1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM
01011000

Stroški svetnikov

Predvidena so sredstva za nakup prenosnih ali tabličnih ( I- Pad) računalnikov za člane mestnega
sveta. Planiramo, da bomo v bodoče gradiva za seje mestnega sveta članom posredovali zgolj v
elektronski obliki, kar pomeni, da se bodo zmanjšali stroški povezani z razmnoževanjem in
pošiljanjem gradiva za mestni svet v pisni obliki.
Rebalans:
Zaradi manjših prihodkov občinskega proračuna in dodatnih varčevalnih ukrepov, v letu 2013 ne
bodo nabavljeni prenosni ali tablični ( I- Pad) računalniki za člane mestnega sveta. Nakup je predviden
v letu 2015.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04033003

Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem

V letu 2014 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo stare študijske knjižnice
na Grajski ulici v Murski Soboti in investicijska vzdrževanja ostalega premoženja v lasti Mestne
občine Murska Sobota.
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4000 OBČINSKA UPRAVA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04033010

Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan

Namen projekta Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan je zagotoviti naselju in
prebivalcem boljše življenjske pogoje in prispevati k večjemu dvigu kakovosti življenja in bivanja
prebivalstva. Obnova vaško gasilskega doma obsega: nadzidava nad gasilskimi garažami, obnova
vaškega doma in zunanja ureditev okolice.

04033011

Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vaško gasilskega doma v Veščici

Sredstva v letu 2013 so namenjena za sanacijo vaško gasilskega doma, ki v I. fazi zajema
nadzidavo in dozidavo obstoječega objekta in dela strehe, s potrebnimi elektroinštalacijskimi deli.

04033012

Obnova vaškega doma Kupšinci

V letu 2013 so planirana sredstva za toplotno črpalko na objektu stare šole.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06032002

Nakup opreme

V letu 2013 planiramo nakup samo najnujnejše opreme, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti
mestne uprave in organov občine.
Skupno načrtovana sredstva za nakup opreme za delo uprave in organov občine zajemajo:
- nakup pisarniškega pohištva; načrtujemo nabavo dveh železnih blagajn, na oddelku za splošne
zadeve in na oddelku za infrastrukturo okolje in prostor ter gospodarske javne službe ter nabavo
lesenih omar za potrebe odlaganja gradiva.
- nabavo treh tepihov, zaradi dotrajanosti sedanjih. Planirana je tudi nabava nujne pisarniške
opreme, ki je potrebna za zagotovitev pogojev za delo zaposlenih;
- nakup strojne računalniške opreme v skladu z redno zamenjavo računalniške opreme in
posodobitvijo operacijskih sistemov;
- nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje;
- nakup telekomunikacijske opreme- predvidena so minimalna sredstva za nakup telefonov;
- nakup avdiovizualne opreme- predviden je nakup LCD televizorja za potrebe informiranja
občanov in stroškov povezanih s povezavo LCD televizorja na spletno stran MOMS.
- nakup licenčne programske opreme- sredstva so planirana za nakup, oz nadgradnjo programske
opreme;
- nakup druge opreme in napeljav
- nakup druge opreme in napeljav
Rebalans:
Zaradi varčevalnih ukrepov se znižujejo sredstva za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje v
višini 1.000 EUR. Zaradi izkazane potrebe oziroma dotrajanosti računalniške opreme na oddelku za
Splošne zadeve se za enak znesek (1.000 EUR) povečujejo sredstva za nakup strojne računalniške
opreme. Celotna postavka za nakup opreme tako ostaja nespremenjena.

06032003

Ureditev poslovne stavbe

Ministrstvo in občina sta dne 18.10. 2010 sklenili Sporazum o kritju sorazmernega dela stroškov za
izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, s katerim sta določili način in pogoje za kritje sorazmernega
dela stroškov za izvedbo menjave oken v upravni stavbi na Kardoševi 2 v Murski Soboti ter dne
9.12.2010 aneks št. 1 k navedenemu sporazumu. Zaradi poslabšanja gospodarskih razmer in finančne
krize ter obvestila ministrstva, da v letih 2011 in 2012 ne more zagotoviti svojega deleža za
sofinanciranje stroškov za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, sklenjen sporazum ni bil realiziran,
kar pomeni, da je bila dokončana le 1. faza zamenjave oken. Zaradi dotrajanosti je nujno potrebno v

220

upravni stavbi opraviti še 2. in 3. fazo menjave oken. V letu 2013 tako planiramo izvedbo II. faze
zamenjave oken na občinski zgradbi, ki jo bomo na podlagi zgoraj navedenega sporazuma izvedli v
sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo. Le-to bo zagotovilo sredstva za menjavo
oken v II. fazi v letu 2013 v višini deleža, površin, ki jih ima v objektu v uporabi (33,85%) na način,
da jih bo po končani investiciji refundiralo.
Rebalans:
Zaradi varčevalnih ukrepov se bo zamenjava oken predvidoma izvedla v letih 2014 in 2015.

06031010 - Promocija zdravja
Na podlagi 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011), mora
delodajalec promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa
tudi način spremljanja njenega izvajanja. V ta namen imamo planiranih 1.000,00 EUR za nakup
opreme.
Rebalans:
Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo za 1.000 EUR in bo nakup opreme realiziran predvidoma v letu
2014.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07031001

Nakup opreme za zaščito in reševanje

Za nakup opreme za zaščito in reševanje v NRP v letih 2013-2016 je predvidena poraba usklajena z
možnostmi proračuna. Zaradi nastale situacije se tako v letu 2013 ne predvideva sredstev za
opremljanje enot in služb CZ. Zagotavljanje sredstev je tako predvideno v letih 2013 do 2015. Tako je
v nadaljevanju predvideno zagotavljanje sredstev v okviru predvidenih možnosti proračuna za
zagotavljanje teh sredstev. Navedena sredstva pa nikakor ne dosegajo pokrivanja celotnih potreb
področja.

07032001

Sofinanciranje opreme – PGD

Mestna občina Murska Sobota zagotavlja tudi sredstva za opremljanje gasilskih društev s skupno
opremo. Financiranje se izvaja v skladu s predloženim programom nabav skupne opreme gasilskih
enot v obdobju do 2015. Ta sredstva se zagotavljajo v skladu z dogovorom med županom MO MS in
GZ MO Murska Sobota. Namenjajo pa se za financiranje opreme, ki se zagotavlja za obdobje deset do
25 let.

07032002

Investicijski transferi - požarna taksa

Sredstva, ki se v skladu z zakonom o gasilstvu zagotavljajo od premij požarnih zavarovanj so strogo
namenska in z njimi razpolaga Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada RS. Ta v skladu z
dogovorjenim ključem z župani zbrana sredstva dodeli občinam. Eno od delovnih teles župana pa je
tudi Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, ki sredstva dodeljena naši občini razdeli
gasilskim organizacijam. Ker gre za strogo namenska sredstva jih odbor usmeri v opremljanje
gasilskih enot v skladu z letnim programom nabave opreme GZ MO Murska Sobota. Višina sredstev
je odvisna od vplačanih zavarovalnih premij v posameznih mesecih in letno. Ker se višina dodeljenih
sredstev za posamezno leto lahko le oceni so predvideni zneski prilivov v višini 56.000,00 € letno.

07031003

Cilj 3 SI-HU Rešujmo skupaj

Mestna občina Murska Sobota je v maju 2012, skupaj s partnerji iz Slovenije in Madžarske, pridobila
projekt Rešujmo skupaj. Stroški projekta v letu 2013 znašajo 1.029.700 €.
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12061001

Turistični center Fazanarija – energetski del

V letu 2012 so zaključena vzdrževalna dela na vrtini SOB-1 (življenjska doba se ji je povečala za
najmanj 50 let, energetski parametri so ohranjeni), končana dela na vrtini SOB-3g (odlični rezultati za
prihodnost MOMS na področju energetike), začeta so bila pripravljalna dela na vrtini SOB-4g, izdelan
je tudi projekt za zamenjavo toplovoda odpadne vode.
V proračunu za leto 2013 se sredstva planirajo za končanje izgradnje reinjekcijske vrtine SOB-4g
(vrtalna in zaključna dela), za izgradnjo Visitor centra ob vrtini SOB-3g in za zamenjavo toplovoda
odpadne vode. Projekt, ki se v višini 85 % sofinancira tudi s strani MGRT bo tako v tem
proračunskem letu končan.
Projekt bo v letu 2013 zaključen, potrebno bo le redno poročanje sofinancerju, ki pa ne bo imelo
finančnih posledic v proračunu. Predvidevamo, da bodo odlični rezultati projekta povečali zanimanje
pa vlaganjih v projekt TCF.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
12071000

Oskrba s toplotno energijo

V letu 2012 smo uspešno priključili objekte Kardoševe 4,6,8 in poslovno stavbo »Ajpes« na sistem
daljinskega ogrevanja, ki že odjemajo toploto iz toplotne postaje na Lendavski.
V letu 2013 planiramo sredstva za kritje izgube, ki bo JP Komunala d.o.o. na enoti »Daljinsko
ogrevanje« nastala v letu 2012, za naročilo študije o bodočem celovitem sistemu ogrevanja v MOMS
in za investicijsko vzdrževalna dela na Kogeneratorju, ki so potrebna po cca. 2000 obratovalnih urah
delovanja.
V prihodnjih letih pričakujemo povečana vlaganja v sistem daljinskega ogrevanja, natančne razmejitve
med vlaganjih s strani proračuna MOMS in drugih virov pa bo znano po izdelani »Študiji daljinskega
ogrevanja«
Rebalans:
V letu 2014 moramo posledično zaradi dotrajanih kotlovnic na območju »Mojstrske« in izvajanju
ukrepov iz Načrta kakovosti zraka pristopili k vzpostavitvi toplovoda. Zaradi pomanjkanja sredstev v
proračunu 2013, bomo izdelavo PGD in PZI (Faza 1) ter idejno zasnovo za ogrevanje celotnega mesta
Murska Sobota začeli s sprejetjem rebalansa proračuna.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13022000

Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Na investicijskem vzdrževanju lokalnih cest, se sredstva namenjajo za lokalne sanacije posedkov,
mrežastih razpok, za nadaljnje preplastitve nekaterih lokalnih cest, ki se postopoma izvajajo že nekaj
let, tako v posameznih naseljih in mestu M. Sobota, kot med naselji, oziroma med naselji in mestom.
Sredstva se namenjajo še za izvedbo nadomestnega mostu na LC Krog – brod na Muri ter za izvedbo
ukrepov za umirjanje prometa ter za investicijske nadzore ter za izdelavo projektnih dokumentacij za
izvedbo investicij v letu 2013 ter v kasnejših fazah, v skladu s predvidenimi investicijami po NRP
2013-2016.
Rebalans:
Predvideno je zmanjšanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, s tem, da se zamenjava
lesenega mostu na LC Krog – brod na Muri in preplastitev Ulice ob Potoku, v naselju Bakovci (zaradi
neurejenega vodovoda), prenašata v naslednje leto, istočasno pa se nekaj več sredstev namenja za
saniranje mrežastih razpok na cestah, ki jih je minula zima najbolj prizadela. Nekoliko manj sredstev
se namenja tudi za načrte in druge dokumentacije, ker se izdelava PZI za razširitev LC Nemčavci –
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Markišavci – Polana prenaša v naslednje leto, obenem pa se sredstva namenjajo za preprojektiranje
oziroma revizijo PZI za zamenjavo lesenega mostu na LC Krog – brod na Muri.

13022001

Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic

Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic zajema sanacije posedkov, mrežastih razpok, za nadaljnje
preplastitve mestnih ulic, kot so Kroška, Vrazova in še drugih, kot so: M. Kuzmiča, Štefana Kuzmiča,
Prešernova, Trstenjakova (nadaljevanje), Miklošičeva (nadaljevanje), Stara ulica itd...., nadalje za
ureditev nekaterih pločnikov (ob Mojstrski in Gregorčičevi ulici). Sredstva se namenjajo še za
izvedbo ukrepov za umirjanje prometa ter za investicijske nadzore ter za izdelavo projektnih
dokumentacij za izvedbo investicij v letu 2013 ter v kasnejših fazah, v skladu s predvidenimi
investicijami po NRP 2013-2016.
Rebalans:
Iz investicijskega vzdrževanja mestnih ulic se izloča ureditev pločnika z javno razsvetljavo ob
Mojstrski ulici, ker se ta investicija z rebalansom načrtuje na postavki »Prometna ureditev mesta«.

13022002

Investicijsko vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest

Na tej postavki so sredstva namenjajo za lokalne sanacije posedkov, mrežastih razpok, za nadaljnje
preplastitve nekaterih javnih poti v naseljih Rakičan, Satahovci, Černelavci, Krogu in Kupšincih, za
ureditev meteornih odvodenj v Rakičanu in Veščici ter za izvedbo ukrepov za umirjanje prometa ter za
investicijske nadzore ter v manjši meri tudi za izdelavo projektnih dokumentacij za izvedbo investicij
v letu 2013 ter v kasnejših letih.
Rebalans:
Sredstva na tej postavki se povečujejo in sicer zato, ker se precej več sredstev namenja za prepotrebne
sanacije mrežastih razpok na cestah, ki so bile s preteklo zimo najbolj prizadete (javna pot Veščica –
Črnske meje), nekoliko več sredstev se namenja tudi za ureditev meteorne odvodnje v Veščici in
obnovo stranskega kraka Slovenske ulice v Černelavcih ter odpravo »ozkega grla« v Liškovi ulici,
medtem, ko se predvidena preplastitev javne JP 770820 prenaša v naslednje leto.

13022003

Investicije v prometno ureditev mesta

V letu 2012 se še ni zaključil predviden nakup zemljišča za potrebe prometnih ureditev (kolesarska
steza, pločnik) ob krožišču na R1-232 – Noršinska- Markišavska, saj še vedno poteka razlastitveni
postopek,
zato se zadeva prenaša v leto 2013. Predvidena je tudi ureditev zemljišča za prometno povezavo na
območju Lendavske sever za potrebe gradnje stanovanjskih blokov “ Gomboc”, ki še tudi ni
zaključena.
Prav tako še ni zaključen postopek za pridobitev stavbne pravice za klančino za invalide in kolesarje
ter stopnice za pešce na območju novozgrajenega podvoza na Lendavski ulici, zato so v proračunu
2013 predvidena sredstva za te namene.
Drugi operativni odhodki so namenjeni za geodetske odmere, parcelacije, služnosti in druge stroške
investicij.
V letu 2013 so predvidena sredstva tudi še za nerealizirana sredstva za poplačilo obveznosti nastalih iz
naslova zadržanega zneska iz leta 2011 za ureditev krožišča na R1-232- Noršinska – Markišavska ter
za izvedbo investicije klančine za invalide in kolesarje ter stopnice za pešce na območju
novozgrajenega podvoza na Lendavski ulici. Za programe mestnih četrti so predvidena sredstva za
namene investicij po posameznih mestnih četrteh. Predvidene so ureditve po predlogu mestnih četrti .
V letu 2013 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za investicije mestnih četrti.
V naslednjih letih od 2014 do 2016 je predviden nakup zemljišč za potrebe ureditve Gregorčičeve
ulice z ureditvijo križišča oz. krožišča, za ureditev prometne povezave Lendavska – sever, za
prometno povezavo med BTC in Merkurjem, za ureditev pločnika in kolesarske steze ob R3-740,
Cankarjeva, Tišinska.
V letih 2014 do 2016 se bo nadaljevala ureditev Slovenske ulice in sicer pločnika, kolesarske steze,
ureditev ul. Arh. Novaka, ureditev pločnika in kolesarske steze ob R3-740 Cankarjeva, Tišinska ulica
in mostu čez razbremenilni kanal, prav tako se bo nadaljevala ureditev enosmernega prometa, ureditev
krožišč v centru mesta, predvsem krožišča med Grajsko – Slovensko – Lendavsko ulico in urejanje
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parkirišč, planirana je tudi ureditev Kocljeve ulice s krožiščem Slomškove in Kocljeve ul, dokončanje
ureditve krožišča na R1-232 – Noršinska – Markišavska, ureditev Gregorčičeve ulice z ureditvijo
križišč, kolesarske steze in pločnika, ureditev prometne povezave Lendavska – sever ter med BTC in
Merkurjem, nadaljevala pa se bodo tudi dela po programih mestnih četrti.
V letih 2014 do 2016 so predvidena sredstva za izvedbo nadzora nad investicijami, ki so planirana pod
zgornjo postavko novogradnje.
V letih 2014 do 2016 je predvidena novelacija projektne dokumentacije za ureditev ul. arh. Novaka,
izdelava projektne dokumentacije za ureditev pločnika, kolesarske steze ob R3-740 Cankarjeva,
Tišinska in mostu čez razbremenilni kanal, za ureditev enosmernega prometa, ureditev krožišč v
centru mesta in parkirišč, novelacijo proj. dokumentacije za ureditev Kocljeve ulice s krožiščem
Kocljeve – Slomškove ulice, za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo ter za
izvlečke iz proj. dokumentacija za fazno ureditev Slovenske ulice ter za programe mestnih četrti.
Sredstva za druge operativne odhodke so namenjena za geodetske odmere, parcelacije, služnosti in
druge stroške investicij.

Rebalans:
Planirana sredstva v letu 2013 so se zmanjšala in sicer za nakup zemljišča ter stroške za parcelacijo in
cenitve za ureditev prometne povezave na območju Lendavske sever za potrebe gradnje stanovanjskih
blokov“ Gomboc” zaradi pomanjkanja sredstev in se bodo realizirala v naslednjem letu.
Prav tako so se zmanjšala sredstva za poplačilo obveznosti nastalih iz naslova zadržanega zneska iz
leta 2011 za ureditev krožišča na R1-232- Noršinska – Markišavska, ker še ni zaključena primopredaja
objekta.
Sredstva za programe Mestnih četrti se nekoliko znižujejo in sicer na račun pridobitve zemljišč za
ureditev otroškega igrišča na Lendavski ulici (ta sredstva se z rebalansom zagotavljajo na drugi
proračunski postavki) ter zaradi ureditve pločnika in javne razsvetljave ob Mojstrski ulici, za katerega
se del obveznosti prenaša v naslednje leto, kot pred obremenitev. Na tej postavki se z rebalansom
planira celotna investicija ureditve pločnika in javne razsvetljave ob Mojstrski ulici in sicer v letih
2013 in 2014.

13022005

Dovozne ceste

Z izvedbo gramozirane dovozne ceste ob kolesarski stezi Murska Sobota-Markišavci bo Mestna
občina Murska Sobota omogočila lastnikom zemljišč dostop do gozda, saj jim je trenutno
onemogočen dostop. V letu 2013 se planira odkup zemljišč, izvedba pa v letu 2014.

Rebalans:
Z izvedbo gramozirane dovozne ceste ob kolesarski stezi Murska Sobota-Markišavci bo Mestna
občina Murska Sobota omogočila lastnikom zemljišč dostop do gozda, saj jim je trenutno
onemogočen dostop. V letu 2014 se planira odkup zemljišč, izvedba pa v letu 2015.

13022100

Investicije v prometno ureditev KS

Predlagana sredstva za novogradnje in nadzor so planirana za ureditev pločnika od Rakičana do
naselja Jezera v sklopu izvedbe toplovoda mimo naselja Jezera in izgradnje mostu Murska Sobota –
Markišavci.
Sredstva za nakup zemljišč in drugih operativnih odhodkov kot so geodetske odmere, parcelacije,
služnosti ter drugih stroškov investicij so predvidena za potrebe izgradnje pločnika ob Gajevi ulici,
pločnika od Rakičana do naselja Jezera in za ureditev mostov za kolesarje Černelavci – Polana ter M.
Sobota – Markišavci.
V letih 2014- 2016 je planirana ureditev krožišča R2-441-Gorička ulica, ureditev Gajeve ulice s
pločnikom in javno razsvetljavo, kolesarske steze ob R3-715 Markišavska cesta, ureditev pločnikov v
posameznih naseljih, sofinanciranje preplastitve ceste R3-715 Markišavska cesta, sofinanciranje
ureditve kolesarske poti Veščica – Gederovci, ureditev razsvetljave kolesarskih poti proti Veščici,
Bakovcih in Krogu,ureditev mostu za kolesarje na kolesarski stezi Černelavci-Polana in M. SobotaMarkišavci ter kolesarskih povezav med primestnimi naselji in povezavami s sosednjimi občinami.
Planirana so sredstva za nadzor nad izvedbo investicij, ki se bodo izvajala v letih 2014-2016.
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V letih 2014-2016 se bodo izdelovali predvsem projekti za ureditev krožišč in kolesarskih
povezav, tudi za kolesarsko pot med Bakovci in Dokležovjem in Bakovci ter Krogom, kjer so
se že pridobila zemljišča v sklopu izvedenih komasacij.
Sredstva za druge operativne odhodke so namenjena za geodetske odmere, parcelacije ter
druge stroške investicij.
Rebalans:
Delno so bila realizirana sredstva v letu 2013 za potrebe ureditve zemljišč za Gajevo ulico v
Černelavcih, ostale aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2014, zato so zmanjšana sredstva na postavki
nakupa zemljišč in drugih operativnih odhodkov, razlika sredstev se planira v letu 2014.

13029003 Urejanje cestnega prometa
13023000

Oglaševalni in usmerjevalni sistem

Sredstva v višini 60.000 EUR so namenjena izvedbi usmerjevalnega in obvestilnega sistema - za
označitev objektov javnih funkcij – I.faza. V tej fazi je predvidena postavitev 25 lokacij
usmerjevalnih tabel, kjer bo nameščenih cca 130 lamel obvestilnega značaja. Sredstva v višini 3.000
EUR so namenjena pripravi dopolnitev elaborata prometne signalizacije, ki je podlaga za samo
izvedbo (umestitev v prostor) usmerjevalnega in obvestilnega sistema.
V letu 2014 so sredstva v predvideni višini 51.000 EUR namenjena izvedbi II.faze usmerjevalnega in
obvestilnega sistema, ki zajema postavitev cca 76 lamel obvestilne signalizacije na predvidoma 17
lokacijah. Usmerjevalne table so predvidene za objekte javnih funkcij in večjih obrtnih, trgovskih in
drugih območij.
Sredstva v predvideni višini 50.000 EUR so namenjena izvedbi zadnje - III.faze usmerjevalnega in
obvestilnega sistema, ki zajema postavitev cca 41 lamel obvestilne signalizacije na predvidoma 19
lokacijah v mestu Murska Sobota in okolici, za preostale objekte javnih funkcij ali območij.

Z vloženim amandmajem v II. obravnavi so sredstva namenjena za izvedbo
usmerjevalnega in obvestilnega sistema za leto 2013 zmanjšana za 60.000 EUR.
Rebalans:
Projekt bo predvidoma realiziran v letu 2014 zato se z rebalansom sredstva znižajo in prenesejo v leto
2014.

13023001

Urejanje modrih con in prometnega režima

Ureditev modrih con bo težila k vzdrževanju in vzpostavitvi novih potrebnih modrih con ter potrebni
spremembi prometnih režimov na posameznih mestnih ulica in ulicah v primestnih naseljih. Izvedba
projekta se planira v letih 2013-2016.
Rebalans:
Planirana sredstva za postavitev prometne signalizacije za vodenje tovornega prometa v skladu s
sprejetim Odlokom o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota niso bila izkoriščena
in so se zmanjšala, saj Mestna občina Murska Sobota po številnih dopolnitvah vloge in sestankih s
predstavniki DRSC še ni pridobila soglasja za postavitev prometne signalizacije v varovalnem pasu
državnih cest na območju mesta Murska Sobota. Brez pridobljenega soglasja se ne more pristopiti k
realizaciji postavitve prometnih znakov.
Ureditev modrih con bo težila k vzdrževanju in vzpostavitvi novih potrebnih modrih con ter potrebni
spremembi prometnih režimov na posameznih mestnih ulica in ulicah v primestnih naseljih. Izvedba
projekta se planira v letih 2014-2017.

13023002

Mestni avtobus

Glede na pogodbo - Ureditev mestnega avtobusnega prometa v Mestni občini Murska Sobota je bil
prevoznik izbran na podlagi javnega razpisa, izvedenega po postopku zbiranja ponudb po predhodni
objavi. Javni mestni prevozi z mestnim avtobusom se izvajajo v skladu z voznim redom na določenih
avtobusnih linijah mesta Murska Sobota, za kar so predvidena finančna sredstva v letu 2013.
Zagotovljena so tudi potrebna finančna sredstva za vzdrževanje in gradnjo novih potrebnih avtobusnih
postajališč. Izvajanje projekta se bo nadaljevalo v letih 2014, 2015 in 2016.
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Rebalans:
Planira se nakup ekološko sprejemljivega avtobusa z namenom zmanjšanja PM10 delcev. Za nakup
načrtujemo sofinanciranje s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor iz sredstev Podnebnega
sklada. Planirana finančna sredstva na podkontu 4119-99 so se zmanjšala, saj ni prišlo do realizacije
druge linije mestnega avtobusa Sobočanec, za katero so bila predvidena sofinancerska sredstva s strani
države.
Zagotovljena so tudi potrebna finančna sredstva za vzdrževanje in gradnjo novih potrebnih avtobusnih
postajališč. Izvajanje projekta se bo nadaljevalo v letih 2014, 2015 in 2016.

13023003

Odprava arhitektonskih ovir za invalide

Sredstva so namenjena za odpravo arhitektonskih ovir na javnih površinah v sklopu projekta
»invalidom prijazna občina«.

13023005

Urejanje mirujočega prometa

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.
V proračunu za leto 2013 je predvidena ureditev parkirišča pri bolnišnici v Rakičanu in delna ureditev
plačljivega parkiranja v I. območju modrih con. V naslednji letih je predvidena vključitev parkirišča
pod knjižnico (49 parkirnih mest), ki je že v obratovanju in je delno že zasedeno, začasna ureditev
gramoziranega parkirišča med Slomškovo in Cankarjevo ulico ( ograditev s fiksnimi stebrički –
konfini ter nadaljnje urejanje modrih con.

Rebalans:
V letu 2014 se načrtuje asfaltiranje parkirišča pri bolnici z nadgradnjo parkirnega sistema, ureditev
kolesarnic, levo zavijalnega pasu in vzpostavitev sistema »parkiraj in pelji se«, s katerim se je MOMS
prijavila na razpis za sofinanciranje projekta z EU sredstvi in na njem uspela.

3029004 Cestna razsvetljava
13024000

Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave

Sredstva za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave so predvidena v največjem obsegu za izvedbo
racionalizacije - zmanjšane porabe električne energije na javni razsvetljavi, po projektu prenove javne
razsvetljave, kateri je bil izdelan v letu 2009 in za izvedbo katerega je MOMS uspela pridobiti tudi
državna sredstva v letih 2009 in 2010 ter v 2012, kot nepovratna sredstva. Nadalje se z načrti
razvojnih programov predvideva še osvetlitev nekaterih prehodov za pešce na državnih in občinskih
cestah ter za ureditev nekaterih javnih razsvetljav v ulicah, kjer te še ni ali je zastarela, oziroma
nameščena na drogove NNO (v mestu in v naseljih), za ureditev razsvetljave v soboškem parku ter v
manjši meri tudi za dokupe praznične razsvetljave.
Rebalans:
Nekoliko se znižujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave in sicer zaradi zamika
pričetka gradnje podvoza na Panonski ulici in s tem povezane javne razsvetljave v sklopu izgradnje letega (JR je v domeni občin).
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13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
13026001

Vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota

Ker spada izdelava same projektne dokumentacije kot tudi izgradnja vzhodne obvozne ceste mesta
Murska Sobota v državni projekt v letu 2013, kar bo financirala država RS (Ministrstvo za promet), so
planirana dodatna potrebna sofinancerska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Predvideno je
tudi potrebno sofinanciranje v letu 2013.
Rebalans:
Ker spada izdelava same projektne dokumentacije kot tudi izgradnja vzhodne obvozne ceste mesta
Murska Sobota v državni projekt v letu 2013, kar bo financirala država RS (Ministrstvo za promet), so
planirana dodatna potrebna sofinancerska sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Ker niso bila
potrebna finančna sredstva za sofinanciranje, se je vrednost postavke zmanjšala.

13026004

Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota

V letu 2013 se planira sofinanciranje investicije v višini 10.000 EUR.
Rebalans:
Planirana sofinancerska sredstva za izgradnje južne obvozne ceste niso bila potrebna, ker država ni še
pridobila gradbenega dovoljenja, zato se zmanjšujejo.
Z rebalansom pa se ohranijo planirana sredstva za druge operativne odhodke za namen sklepanja
služnostnih pogodb za prestavitve vodov gospodarske javne infrastrukture.

14 GOSPODARSTVO
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14021002

Razvojni center

Planiran je investicijski transfer za nakup opreme, ki je potrebna za delovanje razvojnega centra.

14021003

Tehnološki park MS

Sredstva so namenjena za manjša investicijska vlaganja na objektu, ki je lasti MOMS od leta 2014
naprej.

14031003

Druge promocijske aktivnosti občine

Rebalans:
Zaradi nižje realizacije prihodkov od predvidenih, niso bila oddan dela za izdelavo monografije.
Predvideva se podpis pogodb z izvajali, računi pa bodo zapadli v leto 2014. Tiskarska dela bi se v
celoti izvedla v leti 2014.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15021001

Center za ravnanje z odpadki Puconci

Nadaljuje se gradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci. V letu 2013 so predvidena sredstva za
poplačilo obveznosti za II. fazo izgradnje centra. Del sredstev je predviden tudi za pokrivanje
investicijskih stroškov. V investicijo so vključena tudi sredstva okoljske dajatve.
V naslednjih letih se bo nadaljevala gradnja II. faze izgradnje centra,kjer je mestna občina solastnik in
sofinancer tega centra.
Rebalans:
Povečala so se sredstva v letu 2013 za poplačilo obveznosti za II. fazo izgradnje centra, na podlagi
popravka izračuna višine sofinanciranja s strani občine Puconci.
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15022000

Vzdrževanje mešanega in meteornega sistem kanalizacije

Sredstva iz naslova drugih operativnih odhodkov so namenjena izplačilom odškodnin za služnost za
potrebe ukrepov na kanalizacijskem omrežju v Murski Soboti, kar pomeni nadaljevanje sklepanja
služnostnih pogodb iz leta 2011in nerešenih zadev iz leta 2012, ter izplačila odškodnin za služnost ob
izgradnji kanalizacije v naselju Pušča. Ostali operativni odhodki so načrtovani tudi za notarske in
druge stroške ter izvedbo katastra streh in utrjenih površin iz katerih se odvaja padavinska voda v
javno kanalizacijo. Prav tako so predvidena sredstva za nakup zemljišč za potrebe ukrepov na
kanalizacijskem omrežju v Murski Soboti.
Pri nakupu opreme je predvidena nabava diesel elektro agregata za vzdrževanje kanalizacijskega
omrežja.
Predvidena sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se
morajo porabiti v investicije oz. obnovo kanalizacijskega omrežja. Iz teh sredstev so tudi v letu 2013
predvidene delne ureditve kanalizacijskega omrežja v M. Soboti, na severnem in glavnem kolektorju
z nadaljnjim posnetkom tesnosti kanalizacije ter za izvedbo kanalizacijskega priključka v Nemčavcih
in za izdelavo projektne dokumentacije.Za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Pušča in
Kranjčeva ulica so predvidena sredstva za II. fazo investicije, v kolikor bodo zagotovljena sredstva iz
državnega proračuna in poplačilo zapadlih obveznosti za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju
Pušča I. faza.
Planirana so tudi sredstva za izvedbo nadzora za predvidene investicije.
V tej postavki so predvidena tudi sredstva za stroške v zvezi z obratovanjem ČN M. Sobota in za
pokrivanje izgube na kanalizacijskem omrežju v letu 2012.
Tudi v naslednjih letih so predvidena sredstva v sanacijo kanalizacijskega omrežja v M. Soboti in
Černelavcih in nadaljevanje gradnje kanalizacije do Rimske čarde ter na Pušči.
Rebalans:
Povečala so se sredstva v letu 2013 na post drugi operativni odhodki zaradi potrebnih sredstev za
stroške vodenja katastra in dajanje soglasij na kanalizacijskem omrežju.
Zmanjšala pa so se sredstva za nakup zemljišč, ker še niso zaključeni vsi predhodni postopki.
Sredstva za nakup elektro agregata so se zmanjšala na dejanske stroške.
Planirana sredstva za ureditev kanalizacijskega omrežja so se delno realizirala, zmanjšala so se
sredstva za nadaljevanje sanacij na kanalizacijskem omrežju v M. Soboti in Černelavcih in ureditve
projektne dokumentacije zaradi pomanjkanja sredstev.
Prav tako so se zmanjšala potrebna sredstva za pokrivanje izgube javnemu podjetju Komunala na
dejansko ugotovljeno izgubo.

15029003 Izboljšanje stanja okolja
15023000

Občinski program izboljšanja stanja okolja

V letih 2014-2016 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije izvedbe ukrepov v
skladu z Energetsko zasnovo občine ter za izvedbo ukrepov po Občinskem programu varstva okolja
in ureditev ekomeridiacije potoka Mokoš ( projektna dokumentacija in izvedba).

15023001

Ureditev Ciglenskih grab

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

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15041000

Vzdrževanje objektov, naprav in površin za urejanje voda

Z načrtom NRP je preko celotnega obdobja, v več fazah, predvidena ureditev zalednih voda v naseljih
Kupšinci, Veščica in Černelavci, ki zajema odkup potrebnih zemljišč, izvedbo in investicijski nadzor,
v skladu s projektom, ki kompleksno ureja ravnanje z vodami na območju, ki je omejeno z občinsko
mejo (občina Tišina), z Ledavo in razbremenilnim kanalom ter državno cesto M. Sobota – Gederovci.
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V letu 2009 je bila zgrajena 1. faza – Kupšinski odvodnik, v nadaljnjih letih pa bo potrebno predvsem
izvesti določene ukrepe na Malem Doblu in Severnem jarku (na področju k.o. Černelavci) za kar se
predvidevajo aktivnosti v letu 2013, potem ko le-te niso bile izvedene že v leti 2012, zaradi
varčevalnih ukrepov.
Rebalans:
V letu 2013 se predvidijo le najnujnejši ukrepi za izboljšanje pretočnosti struge M. Dobla, ureditev
dela severnega jarka ter razbremenjevanje M. Dobla v razbremenilni kanal pa se predvideva v letu
2014.

15041001

Ureditev območja reke Ledava

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16021000

Geodetske meritve

Geodetske meritve se zajemajo v sklope izvedenih investicij, ki so zajeti pri drugih postavkah, zato se
v to postavko običajno ne predvidevajo večja sredstva. V letu 2013 ne pričakujemo novih meritev,
zato sredstev ne predvidimo. V letih 2015 in 2016 se zagotovijo minimalna sredstva.

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.
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 vsako naslednje leto: 2014, 2015 in 2016 se predvidijo
stroški najema in za dodatno ažuriranje podatkov.
Rebalans:
Planirani znesek za 2013 se zmanjša za 4.570 €. Nadgradnje licenčnih računalniških programov
AutoCAD se ne bodo naročili.
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16029003 Prostorsko načrtovanje
16023000

Prostorsko načrtovanje

Na področju prostorskega načrtovanje se izdelujejo prostorski akti, ki zagotavljajo prostorski razvoj na
strateškem in izvedbenem nivoju, kar pomeni zagotovitev pravne podlage za gradnjo in druge ureditve
v prostoru. Akti s področja prostorskega načrtovanja se izvajajo praviloma skozi daljše časovno
obdobje, lahko tudi več let. V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju, ki nalaga občinam, da
izdelajo in sprejmejo nove strateške prostorske akte, se od leta 2007 izdeluje Občinski prostorski načrt
(OPN). V letu 2013 se predvideva plačilo preostalega dela predvidenih sredstev za ta projekt in pa
delni prenos še ne plačanih sredstev, ki so bila predvidena v letu 2012. Sredstva so zagotovljena tudi
za izdelavo Celovite presoje vplivov na okolje – CPVO za OPN, katero se mora izdelati po zahtevi
MOP. V letih 2014, 2015 in 2016 se predvideva za ta namen manjši obseg sredstev za morebitne nujne
spremembe in dopolnitve OPN-ja.
Posamezni pristojni nosilci urejanja prostora lahko k določenim prostorskim aktom , ki jih izdeluje
občina, podajo zahtevo za dodatne prostorske strokovne podlage, zato je tudi za ta namen predviden
določen znesek. Iz dosedanje prakse se vidi, da so zahteve posameznih resorjev čedalje večje, zato se v
letih 2014, 2015 in 2016 tudi za ta dela zagotovijo sredstva.
V letu 2008 je bila sklenjena pogodba za izdelavo OPPN za vzhodno obvozno cesto s CPVO. Projekt
zaradi dodatnih zahtev nosilcev urejanja prostora še ni zaključen saj so se morale naročiti tudi dodatne
strokovne podlage. Po predvidevanjih se bo prostorski akt zaključil v letu 2013 zato bo tudi preostali
del plačil zapadel v leto 2013. V postopku izdelave je tudi prostorski akt - OPPN za stanovanjsko
gradnjo na območju Opleter v Veščici in Černelavcih ter OPPN za novo avtobusno postajo. Ker
postopki še niso zaključeni, še niso bili izstavljeni vsi računi, zato te preostale zneske prenesemo v leto
2013. Manjša sredstva so predvidena še za morebitne nujne spremembe veljavnih prostorskih aktov.
Za druge prostorske akte, ki so v izdelavi občina nima predvidenih dodatnih sredstev, saj jih
financirajo investitorji oz. pobudniki.
Predvideva se tudi izdelava novih Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) na območju
MOMS vendar se za ta namen predvidijo minimalna sredstva. 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 za okolje in prostor pri izdelavi posameznega
prostorskega načrta. Ker je po dosedanji praksi postopek izdelave aktov in sprejemanja lahko daljši,
lahko tudi več let, predvidevamo tudi v letih 2014, 2015 in 2016 dodatna sredstva za nadaljevanje in
dokončanje aktov, lahko pa tudi začetek novih.
Manjša sredstva so predvidena tudi za oglaševanje javnih vabil na javne obravnave, ki se morajo
izvesti v okviru javnih razgrnitev prostorskih aktov. V nadaljnjih letih 2014, 2015 in 2016 se
zagotovijo sredstva tudi za te storitve.
Rebalans:
Planirani znesek za leto 2013 se nekoliko zmanjša, saj ni realno pričakovati, da se bodo lahko začeli
izdelovati nekateri novi občinski podrobni prostorski načrti oz. prostorske strokovne podlage, ki so
vezane na sprejeti OPN.

16039001 Oskrba z vodo
16031000

Investicije v vodovodno omrežje

V tej investicijski postavki so v letu 2013 predvidena sredstva za rekonstrukcijo vodovodnega
omrežja v Cankarjevi ulici, ulici Št. Kovača ( med ul. Mikloša Kuzmiča in Šolskim naseljem),
vodovodnega omrežja v Prešernovi ulici in Ivanocijevem naselju ter za rekonstrukcijo vodovodnega
omrežja v Krogu.
V letih 2014-2016 se bo izvedlo dokončanje rekonstrukcije vodovodnega omrežja v naselju
Markišavci, Bakovci in Krog, v mestu M. Sobota se bo izvajala rekonstrukcija na vodovodnem
omrežju v Slomškovi ulici, v Naselju ljudske pravice, Ul. ob kanalu, Zeleni ulici, v rondoju
Slovenska-Lendavska-Grajska in v Jakobovem naselju. Planirana so tudi rekonstrukcije vozlišč v
mestu M. Sobota in v nekaterih naseljih.
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Rebalans:
Planirana sredstva v letu 2013 za rekonstrukcije in nadzor so se zmanjšala zaradi pomanjkanja
investicijskih sredstev, tako, da je planirana le rekonstrukcija vodovoda na Plečnikovi ulici v Krogu.
Povečala pa so se sredstva za pokrivanje izgube javnemu podjetju Vodovod, saj je dejanska izguba
višja od planirane ter sredstva za pokrivanje stroškov katastra in stroškov soglasij ter dovoljenj, ki jih
prav tako izkazuje javno podjetje Vodovod.
Ostale rekonstrukcije predvidene v letu 2013 so planirane za izvedbo v letu 2014.

16031001

Hidrantno omrežje

V letih 2013 so planirana sredstva za vzdrževanje hidrantnega omrežja na vodovodnem sistemu
MOMS.
Tudi v letih 2014-2016 so planirana sredstva za vzdrževanje hidrantnega omrežja na vodovodnem
sistemu MOMS.

16031002

EU Projekt Murman SI-AT 2007-2013, 3JR

Namen projekta je prispevati k čezmejnemu (CB) ohranjanju vodnih virov, tal in zemlje ter promocija
njihove trajnostne rabe, tudi z vidika ocene dolgoročnih trendov posameznih parametrov podnebnih
sprememb. Projekt bo prispeval k ohranjanju vodnih virov in ohranjanju okolja.
Glavni cilj projekta je prispevati k trajnostnemu in uravnoteženemu razvoju količine in kakovosti
podzemne vode v čezmejni regiji Murtal z varovanjem in aktiviranjem regionalnih vodnih virov, tal in
prostora na področju celovitih okoljskih zadev ter izboljšanjem čezmejnega sodelovanja na lokalni in
regionalni ravni.
Posebni cilj projekta je izboljšati kakovost življenja in povezav med mestnimi in podeželskimi
območji v čezmejnih regijah na ravni NUTS 3: »Podravski«, »Pomurski«, »Oststeiermark« in »Westund Südsteiermark«, kjer glavni vir pitne vode zagotavlja podzemna voda iz porečja Mure in Drave.
Skupni namen projekta je zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo in dobro stanje podzemne vode kot
vira pitne vode v čezmejni regiji do leta 2015, ob upoštevanju okvirne direktive EU o vodi in direktive
o pitni vodi.
Mestna občini Murska Sobota (MOMS) bo v projektu sodelovali kot partnerj, posebej aktivno pa bo
vključena pri zagotavljanju podatkov in informacij vsem zainteresiranim stranem, vključenim v
projekt, in zainteresiranim stranem, ki so na podlagi zakonodaje vključene v upravljanje sistema na
vodnem področju Mestne občine Murske Sobote in Murske kotline, s katerimi razpolaga. V sklopu
projekta bo MOMS sodelovala pri pripravi in izvedbi raziskav oz. študij znotraj projekta ter pri
delavnicah in srečanjih v okviru projekta in na voljo ji bodo vse informacije in podatki pridobljeni s
projektom.

16031003

Vodooskrba Pomurja - sistem B

V postavki drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za sklepanje služnostnih pogodb ter
plačilo odškodnin, parcelacije ter za notarske in druge stroške na vodovodnem omrežju. Predvidena pa
so tudi sredstva za investicijske stroške za izvedbo vodooskrbe Pomurja in sicer kot plačilo računov
občini nosilki projekta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16032000

Investicija v mestno pokopališče

V letu 2013 so predvidena sredstva za nadaljnje urejanje mestnega pokopališča in za pokrivanje
izgube javnemu podjetju iz pokopališke dejavnosti.
Tudi v letih 2014-2016 so predvidena sredstva za nadaljnje urejanje mestnega pokopališča.
Rebalans:
Povečala so se sredstva v letu 2013 na post drugi operativni odhodki zaradi potrebnih sredstev za
stroške vodenja katastra za pokopališko dejavnost.
Planirana sredstva za investicije so se zmanjšala, saj se zaradi pomanjkanja sredstev ne bodo
realizirala, sredstva za pokrivanje izgube pa so se zmanjšala na dejanska. Prav tako predvidena
sredstva za pogrebne govore.
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16032001

Investicije v primestna pokopališča

Sredstva v letu 2013 so namenjena za sofinanciranje mrliške vežice v Markišavcih.
V naslednjih letih pa so predvidena sredstva za potrebe mrliških vežic po posameznih KS.
Rebalans:
Planirana sredstva v letu 2013 so se zmanjšala, saj se zaradi pomanjkanja sredstev MOMS in KS ne
bodo realizirala investicijska sredstva namenjena za sofinanciranje mrliške vežice v Markišavcih.
Prav tako so se zmanjšala predvidena sredstva za pogrebne govore.
Investicija se bo izvajala v naslednjih letih.

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 ter za nekatere nadomestne zasaditve dreves, predvsem izven parka. Višina
sredstev je določena v odvisnosti od predloženih ukrepov vzdrževanja izvajalca javne službe,
prilagojenih proračunskim zmožnostim financiranja.

16033002

Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo

Na tej postavki se namenjajo sredstva za tekoče vzdrževanje otroških igrišč, kot površin za rekreacijo,
na podlagi programa ukrepov, ki ga je pripravil vzdrževale oziroma izvajalec javne gospodarske
službe, v skladu z zmožnostmi proračuna.

16033003

Drugi objekti za rekreacijo

V letu 2013 so predvidena sredstva za pokrivanje izgube pri obratovanju kopališča in drsališča (
strošek elektrike) v M. Soboti iz leta 2012.
Rebalans:
Povečala so se sredstva v letu 2013 na tej postavki zaradi večje izkazane izgube na kopališču od
predvidene.
Dodatno se planirajo sredstva za postavitev drsališča v mestnem središču.

16033006 - Turistični rekreacijski center Fazanarija - center za nordijsko hojo in atletiko
Sredstva v višini 5000 EUR so namenjena za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo Centra za
nordijsko hojo in atletiko in za pokrivanje stroškov, povezanih z dokončanjem prenosa stavbnih
zemljišč na Mestno občino Murska Sobota. Gre za območje ob Razlagovi ulici (ob teniških igriščih),
vodovarstveno območje, velikosti 8,08 ha, ki ga občina lahko pridobi neodplačno od Republike
Slovenije, na podlagi predpisov o vzpodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Postopek prenosa
zemljišč je v sklepni fazi.

Sredstva v višini 30.000 v letu 2014 so namenjena izvedbi objektov Centra za nordijsko hojo
in atletiko na območju Fazanerije. Predvideni so manjši objekti z načinom postavitve brez
večjih gradbenih del, namenjeni vadbenim, rekreacijskim in drugim športnim dejavnostim.
Sredstva v višini 15.000 EUR v letu 2015 so namenjena dokončanju izvedbe Centra za
nordijsko hojo in atletiko.
Sredstva v letu 2016 so namenjena tekočemu vzdrževanju in obnovitvam objektov v okviru
Centra za nordijsko hojo in atletiko.
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16052000
Delovanje občinskega stanovanjskega sklada
Sredstva so namenjena za nabavo osnovnih sredstev potrebnih na delovanje stanovanjskega
sklada.
Rebalans:
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Z rebalansom se poveča investicijski transfer za 10.245 EUR in sicer v višini 10.000 EUR za
investicijsko vzdrževanje stanovanj in v višini 245 EUR za nakup opreme za delovanje
stanovanjskega sklada.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
17021000 Zdravstveni dom Murska Sobota
V letu 2014 se planira sofinanciranje izgradnje dvigala za dostop do zdravstvenih prostorov za
invalide, starejše in druge težje gibljive osebe.
Rebalans:
Ustanoviteljice Zdravstvenega doma Murska Sobota so na Ministrstvo za zdravje prijavile investicijo
nabava ultrazvočnega aparata za Zdravstveni dom Murska Sobota. Ministrstvo za zdravje je
financiranje ultrazvočnega aparata v celoti odobrilo, razen zneska za DDV. Višina deleža plačila DDV
posamezne občine je bila določena v skladu z deležem prebivalstva posamezne občine, kot je bil
dogovorjen v še nesprejetem Odloku o ustanovitvi Zdravstvenega doma Murska Sobota. Znesek za
našo občino predstavlja sredstva v višini 3.421,00 EUR. Ker je bila višina sofinanciranja investicije
bila določena glede na indeks razvojne ogroženosti posamezne občine prijaviteljice, je bila
prijaviteljica občina Rogašovci, ki je bila upravičena do 100% sofinanciranja neto vrednosti
investicije.

17021001

Energetska sanacija objektov Zdravstvenega doma Murska Sobota v
Murski Soboti

Rebalans:
Uspešno smo se prijavili na javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol,
vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6 razvojne prioritete »Trajnostna raba
energije«, 1 prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije št. 10/2013, dne 1.2.2013. Izvedla se bo energetska sanacija 5. objektov
Zdravstvenega doma MS v Murski Soboti. Objekt medicine dela se ne bo saniral, ker ima že
zamenjana okna, objekt pa je pod spomeniškim varstvom. Energetska sanacija zajema zamenjavo
stavbnega pohištva, izolacijo zunanjih sten, stropov in kleti (če obstajajo). Pričakuje se sofinanciranje
tudi ostalih občin solastnic objekta. Sklep o sofinanciranju v višini 426.610 EUR smo prejeli dne
25.10.2013.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18029002 Premična kulturna dediščina
18022000 Pomurski muzej Murska Sobota
Načrtovano je dokončanje že začete prenove prostora v pritličju zahodnega trakta gradu za potrebe
muzejske trgovine in recepcije. Do končne ureditve teh prostorov je namreč še potrebna izvedba
naslednjih investicijskih del: kleparska dela, steklena vrata med kapelo in recepcijo, masivna vrata iz
recepcije na zahodno teraso, slikopleskarska dela, keramičarska in pečarska dela ter tlakovanje
dohodne poti do vrat. Del sredstev je predviden tudi za nakup manjkajoče opreme.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18031000

Sofinanciranje delovanja –PIŠK

Planirana investicijska sredstva so namenjena za nakup knjižnega gradiva v letih 2012-2015 in sicer v
letnem znesku 10.000,00 EUR.
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Rebalans:
Z županovim sklepom je že tekom leta bila izvedena prerazporeditev sredstev v višini 7.000,00 EUR.
Prerazporeditev je bila izvedena zaradi prijave PIŠK na razpis za sofinanciranje nakupa računalniške
in komunikacijske opreme..

18039002 Umetniški programi
18032000

Zavod za kulturo, turizem in šport

Pod postavko investicijski transferi je predvidena izvedba zamenjave dotrajane peči v gradu za potrebe
ogrevanja grajske dvorane in drugih investicij, skladno z načrtom razvojnih programov za obdobje
2012-2015.
Rebalans:
Znižan je konto investicijski transferi, izvedene so bile namreč nujne investicije, medtem ko se zaradi
pomanjkanja sredstev za izvedbo celovite rešitve ogrevanja objekta gradu trenutno k investiciji ne
pristopi.

18039005 Drugi programi v kulturi
18035000

Grad Murska Sobota

Predvidena so investicijsko vzdrževalna dela.

18035001

Gledališče Park

Izveden je bil javni razpis za sanacijo sistema centralnega ogrevanja na Gledališču Park Murska
Sobota. Ker se je prijavil samo en ponudnik in je ponudba občutno presegala predvidena sredstva,smo
se odločili za spremembo projektov in ponovitev razpisa. Pričakujemo, da bo nov koncept omogočil
cenejšo izvedbo sanacije,ki bo predvidoma le nekoliko dražja od razpoložljive bančne garancije za
odpravo pomanjkljivosti.
Rebalans:
Izvedena je bila sanacija centralnega ogrevanja v vrednosti 90.671,64 EUR in unovčena bančna
garancija v vrednosti 74.097,00 EUR. Predvidena je še izvedba indukcijske zanke za potrebe oseb z
motnjami sluha.

18035002

Ostali programi v kulturi

Predvidena so sredstva za sofinanciranje investicij v opremo in objekte za potrebe neprofitnih
organizacij na področju kulture, ki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. Proračunska postavka
je predvidena v višini, ki je za 10 % znižana od višine proračunske postavke v letu 2012.
Rebalans:
Celotna proračunska postavka je znižana skladno z
dodeljenimi sredstvi prijaviteljem na javni razpis.

izvedenimi postopki javnega razpisa ter

18035003
Dvorec Rakičan
Od leta 2014 so predvidena investicijsko vzdrževalna dela.
18035006

Galerija Murska Sobota

Na kontu investicijski transferi pa 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. Predvidena sredstva za nakup umetniških del,
skladno z ustanoviteljskimi deleži predstavljajo 76 % vrednosti nakupa umetniških del v letu 2013.
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18035008

Interventna sredstva na področju kulture

Interventna sredstva na področju kulture v letu 2013 niso predvidena, v naslednjih letih pa naletni
ravni v višini 10.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za zagotavljanje sofinanciranja investicij, ki jih
kulturne organizacije prijavljajo na državne razpise in je potrebno zagotavljanje 50% lokalnega deleža.
Prav tako se bodo ta sredstva namenjala za morebitna nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela, ki
so nujna zaradi odločb inšpekcijskih služb ali nujne obnove na premoženju Mestne občine Murska
Sobota na področju kulture.

18035011

Kulturna obeležja

V proračun za leto 2013 se prenašajo sredstva, ki so namenjena izdelavi, postavitvi ter izvedbenim
stroškom ob postavitvi obeležja v spomin židovski skupnosti v Murski Soboti. Sredstva za postavitev
so bila odobrena že z rebalansom proračuna za leto 2012. Sklenitev pogodbe o izvedbi je predvidena
konec leta 2012. Obeležje je delo akademskega slikarja Ignaca Medena in bo postavljeno na mestu,
kjer je v preteklosti stala sinagoga (Lendavska ulica). Planirano je tudi sofinanciranje postavitve
judovskega spominskega obeležja v višini 2.400 EUR.
Rebalans:
Vrednost proračunske postavke se z rebalansom ne spreminja. Ker je akademski slikar Ignac Meden
odstopil od projekta, prvotno predvideno judovsko obeležje ne bo postavljeno, ampak bo izvedena
postavitev spominskega obeležja judovski skupnosti. Iz navedenega razloga so z rebalansom vneseni
ustrezni novi konti.

18035012

Kipi in spominske plošče

Predvidena je postavitev spominskega obeležja padlim v vojni za Slovenijo.
Rebalans:
Vrednost proračunske postavke se z rebalansom ne spreminja. Ker ob pripravi proračuna niso bile
znane podrobnosti izvedbe postavitve spominskega obeležja, so z rebalansom vneseni ustrezni novi
konti.

18059001 Programi športa
18051000

Stadion Fazanarija

Sredstva v letu 2013 so namenjena za nabavo ozvočenja, v letu 2014 pa za postavitev reflektorjev, če
bo za to obstajala potreba.

18051011

Turistični center Fazanarija – bazenski kompleks

V letu 2012 nismo končali investicije v zamenjavo filtrirnega sistema. Vsi razpisni postopki so še
vedno v postopkih pregleda državne revizijske komisije. S to investicijo je vezana tudi investicija v
kompenzacijsko/retenzijski bazen, za katerega pa bo še v letu 2012 končana vsa dokumentacijo za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
V letu 2013 pričakujemo, da bomo z najetim namenskim kreditom končali investicijo še pred kopalno
sezono, enako velja za izgradnjo kompenzacijsko retenzijskega bazena, s katerim bomo privarčevali
cca. ½ vode za pripravo kopalne vode. Investiciji bosta prispevali k boljši kopalni vodi in nižji izgubi
v JP Komunala d.o.o. na enoti »Kopališče«.
V prihodnje bodo potrebna večja vlaganja v obnovo bazenov, tako v samo »školjko bazena« kot v
hidravliko bazenov v skladu s tehnološkim napredkom. Tako bodo izgube priprave kopalne vode
nižje, bazenski kompleks pa bo postal bolj privlačen za uporabnike.

18051009

Ureditev nogometnega igrišča na Pušči

Rebalans:
Nogometno igrišče na Pušči je bilo izgrajeno leta 2008. Takrat je bila urejena igralna površina z
ograjo. Projekt je bil financiran s strani Fundacije za šport v višini 24.100 EUR, medtem, ko so stroški
gradbenih del znašali 83.073,62 EUR. V letih 2014-2016 se predvideva nadaljevanje izgradnje
manjkajoče infrastrukture, v skladu z zahtevami nogometne zveze. Cilj je izpolniti pogoje za
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registracijo igrišča, kar bi omogočalo igranje tekem na domačem igrišču. Zaradi sorazmerno visokega
zneska se investicija predvideva v treh fazah. Prav tako se pričakuje sofinanciranje Fundacije za šport,
ki pa je zaradi vrednosti investicije lahko največ 30% neto vrednosti.

18051014

Atletski stadion OŠ I. – sanacija

Rebalans:
Nujna je sanacija tekalne površine na atletskem stadionu pri OŠ I. Projekt je bil lani prijavljen za
sofinanciranje s strani Fundacije za šport vendar žal nismo bili uspešni. Letos bomo prijavo ponovili.
Izvedba investicije je predvidena v letu 2014. Ker investicija ne presega 62.500 EUR neto vrednosti
del,je možno kandidirati za 50% sofinanciranje.

18059002 Programi za mladino
18052000

Mladinski informativni in kulturni klub

Planiran je investicijski transfer za nakup opreme

19 IZOBRAŽEVANJE
19029001 Vrtci
19021002

Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Sredstva so namenjena za razna investicijsko vzdrževalna dela (sanacija igral, ureditev igrišč, delna
zamenjava oken, popravilo strešne kritine…).

19021004

Novogradnja objekta Vrtca Murska Sobota – enota Gozdiček

Celoten projekt se vodi na novi postavki. V letu 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija. V letu
2013 bo izvedeno javno naročilo, projekt pa bo dokončan v letu 2014. Ker je država v proračunu za
leto 2012 sofinancerska sredstva iz naslova 6. Razpisa sredstev Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov prenesla v leti 2013 in 2014, se tudi dinamika izvedbe investicije
prilagaja predvidenim finančnim virom.
Rebalans:

Mestna občina se je s projektom 31.12.2012 prijavila na Javni poziv MGRT za predložitev
vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-20.
Sklep o sofinanciranju projekta v višini 1.239.808,49 EUR je Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo izdalo 22.3.2013, prejeli smo ga 9.4.2013. Pogodba o sofinanciranju pa
je bila podpisana 12.6.2013.
Projektno dokumentacijo je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., ki bo opravljal tudi strokovni
nadzor. Varnostni načrt gradbišča je izdelal Balvept d.o.o., ki bo opravljal tudi delo
koordinatorja za varstvo pri delu na gradbišču.
Vrtine za toplotne črpalke je izvedla Geovrtina d.o.o.. Ta dela,ki sicer spadajo med strojne
napeljave so bila ločeno oddana,saj je potrebno pridobiti še vodno dovoljenje od Ministrstva
za kmetijstvo in okolje.
Glavni izvajalec gradbenih del pa je podjetje Riko d.o.o. s svojimi podizvajalci. Pogodbena
vrednost del znaša 2.239.170,37 EUR. Pogodba je bila podpisana 1.10.2013.
Ocenjena vrednost projekta po izvedenih javnih naročilih je 2.466.209,45 EUR. Potrebno bo
še oddati naročilo opreme, ki je ocenjena na 150.000 EUR, kar pomeni, da je možno še
manjše odstopanje od tega zneska. Upamo, da v smer zmanjšanja končne vrednosti projekta.
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Izvajalec
Geovrtina d.o.o.
Riko d.o.o.

Št.pogodbe
Vrsta del
13/2013 Gradbena dela
21/2013 Gradbena dela
Koordinator za
Balvept d.o.o.
15-2013 varnost
Projektivni biro Lazar d.o.o.
9/2013 Strokovni nadzor
Projektivni biro Lazar d.o.o.
36/2012 PZI
Balvept d.o.o.
7/2013 Varnostni načrt
Dadotisk, Vlado Plantarič
s.p.
2013/363 Gradbiščna tabla
Skupaj

Vrednost
11.980,40 €
2.239.170,37 €
1.952,00 €
24.156,00 €
23.640,00 €
427,00 €
561,20 €
2.301.886,97 €

PODATKI O OBJEKTU
Objekt bo visokoenergetsko varčen (poraba toplote do 35kW/m²). Predvidena skupna
površina novega objekta je 1.636 m², od tega bo 1.161 m² novogradnje in 475 m² prenovljenih
površin. Skupno je predvidenih 11 oddelkov, ki se delijo na 6 oddelkov II. starostnega
obdobja, 4 oddelki prvega starostnega obdobja in 1 razvojni oddelek. Kapaciteta vrtca se bo iz
172 otrok povečala na 200 otrok in bo izpolnjeval vse predpisane standarde in normative v
zvezi z zahtevano igralno površino na otroka, ob maksimalnem številu otrok v oddelku.
19021005

Energetska sanacija enot vrtca MS

Predvidena je izdelava energetskih pregledov, ki nam bodo dali podatke o stanju objektov, plan
ukrepov sanacije in seveda oceno stroškov sanacije posameznih objektov. Potrebno bo tudi upoštevati
trenutne nestabilne razmere na področju spreminjanja normativov pri izvajalcih vzgojno varstvenih
programov otroškega varstva. Največja neznanka je objekt na Talanyijevi ulici,ki je nujen energetske
prenove, postavlja se pa vprašanje ali je potrebno tudi povečati igralnice, ker se spremembo vlade
spreminjajo tudi stališča do normativov števila otrok v oddelku, kar pa posledično vpliva na
razpoložljivo igralno površino na otroka v oddelku.

Rebalans:
Uspešno smo se prijavili na javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo
osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6 razvojne
prioritete »Trajnostna raba energije«, 1 prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih
stavb«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013, dne 1.2.2013. Izvedla se
bo energetska sanacija 5. Enot Vrtca Murska Sobota. Energetska sanacija zajema zamenjavo
stavbnega pohištva, izolacijo zunanjih sten, stropov in kleti (če obstajajo). Sklep o
sofinanciranju projekta v višini 420.666 EUR smo prejeli dne 25.10.2013.

19039001 Osnovno šolstvo
19031006

Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Sredstva so namenjena za obnovo strehe na OŠ Bakovci in OŠ IV., ki se izvede v sklopu oddaje
služnosti za postavitev fotovoltaičnih panelov na strehah teh dveh šol v ocenjenem znesku 110.000
EUR. Razlika pa je namenjena za vzdrževalna dela na posameznih šolah med letom, ki se zaradi
starosti objektov redno pojavljajo. Potrebna so vlaganja na OŠ Bakovci v sanacijo razpok v stenah
sanitarij in zamenjavo kotlovnice ter zamenjavo kotlovnice na OŠ II.

19031009

Interventna investicijsko vzdrževalna dela OŠ

Postavka je namenjena za interventna vzdrževalna dela na podlagi odločb inšpekcijskih služb ter za
nujno potrebna popravila in vzdrževanja za nemoteno delovanje pouka ter varnost učencev.
Rebalans:
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Postavka se je zvišala, saj morajo vse šole zaradi spremembe zakonodaje opraviti meritve električnih
inštalacij in preseliti hidrante na javno površino. V začetku leta je bila sanirana in izolirna streha na
jedilnici OŠ I MS.

19031010

OŠ I. Murska Sobota SPTE - 1. in 2. faza

Projekt se je začel v drugi polovici leta in bodo nekateri računi zapadli v leto 2013. Zamenjana sta dva
kolta na ELKO (eden moči 1.000 kW, drugi pa 500 kW) s kotlom na lesno biomaso moči 500 kW in
tremi kotli na zemeljski plin moči 3 x 100 kW. Pričakujemo letni prihranek pri stroških ogrevanja v
višini najmanj 40.000 EUR. Investicija je bila sofinancirana iz naslova sredstev po 21. členu ZFO v
višini 59.645 EUR. Prijavili smo se pa tudi na Petrolov razpis, kjer pričakujemo, v primeru uspešne
prijave, sofinanciranje v višini 139.702 EUR. Projekt je usklajen z dejansko višino plačil v letu 2012
in je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja do odprave pomanjkljivosti na tehničnem pregledu pa
izvajalec ne sme izstaviti računa za zadnjih 20 % pogodbene vrednosti.
Investicija je bila sofinancirana iz naslova sredstev 23. Člena ZFO v višini 59.645 EUR in iz naslova
razpisa firme Petrol d.d. v višini 125.761,91 EUR.

19031012

Energetska sanacija OŠ II.

Predvidena je izdelava razširjenega energetskega pregleda.
Rebalans:
Predvidena je izdelava razširjenega energetskega pregleda. V prihodnosti bo potrebno posodobiti
kotlovnico in zamenjati energent ELKO z zemeljskim plinom.

19031013

Energetska sanacija OŠ III. in OŠ IV.

Projekt predvideva celovito sanacijo objekta OŠ III. in OŠ IV., ki zajema toplotno izolacijo fasade,
zamenjavo stavbnega pohištva, zamenjavo klimatov v športni dvorani in vgradnjo mikro plinske
kogeneracije. Projekt je bil prijavljen na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor in se bo
izvajal le v primeru uspešne prijave, saj je sicer finančno breme za občino preveliko in bomo morali
začetek projekta preložiti v neke finančno in gospodarsko lepše čase v naši občini in državi.
Realizacija je zaradi neuspešne prijave na razpis zamaknjena v letu 2014 in se bo izvajala le v primeru
zagotovitve sofinanciranja iz zunanjih virov.
Rebalans:

Energetska sanacija se umika iz načrta razvojnih programov, ker ni vidnega vira za
financiranje. Prednost se daje drugim objektom, ki še niso bili sanirani in so energetsko veliko
bolj potratni.
19031014
Energetska sanacija OŠ Bakovci
Predvidena je izdelava razširjenega energetskega pregleda.
Rebalans:
Predvidena je izdelava razširjenega energetskega pregleda. Predvideva se sanacija kotlovnice
in prehod na nov, cenejši energent – lesno biomaso.
19059001 Izobraževanje odraslih
19051001

RIS Dvorec Rakičan

Sredstva so predvidena za manjše investicije med letom v zamenjavo dotrajane opreme.
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20 SOCIALNO VARSTVO
20049002 Socialno varstvo invalidov
20042003

Investicije na področju invalidskega zdravstva po akcijskem načrtu

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo stranišča za invalide in prostora za previjanje
dojenčkov v središču mesta v višini 9.000,00 EUR in nabava tiskalnika za društvo slepih in
slabovidnih.
V letu 2014 se planira izvedba gradbenih del pri izgradnji stranišč za invalide in prostora za previjanje
dojenčkov v središču mesta s strokovnim nadzorom. Vrednost predvidene investicije je 82.000,00
EUR. V letu 2015 in 2016 se predvideva izgradnja dvigal za dostop do občinskih prostorov in
prostorov Muzeja v Murski Soboti za invalide, starejše in druge težje gibljive osebe.
Rebalans:
Sredstva na tej postavki so se znižala zaradi tega, ker je plačilo stroškov izgradnje sanitarij bilo
plačano v okviru postavke 13023004 Odprava arhitektonskih ovir.
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5000 GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16061000

Urejanje zemljišč s komunalno infrastrukturo

Načrtovana sredstva na tej proračunski postavki so namenjena urejanju zemljišč s komunalno opremo
in sicer asfaltiranju dela Ledavske ul. v Černelavcih in urejanju kolesarskega prometa v MOMS (
počivališča za kolesarje), ter vzdrževanju in urejanju 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 .
Tudi v letih 2014-2016 se načrtujejo sredstva za opremljanje zemljišč s komunalno opremo na tistih
območjih za katera so že sprejeti prostorsko izvedbeni akti. Takšni območji sta obrtno-servisna cona
Turopolje I in proizvodno servisna cona ob Noršinski cesti v Murski Soboti, ki sta se v preteklih letih
že urejevali, zato je potrebno v naslednjih letih načrtovati sredstva za nadaljevanje opremljanja teh
območij, ki bodo ob aktiviranju novega območja Transportno logističnega in transportnega centra
Murska Sobota zagotavljala razvoj obrtno-proizvodnih dejavnosti.
Rebalans:
Z rebalansom so se sredstva na tej proračunski postavki zmanjšala iz razloga, ker ne bo izvedeno
počivališče za kolesarje v Veščici, na drugi strani pa so se nekoliko zvišala sredstva na kontu drugi
operativno odhodki za izvedbo komunalnih priključkov in urejanje zemljišč v last MOMS.

16061001

Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno
opremo

Sredstva so namenjena izdelavi projektno – tehnične dokumentacije za izvedbo komunalne opreme na
območjih kjer so že sprejeti prostorsko izvedbeni akti ter izdelavi programov opremljanja zemljišč s
komunalno opremo in izdelavi meril za odmero komunalnega prispevka na teh območji
V letih 2014-2016 so načrtovana sredstva za izdelavo projektno-tehnične dokumentacije za izgradnjo
komunalne opreme na območjih, kjer so že sprejeti prostorsko izvedeni akti in na tistih območjih za
katere se akti že pripravljajo. Izdelati bo potrebno tudi programe opremljanja zemljišč s komunalno
opremo, ki bodo osnova za pripravo projektno-tehnične dokumentacije za izvedbo komunalne opreme
in bodo podlaga tudi za odmero komunalnega prispevka investitorjem na teh območjih.
Rebalans:
V letošnjem letu ni bilo potrebe, da bi MOMS financirala izdelavo programov opremljanja s
komunalno opremo, za območje sprejeta OPPN v Rakičanu je obveznost financiranja programa
prevzel bodoči investitor, zato ni potrebno v proračunu za ta namen v letošnjem letu načrtovati
sredstva.

16061002

Komunalna ureditev podaljška Kajuhove ulice (Kološeve ul.) v M. Soboti

V letu 2015 so načrtovana sredstva za izvedbo javne razsvetljave s katero se bo zaključilo opremljanje
s komunalno opremo.

16061006

Urejanje ožjega mestnega središča

V letih 2014-2016 se bo nadaljevala celovita ureditev območja mestnega središča ob PIŠK in Galeriji
ter dokončna ureditev Zvezne ulice.

240

16061007

Komunalno urejanje območja od krožišča do Gajeve ulice v Murski Soboti

V naslednjih letih se bo dokončno uredila kolesarska steza in hodnik za pešce do Gajeve
ulice.

16061008

Komunalno urejanje območja med Slomškovo, Slovensko in Gregorčičevo ul.
ter ul. Arh. Novaka

Sredstva so v letu 2014 namenjena za novo ureditev vodovodnega omrežja na Slovenski, Slomškovi in
Gregorčičevi ulici ter ul. Arh. Novaka in ureditvi kanalizacijskega omrežja, javne razsvetljave ter
izgradnji platoja za pešce na Gregorčičevi ul. in za investicijski nadzor nad izvedbo del.

16061009 - Komunalno urejanje območja ob Bakovski ulici v Murski Soboti - vrtički
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za 1. fazo urejanja območja, namenjenega za
ureditev vrtičkov, ki bo zajemala potrebno pridobitev zemljišča, izdelavo tehnične dokumentacije,
parcelacijo območja in izgradnjo vodovodnega omrežja. V enaki višini so tudi načrtovana sredstva za
dokončanje opremljanja tega območja v letu 2014.
Rebalans:
Sredstva na tej proračunski postavki so se zmanjšala z znesek, ki je bil načrtovan za začetek urejanja
vrtičkov. Gre za dokaj zahtevne postopke v zvezi z urejanjem lastninsko pravnih razmerij, povezanih z
pridobivanjem zemljišč na katerih bodo urejeni vrtički, glede na to, da se lastniki zemljišča nahajajo v
tujini, lastnica pa je tudi država. Iz navedenih razlogov je realno pričakovati, da bo MOMS pridobila
zemljišče do konca leta, zato izvedbe ni moč načrtovati v letošnjem letu in bo zato prenesena v
naslednje leto.

16061102

Severna obrtno industrijska cona II.FAZA – K9-K10

V letu 2015 so načrtovana sredstva za dokončno izvedbo komunalne opreme – ceste, meteorne
kanalizacije, javne razsvetljave in parkirišč med karejema K9 in K10, ki bo omogočila investitorjem z
območja kareja K9 in K10 priključevanje objektov na navedeno komunalno opremo, zgrajena oprema
pa bo tudi omogočala gradnjo objektov na preostalih parcelah na območju kareja K9 in K10.

16061104

Severno obrtna industrijska cono M. Sobota - ostali odhodki

V letih 2013-2016 so načrtovana sredstva za izdelavo tehnične dokumentacije za izvedbo komunalnih
priključkov do območij gradenj karejev K9 in K10, ki predstavljajo obveznost MOMS do investitorjev
iz naslova plačanega komunalnega prispevka.

16069002 Nakup zemljišč
16062000

Nakup zemljišč

Na tej postavki so sredstva namenjena za nakup zemljišč, ki v naravi predstavljajo ceste – del
Prešernove ulice in Industrijske ulice, ki v preteklosti iz različnih razlogov niso bila lastninsko-pravno
urejena z lastniki zemljišč in jih je zato potrebno urediti.
Načrtovan je tudi nakup zemljišča za namen ureditve prireditvenega prostora v Markišavcih in
pridobitev zemljišča na območju Lendavske ulice v Murski Soboti, ki je načrtovano kot zamenjava z
zemljiščem v lasti MOMS za potrebe izgradnje parkirišča. Načrtovan je tudi nakup dveh parcel v
neposredni bližini območja SOIC, v katerih potekajo komunalni vodi in na katerih je odložen višek
zemlje, ki je nastal pri izgradnji komunalne opreme v SOIC.
Tudi v letih 2014-2016 so načrtovani nakupi zemljišč za tovrstne namene.
Rebalans:
Na tej proračunski postavki so se sredstva povečala iz naslova načrtovane pridobitve zemljišča na
območju Pušče (območje nogometnega igrišča ), ki je v lasti države in bi ga pridobili z zamenjavo
zemljišč v lasti MOMS ob Bakovski cesti, načrtovan je nakup zemljišča, na katerem je zgrajena
tribuna za gledalce na ŠRC Bakovci, ki bo na ta način tudi dokončno lastninsko pravno urejena in v
zemljiški knjigi vpisana na MOMS, ter nakup dotrajane stanovanjske hiše s pripadajočim zemljiščem
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na Lendavski ulici v Murski Soboti, ki je predvidena za odstranitev, zemljišče pa namenjeno za
ureditev otroškega igrišča.
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9000 MČ CENTER
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0006029000 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu je planiran nakup opreme za delovanje mestnih četrti v višini 300 EUR.
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9002 MČ PARK
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0006029000 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2013 je planiran nakup opreme v višini 237,00 EUR.
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9004 MČ TUROPOLJE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0006029000 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2013 je planiran investicijski transfer v višini 1.500 EUR.
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9005 KS BAKOVCI
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0504039005 Vaški dom Bakovci
Obnova kritine na zgradbi vaškega doma bo vezana na izgradnjo vadbene dvorane v podstrešju istega
objekta.
Rebalans:
Planirani so materialni stroški in tekoče vzdrževanje. Investicijski odhodki so namenjeni za obnovo
dvorane,hodnikov, kuhinje, ker zunanje fasade trenutno ne moremo izvesti, ker še nimamo urejeno
lasništvo vaškega doma. Zamenjavo oken, in tepih za malo sejno dvorano smo že nabavili , kupili pa
bomo klimo za malo sejno dvorano, ker bomo s tem znižali stroške kurjave.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0513029001 Investicije v KS ceste
Tukaj načrtujemo nadaljevanje sistematske obnove oziroma preplastitev ulic in ureditev meteorne
odvodnje, ki bo vezana na nadaljevanje obnove sekundarnega vodovodnega omrežja ter usklajena z
obnovo ulic občinske kategorije cest in dokončanjem izgradnje optičnega kabelskega omrežja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0516039001 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Načrtujemo izgradnjo žalnega zidu na pokopališču.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18059001 Programi športa
0518059000 Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
Tukaj predvidevamo obnovo kritine na zgradbi ŠRC, ki bo vezana na 2. fazo obnove in razširitve
Športno rekreacijskega centra Bakovci oziroma obnove pritličja za gostinsko dejavnost in ueditev
odbojkarskega igriščča.
Rebalans:
Planirani so materialni stroški in tekoče ter investicijsko vzdrževanje ter priključitev starega športnega
objekta na kanalizacijo, kar je nujno zaradi samega odloka in pa smrada.

246

9006 KS ČERNELAVCI
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0604039006 Vaški dom Černelavci
V letu 2013 bomo ureditev vaškega doma namenili 3.900 EUR. V naslednjih letih se prav tako
predvidevajo investicijska vlaganja v vaški dom.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0606029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Rebalans:
Z rebalansom se sredstva povečujejo predvsem iz naslova postavitve »lesene hiške pokrite s slamo«.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0513029001 Investicije v KS ceste
V letu 2013 je planirana ulična razsvetljava v višini 7.500 EUR in ureditev požarnih poti v znesku
4.706 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0616039001 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
V okviru tega področja planiramo 21.000 EUR za izgradnjo ograje. Nadalje v letu 2014-2016
planiramo sredstva za nakup zemljišča zaradi razširitve pokopališča.
Rebalans:
Z rebalansom se sredstva povečujejo za urejanje pokopališča.

16039003 Objekti za rekreacijo
0616039002 Objekti za rekreacijo
V letu 2014 načrtujemo, da bomo 30.000 EUR namenili za »Prostor za rekreacijo pod bregom« in v
letu 2015 20.000EUR.
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18059001 Programi športa
0618059000 Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
V letu 2013 bomo iz naslova investicijskega vzdrževanja namenili za športni center 5.100 EUR.
Z rebalansom se sredstva prenašajo na proračunsko postavko Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost.
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9007 KS KROG
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0713029001 Investicije v KS – ceste
V letih 2013,2014,2015, 2016 bi bila nujna posodobitev ulične razsvetljave po celotni KS, predvsem
tam, kjer so narejeni pločniki, celotna električna napeljava je položena v zemljo. Potrebna je le
postavitev kandelabrov z lučmi (del Plečnikove ulice do pokopališča). V prihodnjih letih pa bi želeli še
sofinancirati še preplastitve cest, ki so v izredno slabem stanju, Rožna ulica, del Trubarjeve ulice,
Dobelska ulica, Vodnikova ulica, kjer je potrebno narediti še odvodnjavanje meteorne vode.
Rebalans:
Planirana sredstva smo uporabili za preplastitev cestišča kraka Murske ulice z ureditvijo odvodnje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0716039001 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
V obdobju 2013-2016 planiramo premestitev prostora za zabojnike, postavitev žarnega zidu, obnova
celotne žive ograje.

16039003 Objekti za rekreacijo
0716039002 Objekti za rekreacijo
Planiramo izgradnjo igrišča za badminton, nakup reflektorjev ter dodatna otroška igrala.
Rebalans:
Višina planiranih sredstev smo prerazporedili za popravilo strehe na nadstrešku mrliške vežice na
pokopališču.
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9008 KS KUPŠINCI
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0804039008 Vaški dom Kupšinci
Na objektu nekdanje šole, kjer je sedež KS Kupšinci, ŠD Kupšinci, PGD Kupšinci in ostali prostori
KS je bila pred leti obnovljena streha, meteorna odvodnja, zgrajene sanitarije in obnovljen del
prostorov. V načrtu razvojnih programov za obdobje 2013 do 2016 smo planirali sredstva v znesku
90.621 EUR. S temi sredstvi bi objekt dobil končno podobo in namembnost in krajevna skupnost bi
tudi dobila prostore za svoje delovanje.
Rebalans:
Dodana je postavka investicijsko vzdrževanje v znesku 18.500 EUR za delno obnovo fasade VD
Kupšinci,

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0806029000 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Predvidena je nabava računalniške opreme in ostale IT opreme vključno s pohištvom.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0816039001 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Mrliška vežica v Kupšincih je bila predana svojemu namenu leta 1993. Oprema je dotrajana
in zastarela zato je predvidena zamenjava celotne opreme mrliške veže.
16039003 Objekti za rekreacijo
0816039002 Objekti za rekreacijo
Planira se investicijsko vzdrževanje in nakup dodatnih igral za otroke.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18059001 Programi športa
Sredstva so predvidena za tehnično dokumentacijo in pripravljalna dela za izvedbo II. faze ŠRC
Kupšinci.
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9009 KS MARKIŠAVCI
Poglavitna naloga je, da si pridobimo zemljišče za vaško-gasilskim domom, ki je nujno za nadaljnji
razvoj KS Markišavci. Tam bi nastal vaški športni center z igriščem, ki ga še nimamo. Omogočena bi
bila lažja organizacija raznih prireditev, iger, gasilskih tekmovanj, itd. Če se lastništvo ne pridobi v
našo last ali last MO MS bo nadaljnji razvoj KS Markišavci zelo otežen, saj nam bo zmanjkalo mesta
za širitev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0913029001 Investicije v KS – ceste
V KS Markišavci bomo aktivno sodelovali pri rekonstrukciji ceste proti Nemčavcem, kjer nam še
vedno manjka pločnik do zadnjih hiš.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0916039003 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Predvidevamo celotno adaptacijo mrliške vežice.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
0918059000 - Dejavnosti na področju športa
Rebalans:
Sredstva v višini 9.933 EUR se namenijo za ureditev igrišča na parceli za vaško – gasilskim
domom.
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9010 KS NEMČAVCI
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
1004039010 Vaški dom Nemčavci
Razpoložljiva sredstva bomo vložili v investicijsko vzdrževanje VGD Nemčavci – streha in delno v
šport- otroška igrala ter nadaljnja delna ureditev pokopališča.
Rebalans:
Gre za povečanje stroškov porabe električne energije in stroškov ogrevanja.
Gre za sredstva namenjena za povečanje za tekoče vzdrževanje in zmanjšanje podstavke za
rekonstrukcije in adaptacije. To je: Ureditev kanalizacije VGD, dokončanje klubske sobe (stropa in tal
ter pleskanje...), izolacija in ureditev mansardne sobe nad garažo, položitev cevi za ulično razsvetljavo
ter delna ureditev parkiranega prostora pred VGD itd.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1016039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Za investicijo ureditve pokopališča to je ureditev zunanjih vhodnih vrat na pokopališče in zunanje
razsvetljave.
Rebalans:
Na tej proračunski podstavki je prišlo do velikega povečanja za investicijsko vzdrževanje in ureditve
pokopališča to je ureditev zunanjih dvojnih vhodnih vrat na pokopališče ter zunanje razsvetljave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje porabe 18 zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih
skupin (veteranske organizacije, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

18059001 Programi športa
1018059000 Dejavnosti na področju športa
Uredili bomo otroško igrišče in opravili nakup igral za otroke.
Rebalans:
V teh sredstvih so zajeta postavitev dodatnih igral za otroke in ureditev otroškega igrišča ter sredstva
za tekoče vzdrževanje športnih objektov - vzdrževanje reflektorjev, teniškega igrišča in igrišča malega
nogometa ter prostora za shranjevanje strojev za vzdrževanje zelenih športnih površin itd.
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9011 KS POLANA
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029001 Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
1113029000 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Košnja trave, rezanje ograje, odvoz smeti, elektrika, tekoče vzdrževanje vežice. V letu 2013 je
predvidena tudi prva faza pri izgradnji nove ograje ob cesti Polana – Gorica, kajti sedanja živa ograja
sega precej na cesto in zmanjšuje preglednost.
Rebalans:
Z rebalansom se planira izgradnja ceste k Kardoš Stanki, ker se je uredilo lastništvo zemljišča.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18059001 Programi športa
1118059000 Dejavnost na področju športa
Sredstva v letu 2013 so namenjena za projektno dokumentacijo in soglasja za gradnja športnega
objekta, kajti smo skupaj z Markišavci edini, ki tovrstnih površin in objekta še nima. Računamo tudi
na pomoč podjetja ROTO in RGT.
Rebalans:
Pri kulturi in športu se celotni znesek močno zmanjša na račun investicije, ki je zaradi nesprejetega
prostorskega plana ne moremo izpeljati, se pa deloma poveča za tekoče vzdrževanje igrišča na račun
košnje in gnojenja
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9012 KS PUŠČA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
1206029000 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V naslednjih letih bomo največ sredstev porabili za nadaljnjo ureditev večnamenskega prostora
(ogrevanje, fasada, nakup opreme za dvorano).
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9013 KS RAKIČAN
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Planirana so sredstva za investicijsko vzdrževanje vaškega doma v višini 11.138 EUR.
Rebalans:
Pri rebalansu se sredstva z investicijskega vzdrževanja prerazporedijo na Nakup opreme za hlajenje in
ogrevanje ter napeljav. V tem letu bomo v višini 4.310,00 EUR investirali v nakup nove plinske peči.
Od investicijskega vzdrževanja je bil opravljen nakup novih vrat v višin 1.358,00 EUR

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
1306029000 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Investicijski odhodki v letu 2013 so iz naslova nakupa opreme v višini 2.000 EUR – šotor.
Rebalans:
Dodatne opreme nismo kupovali smo pa namenili sredstva za Investicijsko vzdrževanje šotora v višini
2000 EUR. Ostale postavke so ostale nespremenjene.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029001 Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
1313029001 Investicije v KS – ceste
Sredstva v višini 20.000 so namenjena za ureditev meteornih voda na Panonski in Cvetkovi ulici v
Rakičanu. Za projektno dokumentacijo in manjša vzdrževanja pa se v letu 2013 nameni 1.000 EUR.
Rebalans:
Na kontu 420401 je prišlo do povišanja v višini 2.800,00 EUR. Pri odvodnjavanju Panonske je bilo
dodatno narejena asfaltna prevleka v prej omenjeni višini. Drugih rekonstrukcij nismo izvajali, iz tega
naslova smo tako prerazporedili 1000 EUR na druge postavke.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1316039002 - Vzdrževanje javnih zelenih površin
Rebalans:
Dodatno je bil opravljen nakup prikolice in deflektorja za kubuto. (novo kosilnico), tako smo na
postavko 4200299 prerazporedili dodatnih 1.706,00 EUR. Ker je kosilnica nova pa je manj
vzdrževanja. Tako smo postavko 402511 zmanjšali za 1.351,00 EUR na 2.500,00.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1316039003 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Sredstva v letu 2013 so planira se rušitev stare vežice in ureditev poti na pokopališču.
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9014 KS VEŠČICA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
V letu 2013 je planirana investicija v vaški dom v višini 4.000 EUR.
Rebalans:
Z rebalansom se povečujejo sredstva za urejanje vaškega doma.

.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Področje porabe 13 zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture,
letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1413029001 Investicije v KS – ceste
V letu 2013 s strani krajevne skupnosti ne bodo vložena sredstva v izgradnjo cest oziroma pločnikov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1416039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Rebalans:
Zaradi povečanja vlaganj v vaški dom se sredstva za urejanje pokopališča zmanjšajo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18059001 Programi športa
1418059000 Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
Večletna želja občanov je začetek del objekta na nogometnem igrišču. Za ta namen planiramo 1.000
EUR za izdelavo projekta ureditve nogometnega igrišča z garderobami in slačilnicami.
Rebalans:
Zaradi povečanja vlaganj v vaški dom se na vaški dom prenesejo sredstva planirana za projektno
dokumentacijo.
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9015 KS SATAHOVCI
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
1504039015 Vaški dom Satahovci
Ureditev prostora na podstrešju in zamenjava obstoječe kritine (streha je iz starih salonitnih plošč). Pri
tem želimo kandidirati tudi za nepovratna sredstva iz EU. V zvezi s tem smo namenili tudi sredstva za
izdelavo projektne dokumentacije. Polega tega pa so v domu potrebna tudi manjša investicijska
vzdrževanja.
Rebalans:
V to postavko smo prenesli sredstva v višini 7001 EUR iz postavke investicije v ceste. Namenili jih
bomo za obnovo stopnišča, zamenjavo vrat pri vhodu in izgradnjo nadstreška pri vhodu v VKGD. Prav
tako pa smo nekaj sredstev namenili za investicijska vzdrževanja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1513029001 Investicije v KS – ceste
Urediti je potrebno odvodnjo meteorne vode. Prav tako je potrebno urediti dovoz do gasilske
garaže in urediti prostor pred VKG domom. V naslednji letih predvidevamo nadaljevati z
izgradnjo pločnikov in potrebno je razširiti in preplastiti cesto proti kroški gramoznici.
Rebalans:
Okolice doma letos ne bomo urejali, zato smo sredstva prenesli v postavko Vaški dom Satahovci.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18059001 Programi športa
1518059000 Dejavnosti na področju športa
V športnem objektu nameravamo urediti ogrevanje in narediti fasado. Predvidevamo tudi ureditev
otroškega igrišča in nabavo igral.
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