjem) in je izvajala projekte na podeželju iz bivšega
programa Leader, financirane iz evropskega kmetijskega sklada.
V novi finančni perspektivi 2014-2020 se podobni ukrepi za podeželje in v manjših urbanih območjih
načrtujejo v okviru programa CLLD (Community led Local Development) - Lokalni razvoj, ki ga vodi
skupnost. Las vključuje poleg občin tudi partnerje iz zasebnega sektorja ter nevladne organizacije, prav
tako mora biti večina projektov partnerskih, s sodelovanjem več različnih partnerjev. Za celotno območje
12 občin Las Goričko2020 se v obdobju 2014-2020 pričakuje cca. 2,5 mio € evropskih sredstev, za
razvoj podeželja in manjših urbanih območij.
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V okviru te proračunske postavke so tako načrtovana sredstva za pripravo projektov, ki bodo kandidirali
na razpise ukrepa CLLD v okviru Las Goričko2020 in se nanašajo predvsem na manjše razvojne projekte
v primestnih naseljih. Glavnina izvajanja tovrstnih projektov se načrtuje po letu 2016.

11029003 - Zemljiške operacije
11023000 - Komasacija Bakovci
Na podlagi določb pogodbe o sofinanciranju med Mestno občino Murska Sobota in Agencijo RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja smo se zavezali, da bomo o dosegu cilja projekta (BDV) poročali
ARSKTRP še vsaj 5 let po zadnjem izplačilu. Sredstva so namenjena za izračun BDV-ja.

11023001 - Komasacija Krog
Na podlagi določb pogodbe o sofinanciranju med Mestno občino Murska Sobota in Agencijo RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja smo se zavezali, da bomo o dosegu cilja projekta (BDV) poročali
ARSKTRP še vsaj 5 let po zadnjem izplačilu. Sredstva so namenjena za izračun BDV-ja.

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

1104 - Gozdarstvo
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11041000 - Urejanje gozdnih cest
Sredstva se predlagajo v podobni višini, kot je to bilo planirano in tudi realizirano že prejšnja leta (tudi v
lanskem), v skladu s vsakoletnimi programi vzdrževanja gozdnih cest, ki ga pripravi Zavod za gozdove, v
skladu s tripartitnimi pogodbami Ministrstva, katero vzdrževanje gozdnih cest sofinancira iz sistemskih
virov za te namene. Predlagana višina sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, se pokriva s prihodki sistemskimi viri, ki jih bo za ta namen predvidoma pridobila MO M. Sobota v 2016 (pristojbina za
vzdrževanje gozdnih cest in sofinancerka sredstva).
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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
Sredstva se namenjajo za izvedbo nalivalnega preizkusa na reinjekcijski vrtini Sob-4g. Dejanske stroške
je nemogoče napovedati, ker je obnašanje vrtine vnaprej nemogoče napovedati. Na podlagi rezultatov bo
ponovno ocenjena ekonomičnost izrabe termalne vode iz vrtine Sob-1g.

12061003 - Energetska svetovalna pisarna
Sredstva se namenjajo za sofinanciranje delovanja energetske pisarne.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
12079001 - Oskrba s toplotno energijo
12071000 - Oskrba s toplotno energijo
Sredstva se namenjajo za pokrivanje stroškov projektne dokumentacije PGD in PZI širitve sistema
daljinskega ogrevanja iz kotlovnice na Lendavski ulici v center mesta in za izdelavo projektne
dokumentacije PGD, PZI za izgradnjo nove kotlovnice na lesno biomaso. Pričakuje se, da bo možno
pridobiti sofinanciranje investicije le za energetsko učinkovit sistem daljinskega ogrevanja. V skladu z
določili Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih
virov energije velja za energetsko učinkovit sistem daljinskega ogrevanja tisti, ki ima vsaj 80% energije
proizvedene iz obnovljivih virov energije ali pa ima 40% energije proizvedene iz obnovljivih virov in
40% iz soproizvodnje elektrike in toplote. V ta namen je možno uporabiti termalno vodo iz vrtine Sob-1g,
če se bo njena uporaba pokazala za ekonomsko upravičeno. Vrednost investicije v novi kotlovnici je
približno enaka, vendar pri uporabi termalne vode ni obratovalne podpore za proizvedeno električno
energijo, kar pa ni zanemarljivo.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13021000 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest
Z vzdrževalnimi deli na občinskih lokalnih cestah, se zagotavlja prevoznost cest ter vsa tista tekoča
vzdrževalna 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 vzdrževanju javnih cest, odlok o
občinskih cestah, odlok o ureditvi cestnega prometa. Med redna ali tekoča vzdrževalna se tako štejejo:
košnja brežin, urejanje bankin, krpanje udarnih jam, vzdrževanje ograj, krpanje manjših mrežastih razpok,
zalivanje linijskih razpok, zimska služba (pluženje, posipavanje), obnova talnih označb (osne črte,
prehodi za pešce, križišča), obnova vertikalne prometne signalizacije (zamenjava prom. znakov, smerne
deske, odbojne ograje, krajevne table, snežni koli, smerniki).
Sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, se namenjajo v podobni oziroma realno enaki višini kot v
letu 2015, čeprav se potrebe tekočega vzdrževanja bistveno povečujejo iz leta v letu, zaradi premajhnih
vlaganj v ceste, ki so posledica realnega zniževanja prihodkov občine (realno nižja povprečnina).
Po programu ukrepov, ki ga je pripravil izvajalec tekočega vzdrževanja občinskih cest, bi stanje cest in
nivo samega vzdrževanja sicer dvignili, vendar bi temu ustrezno bilo potrebno za vzdrževanje 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 vzdrževanja, ki bo omejil
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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 vzdrževanje mestnih ulic
Z vzdrževalnimi deli na mestnih ulicah, se zagotavlja prevoznost cest ter vsa tista tekoča vzdrževalna
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 vzdrževalna tako spadajo: tekoča vzdrževalna dela (košnja brežin,
urejanje bankin, krpanje udarnih jam, vzdrževanje ograj, krpanje manjših mrežastih razpok, zalivanje
razpok, zimska služba (pluženje, posipavanje), obnova talnih označb (osne črte, prehodi za pešce,
križišča), obnova vertikalne prometne signalizacije (zamenjava prom. znakov, smerne deske, odbojne
ograje, krajevne table), čiščenje cest – pometanje listja ipd. Med tekoča vzdrževalna dela pa spadajo tudi
vsa vzdrževalna dela na posebnih prometnih površinah, kot so pločniki, trgi, kolesarski pasovi in druge
prometne površine ob cestah v mestu.
Sredstva za tekoče vzdrževanje mestnih ulic se namenjajo realno v enaki višini kot prejšnje leto. Po
programu ukrepov, ki ga je pripravil izvajalec tekočega vzdrževanja, bi za vzdrževanje mestnih ulic
potrebovali sicer več sredstev, vendar je bilo potrebno sredstva za ta namen prilagoditi proračunskim
zmožnostim. 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 vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest
Z vzdrževalnimi deli na javnih poteh in nekategoriziranih cestah, katerih lastnik je MOMS, se zagotavlja
prevoznost cest ter vsa tista tekoča vzdrževalna 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 vzdrževalna tako
spadajo: tekoča vzdrževalna dela (košnja brežin, urejanje bankin, krpanje udarnih jam, zimska služba,
obnavljanje prometne signalizacije ipd..
Sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti se namenjajo v enaki višini kot v letu 2015. 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 vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13022000 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
Na investicijskem vzdrževanju lokalnih cest, se s predlagano višino sredstev za te namene, v proračunu za
leto 2016, zasleduje dinamiko, predvideno z načrtom razvojnih programov. Sredstva so v glavnem
namenjena za saniranje mrežastih razpok in zalivanje linijskih razpok, za izvedbo določenih ukrepov za
umirjanje prometa, za ureditev semaforiziranega križišča v naselju Rakičan (Lendavska –Cvetkova), za
zamenjavo kovinsko – lesenega mostu z novim betonsko – kovinsko – lesenim na LV Krog – brod na
Muri, za ureditev meteorne odvodnje v Veščici ter preplastitev dela Kroške ulice v M. Soboti, v dolžini
cca 300m. Sredstva se planirajo še za strokovne nadzore izvedbe načrtovanih investicij ter za izdelavo
projektne dokumentacije za ureditev otoka za umirjanje prometa na Bakovski cesti, v območju križišča s
Sončno ulico in izdelavo dokumentacije za razširitev lokalne ceste Nemčavci – Markišavci – Polana, za
kar je Mestna uprava ponudbe zbrala že v letu 2015.
Najpomembnejši kriterij pri določanju prioritet 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 le-teh, kvadratura mrežastih
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..).

13022001 - Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic
V sklopu investicijskega vzdrževanja mestnih ulic se predvideva podobna višina sredstev kot prejšnja
leta in sicer za saniranje mrežastih razpok in ostalih deformacij asfaltnih cestišč ter za zalivanje linijskih
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razpok. Sredstva se planirajo še za preplastitev Južne ulice v M. Soboti, kot za preneseno obveznost iz
lanskega leta, ko je bila sklenjena pogodba za izvedbo, do realizacije pa ni prišlo predvsem zaradi
manjših prihodkov proračuna od planiranih.
Številne mestne ulice so sicer v sorazmerno slabem stanju in bi jih po nekaterih kriterijih že bilo potrebno
preplastiti, vendar žal sredstva proračuna ne zadoščajo za vse potrebe, zato se bodo posamezne
deformacije odpravljale z manjšimi preplastitvami in sanacijami, predvsem pa z zalivanjem linijskih
razpok, s čemer se preprečuje nadaljnje propadanje cest.

13022002 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest
Investicijsko vzdrževanje javnih poti zajema zalivanje linijskih razpok ter saniranje mrežastih razpok na
javnih poteh v posameznih naseljih, preplastitev dela Ulice ob potoku, v naselju Bakovci, za kar je bila
sklenjena pogodba že v letu 2015 (prenesena obveznost) ter za preplastitev dela Plečnikove ulice z
ureditvijo meteorne odvodnje v naselju Krog in sicer na odseku, kjer je bilo zgrajeno vodovodno omrežje
v letu 2014. Sredstva se namenjajo še za asfaltiranje dela ceste pri h. štev. 5d v Satahovcih ter seveda za
izvedbo strokovnih nadzorov za načrtovane investicije.

13022003 - Investicije v prometno ureditev mesta
Sredstva se namenjajo za ureditev pločnika za pešce in kolesarsko stezo ob krožišču na R1-232 (
Lendavska ) - Noršinska - Markišavska (op: po cit.odločbi o razlastitvi nepremičnine, se mora investicija
- ureditev pločnika za pešce in kolesarska steza ob krožišču na R1-232 ( Lendavska ) - NoršinskaMarkišavska, pričeti najkasneje v roku dveh let od pravnomočnosti razlastitvene odločbe, to je najkasneje
29.9.2016 ter za ureditvi dela pločnika ob Ulici Jožeta Benka ter seveda za strokovne nadzore za izvedbo
investicij. Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija se sredstva planirajo še za izdelavo
dokumentacije za ureditev Ulice Štefana Kuzmiča ter pločnika (razširitev) vzdolž Lendavske ulice (pred
trgovino »Dom«). Prav tako se na postavki planirajo sredstva za potrebe izplačila odškodnin za zemljišča,
ki so potrebna za ureditev pločnika ob Ulici Jožeta Benka.

13022005 - Dovozne ceste
Sredstva so planirana za izvedbo gramozirane dovozne ceste ob kolesarski stezi M. Sobota – Markišavci,
s katero bo Mestna občina Murska Sobota omogočila lastnikom zemljišč dostop do gozda, saj jim je
trenutno le-ta onemogočen.

13022008 - Gradnja in rekonstrukcija občinskih cest
Planirano so finančna sredstva za izdelavo PGD in PZI dokumentacije za rekonstrukcijo Noršinske ulice
v Murski Soboti.

13022100 - Investicije v prometno ureditev KS
Sredstva za nakup zemljišč so predvidena za dokončanje odkupov oziroma ureditev lastninsko pravnih
razmerij glede zemljišč, uporabljenih za kolesarsko stezo Jezera v Rakičanu, kolesarsko stezo KrogBakovci, kolesarsko stezo od trgovine Živex do Markišavec, kolesarsko stezo od Bakovec do Dokležovja
in odkup zemljišč, potrebnih za izgradnjo mostu Černelavci – Polana.
Drugi operativni odhodki so namenjeni za pokrivanje stroškov cenitev, parcelacij, stroškov odškodnin za
stavbno pravico in notarskih ter drugih stroškov, povezanih z urejanjem in pridobivanjem zemljišč ter
pravic gradenj in sicer za kolesarsko stezo Jezera, kolesarsko stezo Krog-Bakovci, kolesarsko stezo od
trgovine Živex do Markišavec, kolesarsko stezo od Bakovec do Dokležovja in izgradnjo mostu
Černelavci – Polana.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
13023001 - Urejanje prometnega režima
Ureditev modrih con bo težila k vzdrževanju in vzpostavitvi novih potrebnih modrih con ter potrebni
spremembi prometnih režimov na posameznih mestnih ulica in ulicah v primestnih naseljih.
Večina planiranih sredstev je namenjena za postavitev prometne signalizacije za vodenje tovornega
prometa v skladu s sprejetim Odlokom o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota ter za
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ureditev prometnih režimov na lokalnih cestah. Prav tako so planirana sredstva za nakup stacionarnega
radarja.
Rebalans:
Na podkontu Novogradnje se je povečal znesek zaradi potrebnih del na infrastrukturnih projektih v
realizaciji ter zmanjšal znesek na podkontu Načrti in druga projektna dokumentacija.

13023002 - Mestni avtobus
Sredstva na tej postavki se namenjajo za subvencioniranje stroškov izvajalca prevozov primestnega in
mestnega avtobusnega prometa na območju MO M. Sobota (trenutno je izbira izvajalca prevozov v fazi
javnega razpisa, izvedenega po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi), za naslednje avtobusne
linije:
 Mestna linija do naselja Nemčavci,
 Kupšinci – M. Sobota – Bolnica Rakičan,
 linija Rakičan – M. Sobota-TC Maximus- Černelavci – TC Maximus ter za
 Subvencioniranje vozovnic (50 %) na obstoječih avtobusnih prevozih za pokritje naselij v MO in
ostalih postajališč v MO, ki niso zajete s posebno linijo za delovne dni od ponedeljka do vključno
sobote
Nekaj sredstev pa se namenja za ureditev avtobusnih postajališč in sicer za zaris talnih označb, postavite
vertikalne prometne signalizacije in označitev oziroma namestitev voznih redov. Sredstva so planirana
tudi za nabavo brezkontaktnih elektronskih vozovnic.

13023003 - Upravljanje in vzdrževanje parkirišč ter urejanje parkiranja
Sredstva se namenjajo za tekoče oziroma redno vzdrževanje javnih parkirišč, na katerih se ne plačuje
parkirnina. V prejšnjih letih so se na tej postavki planirala tudi sredstva za vzdrževanje plačljivih
parkirišč, vzdrževanje katerih pa se v letošnjem letu planira na novi prorač. postavki 1302.3009, zaradi
drugačne obdavčitve. Med redna ali tekoča vzdrževalna se tako štejejo: košnja in urejanje zelenih površin
v sklopu parkirišč, krpanje udarnih jam, vzdrževanje ograj, krpanje manjših mrežastih razpok, zalivanje
linijskih razpok, zimska služba (pluženje, posipavanje), obnova talnih označb (parkirnih prostorov),
obnova vertikalne prometne signalizacije ipd..Sredstva za tekoče vzdrževanje v seštevku obeh postavk pa
se planirajo v enaki višini, kot so bila v 2015.

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 že nekaj prejšnjih let.

13023007 - Interventna sredstva za urejanje cestnega prometa
Planirana sredstva so namenjena za potrebe interventne postavitve prometne signalizacije oziroma
izvedbe interventnih del (po zahtevah SPV, Službe za komunalni nadzor, oziroma za potrebe
nepredvidljivih dogodkov na občinskih cestah).
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13023008 - Celostna prometna strategija MOMS
Mestna občina Murska Sobota je podala vlogo na javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne
prometne strategije« za Mestno občino Murska Sobota na Ministrstvo za infrastrukturo.
Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi št. 4:
Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 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 letu 2015 smo za namene izvedbe Celostne prometne strategije že imeli rezervirana sredstva, saj smo
Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« pričakovali že v prvi polovici leta
2015. Izdelava in implementacija Celostne prometne strategije je bila predhodno umeščena v proračun za
leto 2015 in Načrtu razvojnih programov Mestne občine Murska Sobota za obdobje 2015-2018 na
proračunski postavki Celostne teritorialne naložbe. V Rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota
za leto 2015 je bil projekt Celostna prometna strategija uvrščen v Načrtu razvojnih programov 2015-2018
že pod svojo postavko Urejanje cestnega prometa. Projekt pa je sedaj predviden v proračunu za leto 2016.
Trajnostna mobilnost je dolgoročni projekt, ki si ga je zadala Mestna občina Murska Sobota in ga zaradi
narave same izvedbe in finančne zahtevnosti investicij razdelila v več faz. Faza, ki je zajeta v proračun
2016 je priprava novelacije oz. pravzaprav novega Načrta trajnostne mobilnosti oz. celostne prometne
strategije, ki je predpogoj za strateško usmerjeno in premišljeno izgradnjo koncepta trajnostne mobilnosti
in posledično ukrepov in investicij v Mestni občini Murska Sobota.
Namen projekta je trajnostni načrt prometa v občini za naslednje programsko obdobje s pomočjo CPS.
Gre za nadaljevanje že uvedenega pristopa k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah
načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi
izpolni potrebe po boljši kakovosti življenja bivanja v mestu, celotni MO M. Sobota in navsezadnje v
regiji za danes in jutri. S pomočjo Načrta trajnostne mobilnosti, sprejetega 2009 je MO M. Sobota že
realizirala veliko projektov, ki so pripomogli v postopnemu spreminjanju navad udeležencev v prometu.
Z novim CPS, ki bo predstavljal prenovo in ovrednotenje izdelanega Načrta trajnostne mobilnosti MO
Murska Sobota, pa želimo vzpostaviti trajnostni prometni sistem tako, da se zagotovi dostopnost delovnih
mest in storitev za vse, izboljša prometna varnost, zmanjša onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in
poraba energije, poveča učinkovitost in zmanjša stroške potniškega in tovornega prevoza ter izboljša
privlačnost in kakovost mestnega okolja.

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 želimo usmeriti reševanje glavnih
prometnih tokov izven mestnega središča, s ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ohranjanje
čistega zraka in zmanjševanje hrupa v naravnem in življenjskem 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 2016 so sredstva v podobnih višinah, kot leta 2915, namenjena za vzdrževanje
parkirišč – površin, kjer so parkirišča plačljiva, za plačila bančnih storitev in oskrbo tercvzdrževanje
parkirnih avtomatov in za nadgradnjo parkirnih avtomatov, ki kje potrebna zaradi uvedbe davčnih blagajn
(prenesena obveznost iz leta 2015.
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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 že izvedenih racionalizacij –
prenove proti koncu leta 2012 in v letih 2013, 2014 in 2015 ter še predvidenih v letu 2016 ter prihodnjih s
50% redukcijami v nočnem času (v skladu z načrtom prenove javne razsvetljave), zmanjšujejo. Sicer pa
tekoče vzdrževanje zajema zamenjavo svetil, žarnic, manjša popravila ter tekoče vzdrževanje svetlobnih
signalnih naprav. Sredstva za vzdrževanje se predlagajo na podlagi programa ukrepov, ki ga je izdelal
izvajalec javne službe, v enaki višini, kot prejšnje leto.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave so predvidena za nadaljnjo prenovo javne
razsvetljave v mestu M. Sobota ter skoraj po vseh naseljih, vse s ciljem, da bi s prenovo JR MOMS
zaključila v letu 2016, ko tudi poteče rok za zamenjavo svetilk po uredbi o svetlobnem onesnaževanju.
Svetilke bodo tako zamenjane z varčnejšimi (cca 350 kom.), pri čemer MOMS računa tudi na pridobitev
sredstev z razpisov dobaviteljev električne energije, v višini 50% upravičenih stroškov.
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
2016 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.

1306 – Telekomunikacije in pošta
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
13061001 - Izdelava Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij
Slovenija je dolžna do leta 2020 doseči cilje EU pri razvoju informacijske družbe, med katerimi je eden
najpomembnejših, da se zgradi širokopasovna infrastruktura, ki bo vsem prebivalcem omogočala hitrosti
vsaj 30 Mbps, vsaj polovici prebivalcev pa 100 Mbps.
»Bele lise« so področja v posamezni občini ali naselju:
- kjer končni uporabniki (gospodinjstva, podjetja in javne ustanove) nimajo omogočenih
priključkov, ki zagotavljajo pretočne hitrosti vsaj 30 oziroma 100 Mbit/s.;
- kjer obstoječi operaterji nimajo namena sami zgraditi omrežja z zgoraj opredeljenimi hitrostmi.
Občina pridobi z načrtom izgradnje:
a)

b)

c)

dokument kot ustrezno metodološko podlago, da se občina s sosednjimi občinami poveže v večji
projektni konzorcij, ki se lahko do pomladi 2016 neposredno vključi v slovenski projekt izgradnje
odprtega širokopasovnega omrežja na podeželju in bo v celoti financiran iz zasebnih sredstev
(gradnja po modelu zasebnega financiranja iz EFSI – Evropskega sklada za strateške investicije);
dokument kot ustrezno metodološko podlago, da se občina s sosednjimi občinami poveže v večji
projektni konzorcij, ki lahko kot oblika javno – zasebnega partnerstva kandidira za pridobitev
sofinanciranja iz javnih nepovratnih sredstev, ki bodo v omejenem obsegu na voljo proti koncu leta
2016 (gradnja po modelu JZP, delno z zasebnimi, delno z javnimi sredstvi EU);
dokument kot ustrezno metodološko in politično podlago, ki bo spodbudila obstoječe operaterje, da
sami vlagajo in zgradijo širokopasovna omrežja na območju belih lis (omrežja, ki omogočajo
hitrosti nad 100 Mbit/s).
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14 - GOSPODARSTVO
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14021002 - Razvojni center
Razvojni center Murska Sobota (RC Murska Sobota), je lokalna inštitucija za spodbujanje gospodarskega
trajnostnega razvoja v Mestni občini Murska Sobota. RC Murska Sobota se je pri svojem poslanstvu
usmeril predvsem na področja gospodarskega razvoja, razvoja človeških potencialov, turizma, lokalnega
trajnostnega prostorskega razvoja in energetske trajnosti z ohranjanjem naravnih danosti območja. V letu
2016 bo RC pridobil novo vlogo, saj bo po pridobitvi statusa RRA, deloval kot nosilna institucija
regionalnega razvoja v Pomurski regiji.
Sredstva v proračunu so namenjena za tekoče delovanje razvojnega centra.

14021005 - EU projekti
Sredstva so namenjena za stroške, ki so vezani na razna soglasja, idejne načrte, itd. ob prijavi
posameznega projetka.

14021007 - Vrata v Pomurje
Rebalans:
V okviru te proračunske postavke je v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN), s katerimi
se spodbuja urbani razvoj v mestih, izboljšanje urbanega okolja in sanacija degradiranih območij, ter s
sofinanciranjem iz državnega proračuna načrtovana operacija Vrata v Pomurje, v sklopu katere se izvajata
dva projekta in sicer postavitev regijskega promocijskega centra (Expo paviljon) s potrebno komunalno
infrastrukturo ter ureditev okolice objekta. Ker sta oba projekta v Načrtu razvojnih programov ločena,
tudi zaradi delno različnih virov financiranja (EU sredstva in sredstva RS) v nadaljevanju predstavljamo
oba projekta združena v eni operaciji oz. na eni proračunski postavki. V letu 2016 so načrtovani delni
stroški pridobivanja potrebne dokumentacije ter priprava komunalne infrastrukture.
Projekt Vrata v Pomurje – regijski promocijski center, predstavlja
V okviru postavke so načrtovana sredstva za vzpostavitev regijskega promocijskega centra v objektu
slovenskega paviljona na svetovni razstavi Expo 2015 v Milanu, ki ga je MOMS pridobila od Agencije
Spirit. Svetovno prepoznaven objekt v povezavi s svetovno znano razstavo Expo, lahko za Pomursko
regijo kakor tudi za MOMS predstavljata najbolj prepoznavno turistično točko in zanimivost v regiji. V
objektu se načrtuje promocija s predstavitvijo vseh ključnih znamenitosti, prepoznavnosti in prednosti
pomurske regije, zato bo potrebno sodelovanje in vključitev celotne regije. Objekt se vključuje tudi v
bodočo načrtovano ureditev območja soboškega jezera kot pomembnega športno-rekreacijsko turističnega
območja. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2017 in 2018; za leto 2016 se v glavnini načrtuje
pridobitev dokumentacije, celotna vrednost projekta znaša dobra 2 mio €.
Projekt Vrata v Pomurje – ureditev okolice
V okviru te proračunske postavke se načrtuje še sanacija in ureditev degradiranega območja in sicer na
južnem delu Soboške Kamešnice oz. Soboškega jezera ter ureditev okolice regijskega promocijskega
centra (Expo paviljon) – imenovanega Vrata v Pomurje. Problem predstavlja neurejena okolica po izkopu
gramoza, predvsem po izkopu gramoza za gradnjo avtoceste direktno ob lokaciji, kjer bo stala stavba
Expo paviljona. V sklopu tega projekta bodo izvedene naslednje ureditve: ureditev kopališča z okolico in
spremljevalnimi objekti, ureditev območja za piknike in za prireditve, ureditev okolice in zasaditve
(plažne ureditve kopališča), ureditev dostopov (komunikacijskih poti) in parkirnih površin ter ureditev
osvetlitve površin na območju, ki se ureja. Okolica bo dopolnjevala vsebino paviljona oz. bo postala
njegova 'terasa oz. dvorišče'. Izvedba projekta je načrtovana v glavnini za leto 2017 in 2018, v letu 2016
je predvidena pridobitev potrebne dokumentacije. Celotna vrednost projekta znaša slabih 0,5 mio €.
Načrtovano je, da bo operacija »Vrata v Pomurje« sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR), v okviru mehanizma CTN, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega
okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka
133

in ukrepov za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih.
Predvidena višina sofinanciranja iz EU sredstev (ESRR) in pripadajoče nacionalne udeležbe je 80%
upravičenih stroškov operacije in sicer bo projekt Vrata v Pomurje – ureditev okolice v celoti sofinanciran
z mehanizma CTN, projekt Vrata v Pomurje – regijski promocijski center pa smo v preostalem delu, saj je
za ta projekt v večini predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna (MGRT). Sofinancerska sredstva
so predvidena po letu 2016.
Cilji, ki bodo doseženi
Projekt Vrata v Pomurje se navezuje na paviljon Expo, Vrata v Pomurje, ki bo turistično in gospodarsko
središče oz. regijski promocijski center, generator in motivator razvoja Murske Sobote, kot regijskega
središča, in Pomurske regije. Tako postavitev promocijskega centra, kot ureditev okolice, bo izvedena s
pomočjo sodobnih načrtovalskih ukrepov, ki prispevajo tudi k zaščiti območja naravnih habitatov in
imajo tudi ekološko-očiščevalno funkcijo. Na območju Soboškega jezera je načrtovana postavitev
regijskega promocijskega centra (Expo paviljon) za turistično in gospodarsko promocijo celotne
pomurske regije. Okolica paviljona Expo bo urejena tako, da bo ponujala raznovrstne aktivnosti,
pomembno dopolnjevala privlačnost in razpoznavnost regijskega promocijskega centra.
Projekt bo prispeval tudi k ciljem in kazalnikom prednostne naložbe 6.3. v okviru Urbane prenove
mehanizma CTN in sicer h kazalniku: zmanjšanje nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo
trajnostne urbane strategije (revitalizirane odprte površine). Prav tako bo projekt prispeval k ciljem
Trajnostne urbane strategije MO Murska Sobota – TUS, predvsem oživitvi degradiranih zemljišč ter
razvoju gospodarstva in turizma v regiji in MO Murska Sobota.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 - Promocija občine
14031000 – Festival Soboški dnevi
Festival Soboški dnevi je tradicionalna prireditev in bo v letu 2016 izvedena 21. leto zaporedoma.
Prireditev se krije delno s proračunskimi sredstvi, delno pa s sponzorskimi sredstvi. Planirana sredstva za
leto 2016 so na ravni izvedene prireditve v letu 2015.
Predvidena proračunska 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 po mestu ter dne 15. julija v mestnem središču.

14031001 - Novoletna prireditev
Proračunska postavka zajema stroške prireditve 31. 12. 2015 in predvidene stroške prireditve 31. 12.
2016. Stroški izvedbe prireditve 31. 12. 2015 zapadejo v letu 2016. V stroških so zajeti celotni stroški
izvedbe prireditve: otroški animacijski program, glasbeni program, ognjemet, ozvočitev, varovanje,
čiščenje prireditvenega prostora, prisotnost zdravstvene službe, izdelava elaborata za zaporo, postavitev
cestne zapore, zavarovanje ter razni drugi potrebni izvedbeni stroški.
Konto tekoči transferi v javne zavode se nanaša na prireditev v letu 2016. Letošnje silvestrovanje bo
izvedel ZKTŠ MS za kar je potrebno z zavodom predhodno skleniti pogodbo o financiranju, stroški
izvedene prireditve pa bodo plačani v letu 2017 in sicer na osnovi zahtevka ter prilog, ki bodo izkazovale
dejanske stroške.

14031002 - Druge prireditve
Na proračunski postavki so predvidena sredstva za izvedbo prireditev. Na kontu drugi operativni odhodki
so predvidena sredstva za organizacijo in izvedbo prireditev v organizaciji MOMS oziroma za
sodelovanje pri organizaciji prireditev drugih organizatorjev.
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 predložitve dokazil o dejanskih stroških prireditev. Te prireditve
so:
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-

-

Pustovanje, ki je do sedaj potekalo v organizaciji MOMS, z letošnjim letom pa se organizacija prenaša
na MIKK MS. Prireditev bo izvedena na pustno soboto na grajskem dvorišču (vrednost 2.500,00 EUR);
Družinski piknik, ki je do sedaj potekal v organizaciji MOMS v sodelovanju z OŠ in vrtci iz MS, z
letošnjim letom pa se organizacija prenaša na MIKK MS (vrednost 7.000,00);
Sprehod ob glasbi. Prireditev je bila uvedena lansko leto. Tri sobotne dopoldneve v juniju bodo
izvedeni krajši glasbeni koncerti v Trubarjevem drevoredu ob vzpostavljeni »kavarni na prostem«.
Organizator je v lanskem letu bila MOMS, letos pa bo MIKK MS (vrednost 1.000,00);
Soboško poletje, ki ga organizira ZKTŠ MS in se izvaja na Trgu kulture v mesecu juliju in avgustu ob
petkih zvečer glasbeni program ter sobotah dopoldan otroški program (vrednost 23.000,00);
Martinovanje, ki ga organizira ZKTŠ MS in bo izvedeno enako kot leta 2014 in 2015 na Slovenski ulici
(vrednost 5.000,00);
Božični sejem, ki ga organizira ZKTŠ MS in bo izveden enako kot leta 2014 in 2015 na Slovenski ulici
(vrednost 12.000,00).
Rebalans:
Sredstva na kontu drugi splošni material in storitve se povečuje zaradi enkratnih prireditev, ki ob pripravi
proračuna niso bile načrtovane. Zaradi nižjih stroškov izvedbe prireditev Pustovanje in Družinski piknik
se konto tekoči transferi v okviru iste postavke znižuje.

14031003 - Druge promocijske aktivnosti občine
Pod postavko so predvidena sredstva za promocijske aktivnosti MOMS. Večina sredstev je predvidena za
nadaljevanje projekta izdaje monografije Murske Sobote, delno so storitve bile naročene že v lanskem
letu in bodo v letošnjem letu zaključene (ponatis promocijskega kataloga MOMS, oblikovanje
monografije in priprava besedila za monografijo), del sredstev pa je predviden za druge promocijske
aktivnosti občine.
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14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14032004 - Regijski promocijski center (ostali stroški)
V okviru postavke so načrtovana sredstva za vzpostavitev regijskega promocijskega centra v objektu
slovenskega paviljona na svetovni razstavi Expo 2015 v Milanu, za katerega se poteguje MO Murska
Sobota. Svetovno prepoznaven objekt slovenskega paviljona, v povezavi s svetovno znano razstavo Expo,
lahko za Pomursko regijo predstavljata najbolj prepoznavno turistično točko in zanimivost v regiji. V
objektu se načrtuje promocija s predstavitvijo vseh ključnih znamenitosti, prepoznavnosti in prednosti
pomurske regije, zato bo potrebno sodelovanje in vključitev celotne regije. V delu objekta se načrtuje tudi
postavitev zbirke arheoloških najdb na območju Pomurja. Postavitev objekta se načrtuje v bližini
Soboškega jezera, v neposredni bližini avtoceste, s čemer bo objekt še bolj prepoznaven. Objekt se
vključuje tudi v bodočo načrtovano ureditev območja soboškega jezera kot pomembnega športnorekreacijsko turističnega območja.
Za leto 2016 se načrtuje del stroškov za pridobitev potrebne dokumentacije in gradbenih del (temeljna
plošča, komunalna infrastruktura, komunikacije) za prestavitev objekta Expo paviljona iz Milana. Ker je
objekt prepoznan kot priložnost za promocijo in razvoj Pomurske regije, so zanj načrtovana tudi sredstva
iz Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji, ki so vključena med prihodke proračuna v višini 500.000 €.
Za razvoj in oblikovanje vsebin v samem objektu se v čim večji meri načrtuje vključevanje v evropske
čezmejne in druge projekte.
Rebalans:
Z rebalansom je skoraj celotni projekt postavitve Paviljona Expo prenesen na novo proračunsko postavko
in sicer v načrt razvojnih programov 2017. Vzrok je v poznem prenosu paviljona v last Mestne občine
Murska Sobota z strani države (1.12.2016). Preostanek planiranih sredstev je planiran za plačilo že
naročenih del za ureditev komunalnih priključkov (vodovod, kanalizacija).

14032005 - Obratovalni stroški Slovenska ul. 41
Pod postavko so predvidena sredstva za kritje obratovalnih stroškov najetih prostorov na Slovenski ulici
41 (prvo nadstropje). Prostore je MOMS pridobila na osnovi prijave na razpis NLB, ki je prostore oddala
v brezplačni najem. MOMS je oktobra 2015 izvedla Javni poziv za oddajo prostorov v brezplačno
uporabo. Vsem prijavljenim na poziv so bili dodeljeni prostori za delovanje, tako tam zdaj že delujejo
Kulturno društvo Fotoklub Murska Sobota, Gledališko društvo PISANI MEHURČKI, Pomurska
turistična zveza Murska Sobota in Društvo tabornikov Rod Veseli Veter. Vsi navedeni so zavezani tudi
najmanj enkrat mesečno izvesti javni dogodek, s katerim pripomorejo k oživljanju mestnega središča.
Planirana so sredstva za nakup stolov in projektorja za skupni prostor.

14032006 - Mreža postajališč za avtodome
V okviru te postavke se načrtuje pristop MO Murska Sobota k izvedbi projekta »Mreža postajališč za
avtodome po Sloveniji«, v okviru katere se v bodoče načrtuje ureditev vsaj enega postajališča za
avtodome tudi na območju MO Murska Sobota. Iz pristopnine k slovenski mreži za avtodome se bodo
krili skupni zagonski stroški mreže, priprava strokovnih podlag ter promocijske in koordinacijske
aktivnosti.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, 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. Sredstva za saniranje divjih odlagališč se sicer že nekaj let znižujejo, kar je tudi posledica
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pravilne usmerjenosti občine, ki zadnja leta nekoliko več sredstev namenja za preventivno delovanje osveščanje.
V postavko so vključena namenska sredstva z naslova porabe koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Murska Sobota za leto 2016.
Planirana sredstva vsebujejo še stroške kontejnerskih odvozov z lokacije ob naselju Pušča, s čemer se
preventivno preprečuje nastanek divjih odlagališč v neposredni bližini tega naselja.

15021001 - Center za ravnanje z odpadki Puconci
Sredstva na kontu proračunskih skladov za planirane investicije oz. investicijsko vzdrževalna dela na
objektih centra, za isti znesek se povečujejo sredstva na prihodkovni strani. Pri novogradnjah je naveden
znesek v višini računa občine Puconci, ki pa smo ga zavrnili, ker je investicija že zaključena in zanj ne
vidimo pravne podlage. Dokler zadeva ni dokončno rešena, smo znesek pustili v proračunu.
Rebalans:
Planirano zmanjšanje sredstev je posledica drugačnega obračuna amortizacije za odlagališče, kar
posledično pomeni manjšo vrednost najema te infrastrukture, ki je prenesena v CEROP v upravljanje. Ker
se polovica te zaračunane najemnine zbira v investicijskem skladu pri občini Puconci je strošek za 28.482
EUR manjši..

15021002 – Sanacija divjih odlagališč
Sredstva so namenjena sanaciji tistih divjih odlagališč kjer v inšpekcijskem postopku povzročitelje ni
mogoče ugotoviti, lastnik zemljišč na katerih se nahajajo odpadki pa je Mestna občina Murska Sobota.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
15022000 - Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije
Sredstva iz naslova drugih splošnih storitev so namenjena za vodenje katastra javne službe in dajanja
soglasij na kanalizacijskem omrežju za prenesene obveznosti iz leta 2015 in obveznosti iz leta 2016.
Planira se tudi nakup dodatne programske opreme za povezavo inventarnih številk z katastrom.
Sredstva na kontu tekoča plačila drugim predstavljajo razliko med dejanskimi stroški in prihodki pri
opravljanju dejavnosti čiščenja odplak.
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Predviden nakup dela parcele št. 1501 in 1516, k.o. Murska Sobota, za potrebe izgradnje kolektorja
kanalizacije.
Sredstva za novogradnje so namenjena za plačilo stroškov sanacije prečrpališča Agroservis in Polana.
Dela so bila izvedena v letu 2015. V letu 2016 je planirana izgradnja prečrpališča v Markišavcih.
Sredstva za rekonstrukcije in adaptacije so namenjena delni sanaciji severnega kolektorja in sanaciji
prečrpališča Krog.
Sredstva za projektno dokumentacijo so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za projekt
Pomurska kanalizacija. Projekt je podoben Pomurskemu vodovodu in bi v okviru tega bilo možno
obnoviti sistem kanalizacije iz naslova kohezijskih sredstev. Teh sredstev po letu 2018 za ta namen ne bo
več.
Rebalans:
Zaradi nižje vrednosti planirane priprave projektne dokumentacije je v predlogu rebalansa proračunska
postavka znižana za 3.500 EUR.

15022001 - Kanalizacijsko omrežje na Pušči - 3 faza
Rebalans:
Mestna občina Murska Sobota se je letos prijavila na javni razpis MGRT za sofinanciranje projektov
osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2016 in 2017 s projektom izgradnje
kanalizacijskega sistema na Pušči – faza III. Izgradnja kanalizacije je sofinancirana v celoti do vrednosti
216.000 €. Sredstva se planirajo na tej postavki, da lahko začnemo s postopkom javnega naročila že v tem
letu, gradbena dela pa se izvedejo v letu 2017.

15029003 - izboljšanje stanja okolja
15023002 - Spodbujanje kolesarjenja po mestu
Sredstva so namenjena za plačilo stroškov postavitve kolesarnice v centru mesta Murska Sobota v letu
2015 in za postavitev nove kolesarnice v okviru projekta Soboški biciklin. Prav tako so planirana sredstva
za vzdrževanje in upravljanje sistema, ki služi projektu Soboški biciklin.

15023003 – Ukrepi iz Načrta za kakovost zraka (PM10)
Mestna občina Murska Sobota je sprejela Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine
Murska Sobota in program ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.
Načrt vsebuje več ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre:
− spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (daljinsko ogrevanje, zamenjava
kurilnih naprav, toplotna izolacija stavb ipd.),
− promet (spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, umirjanje
prometa, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja in posipanja cest),
− druga področja (predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih emisij).
V programu ukrepov so določene naloge občine in višina finančnih sredstev, ki jih bo za izvedbo
programa zagotovila občina ter naloge države in višina finančnih sredstev države.
V letu 2016 so predvidena sredstva za subvencije občine za zamenjavo malih kurilnih naprav in za
izvajanje ukrepov energetske prenove večstanovanjskih zgradb in individualnih hiš ter za ozaveščanje
javnosti o kakovosti zraka.
Nacionalna sredstva za sofinanciranje programa ukrepov pa namerava država zagotoviti tudi v programih
Evropske kohezijske politike 2014-2020 in iz naslova Podnebnega sklada RS.
Rebalans:
Sredstva so se zmanjšala, saj se v programu ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka niso v predvidenem
znesku realizirali posamezni ukrepi.
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15023004 - Celostne teritorialne naložbe (ostalo)
V novi finančni perspektivi 2014-2020 Slovenija prvič uvaja nov pristop k črpanju evropskih sredstev
preko instrumenta celostnih teritorialnih naložb (CTN), s katerim se spodbuja urbani razvoj v mestih.
Evropa namreč posebno pozornost namenja urbanim območjem, v katerih živi 75% vsega prebivalstva in
so gonilna sila razvoja. Uredba o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR) v 7. členu določa, da se
lahko trajnostni urbani razvoj izbranega urbanega območja financira le na podlagi sprejete celovite
strategije trajnostnega urbanega razvoja (v nadaljevanju TUS). Mestne občine so TUS-e, pripravljale v
lanskem letu, v letošnjem letu se bodo le-ti dokončali in potrjevali tudi na mestnem svetu.
Za izvajanje mehanizma CTN je potrebno na državnem nivoju sprejeti še manjkajoče pravne podlage,
zato se javni pozivi za predložitev projektnih predlogov mest v letu 2016 še ne pričakujejo. V letu 2016
tako načrtujemo pripravo potrebnih strokovnih in tehničnih podlag (dokumentacije) za ureditev mestnega
središča, kjer želimo prijaviti projekte za neposredno financiranje z mehanizmom CTN. Aktivnosti v tej
smeri smo začeli že v letu 2015, ko so se v načrtovanje bodočega razvoja mestnega središča vključili
študenti z njihovimi mentorji iz treh fakultet Ljubljanske fakultete. S pomočjo idej študentov ter
ugotovitev iz delavnic ob pripravi TUS-a (Trajnostne urbane strategije), ter ugotovitev na podlagi CPS-a
(Celostne prometne strategije), se bodo razvile najustreznejše projektne rešitve za ureditev mestnega
središča, na njihovi podlagi pa se bo izdelala potrebna projektno dokumentacija. Okviru te postavke se
zato načrtujejo v večji meri stroški priprave dokumentacije, ostali stroški pa so namenjeni predhodnemu
vključevanju izobraževalnih institucij ter strokovne in ostale javnosti pri pripravi najustreznejših rešitev
za mestno središče.
Rebalans:
V proračunu za leto 2016 (in NRP 2016-2019) je bila na tej proračunski postavki načrtovana glavnina
sredstev za projekte sofinancirane iz novega EU mehanizma namenjenega mestom na podlagi
Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014-2020, to je mehanizem Celostnih teritorialnih
naložb (CTN) in prednostne naložbe 6.3. urbani razvoj. Ob pripravi proračuna 2016 namreč izhodišča za
ta mehanizem še niso bila znana. Do priprave rebalansa proračuna MOMS za leto 2016, je bil mehanizem
CTN na državni ravni vzpostavljen, prav tako so znana vsa glavna izhodišča za projekte mestnih občin.
Prvi poziv na katerega bodo mestne občine prijavile projekte je načrtovan konec leta 2016. Eden od
pogojev prijave je tudi, da je za posamezni projekt v občinskem proračunu odprt samostojni NRP, zato je
skupna postavka z rebalansom proračuna razdeljena na samostojne projekte, ki oblikovane svoje
samostojne proračunske postavke in svoje (enega ali več projektov – NPR-jev). Tako so bili kot
samostojne proračunske postavke izločeni: Prenova mestnega središča, Obnova objektov kulturne
dediščine (z dvema NRP-jema - projektoma), Vrata v Pomurje (z dvema NRP-jema – projektoma),
Prenova mestne uprave – CTN. Vsi ti projekti so načrtovani za prijavo na 1. Poziv za CTN.
Na tej proračunski postavki, so tako ostala samo splošna sredstva namenjena za pripravo CTN projektov
(v letu 2016). V Načrtu razvojnih programov pa je načrtovan preostanek sredstev (v letu 2019), ki na
podlagi indikativne alokacije sredstev po mestnih občinah iz mehanizma CTN, ostanejo nerazporejena za
MO MS za naslednje pozive CTN. V NRP je za te projekte predvideno enako sofinanciranje kot za ostale
projekte CTN in sicer 80% upravičenih stroškov (skupaj EU sredstva in pripadajoča nacionalna
udeležba).

15023005 - Odstranjevanje in hranjenje zapuščenih vozil
V zvezi s problematiko zapuščenih vozil so namensko predvidena sredstva za odstranitev, hranjenje in
razgradnjo teh vozil.

15023006 - Prenova mestnega središča - CTN
Rebalans:
Prenova mestnega središča je naložba, ki izhaja iz Trajnostne urbane strategije in pomembno prispeva k
oživitvi mestnega središča mesta Murska Sobota. V okviru operacije Prenova mestnega središča – CTN,
je v glavnem predvidena obnova južnega dela Slovenske ulice in območja Trga zmage s platojem na
njegovem severnem delu. Posamezne ureditve prenove mestnega središča obsegajo naslednje aktivnosti.
SLOVENSKA JUG – predstavlja območje, ki ga zajema južni del Slovenske ulice z delno vključitvijo
Zvezne in Cvetkove ulice.
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Preuredi se celotna površina ulice, pločnikov in površin za kolesarje. Predvidena je vzpostavitev
skupnega območja, s prednostjo za pešce in kolesarje. Promet bo omogočen, vendar pod posebnim
režimom. Uredijo se nove utrjene površine, nove zelene površine z zasaditvami dreves ter nova urbana
oprema. Prenovi in posodobi se komunalna infrastruktura. 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.
Posebno pozornost se nameni ureditvi križišča Slovenske ulice s Cvetkovo in Zvezno ulico oz. prečne
povezave obeh ulic. Cvetkova in Zvezna ulica imata tako kot Slovenska ulica poseben pomen v razvoju
mestnega središča in prav tako sodita med starejše ulice v mestu. Ureditev Slovenske ulice ob nekdanji
Hranilnici, ki je polega gradu najpomembnejši profani spomenik v mestu se bo uredila kot enotna
ureditev križišča.
TRG ZMAGE – predstavlja območje, ki ga zajema Trubarjev drevored, del Kardoševe ulice in Trg
zmage.
Mestna občina Murska Sobota želi urediti Trg zmage, ki predstavlja osrednjo točko mestnega središča.
Podoba trga se je skozi zgodovino spreminjala. Nekdaj odprta in izpraznjena površina, ki je predstavljala
prehod iz urbanega v zelenje mestnega parka je sedaj zasajena s starejšimi drevesi, grmovnicami. Potke
so dotrajane in neurejene.
Ureditev severnega roba trga, ki je del Trubarjevega drevoreda predvideva površino kot plato za pešce in
kolesarje in brez prometa, ki se preko osrednjega dela poveže z ureditvijo južnega roba trga s poudarkom
na veduti grad evangeličanska cerkev. Pozicija Spomenika osvoboditeljem se ohrani in se ga kot kulturno
dediščino tudi ne spreminja. Uredijo se nove utrjene peš površine, nove zelene površine ter nova urbana
oprema.
Predvidena dinamika izvajanja del
leto 2016_za predmetna območja se izvede javni projektni, odprti, anonimni, natečaj za izbiro strokovno
najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije .
leto 2017_projektno tehnična dokumentacija s pridobitvijo GD tam kjer bo potrebno.
leto 2017 do leta 2018 – izvedba po območjih kot zaključene enote
Skupna vrednost operacije v celotnem obdobju izvajanja je ocenjena na dobre 4 mio €.
Načrtovano je, da bo operacija sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v okviru
mehanizma CTN, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo
in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti 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 udeležbe je 80% upravičenih stroškov operacije.
Cilji, ki bodo doseženi:
Projekt bo pomembno prispeval k oživitvi središča mesta Murska Sobota, ki vedno bolj izgublja na
svojem pomenu, poslovne stavbe se praznijo, ulice ostajajo prazne, ljudje se v mestnem središču redko
zadržujejo, po nakupih pa se raje odpravijo na mestno obrobje v trgovske centre. Spremenjena podoba
mesta, spremenjen prometni režim, predvsem pa vzpostavitev pogoje in tudi izvajanje raznovrstnih
aktivnosti v mestnem središču bo ta del mesta ponovno oživila in mu dala nekdanji pomen. Naložba bo
prispeval tudi k ciljem in kazalnikom prednostne naložbe 6.3. v okviru Urbane prenove mehanizma CTN
in sicer h kazalniku: zmanjšanje nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije
(površina revitaliziranih stavb). Prav tako bo projekt pomembno prispeval k ciljem Trajnostne urbane
strategije Mo Murska Sobota – TUS z vidika oživitve mestnega središča in ponovnega razvoja
raznovrstnih dejavnosti in atraktivnih aktivnosti v metu.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15041000 - Vzdrževanje objektov, naprav in površin za urejanje voda
Sredstva, na tej postavki, se namenjajo za tekoče vzdrževanje naravnih in drugih vodotokov, katerih
lastnica, oziroma upravljavka je MO M. Sobota. Sredstva za ta enaki višini, kot prejšnja leta, saj želi
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lokalna skupnost že v letu 2016 izvesti obsežnejša vzdrževalna dela na nekaterih vodotokih (Mokoš,
Dobel, Mali Dobel).
Na kontu za investicijsko vzdrževanje se v letu 2016 načrtujejo sredstva za izdelavo strokovne podlage in
ustrezne dokumentacije za ureditev odvodnje meteornih vod v naselju Rakičan, za zamenjavo oziroma
dograditev prepusta v koritu Mokoša v naselju Bakovci, za ureditev struge Malega dobla (večja
vzdrževalna dela) ter za ureditev lesenega mostu na Doblu ob naselju Krog.
Sredstva so namenjena še za izdelavo PZI dokumentacije za vodotoka Dobel in Mokoš, kot mejnih
oziroma skupnih vodotokov s sosednjo občino Tišina, s katero MO M. Sobota načrtuje enoten pristop
reševanja ukrepov za izboljšanje stanja.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15051000 – Biosferno območje ob reki Muri
Konec leta 2015 je MO Murska Sobota skupaj z ostalimi Pomurskimi občinami oblikovala predloge
prioritetnih razvojnih projektov Pomurske regije, ki so bili v decembru 2015 vključeni v Dogovor za
razvoj Pomurske regije 2016-2019. Eden od ključnih razvojnih projektov na področju trajnostnega
turizma v povezavi z ohranjanjem okolja in biotsko raznovrstnostjo je bil projekt Biosfere. V ta projekt je
svoje predloge predlagala tudi MO Murska Sobota in sicer na področju ureditve območja ob Muri
(pretežno na območju Kroga, deloma pa tudi Bakovci in Satahovci) ter na nekaterih ostalih območij
naravne in kulturne dediščine ter športno-rekreacijskih dejavnosti, ki jih bo možno navezati na Biosfero.
Ker je Dogovor za razvoj regije povezan z procesom usklajevanja s pristojnimi ministrstvi in se ne
pričakuje, da bi bila njegova izvedba možna že v letošnjem letu, se v okviru postavke načrtuje samo
priprava celostne dokumentacije za ureditev celotnega območja ob Muri. Ttežišče ureditve območja ob
Muri bo v okolici kroškega broda.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko 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 sistema je
sklenjena večletna pogodba za najem programske opreme. Na osnovi dobro izdelane prostorske
informacijske baze se izdelujejo potrdila o namenski rabi zemljišč, lokacijske informacije, razne
strokovne podlage, analize, drugi elaborati, ki temeljijo na prostorskih podatkih, nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, evidence komunalnih vodov na celem območju občine, baze cestnih podatkov, javne
razsvetljave, nepremičnin, zelenih površin in številna druga strokovna opravila. Po pooblastilu občine
izvajalec prostorskega informacijskega sistema pridobiva tudi številne državne podatke. Podatki, katere se
sproti nadgrajuje in posodablja, pa so stalno na voljo tudi preko spletnih strani občanom in vsem, ki jih
prostor naše občine zanima. Geodetska uprava v skladu z državnimi predpisi prevzema tudi podatke
lokalnih skupnosti za namen vzpostavitve Registra nepremičnin (REN). Za izdelavo teh evidenc in
njihovo sprotno posodabljanje morajo v proračunu biti zagotovljena sredstva. Občine morajo zagotoviti
tudi sredstva za nadgradnje in dopolnitve že izvedenih katastrov gospodarske javne infrastrukture (GJI).
Za leto 2016 se predvidijo stroški najema in za dodatno ažuriranje podatkov.

141

16029003 - Prostorsko načrtovanje
16023000 - Prostorsko načrtovanje
Na področju prostorskega načrtovanje se izdelujejo prostorski akti, ki zagotavljajo prostorski razvoj na
strateškem in izvedbenem nivoju. Veljavni izvedbeni prostorski akti so pravna podlaga za izdajo
gradbenih dovoljenj, gradnjo in druge ureditve v prostoru. Akti s področja prostorskega načrtovanja se
izvajajo praviloma skozi daljše časovno obdobje, lahko tudi več let. Namere, potrebe in želje investitorjev
se lahko spreminjajo, zato se posledično izvajajo postopki za povsem nove akte ali pa postopki sprememb
in dopolnitev že veljavnih prostorskih aktov. Postopke je potrebno voditi v skladu z Zakonom o
prostorskem načrtovanju. Prostorske akte lahko izdelujejo le prostorski načrtovalci z ustreznimi
licencami. V letu 2016 se predvideva plačilo preostalega dela pogodbenih zneskov za akte v izvajanju.
Nekaj prostorskih aktov, ki so v izvajanju, pa financirajo investitorji sami. V letu 2014 je pričel veljati
nov Občinski prostorski načrt - OPN, ki za nekatera območja občine predpisuje izvedbo novih podrobnih
prostorskih načrtov – OPPN-jev. Za izdelavo teh aktov je v letu 2016 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 2016 tudi za ta dela zagotovijo določena sredstva.
Manjša sredstva so predvidena tudi za oglaševanje javnih vabil na javne obravnave, ki se morajo izvesti v
okviru javnih razgrnitev prostorskih aktov.

1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
16031000 - Investicije v vodovodno omrežje
Med novogradnjami je predvidena izvedba vodovoda v ulici Štefana Kovača (med Mikloša Kuzmiča in
Šolskim naseljem), kjer je še nekaj hiš brez priključka na mestni vodovod in v Bakovcih v Ulici ob
potoku. Ta vodovod se bo izvedel le, če se bo izvajala tudi preplastitev te ulice.
Predvidena je sanacija vodovodnega omrežja v Rakičanu. Nekatera vozlišča na obstoječem vodovodu so
dotrajana in povsem nefunkcionalna, tako da posameznih odsekov sploh ni možno sekcijsko zapirati in je
potrebno za določen poseg na omrežju prekinjati dobavo vode večjemu območju naselja.
Obnoviti je potrebno obstoječe vodovodno omrežje v Prešernovi ulici v Murski Soboti. Vodovod v ulici
je v zelo slabem stanju, praktično dotrajan, tako da se na njem pojavljajo defekti nekajkrat letno. Zaradi
zgoraj navedenega je potrebno obnoviti celotno vodovodno omrežje.
Predvidena so tudi sredstva za vodenje katastra, dopolnitev programske opreme za povezavo inventarnih
številk s katastrom, strokovni nadzor in izdelavo projektne dokumentacije.
Rebalans:
Investiciji obnove vodovodnega omrežja na ulici Štefana kovača in Prešernovi ulici sta sofinancirani iz
naslova povratnih sredstev po 23. členu ZFO, ki jih upravlja MGRT. Dodatno se predvideva obnova
vodovoda na Cankarjevi ulici od OŠ II. Do ulice Mikloša Kuzmiča. Postopek javnega naročila v letu
2016 in izvedba predvidoma v začetku leta 2017. Povečanje na kontu 402099 je predvideno zaradi plačila
stroškov vodenja katastra v letu 2016. Sedaj konto zajema stroške iz leta 2015 in leta 2016, kar umetno
prikazuje nenormalno višino teh stroškov. Dejansko pa ti stroški letno znašajo nekaj več kot 25.000 €.

16031001 - Hidrantno omrežje
Posebno problematiko predstavlja investicijsko vzdrževanje hidrantov v Mestni občini Murska Sobota. Za
omilitev razmer se planirajo sredstva za fazno zamenjavo dotrajanih hidrantov.
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16031003 – Vodooskrba Pomurja – sistem B
V skladu s pogodbo so sredstva najemnine za transportne vode in objekte namenska sredstva. Sredstva se
zbirajo v proračunskem skladu, ki ga upravlja občina Rogašovci. Enak znesek je tudi na prihodkovni
strani.
Pod novogradnjami so sredstva namenjena aktivnostim projekta »Nadgradnja vodooskrbe sistema B« v
letu 2016.
Stroški projektne dokumentacije predstavljajo preostali znesek naročenih projektov v letu 2015, ki
zapadejo v letu 2016.
Rebalans:
Proračunska postavka je znižana za celotno planirano vrednost namenjeno za oblikovanje investicijskega
sklada. Ta vaj za enkrat ne bo oblikovan zaradi bistvenih razhajanj občin glede obračunavanja in
razpolaganja z omrežnino.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16032000 - Mestno pokopališče
Sredstva se namenjajo za izgradnjo žalnega platoja, vodenje katastra, plačilo pogrebnih govorov in
strokovni nadzor.
Rebalans:
Povečanje na kontu 402099 je predvideno zaradi plačila stroškov vodenja katastra v letu 2016. Sedaj
konto zajema stroške iz leta 2015 in leta 2016, kar umetno prikazuje nenormalno višino teh stroškov.
Dejansko pa ti stroški letno znašajo 2.085 €. Konto pa pokriva tudi stroške pogrebnih govorov izvajalcev,
ki imajo status s.p.

16032001 - Primestna pokopališča
Sredstva se planirajo za sofinanciranje obnove mrliške vežice v Markišavcih v višini 15.000 €. Investicija
se bo izvajala fazno 4 leta. Predvideno je financiranje vsako leto v takšnem znesku do leta 2019. Planira
se še izgradnja prizidka mrliške vežice v Kupšincih, nabava vrat na pokopališču v Nemčavcih in plačilo
obnovitvenih del na pokopališču v Černelavcih v letu 2015.
Rebalans:
Stroški projektne dokumentacije se povečuje zaradi dodatne izdelave popisov za mrliško vežico v
Markišavcih, ker prvotni niso zajemali strojnih in električnih napeljav.

16032002 - Vzdrževanje spominskih obeležij na pokopališčih
Sredstva so namenjena za vzdrževanje vojnih grobišč na pokopališču M. Sobota, padlih v I. in II.
Svetovni vojni, za kar sicer sredstva zagotavlja država – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, katero sredstva za tekoče vzdrževanje refundira MO M. Sobota na podlagi vložitve
zahtevkov za refundacijo. Nekaj malega sredstev (200 do 300 €) pa primakne tudi MO M. Sobota, kar je
tudi načrtovano s predlagano višino sredstev.

16032003 - Židovsko pokopališče
Predvidena je postavitev ograje okoli pokopališča.

16039003 - Objekti za rekreacijo
16033001 - Vzdrževanje javnih zelenih površin
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih zelenih površin (košnja, obrezovanje, urejanje
cvetličnih gredic, vzdrževanje mikrourbane opreme, zimska služba, čiščenje površin (javna snaga),
čiščene (praznjenje) košev, za obnovo premazov na klopeh v parku ter za nekatere nadomestne zasaditve
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dreves. Višina sredstev je določena v odvisnosti od predloženih ukrepov vzdrževanja izvajalca javne
službe, prilagojenih proračunskim zmožnostim financiranja. Sredstva se planirajo v podobni višini, kot so
znašali stroški te JGS v letu 2015.
Sredstva se namenjajo še za nakup kosilnice za potrebe KS Satahovci in Krog ter za druge morebitne
druge operativne odhodke, kij ih bo potrebno zagotoviti med letom, pa jih vnaprej ni mogoče načrtovati.
Rebalans:
Povečanje na kontu 402099 je predvideno zaradi plačila stroškov vodenja katastra v letu 2016. Sedaj
konto zajema stroške iz leta 2015 in leta 2016, kar umetno prikazuje nenormalno višino teh stroškov.

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, vzdrževanje orodij in naprav na otroških igriščih, vzdrževanje orodij in potk v fazaneriji,
dodatne košnje kron nasipov državnih vodotokov za potrebe rekreativnega teka občanov MOMS, saj
država kosi le 1 x letno. Kljub nekaterim dodatnim pridobitvam, se planirana sredstva za tekoče
vzdrževanje, glede na prejšnja leta, ne zvišujejo. Nekaj sredstev pa se namenja še za nakupe opreme na
otroških igriščih oziroma zamenjave posameznih igral.

16033003 - Drugi objekti za rekreacijo
Sredstva so namenjena za plačilo izgube iz leta 2015 in izgradnjo prelivnega bazena, s katerim bi močno
znižali izgube vode in zmanjšali stroške delovanja javnega kopališča v Murski Soboti. Planirana je tudi
sanacija balinišča na Kocljevi ulici.

16033007 – Drsališče
Sredstva so planirana za postavitev drsališča v mestnem središču za sezono 2015/ 2016 in za sezono
2016/2017 ter za stroške v zvezi z obratovanjem drsališča, elektrika, voda..
Planirana so tudi sredstva za izvedbo programa v letu 2016 (počitniška animacija na drsališču) in za
prevzem obveznosti za program v naslednji drsalni sezoni.

16039004 - Praznično urejanje naselij
16034000 - Praznično urejanje mesta in naselij
Sredstva na tej postavki se namenjajo za montažo in demontažo praznične okrasitve v višini prevzete
oziroma prenesene obveznosti za praznično okrasitev 2015/2016 in v predvideni višini za montažo
okrasitve konec leta 2016 za kar obveznosti zapadejo v letu 2017. Del sredstev je predviden za nakup
materiala za izdelavo novoletnih okraskov (lampijončkov in podobno), ki bodo izdelani v sodelovanju s
šolami.
Konto nakup druge opreme in napeljav predstavlja nakup novih elementov praznične okrasitve.
Rebalans:
Konto Drugi splošni material in storitve zajema stroške že izvedene praznične okrasitve v preteklem letu
(računi so zapadli v letošnjem letu) in oddaje del za praznično okrasitev v letošnjem letu. Povečanje konta
je potrebno zaradi ponovne postavitve elementov PRAVLJIČNE DEŽELE (pravljični liki, katere je
potrebno popraviti) in zaradi dodatne, nove okrasitve Trga zmage ter Trubarjevega drevoreda. Na Trgu
zmage bodo postavljeni lampijončki. Mestna uprava je namreč k izdelavi lampijončkov povabila vse
srednje in osnovne šole v občini ter bo učencem in dijakom zagotovila kovinske okvirje, ki jih bodo
zaščitili s folijo ter jih pobarvali. Kovinske okvirje izdelujejo dijaki SPTŠ Murska Sobota. Mestna uprava
bo zagotovila ves material, učenci in dijaki pa bodo lampijončkom dali končno podobo. Nameščeni bodo
tudi lampijončki na Trubarjevem drevoredu, ki so bili izdelani v okviru MIKK-a in so bili postavljeni tudi
v okviru Festivala Soboški dnevi.
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16039005 – Druge komunalne dejavnosti
16035000 - Mestna tržnica
Predvidena so sredstva za stroške vodenja katastra stojnih mest.
Rebalans:
Z rebalansom se planirajo sredstva za celovito obnovo kritine strehe osrednje tržnice v Murski Soboti
zaradi močnega zamakanja na več mestih, kar onemogoča v deževnih dneh normalno odvijanje
dejavnosti.

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 vzdrževanju zemljišč v lasti MOMS. Pretežni del načrtovanih sredstev je namenjen izvedbi
komunalnih priključkov do parcel investitorjev, ki predstavljajo obveznost MOMS iz naslova plačanega
komunalnega prispevka. Na tej postavki so tudi načrtovana sredstva za izvedbo predhodnih postopkov v
zvezi s prometom z zemljišči, kot so cenitve nepremičnin, oglaševanje prodaj, parcelacije, stroški
notarjev, odvetnikov in sodni stroški .

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

16061010 - Komunalno urejanje območja za potrebe vrtičkov v MOMS
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za splošne stroške upravljanja z območjem vrtičkov na
Kopališki ulici v Murski Soboti.

16069002 - Nakup zemljišč
16062000 - Nakup zemljišč
Na tej postavki so sredstva namenjena za nakup zemljišča, ki v naravi predstavlja pot od podhoda
železnice do Industrijske ulice, ki bi se delno realiziral kot zamenjava z zemljiščem v lasti R. Slovenije na
tem območju, odkup pa pomeni zaokrožitev in ureditev lastništva zemljišč zaradi izvedbe rekonstrukcije
železniške proge na tem območju. Predviden je tudi nakup solastnega deleža Republike Slovenije v
zemljišču na Lendavski ul. (na območju stare veterinarije), ki bi se realiziral kot zamenjava z zemljiščem
v lasti občine, ki se nahaja ob sodišču na Sodni ulici v M.Soboti. Nadalje je načrtovan odkup večih,
vendar po površini manjših zemljišč, ki predstavljajo javno pot v naselju Pušča, ki bo v bodoče
kategorizirana kot javna cesta, nakup in lastninska ureditev teh zemljišč pa je predvidena tudi v akcijskem
načrtu za Rome. Predviden je odkup manjšega zemljišča v Rakičanu, kjer poteka kategorizirana občinska
cesta. Na območju k.o.Nemčavci je predviden odkup zemljišč za ureditev območja Ciglenskih grab. Na
območju železniške postaje v Murski Soboti, pa je predviden odkup stavbnega zemljišča v lasti Imo-real,
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ki je potreben za namen preselitve avtobusne postaje na tem območju. V tem primeru se načrtuje
sklenitev menjalne pogodbe za zemljišča, ki jih občina ne potrebuje za lastno uporabo na območju
Kocljeve ulice v Murski Soboti. Nakup in prodaja zemljišč je predvidena v načrtu ravnanja z
nepremičnim premoženjem za leto 2016.
Drugi operativni odhodki so namenjeni za stroške parcelacij, cenitev in drugih povezanih stroškov ob
sklepanju pravnih poslov pri nakupu ali menjavi zemljišč oziroma nepremičnin.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
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 življenja, tečaji za nudenje osnovne zdravstvene oskrbe in nege, programi za
preprečevanje kajenja in zdrave prehrane ter tečaji za osnovnošolsko mladina glede zdravega načina
življenja
V okviru preventivnih programov s področja zdravstvenega varstva, so vključeni tudi programi za
promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota za leto 2016, 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 državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini
Murska Sobota, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Zaradi vse večje brezposelnosti se število
upravičencev iz leta v leto povečuje, saj so do plačila osnovnega zdravstvenega zavarovanja upravičeni
občani, ki so brezposelni in so prejemniki državnih denarnih socialnih pomoči.

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

146

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 - Nepremična kulturna dediščina
18021000 - Obnova objektov kulturne dediščine - CTN
Rebalans:
V okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN), s katerim se z sofinanciranjem z EU sredstvi
spodbuja urbani razvoj v mestih, je predvidena tudi operacija Obnova objektov kulturne dediščine, ki
vključuje obnove v dveh objektih kulturne dediščine in sicer: obnova objekta TVD Partizan in izgradnja
dvigala ter delna sanacijska dela v Gradu Murska Sobota. Oba projekta se združujeta v eno operacijo
(proračunsko postavko) Obnova objektov kulturne dediščine, v Načrtu razvojnih programov pa sta
prikazani kot dva projekta v sklopu te operacije, ki se načrtuje za prijavo na poziv za CTN; v nadaljevanju
je kratek povzetek vsebine posameznega projekta. Za leto 2016 je v sklopu proračunske postavke
načrtovana pridobitev dokumentacije za TVD Partizan, izvedba TVD Partizan je načrtovana za leto 2017,
Izvedba aktivnosti na gradu MS pa v letih 2017-2019.
TVD Partizan: objekt TVD Partizan je lociran v mestno središče, v neposredni bližini hotela Diana.
Njegova prenova dopolnjuje prizadevanja po prenovi in oživitvi mestnega središča.
Stavba, nekdanji Sokolski dom, zgrajen leta 1929, je bil eden prvih telesnokulturnih domov v Prekmurju
– bil je žarišče telesnega in kulturnega napredka v pokrajini. Tudi danes je središče predvsem športnih
dejavnosti, ki se odvijajo v naši občini in to želimo izvajati še v naprej.
Namen prenove stavbe je ravno ustvariti pogoje, da se bo v prostorih nekdanjega Sokolskega doma še
naprej razvijala športna dejavnost kot je športna gimnastika, karate, kickboxing, športna rekreacija,
strelstvo, mali nogomet, ritmična gimnastika in drugi športi in, da bomo lahko še naprej nudili prostore za
razna društva in Športno zvezo, saj je večina športnih društev v Mestnih občini Murska Sobota
registriranih ravno na tem naslovu.
Predvidena je temeljita prenova stavbe TVD Partizan, ki obsega prenovo dotrajane stavbe, ki je kulturno
zaščitena. Temeljita prenova objekta bo obsegala popravilo in zamenjavo vseh dotrajanih gradbenih
elementov objekta (zamenjava strešne kritine, zamenjava tlakov, popravilo ometov in oplesk sten,…), s
poudarkom na energetski sanaciji objekta.
Glede na kulturnovarstvene pogoje ZVKD Maribor je dovoljena izvedba toplotnoizolacijske tankoslojne
kontaktne fasade samo na novejšem prizidku objekta, za ostali del objekta, ki je spomeniško zaščiten, pa
se v sklopu energetske sanacije predvideva izvedba toplotne izolacije na notranji strani zidov. Predvidene
se tudi manjše preureditve notranjosti objekta, prenova elektro in strojnih instalacij, ter manjša
preureditev obstoječe kotlovnice.
Grad Murska Sobota – delna sanacija in vgradnja dvigala: načrtovana je delna obnova soboškega
gradu. Grad je namreč kulturno – zgodovinski spomenik lokalnega pomena, vendar najpomembnejši te
vrste v Mestni občini Murska Sobota. Zgradba ima javno funkcijo in je v celoti namenjena izvajanju
javnih programov občine in javnih zavodov, ki delujejo v njej.
Objekt nima vzpostavljenih dostopov za invalide oziroma gibalno ovirane osebe v nadstropja ter v
posameznih nivojih. Gibalno ovirane osebe ne morejo dostopati do stalne razstave in do občasnih razstav
muzeja, do javno odprte strokovne knjižnice, do uprave in kustodiatov muzeja, prav tako pa ne morejo
uporabljati večnamenske dvorane v nadstropju, kjer se izvajajo različne prireditve. Tudi osrednje
sanitarije v pritličju niso urejene za dostopanje invalidom. Široka dostopnost vseh javnih prostorov v
gradu, ki se nahajajo v 1. in 2. nadstropju, lahko omogočimo zgolj z ureditvijo zunanjega panoramskega
dvigala, ki bi povezalo vsa nadstropja ter z nivojsko izravnavo v traktih. Potreben gradbeni poseg za
ureditev nivojske izravnave v pritličju je zaradi instalacijskega omrežja in iz vidika racionalnosti izvedbe,
smiselno povezan z ureditvijo osrednjih sanitarij.
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Poleg ureditve dvigala in sanitarij za invalide v projekt vključena sanacija uničenih ometov v pritličnem
delu dvorišča, do nivoja arkad s stebri, stropi in obema vhodoma v dvorišče. Izvedba sanacije ometov bo
preprečila nadaljnje odpadanje le-teh in posledično propadanje objekta. Obenem si prizadevamo,da bi bil
objekt tudi energijsko racionalnejši, kar povezujemo z zamenjavo dotrajanih in enojnih oken v 1.
nadstropju dvorišča, s čimer bo zagotovljena toplotna izolacija dela, ki je namenjen stalni razstavi muzeja.
Razlogi za izvedbo:
-

projekt celovito ureja dostopnost javne zgradbe, ki je kulturno-zgodovinski spomenik ter javnih
programov, ki se v njej izvajajo s posebnim poudarkom na ureditvi dostopov za invalide in gibalno
ovirane osebe;
- z izvedbo projekta se zagotavljajo enake možnosti dostopa do javnih institucij za vse občane in se
omogoča socialna vključenost invalidov ter gibalno oviranih v javne kulturne programe in projekte;
- projekt z zamenjavo dotrajanih dvoriščnih oken delno zagotavlja toplotno izolacijo objekta;
- projekt s sanacijo ometov preprečuje nadaljnje propadanje spomenika.
Ciljne skupine: invalidne osebe in gibalno ovirane osebe, starejše osebe – lokalno prebivalstvo,
obiskovalci in turisti.
Predvidene aktivnosti:
-

Izdelava projektne dokumentacije
Ureditev kanalizacijskega sistema ter celovita obnova sanitarij z dodatno ureditvijo sanitarij za invalide
v gradu MS;
- Zamenjava 15 kom dotrajanih notranjih enojnih oken;
- Zamenjava ometov v pritličnem delu dvorišča do nivoja arkad s stebri, stropi in obema vhodoma
- Ureditev zunanjega dvigala v gradu Murska Sobot.;
Načrtovano je, da bo celotna operacija (oba projekta) sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR), v okviru mehanizma CTN, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega
okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti 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 udeležbe je 80%
upravičenih stroškov operacije. Prvi projekt v okviru operacije je ocenjen na slab 1 mio €, drugi pa slabih
0,4 mio €.
Cilji, ki bodo doseženi
Poglavitni cilj je obnoviti obe stavbi in zagotoviti dostopnost in nove možnosti družabnih in rekreacijskih
aktivnosti prebivalcem, tudi ranljivim skupinam (dvigalo). Predvsem stavba TVD Partizan je v celoti
dotrajana, izboljšati je potrebno toplotno izolacijo stavbe in s tem izboljšati energetsko lastnost stavbe,
optimizirati stroške vzdrževanja stavbe in s tem povezanih prihrankov energije ter zadostiti predpisom, ki
veljajo na tem področju. Ustvariti želimo pogoje za ustrezno vadbo telovadcem in ostalim športnikom.
Tudi grad Murska sobota je dotrajan in potreben obnove, vendar lahko z danimi finančnimi sredstvi
izvedemo le najnujnejše posege, s katerimi zagotovimo enako dostopnost muzejskih vsebin vsem
obiskovalcem, ter primerne osnovne prostore v njem.
Operacija (oba projekta) bo prispevala tudi k ciljem in kazalnikom prednostne naložbe 6.3. v okviru
Urbane prenove mehanizma CTN (iz Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014-2020) in
sicer h kazalniku: zmanjšanje nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije
(površina revitaliziranih stavb). Prav tako bo projekt prispeval k ciljem Trajnostne urbane strategije MO
Murska Sobota – TUS, predvsem k oživitvi mestnega središča.

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 deleži 76 : 24 %. Muzej ima s strani Ministrstva za kulturo pridobljeno
pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzeja in zato je skladno z zakonodajo javna služba
financirana s strani ministrstva. Pooblaščeni muzej je skladno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine
vpisan v razvid, ki je pridobil pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzejev. Država v
pooblaščenem muzeju podpira izvajanje naslednjih dejavnosti kot državno javno službo:
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1. identificiranje, dokumentiranje, preučevanje, vrednotenje in interpretiranje premične in žive dediščine,
2. zbiranje, akcesija in inventariziranje premične in žive dediščine,
3. varovanje in hranjenje muzejskih zbirk državnega pomena,
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 drž. pomena ter
7. izvajanje programov pripravništva in izpopolnjevanja.
Država sofinancira državno javno službo v pooblaščenem muzeju v obsegu iz prejšnjega odstavka, vendar
največ v višini 80 odstotkov vseh stroškov delovanja muzeja. Razliko do celotnih stroškov delovanja bi naj
v skladu s 93. členom ZVKD-1, zagotavljal ustanovitelj oziroma sam javni zavod iz lastnih sredstev in
predvidenih sredstev soustanovitelja oziroma drugih lokalnih skupnostih na območju katerih deluje muzej.
V proračunu je predvideno skupno 17.540,00 EUR, na kontu tekoči transferi – sredstva za plače in druge
izdatke zaposlenim so 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
in materialnih stroškov delovanja muzeja:
-

izvedba programa, ki zajema evidentiranje, dokumentiranje, inventariziranje, konserviranje,
restavriranje, vrednotenje, proučevanje dediščine in območja v določenih zgodovinskih obdobjih na
področjih: arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine in etnologije;
zavarovanje muzealij in drugih sredstev v upravljanju in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

-

1803 - Programi v kulturi
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
18031000 - Sofinanciranje delovanja – PIŠK
V okviru te proračunske postavke se zagotavlja del sredstev za delovanje javnega zavoda Pokrajinska in
študijska knjižnica 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 na ravni prvotno sprejetega proračuna MOMS za leto 2015.
Na kontu investicijski transferji javnim zavodom je predvideno sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva.

18039002 – Umetniški programi
18032000 - Zavod za kulturo, turizem in šport
V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače, prispevke, izplačilo zakonsko sproščenih
napredovanj ter materialne stroške ZKTŠ MS. Materialni stroški zajemajo stroške izvedbe programa na
vseh področjih delovanja zavoda (kultura, turizem in šport) in delno tudi stroške obratovanja Gledališča
Park ter grajske dvorane. Materialni stroški zajemajo tudi sofinanciranje izvedbe gledaliških in
glasbenega abonmaja, ki se finančno ne pokrivata zgolj s prodanimi vstopnicami.
Zavod izvaja več abonmajev: Abonma komedija, Abonma drama komedija, Lutkovni abonma ter
Gledališko lutkovni abonma. Abonmajske dogodke so dopolnjevale tudi gledališke predstave in koncerti
za izven. Glasbeni abonma zajema 5 koncertov v sezoni.
Glavni razlogi povišanja sofinanciranja plač od predhodnega leta so:
-

v letu 2015 med letom ni bil zaposlen nov strokovni sodelavec za turizem na delovno mesto, ki ga je
zapustil javni uslužbenec decembra 2014. Pogodba o zaposlitvi na to delovno mesto je bila
sklenjena s 1. 12. 2015, kar pa v proračunu ni imelo finančnega učinka;
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-

zaradi obratovanja Turistično informacijskega- kulinaričnega centra se v kulinaričnem delu za
polovični delovni čas predvideva dodatna zaposlitev in dodatna zaposlitev za delo v turističnem
delu;

-

od 1. 9. 2016 se povečuje plačna lestvica in s 1. 12. 2015 so bila sproščena napredovanja javnih
delavcev;

-

za potrebe oblikovanja programa v objektu EXPO - se za določen čas zaposlita 2 osebi. Zavod za
naslednjo finančno perspektivo pravkar pripravlja projekte, s katerimi se bodo prijavili na čezmejne
razpise, zato bodo ti dve zaposlitvi kolikor se bo dalo pokrivali iz sredstev za projekte, kar pomeni,
da stroški teh zaposlitev zagotovo ne bodo realizirani v predvideni višini oziroma bodo povrnjeni iz
projektov;

-

skladno z veljavno zakonodajo večji dodatki na plačo pri dveh delavcih zaradi povečanja plač
(napredovanje in sprememba plače iz pripravniške v redno);

Sredstva na kontu za blago in storitve so višja od predhodnega leta zaradi širitve dejavnosti na področju
turizma in športa. Sredstva so višja od predhodnega leta zaradi novih obratovalnih stroškov v TIC-u,
dodatnih stroškov za stroške študentskega dela v TIC-u, izvedbo programa v TIC-u, turistično vodenje
po Murski Soboti in izvedbo dodatnih projektov na področju športa (uvedba novih rekreativnih
prireditev).
Pod postavko investicijski transferi je predvideno:
-

Za dokončanje projekta TIC Murska Sobota bo potrebno še steklena pregrada med informacijskim in
kulinaričnim delom, invalidski WC, lestenci, klančina za invalide, hladilnik za slaščice, ledomat,
smetnjak pred stavbo, stojala za kolesa, mize in stoli, razni drugi material, potreben za izvajanje
dejavnosti (na primer davčna blagajna);

-

Nakup praktikablov za nastopajoče, računalniška in programska oprema, oprema za Grajsko
dvorano in defibrilator.

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. Pri tej postavki so
predvidena sredstva za izplačilo denarne nagrade, ki se podeli za vrhunske dosežke ali za življenjsko delo
v kulturi. Prav tako so zajeta tudi sredstva za nakup likovnega dela (ki predstavlja plaketo) ter sredstva za
izvedbo slovesnosti ob kulturnem prazniku. Skladno z Odlokom o nagradah ob kulturnem prazniku
znašajo sredstva za izplačilo denarne nagrade 1.500 EUR.

18033002 - Sofinanciranje delovanja kulturnih društev
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja kulturnih društev. Sredstva
bodo razdeljena na osnovi razpisa.

18033003 - Sofinanciranje projektov kulturnih društev in ustanov
Sredstva se namenjajo za sofinanciranje projektov na področju kulture. Sredstva bodo razdeljena na
osnovi javnega razpisa.

18033005 - Literarni festival Oko besede
Srečanje slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede je tridnevni literarni festival, na katerem se zberejo
pisatelji, ki pišejo za otroke in mlade, literarni strokovnjaki, bibliotekarji, književni pedagogi in založniki
ter na njem obravnavajo aktualna vprašanja mladinske književnosti ter izmenjujejo medsebojne izkušnje
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in dognanja. Na srečanju se podeljuje tudi nagrada Večernica, nagrada za najboljše slovensko mladinsko
literarno delo, izšlo v minulem letu. Festival je nastal leta 1995, ko je takratni mestni svet Mestne občine
Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS) podprl pobudo založbe Franc-Franc, da bi Murska Sobota
postala gostiteljica festivala, na katerem bi se shajali akterji sodobne slovenske mladinske književnosti. S
tem festivalom, ki je bil doslej kontinuirano izveden 20-krat, na njem pa je bila 19-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.
Temeljni cilji festivala so:
-

izmenjava stališč, mnenj in izkušenj med: literarnimi ustvarjalci, mladinskimi pisatelji na eni
strani ter literarnimi strokovnjaki, bibliotekarji, književnimi pedagogi in založniki na drugi strani,
promocija in popularizacija slovenske mladinske književnosti ter širjenje bralne kulture,
obogatitev in nadgraditev književnovzgojnih programov na šolah v MOMS;
obogatitev kulturne ponudbe in turistično-kulturna promocija MOMS in regije nasploh.

Vsebina festivala: izvedba simpozija, izvedba izobraževalnega, slavnostna podelitev Večernice s
kulturnim programom; nastopi pisateljev na šolah; ekskurzija v izbrane kraje in literarne matineje v njih;
spremljevalni program ( priložnostne razstave, okrogle mize ter literarni večeri); festivalska knjižica
Oko besede.
Udeleženci festivala prihajajo iz vse Slovenije in slovenskega zamejstva. Avtorji, sodelujoči na Očesu
besede, so priznani slovenski mladinski pisatelji različnih generacij in med njimi so tudi vrhunski
slovenski literarni ustvarjalci. Predavatelji in referenti na festivalu so priznani in referenčni strokovnjaki
za mladinsko književnost in z njo povezanimi področji. Festivala se v povprečju udeleži od 35 do 40
literarnih ustvarjalcev in približno 40 ostalih vabljenih udeležencev. Podelitvi večernice prisostvuje 400
obiskovalcev, z obiski pisateljev na šolah in z ostalimi prireditvami, ki so vse javno dostopne, pa
festivalsko dogajanje doseže pribl. 900 naslovnikov.
V festivalsko dogajanje pa se vključujejo tudi ključne slovenske institucije, ki se neposredno ali posredno
ukvarjajo z mladinsko književnostjo, ter nekatere domače institucije: Revija Otrok in knjiga; Zveza
bibliotekarskih društev Slovenije in Slovenska sekcija Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBBY,
Društvo Bralna značka Slovenije; Predavatelji s področja mladinske književnosti in književne didaktike s
Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani so stalni
udeleženci Očesa besede, na njem sodelujejo kot simpozijski referenti in predavatelji; predstavniki
Sekcije za mladinsko književnost pri Društvu slovenskih pisateljev; ČZP Večer; PIŠK Murska Sobota in
druge lokalne institucije in društva, npr. Slavistično društvo Prekmurja, Prlekije in Porabja, Zveza
Slovencev na Madžarskem, Zavod RS za šolstvo – OE Murska Sobota idr.
Pomen in odmevnost festivala: Oko besede je osrednji nacionalni literarni festival na področju
mladinske književnosti. Festival je v slovenskem kulturnem prostoru dobro poznan in tudi priznan, o
čemer priča tudi plaketa odličnosti, ki jo je organizatorju podelilo Društvo slovenskih pisateljev. Vplivno
območje festivala je celotno ozemlje Republike Slovenije in slovensko zamejstvo.
Poglavitni festivalski stroški so: nastanitev in preskrba udeležencev; najem in priprava prireditvenih
prostorov; tehnične storitve (ozvočenje, snemanje); organizacija in izvedba festivalskih dogodkov
(podelitev večernice, obiski pisateljev na šolah, izobraževalni seminar, okrogla miza, razstava,
ekskurzija); avtobusni prevozi; stroški materiala in storitev; programsko in projektno vodenje festivala,
idejna zasnova in avtorsko vodenje festivalskih dogodkov; kulturni program na podelitvi večernice; ..
Do leta 2001 je bila MOMS najpomembnejši finančni podpornik Očesa besede. Tega leta se je založba
Franc-Franc kot izvajalec festivala prijavila na razpis Ministrstva za kulturo in bila na njem uspešna, tako
da je od leta 2002 najpomembnejši finančni podpornik festivala Ministrstvo za kulturo oz. od leta 2009
Javna agencija RS za knjigo (v nadaljevanju JAK). Finančna sredstva MOMS za Oko besede sp se
postopoma zmanjševala, tako da leta 2014 niso dosegla niti 10 % sredstev, ki jih je festivalu namenila
JAK. Tudi sredstva JAK so se v zadnjih letih zmanjšala, v letu 2015 so znašala 6.500,00 evrov.
MOMS bo z izvajalcem projekta sklenila pogodbo, ki bo opredelila tak način sofinciranja, da bo
izvajalec predložil dokazila o nastalih stroških.
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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 2016 organizirala območne revije in srečanja: otroških
folklornih skupin; odraslih folklornih skupin; pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž; 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
državna revija odraslih folklornih skupin.

18033007 - Festival Front@ sodobnega plesa
Sredstva so predvidena za sofinanciranje mednarodnega Festivala sodobnega plesa Front@, ki bo v letu
2016 v Murski Soboti izveden enajsto leto zaporedoma.
Leta 2006 so v zavodu Flota začeli uresničevati utopično idejo o mednarodnem festivalu sodobnega plesa
na severovzhodnem robu države, v bližini treh meja in daleč od velikih kulturnih centrov. Prekmurje in
obmejne pokrajine Avstrije, Madžarske in Hrvaške so veliko področje, na katerem je bil sodobni ples v
kulturnem dogajanju velika redkost.
Murska Sobota s 13.000 prebivalci se je izkazala kot odlična izbira za umestitev festivala. Ustanovitev
festivala Front predstavlja začetek pomembnega procesa, ki briše predsodke o sodobnem plesu kot
elitistični kulturi. Demokratizacija, decentralizacija, vključenost, dostopnost in druge velike besede iz
dokumentov kulturnih politik so se skozi eno najbolj »norih« umetniških smeri prelile v prakso. Ljudje na
robu štirih držav so srečali sodobni ples tudi na ulici. Odtlej je mesto Murska Sobota konec poletja
pomembno evropsko središče sodobnega plesa.
Iz festivala je kmalu izšla mreža plesnih organizacij iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Velike Britanije in
Slovenije s partnerji po vsej Evropi. Sodelovanje v mreži Be ond Front , ki jo je že večkrat podprla tudi
Evropska unija, je preseglo najbolj utopična pričakovanja iz leta 2006. Festival Front@ je dokazal, da
centri kulturnega dogajanja lahko nastanejo tudi na obrobju.
MOMS bo z izvajalcem projekta sklenila pogodbo, ki bo opredelila tak način sofinciranja, da bo
izvajalec predložil dokazila o nastalih stroških.

18039005 - Drugi programi v kulturi
18035000 - Grad Murska Sobota
Predvidena je ureditev ogrevanja v gradu. Ogrevanje je trenutno urejeno z dvema kotloma na kurilno olje.
En kotel je popolnoma dotrajan in se ga več ne da popravljati, zato je smiselno urediti ogrevanje na
cenejši energent.
Del sredstev je namenjen sanaciji vhodne ploščadi gradu.

18035001 - Gledališče Park
Na proračunski postavki so predvidena sredstva za kritje materialnih stroškov obratovanja objekta, ker
objekt še ni predan v upravljanje ZKTŠ. Ko bo do tega prišlo, takrat bodo tudi sredstva prerazporejena na
postavko ZKTŠ.
Sredstva so namenjena za izgradnjo dvigala za invalide in odpravo zamakanja gledališke dvorane. Stroški
odprave zamakanja se bodo pokrili iz naslova unovčitve bančne garancije. Zaradi sušnega vremena ni
bilo možno ugotoviti vzroka zamakanja. V prihodnjih letih se planirajo manjša investicijsko vzdrževalna
dela

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.
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18035003 - Dvorec Rakičan
Sredstva so namenjena za plačilo računov za gradbena in instalacijska dela izvedena v letu 2015, ki
plačilo zapade v letu 2016.

18035004 - Večnamenski prostori Pušča
Sredstva predstavljajo pokrivanje stroškov vgradnje stavbnega pohištva v garaži za gasilski avto iz leta
2015.

18035006 - Galerija Murska Sobota
Na kontu investicijski transferi so predvidena sredstva za nakup umetniških del za galerijsko stalno
zbirko. MOMS je z občino Moravske Toplice soustanoviteljica javnega zavoda Galerija Murska Sobota
in sicer s 76 % ustanoviteljskim deležem.

18035011 - Kulturna obeležja
Predvidena je izdelava in postavitev novega kulturnega obeležja v okviru projekta »Rastoča knjiga«.
Postavitev je predvidena ob PIŠK (mali park ob zgradbi).

18035012 - Kipi in spominske plošče
Predvidena sredstva so namenjena za preselitev in postavitev umetniških del, ki so bila v okviru projekta
EPK 2012 s strani Pomurskega muzeja kupljena iz fonda umetniških del tovarne Mura. Umetniška dela
bodo postavljena na javnih površinah v mestu.

1804 - Podpora posebnim skupinam
18049004 - Programi drugih posebnih skupin
18044000 - Sredstva za delovanje pisarne brezplačne pravne pomoči
Predvidena so sredstva za sofinanciranje delovanja pisarne brezplačne pravne pomoči.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
18051000 - Stadion Fazanarija
Sredstva se namenjajo za stroške porabe električne energije ter tekoče vzdrževanje Mestnega stadiona,
kot je vzdrževanje travnih površin, izvajanje zimske službe, čiščenje tribun in najnujnejše tekoče
vzdrževanje objektov in naprav, vse v skladu z načrtom ukrepov, ki jih je pripravil izvajalec vzdrževalnih
del, višina sredstev pa se prav tako prilagaja zmožnostim proračuna in se tako predlagajo v podobni višini
kot prejšnja leta.
Sredstva so namenjena še izvedbo investicijsko – vzdrževalnih del na objektu oziroma prostorih bivšega
lokala v objektu stadiona.
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18051005 - Športna rekreacija in drugo
Sredstva so planirana za igre šolarjev, plačilo najemnine za uporabo nogometnega igrišča v Bratoncih in
sofinanciranje različnih nepredvidenih dogodkov v letu 2016.

18051006 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje športnih objektov. Prenos sredstev v višini 1.503 € zaradi
sanacije vodovoda v ŠRC Černelavci.
Na kontu novogradnje je predvidena ureditev podlage za vadbene elemente.
Rebalans:
Sredstva so namenjena Strelskemu društvu Trap Štefan Kovač Murska Sobota za sofinanciranje obnove
olimpijskega strelišča za leteče tarče v Rakičanu.

18051009 - Ureditev nogometnega igrišča na Pušči
Nogometno igrišče na Pušči je bilo izgrajeno leta 2008. Takrat je bila urejena igralna površina z ograjo.
Projekt je bil financiran s strani Fundacije za šport v višini 24.100 EUR, medtem, ko so stroški gradbenih
del znašali 83.073,62 EUR. V letu 2016 se predvideva nadaljevanje izgradnje manjkajoče infrastrukture,
v skladu z zahtevami nogometne zveze. Cilj je izpolniti pogoje za registracijo igrišča, kar bi omogočalo
igranje tekem na domačem igrišču. Investicija je bila prijavljena na razpis Fundacije za šport za leto 2016
in pričakuje sofinanciranje v 30% neto vrednosti. V primeru uspešne prijave bo izdelan PZI in izvedeno
javno naročilo za začetek gradnje. Zaradi visoke vrednosti investicije in omejitev finančnih zmožnosti
občinskega proračuna, bi se investicija izvajala v letih 2016 in 2017.

18051012 - Športni center Bakovci
Sredstva so predvidena za potrebe morebitne odprave pomanjkljivosti, ki bi se še pojavile in jih morebiti
izvajalec gradbenih del ne bi sam odpravil. Stroški bi se pokrili iz naslova unovčitve bančne garancije.

18051013 - Letni program športa
Na podlagi določil Zakona o športu, Pravilnika o sofinanciranju 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.

18051016 – Športno rekreacijski center Polana
Gre za pokrivanje obveznosti po gradbeni pogodbi do tretje gradbene faze in izvedbo električnih napeljav
v letu 2016. Gradbena dela sofinancirata še KS Polana in PGD Polana.

18051017 - TVD Partizan
Sredstva na tej postavki so planirana zaradi drugačnega financiranja tekočih stroškov TVD Partizan. V
letu 2014 je bilo s strani Športne unije Ljubljana preneseno v lastništvo Mestne občine Murska Sobota
80% tega objekta. Z objektom je doslej upravljajo Društvo za šport in rekreacijo, ki je sredstva za tekoče
upravljanje dobivalo na razpisu za Letni program športa. V drugi polovice leta 2015 pa je Mestna občina
Murska Sobota prevzela plačilo tekočih stroškov poslovanja in vzdrževanja objekta. V letu 2016 je
predvideno še pokrivanje stroškov plače hišnika, ki je zaposlen pri DŠR Partizan. Ta strošek se je v
preteklosti pokrival iz letnega programa športa, vendar je tako pokrivanje bolj pravilno, ker ne gre za
strokovni kader na področju športa.
Sredstva v letu 2016 so namenjena za nakup prožne ponjave za gimnastiko in nakup elektro omarice
zaradi združitve števnih mest..
V letu 2016 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za obnovo objekta in razširjen energetski
pregled. V naslednjih letih pa izvedba del. Do 100 obletnice sokolstva želimo objekt, ki je trenutno v zelo
slabem stanju temeljito obnoviti, da bo lahko še dolga leta služil svojemu namenu. Pri tem pa moramo
upoštevati, da gre za spomeniški zaščiten objekt.
Rebalans:
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Sredstva so zmanjšana zaradi prenosa na novo proračunsko postavko Obnova objektov kulturne

dediščine – CTN, znotraj katere bo projekt izvajan v letu 2017. Preostanek sredstev je namenjen
za plačilo že naročenih del in obratovalnih stroškov.
18051018 - Teniška hala
Teniški klub Murska Sobota je prijavil na razpis Fundacije za šport izgradnjo teniške hale v Murski
Soboti. V primeru uspešne kandidature bo prenesel 49% delež lastništva nad zemljiščem na Mestno
občino Murska sobota, ki bo tako lahko sofinancirala investicijo v navedeni višini. Skupna predvdiena
vrednost investicije znaša 316.000 €. Razliko sredstev bosta zagotovila Fundacija za šport in TK Murska
Sobota.

18051019 - Aeroklub Murska Sobota
Sredstva v letu 2016 so predvidena za sofinanciranje delovanja društva.

18059002 - Programi za mladino
18052000 - Mladinski informativni in kulturni klub
Predvideno je sofinanciranje plač, prispevkov delodajalca, materialnih in programskih stroškov. Prav tako
je predviden investicijski transfer za nabavo tehnične opreme Multimedijskega centra.
Sredstva se zvišujejo zaradi dodatne zaposlitve v obsegu 0,50 delovnega mesta ; mladinski svetovalec ter
zaradi sprostitve napredovanj, ki so začela veljati s 1.12.2015.

18052002 - Sofinanciranje programov za mladino
Sofinanciranje projektov in programov različnih organizacij s področja dejavnosti mladih. Sredstva se
dodeljujejo preko javnega razpisa.
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19 - IZOBRAŽEVANJE
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 izobraževanja (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 in 47/15) 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. Načrtovana
sredstva v letu 2016 zagotavljajo vključevanje otrok v programe javne službe, 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 družinske 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 Z ENOTAMI

Št. oddelkov

GOZDIČEK-Štefana Kovača

11

SRNICA-Krog

3

RINGARAJA-Gregorčičev

8

KRTEK-Bakovci

3

URŠKA - Prešernova

4

MIŠKE-Talanyijeva

10

VEVERIČKA-Rakičan

2

ROMANO-Pušča

2

BOLNIŠNIČNI ODDELEK-Rakičan

1

SKUPAJ

44

V celotnih sredstvih za varstvo in vzgojo predšolskih otrok je načrtovanih 2.812.737,00 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«;
Zaradi manjšega števila rojstev in s tem posledičnega vpisa otrok v vrtec se je v šolskem letu 2015/2016
zaprla enota Čebelica, Černelavci.

156

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

19021002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 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.

19021006 - Odpis dolga po ZPIUOD - vrtec
Mestna občina Murska Sobota je podpisala Sporazum o izvedbi odpusta dolga, ki je v skladu z Zakonom
o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolga.

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

-

plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih, (hišnik športnih objektov in
atletskega stadiona, čistilec športnih objektov in stadiona, kuhar OPB, računalničar, mentor – e
šole), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi.
sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, voda, drugi materialni
stroški povezani s tekočim vzdrževanjem in materialni stroški športnih dvoran za potrebe učencev
OŠ), izračunanih po normativih, ki upoštevajo površino šol ; 6.308 m2.

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

-

plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih, (kuharica OPB, računalničar,
hišnik in kuharica na podružnični 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 vzdrževanjem 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
podružnici Krog, skupaj 5.333 m2.

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

-

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 vzdrževanjem 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 2015.

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

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.
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-

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

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

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 vzdrževanjem in materialni stroški športnih dvoran za potrebe učencev
OŠ), izračunanih po normativih, ki upoštevajo površino šol; 3.308 m2..

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 vzdrževanje osnovnih šol
Sredstva so namenjena za zamenjavo strešne kritine na športni dvorani OŠ III., ki ob deževju močno
zamaka. Pogodba je bila podpisana v letu 2015, vendar bodo zaradi zimskih razmer računi zapadli v leto
2016. Preostanek je znesek v višini 100.000 EUR za plačilo vlaganj v zamenjavo strešne kritine na OŠ
IV. in OŠ Bakovci v okviru postavitve fotovoltaičnih panelov, kjer pa še ni bil narejen končni obračun.
Enak znesek je predviden tudi na prihodkovni strani.
Sredstva so predvidena tudi za investicijske transfere osnovnim šolam za potrebna dela na objektih in
nakup opreme.
Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija so predvidena sredstva za izdelavo energetskih
izkaznic za vse štiri osnovne šole in vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje rabe in stroškov
energije ter energetskega knjigovodstva v skladu z Energetskim zakonom.

19031009 - Interventna investicijska vzdrževalna dela osnovnih šol
Postavka je namenjena za interventna vzdrževalna dela na podlagi odločb inšpekcijskih služb ter za dela,
ki so nujno potrebna popravila in vzdrževanja za nemoteno delovanje pouka ter varnost učencev.
Rebalans:
Planirano povečanje je namenjeno za nujno investicijska vzdrževalna dela v športni dvorani OŠ III
Murska Sobota po inšpekcijskem pregledu.

19031013 - Energetska sanacija OŠ III in OŠ IV
Znesek predstavlja plačilo zadnjega računa za nabavo LED reflektorjev v športni dvorani OŠ III. iz leta
2015.

19031014 - Energetska sanacija OŠ Bakovci
V letu 2016 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za posodobitev sistema ogrevanja in
navezave na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v skladu s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost
zraka na območju Mestne občine Murska Sobota in programom ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.
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19031015 – Dograditev učilnic OŠ IV
Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za dograditev dveh nujno potrebnih dodatnih učilnic za
potrebe izvajanja programa OŠ IV.

19031016 - Odpis dolga po ZPIUOD - osnovne šole
Mestna občina Murska Sobota je podpisala Sporazum o izvedbi odpusta dolga, ki je v skladu z Zakonom
o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolga.

19039002 - Glasbeno šolstvo
19032000 – Glasbeno šolstvo
Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni
zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:
-

plače z davki in prispevki: zaposlenim v nadstandardnih programih (čistilec),
regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodb,
materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme.

Na konti Investicijsko vzdrževanje in izboljšave so predvidena sredstva za nujna sanacijska dela v
Glasbeni šoli.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
19034000 - Sofinanciranje podjetniškega krožka
Podjetniški krožek je izobraževalni program za mlade, ki vsebuje učenje ustvarjalnih in poslovnih veščin
ter nudi mentorstvo in podporo pri razvoju poslovne ideje udeležencev.

1905 - Drugi izobraževalni programi
19059001 - Izobraževanje odraslih
19051000 - Ljudska univerza
Sofinanciranje Ljudske univerze Murska Sobota je s strani ustanoviteljice MO MS temeljnega pomena pri
prijavah posameznih izobraževalnih programov za odrasle na javnih razpisih ministrstev, kjer je pogoj
tretjinski delež sofinanciranja programov s strani ustanoviteljice. S tem se stroški za udeležence znižajo,
nekatere vsebine pa so lahko tudi brezplačne. Preko Ljudske univerze pa se nakazujejo tudi sredstva za
sofinanciranje Andragoškega društva, ki deluje v okviru LU.

19051001 - RIS Dvorec Rakičan
Financira se stroške plač za 3 zaposlene in materialne stroške za delovanje zavoda.
Na kontu investicijski transferi so predvidena sredstva za sanacijska dela na objektu in zamenjava
dotrajanih svetil na zunanji strani objeta z novimi reflektorji, ki so energijsko varčnejši.

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 zadolžena, 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
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posebnimi potrebami na OŠ III in OŠ IV (otroci z gibalnimi ovirami) pa zagotavljajo varen prevoz šole
same s šolskimi kombiniranimi vozili.

19069003 - Štipendije
19063000 – Štipendije
Financirajo se Zlate štipendije Mestne občine Murska Sobota, ki se podeljujejo preko Pomurske
izobraževalne fundacije.

20 - SOCIALNO VARSTVO
2002 - Varstvo otrok in družine
20029001 - Drugi programi v pomoč družini
20021001 – Denarna pomoč ob rojstvu otroka
V letu 2016 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 je planirana nekoliko
višje od realizacije v letu 2015, saj se predvideva povečano število rojstev.

20021002 - Materinski dom Pomurja
Mestna občina Murska Sobota je podpisala pismo o nameri, v katerem se s Škofijskim Karitasom
dogovorila o partnerskem sodelovanju pri vzpostavitvi prvega Materinskega doma v Pomurju.

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 ogrožene. Mestna občina ima s Centrom za
socialno delo sklenjene pogodbe na podlagi katerih se ti dve storitvi financirata.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
20042000 - Institucionalno varstvo odraslih - bivanje invalidov v zavodih
Sredstva za plačevanje oskrbnih stroškov v zavodih za invalide se iz leta v leto povečuje ker je v
zavodih vključenih več invalidnih oseb. Razlog za potrebe po sredstvih je tudi v tem, da je določeno
ševilo invalidov, ki se nahajajo v zavodskem varstvu izgubilo varstveni dodatk in državne pokojnine,
zaradi sprejetega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. V zavodsko varsatvo za invalide je
trenutno vključenih 36 občanov in sicer v zavode: Lukavci, Želva, Hrastovec, Dornava, Zavod Draga. V
občini pa deluje tudi Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, kot
projekt OZARE – društva za kakovost življenja v Murski Soboti. V stanovanjsko skupino sta iz naše
občine trenutno vključeni dve osebi z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki se jima tako
omogoča življenje v domačem okolju in ne v zavodih.
20042001 - Financiranje družinskega pomočnika
Občine so dolžne zagotavljati sredstva za izplačila družinskemu pomočniku. Gre za pravico do izbire
družinskega pomočnika, ki je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in
težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.
Družinski 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 družinskega pomočnika petim
invalidnima osebama. V letu 2006 je bil spremenjen Zakon o socialnem varstvu, ki je na področju
zagotavljanja sredstev za plačilo družinskih pomočnikov določil, da se dodatek za pomoč in postrežbo, ki
je invalidni osebi v času uveljavljene pravice do družinskega pomočnika miroval, nameni občini, ki
družinskega pomočnika financira. V letu 2016 se ne načrtuje povečanje števila družinskih pomočnikov.
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20042003 - Investicije na področju invalidskega varstva po akcijskem načrtu
Zaradi sprejetega akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov, v katerem so bile zapisane potrebe
za premagovanje ovir invalidnih oseb, se načrtuje izgradnja indukcijske zanke v prostorih Grajske
dvorane, vgradnja vrat na avtomatsko odpiranje v Pokrajinski in študijski knjižnici, saj invalidi na
vozičkih navadnih vrat ne morejo odpirati in jim je tako otežen dostop. Načrtuje se tudi sofinanciranje
nabave kombija za prevoz invalidnih oseb – paraplegikov, za Društvo paraplegikov Pomurja in Prlekije.
V letu 2016 je planirana vgradnja indukcijske zanke v grajski dvorani in zamenjava vrat na PIŠK ter
nabava prilagojenega kombi vozila za društvo paraplegikov.

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 družini ali v drugi organizirani obliki (kot so stanovanjske
skupine, dnevni centri), s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne
družine, 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 48 naših občanov, za
katere občina plačuje celotne ali delne oskrbne stroške.
20043002 - Hiša sadeži družbe - sredstva za delovanje
Sredstva se namenjajo za sofinanciranje delovanja programov za starejše občane naše občine in
medgeneracijskega sodelovanja, ki jih izvaja Hiša sadeži družbe.
20043003 - Izvajanje programa pomoč družini na domu
V občini imamo organizirano javno službo za pomoč na domu, ki smo jo dolžni 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. Službo za pomoč na domu izvaja Dom starejših Rakičan
s 5,5 socialnimi oskrbovalkami, ki nudijo storitev socialne oskrbe na domu povprečno mesečno 30 do 40
uporabnikom. Število starejših oseb v naši občini narašča, s tem pa tudi potrebe po tej storitvi in
povečanje sredstev za plačevanje te storitve. Občina vsem uporabnikom te storitve subvencionira storitev
v višini 60 % ekonomske cene, ne glede na njihov materialni položaj. Zakon o socialnem varstvu določa,
da občina mora subvencionirati storitve v višini 50 % ekonomske cene.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
20044000 - Plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženim
To je postavka je povsem nepredvidljiva zato se višina spreminja glede na dejanske potrebe.
20044001 - Subvencioniranje najemnin socialno ogroženim
Sredstva se povečujejo zaradi porasta števila upravičencev do subvencioniranja najemnine. Na področju
socialnega varstva je težko planirati sredstva, saj gre za življenjske situacije občanov, ki jih v naprej ni
mogoče predvideti ( število vključitev v javne zavode, število družinskih pomočnikov, število
upravičencev do denarnih pomoči in pogrebnih stroškov, število subvencioniranih stanarin … .
20044002 - Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim
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 možnosti za rešitev socialne stiske in šele potem, če so še vedno
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materialno ogroženi lahko pridobijo občinsko enkratno denarno pomoč. Sredstva na tej postavki ostajajo
ista kot v letu 2015.
20044003 - Sofinanciranje Zavetišča za brezdomce - Društvo Mozaik
Sredstva so planirana v večjem obsegu, saj je prišlo do izpada sredstev, ki jih zagotavlja država. Gre za
izvajanje dejavnosti za občane, ki iz različnih razlogov ostanejo brez doma in nimajo nobenih drugih
možnosti, da bi si zagotovili bivanje drugje oziroma si na drug način rešili stanovanjski problem.
20044005 - Center za pomoč občanom Karitas
V sklopu tega programa se izvajajo naslednje dejavnosti:

Program se v Mestni občini izvaja zaradi potreb po navedenih dejavnostih pomoči posebej ranljivim in
ogroženim rizičnim skupinam prebivalcev, ki so nesposobni skrbeti zase kot so: brezdomci, ki niso v
zavetišču, hudo duševno bolni, zasvojenci od prepovedanih drog, osebe ki niso prejemniki denarnih
socialnih pomoči zaradi posedanja premoženja, ki ga ne morejo prodati in nimajo koristi od njega in kot
taki nimajo nobenih pravic po socialni zakonodaji. Taki občani nimajo zagotovljenega niti zdravstvenega
zavarovanja. Storitve se izvajajo tudi za primere, za katere bo Center za socialno delo po strokovni
presoji menil, da so potrebni take storitve. Upravičenost do prejemanja storitev javne kuhinje bo
ugotavljal Center za socialno delo v sodelovanju s Škofijsko karitas in sicer do štirideset upravičencev
mesečno, toliko kot je kapaciteta v centru. Trenutno mesečno prejema storitve javne kuhinje cca šestdeset
do sedemdeset občanov. Sredstva se znižujejo, ker se porazdelijo na drugo postavko iz razloga
opravljanja podobne dejavnosti.
20044006 - Evangeličanska EHO - Podpornica
Tudi EHO - Podpornica izvaja dejavnost dostave kosil uporabnikom in zagotavljanje najosnovnejše
opreme za nego bolnika ns fomu – postelj, pripomočkov,…

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.
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
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.
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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 2016 za primer elementarnih nesreč dodatno planirana v višini 1.000 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 2016 znašajo 50 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0006029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Ocenjeni (predvideni) stroški delovanja ožjih delov lokalne skupnosti v letu 2016 znašajo 60.111 EUR. V
letu 2016 so planirani izdatki za čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve, poštnino in
kurirske storitve, plačila avtorskih honorarjev, druge operativne odhodke, električno energijo, porabo
kuriv in stroške ogrevanja, telefona, razno tekoče vzdrževanje 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, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0106029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Predvideni stroški delovanja ožjih delov lokalne skupnosti znašajo 10.736 EUR. Za leto 2016 se
predvideni odhodki gibljejo v podobni višini sredstev kot za leto 2015.
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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, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0206029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Predvideni stroški delovanja ožjih delov lokalne skupnosti znašajo 10.463 EUR.
Za leto 2016 so predvideni odhodki nekoliko višji kot v letu 2015.
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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, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0306029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Predvideni stroški delovanja ožjih delov lokalne skupnosti znašajo 13.711 EUR.
Za leto 2016 so planirani odhodki v podobni višini kot za leto 2015.
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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 30 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0406029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Predvideni stroški delovanja ožjih delov lokalne skupnosti znašajo 11.158 EUR.
Za leto 2016 so planirani odhodki v podobni višini kot v letu 2015.
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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 SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0504039005 - Vaški dom Bakovci
Planirani so materialni stroški in tekoče vzdrževanje.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0506029000 - Delovanje ožjih 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 vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0513029001 - Investicije v KS – ceste
Planirani so materialni stroški za tekoče vzdrževanje 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 vzdrževanje in nakup igrala.
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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 SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0604039006 - Vaški dom Černelavci
Predvidena je tekoče vzdrževanje vaškega doma.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0606029000 - Delovanje ožjih 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 vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0613029001 - Investicije v KS – ceste
Planirani so materialni stroški za tekoče vzdrževanje 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.
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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 vzdrževanje 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 SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0704039007 - Vaški dom Krog
Odhodki so namenjeni za tekoče vzdrževanje doma.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0706029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Sredstva so predvidena predvsem za stroške električne energije, pisarniškega materiala, telefona,
interneta, sejnin za člane sveta KS, delo po pogodbi, nakup opreme in druge operativne stroške.
Predvidevamo tudi nabavo traktorske kosilnice,nabavo fotokopirnega stroja in obnovo panojev po ulicah6 kom.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0713029001 - Investicije v KS – ceste
Iz proračuna MOMS planiramo izgradnjo odvodnje na Plečnikovi ulici in preplastitev omenjene ulice, kot
tudi obnova mostu na rokavu reke Mure in čez potok Dobel ter vgradnjo dveh grbin na Trubarjevi ulici.
Sredstva v višini 2.602 EUR planiramo za vzdrževanje 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 vzdrževanje
pokopališča.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
0718059000 - Dejavnosti na področju športa
Sredstva planiramo za tekoče vzdrževanje (elektrika, košnja).
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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 SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0804039008 - Vaški dom Kupšinci
Sredstva za tekoče vzdrževanje vaškega doma kot so: električna energija, poraba vode, odvoz smeti, ter
drugi tekoči stroški povezani z delovanjem KS in dobava ter postavitev drogov za zastave.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0806029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Večina sredstev je namenjenih za sejnine in nagrade, tekočo porabo, pisarniški in čistilni material, in
nakup opreme (prenosnega računalnika in manjkajoče avdio vizuelne opreme), ter druge operativne
odhodke.

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

16039003 - Objekti za rekreacijo
0816039002 - Objekti za rekreacijo
Sredstva so predvidena za vzdrževanje teniškega igrišča in nabavo igral za otroško igrišče.
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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 SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0904039008 - Vaški dom Markišavci
Sredstva za tekoče stroške in vzdrževanje vaškega doma.

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0913029001 - Investicije v KS – ceste
V letu 2016 so planirana sredstva v višini 2.369 EUR za vzdrževanje 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 vzdrževanje pokopališča in za urejanje mrliške vežice.
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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 SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
1004039010 - Vaški dom Nemčavci
Tu gre predvsem za stroške električne energije, stroške ogrevanja, zavarovanja vse objektov KS
Nemčavci in za tekoče odhodke povezane z delovanjem Vaško gasilskega doma ter za njegovo
minimalno tekoče vzdrževanje.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
1006029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Planirani so stroški za delovanje krajevne skupnosti. Gre se za tekoče delovanje KS Nemčavci, katera so
skoraj premajhna z ozirom na obseg obveznosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1013029001 - Investicije v KS – ceste
V glavnem gre za vzdrževanje 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
Tu so glavni stroški odvoza smeti – posebnih odpadkov (veliki zabojnik) in odvoza sveč, električne
energije in komunalnih storitev – vodarina. Za tekoče vzdrževanje in zavarovanja so sredstva minimalna.
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
1018059000 - Dejavnosti na področju športa
Tu je največja postavka za tekoče vzdrževanje – vzdrževanje igrišča malega nogometa in teniškega
igrišča. Voda in komunalne storitve, električna energija in stroški ogrevanja sanitarne vode, ki so nekako
v normalni mejah.

179

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, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
1106029000 - Delovanje ožjih 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 vzdrževanje občinskih cest
1113029000 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Planirana so sredstva za tekoče vzdrževanje 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 2016 se sredstva namenjajo predvsem za vzdrževalna dela, elektriko, košnjo, vodo, rezanja in
vzdrževanje ograje ter ureditev parkirišč.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
1118059000 - Dejavnosti na področju športa
Ta postavka je trenutno naša največja obremenitev, saj si želimo nadaljevati tako želeno gradnjo pomožnega objekta
na športnem centru v Polani. Po končni ureditvi papirjev se je in se bo nadaljevala gradnja tega objekta, ki ga bomo
seveda gradili tudi s pomočjo občine in bo služil vsem krajanom Polane.
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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 vzdrževanje občinskih cest
1213029000 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Planirana so sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti in nakategoriziranih cest.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
1206029000 - Delovanje ožjih 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 SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
1304039013 - Vaški dom Rakičan
Planirana so sredstva za tekoče odhodke povezane z delovanjem vaškega doma (elektrika, kurjava, voda
in investicijsko vzdrževanje objekta.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
1306029000 - Delovanje ožjih 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 vzdrževanje poslovnih prostorov). Sredstva
namenjamo tudi za druge nepredvidene operativne odhodke.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
1313029001 - Investicije v KS – ceste
Planirana so sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest v višini 3.103
EUR.

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 2016 so namenjena za pokrivanje stroškov vode in odvoza smeti in investicijsko
vzdrževanje pokopališča.

16039003 - Objekti za rekreacijo
1316039002 - Vzdrževanje 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 2016 so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov (elektrika, voda, kurjava) in tekoče
vzdrževanje.
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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.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
1404039014 - Vaški dom Veščica
V letu 2014 smo izgradili II. fazo adaptacije in dograditve vaško gasilskega doma – vendar le zaradi
pomanjkanja sredstev samo gradbena dela – zidanje zidov in napravo strehe, prostori pa so brez instalacij,
ometov in talnih oblog, ter notranjih vrat, kakor tudi brez strojnih instalacij.
V letu 2015 smo planirali izgradnjo III. Faze obnove in dograditve vaško gasilskega doma in
nadaljevanje in dokončanje notranjih del, predvsem strojnih instalacij in kurjave iz II. faze. Glede na to,
da nam niso bila odobrena zadostna sredstva za izvedbo projekta, bo planirani projekt izveden deloma
komaj z 20 % odobrenih sredstev, zaprošenih za III. Fazo.
Z nadaljevanjem fazne graditve in obnove vaško gasilskega doma, bomo v letu 2016 pristopili k izvedbi
III. Faze izgradnje, s tem da bodo še predhodno izvršena planirana dela v letu 2015 iz II. faze. S sredstvi
vzdrževanja objektov, bomo izvedli tista dela, ki niso bila zajeta v osnovnem popisu oz. so kot dopolnitve
projekta.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
1406029000 - Delovanje ožjih 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
Iz teh sredstev planiramo nabavo določenih materialov za vzdrževanje objektov, kot so barve, keramične
ploščice, svetila in pomožni 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 vzdrževanja drugih objektov bomo izvršili navoz gramoza na vaške poljske ceste.
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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 2016 so namenjena za pokrivanje stroškov električne energije za razsvetljavo in kurjavo,
košnjo trave na pokopališču in drugih del-čiščenje prostorov in nabavo čistilnih sredstev.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
1418059000 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
Za vzdrževalna dela na igrišču namenjamo sredstva za košnjo trave in ureditev okolice pri igrišču.
Za delovanje kulturnih organizacij – pevski zbor, igralna skupina, mladi nogometaši, idr. so v letu 2016
namenjena minimalna sredstva.
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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 SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
1504039015 - Vaški dom Satahovci
Planirani so stroški za čistilni material, električno energijo in ogrevanje prostorov ter ostali tekoči
vzdrževalni stroški. V proračunu smo predvideli večje stroške ogrevanja, ker se v zadnjem času
povečujejo aktivnosti v vaškem domu, v prihodnosti poleg delovanja društev želimo pozimi organizirati
še rekreacijo za starejše krajane.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
1506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov delovanja krajevne skupnosti, urejanje in vzdrževanje
zelenih javnih površin in vzdrževanje opreme. Predvideni so tudi izdatki za družabne prireditve, srečanja
starejših vaščanov.Za nakup opreme bomo namenili 3.000 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1513029001 - Investicije v KS – ceste
Planirani so izdatki za vzdrževanje 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 vzdrževanje
mrliške vežice in zavarovanje.

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 vzdrževanje v višini 1.000 EUR in nakup opreme
v višini 1.100 EUR (ureditev priročne kuhinje).
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B - Račun finančnih terjatev in naložb
4000 - Občinska uprava
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
02021801 – Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Planirana sredstva predstavljajo nakup lastniškega deleža v Tehnološkem parku , ki je v lasti RRA Mura
v stečaju.
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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
zadolževanje
22011001 - Odplačila kreditov poslovnim bankam
Planirana sredstva so namenjena za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah.
V letu 2016 se planira najetje dveh novih dolgoročnih kreditov v skupni višini 515.550 EUR. Od tega v
višini 400.000 EUR pri poslovni banki in v višini 114.550 EUR pri državnem 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 SOI
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