1000 OBČINSKI SVET
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04033003 - Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem
V letu 2016 so načrtovana 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.
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4000 OBČINSKA UPRAVA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04033009 - Obnova vaško-gasilskega doma Nemčavci
Planirana sredstva predstavljajo znesek naročenih del v letu 2015, ki računi zapadejo v letu 2016.

04033011 - Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vaško-gasilskega doma v Veščici
Sredstva so namenjena za rekonstrukcije vaško-gasilskega doma. Zaradi visoke vrednosti sanacije se
dela izvajajo fazno v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06039001 Administracija občinske uprave
06031011 - Mestni inšpektorat, mestno redarstvo
V letu 2016 je 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 občinske uprave.

06032002 - Nakup opreme
Načrtovana so 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
V letu 2016 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 - Celostna 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. Obseg obnovitvenih del bo odvisen od razpoložljivosti zunanjih virov. Trenutno
predvidevamo samo sredstva za energetsko sanacijo in 85% sofinanciranje države.
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07031001 - Nakup opreme za zaščito in reševanje
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 €.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
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 iz naslova razpisa Interreg Slovenija-Madžarska.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
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.
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11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11022000 - Las Goričko2020 in projekti CLLD
V okviru projekta so načrtovana sredstva za izvajanje projektov v primestnih naseljiv, ki se bodo
prijavili na razpise Lokalne akcijske skupine »Las Goričko2020«. K Las Goričko 2020 je MO Murska
Sobota pristopila v lanskem letu. Trenutno je Las v potrjevanju na MGRT in MKGP. Las Goričko
2020 bo po potrditvi izvajala ukrep CLLD (Community led Local Development) - Lokalni razvoj, ki
ga vodi skupnost oz. bivši Leader projekti, za območje vseh 12-ih občin UE Murska Sobota. Do prijav
pa bodo upravičeni manjši razvojni projekti v primestnih naseljih. V NRP 2016-2017 so načrtovana
sredstva za financiranje tovrstnih projektov, kot vir sofinanciranja so načrtovana sredstva ukrepa
CLLD.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11041000 - Urejanje gozdnih cest
Sredstva po letih 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 ter 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 in naslednjih letih (pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in sofinancerka sredstva).

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
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.
V letu 2016 je planirana tudi rekonstrukcija toplovoda na Lendavski ulici v Murski Soboti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
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. V letu 2016
in v prihodnjih letih se tako predvideva saniranje mrežastih razpok in zalivanje linijskih razpok,
izvedba določenih ukrepov za umirjanje prometa, ureditev semaforiziranega križišča v naselju Rakičan
(Lendavska –Cvetkova), zamenjavo kovinsko – lesenega mostu z novim betonsko – kovinsko –
lesenim na LC Krog – brod na Muri, ureditev meteorne odvodnje v Veščici ter preplastitev dela
Kroške ulice v M. Soboti, v dolžini cca 300m ter seveda strokovni nadzori za izvedbo načrtovanih
investicij in izdelava projektne dokumentacije za ureditev otoka za umirjanje prometa na Bakovski
cesti, v območju križišča s Sončno ulico ter izdelavo dokumentacije za razširitev lokalne ceste
Nemčavci – Markišavci – Polana.
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V naslednji letih se načrtuje preplastitev preostalega dela Kroške ulice in ureditev pločnika in parkirišč
ob delu Kroške ulice z ureditvijo avtobusnega postajališča, vse v M. Soboti, ureditev prehodov za
pešce in dela pločnika na regionalni cesti R2-441 ter za preplastitve nekaterih lokalnih cest, ki se
postopoma izvajajo že nekaj let, tako v posameznih naseljih in mestu M. Sobota, kot med naselji,
oziroma med naselji in mestom. Sredstva se namenjajo še za investicijske nadzore ter za izdelavo
projektnih dokumentacij za izvedbo investicij v letu 2016 ter v kasnejših fazah, v skladu s
predvidenimi investicijami po NRP 2016-2019.

13022001 - Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic
Na investicijskem vzdrževanju mestnih ulic se sredstva v letu 2016 in kasnejših letih namenjajo za
sanacije posedkov, mrežastih razpok na večjih mestnih ulicah, za preplastitev Južne ulice, v
naslednjih letih pa še za obnovo cestišča Zelene ulice, ter za preplastitve mestnih ulic, kot so Vrazova,
M. Kuzmiča, Štefana Kuzmiča, Prešernova, Trstenjakova (nadaljevanje), Miklošičeva (nadaljevanje),
Slomškove ulice (nadaljevanje), Stara ulica itd.. Sredstva se namenjajo še za izvedbo ukrepov za
umirjanje prometa ter za investicijske nadzore ter za izdelavo projektnih dokumentacij za izvedbo
investicij v kasnejših fazah, v skladu s predvidenimi investicijami po NRP 2016-2019.

13022002 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest
Sredstva na investicijske vzdrževanju se v letu 2016 in naslednji letih namenjajo za zalivanje linijskih
in sanacije mrežastih razpok, za asfaltiranje krajšega odseka javne poti v naselju Satahovci, za
preplastitev dela Ulice ob Potoku v naselju Bakovci ter za preplastitev oziroma obnovo dela
Plečnikove ulice z ureditvijo meteorne odvodnje v Krogu. V naslednjih letih pa še za preplastitve
Ribiške ulice v naselju Bakovci ter preplastitve nekaterih ulic in cest v naseljih Krog, Černelavci in
Rakičan ter za saniranje linijskih razpok z zalivanjem. Del sredstev je namenjenih še za investicijske
nadzore.

13022003 - Investicije v prometno ureditev mesta
Drugi operativni odhodki so v letu 2016 namenjeni za poplačilo odškodnin za zemljišča, potrebna za
ureditev pločnika ob Ulici J. Benka ter za poplačilo odškodnine za zemljišče, potrebno za ureditev dela
pločnika v križišču Trstenjakove in Bakovske ceste, v M. Soboti.
V letu 2016 so tako predvidena sredstva za dokončno izvedbo prometne ureditve (kolesarska steza in
pločnik) ob krožišču na R1-232 ( Lendavska) – Noršinska- Markišavska, za ureditev (izvedbo) dela
pločnika ob Ulici J. Benka ter za ureditev (razširitev) pločnika in kolesarske steze ob Lendavski ulici
(vzdolž trgovine »Dom«) in sofinanciranje ureditev ob več stanovanjskih objektih, kjer se te površine
uporabljajo tudi za javno uporabo.
Za izvedbo navedenih investicij se z NRP za leto 2016 planirajo tudi sredstva za strokovne nadzore ter
izdelavo potrebne dokumentacije za izvedbo ter za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev
pločnika ob Ulici Štefana Kuzmiča, v M. Soboti.
V letih 2017 do 2019 se bo nadaljevala ureditev Slovenske ulice in sicer pločnika, kolesarske steze ter
ustrezne komunalne infrastrukture, ureditev ul. Arh. Novaka, prav tako se bo nadaljevala ureditev
enosmernega prometa, ureditev krožišč v centru mesta, predvsem krožišča med Grajsko – Slovensko –
Lendavsko ulico in urejanje parkirišč, planirana je tudi ureditev Kocljeve ulice s krožiščem Slomškove
in Kocljeve ul, ureditev Gregorčičeve ulice z ureditvijo križišč, kolesarske steze in pločnika, ureditev
prometne povezave Lendavska – sever, nadaljevala pa se bodo tudi dela po programih mestnih četrti.
V letih 2017 do 2019 je predvidena novelacija projektne dokumentacije za ureditev ul. arh. Novaka,
za ureditev enosmernega prometa, ureditev krožišč v centru mesta in parkirišč, novelacija 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.
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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 2016 se planira odkup zemljišč, izvedba pa v letu 2017.

13022007 - Projekt Civitas Capital
Mestna občina Murska sobota se je prijavila na 3 razpis Civitas Capital. Razpis je namenjen malim
projektom. Prijavili smo se na sklop 'Uporaba načel spreminjanje obnašanja' (Using Behavioural
Change Principles).Vodilo za pripravo projekta je bilo mestno središče oz. Slovenska ulica glede na
različne ideje posegov v samo Slovensko ulico (zaprtje, delno zaprtje, enosmerna ulica, mešani
promet, shared space, itd.). Ne glede na poseg, ki prinaša novosti, bo to vplivalo na obnašanje v
prometu vseh vključenih akterjev. Glavni cilj projekta je predstaviti javnosti Slovensko ulico, kot ulico
'skupne rabe' –shared space in posledice, ki ga ta režim prinaša in predstaviti tudi druge možnosti.
Prav tako skozi delo z zainteresirano javnostjo in strokovnjaki najti optimalno rešitev za Slovensko
ulico pred vsakim posegom v njo ter pripraviti podlago za lažje sprejetje nadaljnjih aktivnosti in
posegov v ulico. Poseben poudarek je namenjen pešcem, kolesarjem in voznikom avtomobilov.
Vrednost celotnega projekta znaša 10.000,00 € in je sofinanciran v vrednosti 5.000,00 € od
neodvisnega zasebnega raziskovalnega in svetovalnega podjetja Rupprecht Consult-Forschung &
Beratung GmbH.

13022008 - Gradnja in rekonstrukcija občinskih cest
Za potrebe rekonstrukcije Noršinske ceste od Ekonomske šole do križišča proti Rakičanu se v letu
2016 planira izdelava potrebne dokumentacije, v letu 2017 odkup zemljišč in izvedba v letu 2017 in
2018.

13022100 - Investicije v prometno ureditev KS
Sredstva za nakup zemljišč in drugih operativnih odhodkov kot so geodetske odmere, parcelacije,
služnosti ter drugih stroškov investicij so predvidena za potrebe izgradnje mostu za kolesarje
Černelavci – Polana, kolesarske steze Krog – Bakovci, kolesarske steze od Živexa do naselja
Markišavci, kolesarske steze Bakovci-Dokležovje.
V letih 2016-2017 se bodo izdelovali in po potrebi novelirali predvsem projekti kolesarskih povezav, v
letu 2017 in 2018 je planirana še izvedba.

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 ureditev prometnih režimov na lokalnih cestah. Prav tako so planirana sredstva za nakup
stacionarnega radarja.

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 2016.
Zagotovljena so tudi potrebna finančna sredstva za vzdrževanje in gradnjo novih potrebnih avtobusnih
postajališč. Izvajanje projekta se bo nadaljevalo v letih 2017, 2018 in 2019.
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13023004 - Odprava arhitektonskih ovir za invalide
Sredstva se namenjajo za odpravo arhitektonskih ovir na javnih površinah v sklopu projekta
»invalidom prijazna občina« in sicer v enaki višini, kot so bila planirana že nekaj prejšnjih let. V
preteklosti so bile izvedene številne prilagoditve na javnih površinah za potrebe gibalno oviranih, s
čemer se je invalidom bistveno olajšala in v številnih premerih tudi omogočila dostopnost.
13023007 - Interventna sredstva za urejanje cestnega prometa
Planirana sredstva so namenjena za potrebe interventne postavitve prometne signalizacije oziroma
izvedbe interventnih del (po zahtevah SPV, Službe za komunalni nadzor, oziroma za potrebe
nepredvidljivih dogodkov na občinskih cestah).
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.
13023008 - Celostna prometna strategija MOMS - izvedba
V nadaljnjih letih se na podlagi sprejete Celostne prometne strategije predvidijo sledeči zneski za
izvedbo ukrepov in sicer za 2017 - 500.000 €, za leto 2018 - 1.000.000 € in za leto 2019 - 500.000 €.
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
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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.
Tako se v NRP za leto 2016 planirajo sredstva za nadgradnjo parkirnih avtomatov, ki kje potrebna
zaradi uvedbe davčnih blagajn (prenesena obveznost iz leta 2015), v naslednjih leti pa tudi za širitev
plačljivih parkirišč in opreme za vzpostavitev dodatnih plačljivih parkirišč (širitev od centra mesta
navzven).

13029004 Cestna razsvetljava
13024000 - Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave
Sredstva za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave so v celoti namenjena za nadaljnjo prenovo
javne razsvetljave v mestu M. Sobota ter po vseh naseljih, vse s ciljem, da bi MOMS s prenovo JR
zaključila v tem letu, ko tudi poteče rok za zamenjavo svetilk po uredbi o svetlobnem onesnaževanju.
Svetilke bodo tako zamenjane z varčnejšimi, pri čemer MOMS računa tudi na pridobitev sredstev z
razpisov dobaviteljev električne energije, v višini 50% upravičenih stroškov. V sklopu prenove pa bo
nameščena tudi kakšna nova svetilka, kjer še ni javne razsvetljave, istočasno pa bo prenova JR
izvedena povsod tam, kjer bo Elektro Maribor, OE M. Sobota, izvajala rekonstrukcije NNO.
V letu 2016 bodo tako zamenjane vse svetilke z varčnejšimi (cca 350 kom.), v preostalih letih pa se
sredstva namenjajo tudi za dograditve javnih razsvetljav, kjer te še ni ter za vzpostavitev redukcij (v
višini do 50%), v nočnem času (med 23 in 4,00 uro), kjer sedaj nove svetilke to dopuščajo.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
13061001 - Izdelava načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij
Izdelava načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
bo zaključena v letu 2016.
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14 GOSPODARSTVO
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14021002 - Razvojni center
V letu 2016 je planiran investicijski transfer v višini 5.500 EUR

14029002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14032004 - Regijski promocijski center (objekt Expo)
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 leto 2016 in 500.000 € za leto 2017 (NRP). Za razvoj in oblikovanje vsebin v
samem objektu se v čim večji meri načrtuje vključevanje v evropske čezmejne in druge projekte.

14032005 - Obratovalni stroški – Slovenska ul. 41
Planirana so sredstva za nakup stolov in projektorja za skupni prostor.

14032007 – Greenfoot SI-HU
Projekt je namenjen »Oblikovanju manjkajočih poti za ture med Mursko Soboto in Zalaegerszegom na
podlagi inovativnih elementov in kakovostnih storitev«. Projekt nameravano izvesti v letu 2017 in
2018 v primeru uspešne kandidature na razpisu. Po primestnih naseljih v Mestni občini Murska Sobota
bodo postavljene turistične in obvestilne table.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15021001 - Center za ravnanje z odpadki Puconci
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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15022000 - Vzdrževanje mešanega in meteornega sistem kanalizacije
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.
V letih 2017-2019 so predvidena vlaganja pretežno v rekonstrukcijo in delno v širitev kanalizacijskega
sistema. Znesek investicij se planira v okvirih višine poslovnega najema za posamezno leto.
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15029003 Izboljšanje stanja okolja
15023000 - Občinski program izboljšanja stanja okolja
V letih 2017-2019 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije izvedbe ukrepov v
skladu z Energetsko zasnovo občine.

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

15023002 - Spodbujanje kolesarjenja po mestu
V letu 2016 in 2017 je planirana izvedba kolesarnic za kolesa v okviru projekta Soboški biciklin.

15023003 - Ukrepi iz Načrta za kakovost zraka (PM)
V letu 2016 in 2017 se planirajo ukrepi iz načrta kakovosti zraka.

15023004 - Celostne teritorialne naložbe
V novi finančni perspektivi 2014-2020 Slovenija prvič uvaja nov pristop k črpanju evropskih sredstev
za spodbujanje urbanega razvoja v mestih preko instrumenta »Celostnih teritorialnih naložb – CTN«.
Evropska skupnost v okviru svoje kohezijske politike 2014-2020 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
(TUS) izbranega urbanega območja financira le na podlagi sprejete celovite strategije trajnostnega
urbanega razvoja (TUS). V okviru mehanizma CTN je za 11 mestnih občin, z Operativnim
programom evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, predvidenih skupno 117 mio €.
Sredstva bodo namenjena za ukrepe urbane prenove v degradiranih območjih, za ukrepe povezane z
mobilnostjo in za ukrepe učinkovite rabe energije v gospodinjstvih.
Za izvajanje mehanizma CTN se bo v letu 2016 večinoma pripravljala dokumentacija za projekte
urbanega razvoja. Na podlagi aktivnosti v letih 2015 in 2016, ki izhajajo iz priprave TUS-a in bodo
izhajale tudi iz CPS (Celostne prometne strategije, ki se bo pripravila v letu 2016), bodo izdelane
najustreznejše projektne rešitve za ureditev urbanega območja Murske Sobote (pretežno mestnega
središča in Soboškega jezera). V NRP 2016-2019 so tako načrtovana sredstva za izvajanje projektov
urbane prenove. Med viri pa so načrtovana pričakovana sredstva iz mehanizma CTN za obdobje 20162019.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15041000 - Vzdrževanje objektov, naprav in površin za urejanje voda
Sredstva na kontu za investicijsko vzdrževanje se v letu 2016 načrtujejo 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.
V naslednjih letih pa se sredstva planirajo za ureditev zalednih voda v naseljih Kupšinci, Veščica in
Černelavci, ki zajema odkup potrebnih zemljišč, izvedbo in investicijski nadzor, v skladu s projektom,
ki kompleksno ureja ravnanje z vodami na območju, ki je omejeno z občinsko mejo (občina Tišina), z
Ledavo in razbremenilnim kanalom ter državno cesto M. Sobota – Gederovci ter za izvedbo
odvodnika meteornih vod z javnih površin v naselju Rakičan. V nadaljevanju se bo uredil Severni
jarek ter izvršil odkup zemljišč za M. Dobel in parcelacija, v naslednjih letih pa še razbremenjevanje
M. Dobla v razbremenilni kanal ter ureditev struge z pribrežnim nasipom.

15041001 - Ureditev območja reke Ledava
Cilj projekta je ureditev območja reke Ledava z renaturacijo vodotoka na območju Mestne občine
Murska Sobota. Izdela se strokovna podlaga za krajinsko zasnovo revitalizacije obvodnega območja in
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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.

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
območjih 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. Težišče ureditve območja ob
Muri bo v okolici kroškega broda. Iz enakega razloga, zahtevnega usklajevanja z ministrstvi, izvajanje
projektov za območje MOMS v okviru regijskega projekta biosfere za enkrat še ni uvrščeno v načrt
razvojnih programov v letih 2017-2019.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16021001 - Stroški prostorske informacijske baze
Prostorska zakonodaja in podzakonski akti nalagajo lokalnim skupnostim, da izdelajo in vodijo
podatke in evidence prostorske informacijske baze. Za ta namen je potrebno zagotoviti sredstva za
izdelavo programov, ki povezujejo atributne dele katastra in digitalne katastrske podlage. Za delovanje
sistema je sklenjena večletna pogodba za najem programske opreme. Na osnovi dobro izdelane
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 kot tudi za vsako naslednje leto: 2017, 2018 in 2019 se predvidijo stroški najema in za
dodatno ažuriranje podatkov.
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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. 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.
V nadaljnjih letih 2017, 2018 in 2019 se za ta namen prav tako predvideva nekaj sredstev.
Posamezni pristojni nosilci urejanja prostora lahko k določenim prostorskim aktom, ki jih izdeluje
občina, podajo zahtevo za dodatne prostorske strokovne podlage, poleg tega tudi občina potrebuje za
svoje potrebe razne prostorske analize, zato je tudi za namen izdelave prostorskih strokovnih podlag
predviden določen znesek. Iz dosedanje prakse se vidi, da so zahteve posameznih resorjev čedalje
večje, zato se v letih 2016, 2017, 2018 in 2019 tudi za ta dela zagotovijo določena sredstva.
Manjša sredstva so predvidena tudi za oglaševanje javnih vabil na javne obravnave, ki se morajo
izvesti v okviru javnih razgrnitev prostorskih aktov.

16039001 Oskrba z vodo
16031000 - Investicije v vodovodno omrežje
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 naselj
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.
V prihodnjih letih je predvidena rekonstrukcija posameznih delov javnega vodovodnega omrežja v
skladu s načrtom vzdrževalnih del javnega podjetja Vodovod sistem B d.o.o..

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.

16031003 - Vodooskrba Pomurja - sistem B
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. Sredstva v prihodnjih letih se planirajo v skladu z finančnim načrtom projekta
»Nadgradnja vodooskrbe sistema B«.
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16032000 - Mestno pokopališče
Sredstva se namenjajo za izgradnjo žalnega platoja in strokovni nadzor v letu 2016. V prihodnjih letih
so predvidena manjša investicijsko vzdrževalna dela..

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, ki so zapadla v leto
2016.

16032003 - Židovsko pokopališče
Sredstva se planirajo za odstranitev/obrez žive meje, ki kazi samo pokopališče ter za postavitev ograje,
primerne namenu.

16039003 Objekti za rekreacijo
16033001 - Vzdrževanje javnih zelenih površin
Sredstva se namenjajo za nakup kosilnice za potrebe KS Satahovci in KS Krog ter za druge morebitne
druge operativne odhodke, kij ih bo potrebno zagotoviti med letom, pa jih vnaprej ni mogoče
načrtovati.

16033002 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo
Sredstva so planirana za dokup dotrajanih delov igral ali posameznih igral na otroških igriščih na Vrtni
ulici, za naselja Pušča in Nemčavci ter za ograditev otroškega igrišča ob kriznem centru v M. Soboti.

16033003 - Drugi objekti za rekreacijo
Sredstva so namenjena za izgradnjo prelivnega bazena v javnem kopališču in sanacijo balinišča na
Kocljevi ulici. V letu 2017 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za pokriti plavalni bazen.
Naročila se bo le v primeru, če bo realno za pričakovati sofinanciranje te investicije v velikem deležu.
V nasprotnem primeru bo to prevelik zalogaj za občinski proračun.

16033006 - Turistični rekreacijski center Fazanarija - center za nordijsko hojo in atletiko
Gre za območje ob Razlagovi ulici (ob teniških igriščih), vodovarstveno območje, velikosti 8,08 ha,
ki ga je občina pridobila neodplačno od Republike Slovenije, na podlagi predpisov o vzpodbujanju
skladnega regionalnega razvoja.
V letu 2014 je bila izvedena I. faza izvedbe parka nordijske hoje in sicer: table in orodja za progo
nordijske hoje, del vadbenih objektov ter igral za otroke.
V letu 2016 je predvidena izdelava OPPN za to območje, za to na tej postavki niso predvidena
potrebna sredstva. V letu 2017 in 2018 pa je predvidena ureditev območja v skladu s sprejetim OPPN
za to območje in izvedba ostalih objektov Centra za nordijsko hojo in atletiko na območju Fazanerije.

16039004 Praznično urejanje naselij
16034000 - Praznično urejanje mesta in naselij
Sredstva v letu 2016 in naslednjih letih so predvidena za nakup novih elementov praznične okrasitve
v mestu.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16052000 - Delovanje občinskega stanovanjskega sklada
Sredstva so namenjena za nabavo osnovnih sredstev potrebnih na delovanje stanovanjskega sklada.
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16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16061001 - Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno
opremo
Sredstva so namenjena izdelavi programa opremljanja, vključno z podlagami za odmero komunalnega
prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju MOMS, ki ga mora v skladu z zakonom
sprejeti občina po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta – OPN.

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 večjih, 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, 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.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
17021000 – Zdravstveni dom Murska Sobota
V skladu s Strateškim načrtom Zdravstvenega doma Murska Sobota so zajete investicije, ki jih
vključujemo tudi v NRP in sicer: V letu 2017 ureditev okolice, zamenjava kritine na objektu medicine
dela , v letu 2018 izgradnja prostorov in izgradnja garaž za reševalna vozila ter v letu 2019 nabava
medicinske opreme. Ker so ustanoviteljice Zdravstvenega doma Murska Sobota občine v okviru
Upravne enote Murska Sobota – 12 občini so ustanoviteljice dolžne zagotoviti sredstva za planirane
investicije v višine odstotka prebivalcev določene občine. Za Mestno občino Murska Sobota to
predstavlja cca 14 %

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18031000 - Sofinanciranje delovanja –PIŠK
Na kontu investicijski transferji javnim zavodom je predvideno sofinanciranje nakupa knjižnega
gradiva.

V letu 2017 je predvideno sofinanciranje IKT opreme, vkolikor bodo pridobljena tudi
sofinancerska sredstva s strani Ministrstva za kulturo.
V naslednjih letih je predvidena tudi ureditev potrebnih knjižnih regalov in polic.
18039002 Umetniški programi
18032000 - Zavod za kulturo, turizem in šport
V letu 2016 je predvideno dokončanje projekta TIC Murska Sobota: steklena pregrada med
informacijskim in kulinaričnim delom, invalidski wc, klančina za invalide, hladilnik za slaščice,
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ledomat, smetnjak pred stavbo, stojala za kolesa, mize in stoli, razni drugi material, potreben za
izvajanje dejavnosti (npr. davčna blagajna). Del sredstev je predviden za delni nakup praktikablov za
nastopajoče, računalniške in programske opreme, opreme za Grajsko dvorano in defibrilator.
V naslednjih letih se predvideva nakup manjkajočih praktikablov, brušenje venecijanskega tlaka,
izdelavo napisa na objektu Gledališča Park, izdelavo nadstreškov na vhodih v gledališče, TV ekranov
za reklame, moving headov, mobilnega ozvočenja, akustične školjke, računalniške in programske
opreme, novih vhodnih vrat, prireditvenega odra in druge opreme.

18039005 Drugi programi v kulturi
18035000 - Grad Murska Sobota
Predvidena je ureditev ogrevanja v gradu, saj je obstoječa oprema dotrajana in se ne da več
popravljati. 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.
V naslednjih letih se planira sanacija ostalih nujnih del na gradu, kot so zunanja okna,sanacija
arkadnih hodnikov v pritličju in ureditev sanitarij v pritličju gradu, ločeno za invalide, za potrebe
obiskovalcev gradu.

18035001 - Gledališče Park
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 v opremo za potrebe neprofitnih organizacij na
področju kulture, ki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa od leta 2016 naprej.

18035003 - Dvorec Rakičan
Sredstva so namenjena za plačilo računov za gradbena in instalacijska dela izvedena v letu 2015, ki
zapadejo v plačilo v letu 2016.
18035004 - Večnamenski prostor Pušča
Sredstva predstavljajo pokrivanje stroškov vgradnje stavbnega pohištva v garaži za gasilski avto iz leta
2015. V prihodnjih letih je predvidena dokončna ureditev garaž za gasilski avto.

18035006 - Galerija Murska Sobota
Sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa umetniških del za stalno zbirko Galerije.

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).

18059001 Programi športa
18051000 - Stadion Fazanarija
Sredstva so namenjena za izvedbo investicijsko – vzdrževalnih del na objektu oziroma prostorih
bivšega lokala v objektu stadiona.
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18051006 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje športnih objektov. Prenos sredstev v višini 1.503 € pa je
zaradi sanacije vodovoda v ŠRC Černelavci.
Na kontu Novogradnje je predvidena ureditev podlage za vadbene elemente.
V naslednjih letih so predvidena investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih po prioriteti.

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.

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.
Izvedba investicije je predvidena v več letih.

18051017 - TVD Partizan
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 spomeniško zaščiteni objekt.

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 predvidena
vrednost investicije znaša 316.000 €. Razliko sredstev bosta zagotovila Fundacija za šport in TK
Murska Sobota.

18059002 Programi za mladino
18052000 - Mladinski informativni in kulturni klub
V letu 2016 je predviden investicijski transfer za nabavo tehnične opreme Multimedijskega centra.
V 2017 je predviden nakup LED luči, mikrofoni, stojala, HD projektor, prenosni računalnik in
laserski tiskalnik.
V 2018 in 2019 pa je predviden nakup projekcijskega platna, nadgradnja računalnikov, samostoječi
panoji, monitorji, foto in video oprema.
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19 IZOBRAŽEVANJE
19029001 Vrtci
19021002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev
Sredstva v proračunu 2016 so predvidena, ker še ni bilo končnega obračuna z izvajalcem zamenjave
strešne kritine in postavitve fotovoltaike v enoti Krtek. V enaki višini se planira tudi prihodek.
V letu 2017 in 2018 so predvidena sredstva za ureditev igrišča v enotah Miška, Veveričke, Ringa Raja
in Krtek.
V letu 2019 je v enoti Urška predvidena sanacija kuhinje, v enoti Krtek so sredstva predvidena za
ureditev kotlovnice ter ureditev igrišča v enoti Srnica.

19039001 Osnovno šolstvo
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.
V naslednjih letih so predvidene investicije in investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovnih šol
po prioriteti glede na nujnost del in sicer: zunanji WC za uporabo atletskega stadiona , sanacija lesene
stene na športni dvorani, obnova strehe na telovadnici, sanacija oken, sanacija kurilnice, obnova fasade
pri podružnični šoli v Krogu in na OŠ III, zamenjava dotrajanih oken po šolah, ureditev ustreznega
ogrevanja, zamenjava starih luči in druga potrebna dela.

19031009 - Interventna investicijsko vzdrževalna dela OŠ
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.

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
morebitno izvedbo sistema daljinskega ogrevanja 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. Izvedba investicije je odvisna od državnih spodbud za zmanjševanje PM
10 delcev.

19031015 -Dograditev učilnic OŠ IV
Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za dograditev dveh nujno potrebnih dodatnih učilnic
za potrebe izvajanja programa OŠ IV.
V letu 2018 je predvidena izgradnja prizidka pri OŠ IV z nujno potrebnimi dodatnimi prostori in za
namen izvedbe programa posvetovalnice za otroke in starše.
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19039002 Glasbeno šolstvo
19032000 - Glasbeno šolstvo
Na kontu Investicijsko vzdrževanje in izboljšave so predvidena sredstva za nujna sanacijska dela v
Glasbeni šoli v letih 2016 – 2019.

19059001 Izobraževanje odraslih
19051001 - RIS Dvorec Rakičan
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.
V naslednjih letih so predvidena sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela in sicer obnova oken
in instalacij.

20 SOCIALNO VARSTVO
20049002 Socialno varstvo invalidov
20042003 - Investicije na področju invalidskega zdravstva po akcijskem načrtu
V sklopu izvajanja Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Murska
Sobota, se za leto 2016 predvidevajo sredstva za vgradnjo indukcijske zanke v grajski dvorani,
zamenjava vrat na PIŠK, nabava prilagojenega kombi vozila za društvo paraplegikov in sofinanciranje
prezračevalnega sistema v objektu društva paraplegikov.
Za leto 2017 se predvideva izgradnja dvigala za invalide v Pokrajinskem muzeju v, v letu 2018
izgradnja dvigala v Zdravstvenem domu Murska Sobota in v letu 2019 izgradnja dvigala za invalide v
prostorih občinske zgradbe.
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9000 MČ CENTER
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0006029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu je 2016 je planiran nakup opreme v višini 800 EUR.

9003 MČ PARTIZAN
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0306029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2016 je planiran investicijski transfer v višini 2.500 EUR.

9004 MČ TUROPOLJE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0306029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2016 je planiran investicijski transfer v višini 500 EUR.

9005 KS BAKOVCI
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18059001 Programi športa
0518059000 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
V letu 2016 je planiranih 900 EUR za nakup opreme.
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9006 KS ČERNELAVCI
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0604039006 Vaški dom Černelavci
Za nakup opreme je v letu 2016 planirano 421 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0606029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2016 je planiran nakup opreme v višini 1.500 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18059001 Programi športa
0618059000 - Dejavnosti na področju športa
Planira se nakup opreme za hlajenje in ogrevanje v višini 1.000 EUR.

9007 KS KROG
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0704039007 - Vaški dom Krog
V letu 2016 je planirana izdelava projektne dokumentacije v višini 2.630 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0706029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2016 je planiran nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje v višini 900 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039003 Objekti za rekreacijo
0716039002 - Objekti za rekreacijo
V letu 2016 je planiran nakup opreme v višini 1.234 EUR.
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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
V letu 2016 je planirano investicijsko vlaganje v višini 650 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0806029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2016 je planiran nakup strojne računalniške opreme v višini 800 EUR in nakup avdiovizualne
opreme v višini 300 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039003 Objekti za rekreacijo
0816039002 - Objekti za rekreacijo
V letu 2016 je planiran nakup opreme v višini 1.300 EUR.

9009 KS MARKIŠAVCI
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0916039003 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
V letu 2016 je predvidena adaptacija mrliške veže v višini 7.128 EUR.
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9010 KS NEMČAVCI
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18059001 Programi športa
1018059000 - Dejavnosti na področju športa
V letu 2016 je planiran nakup opreme v višini 100 EUR.

9011 KS POLANA
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1116039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
V letu 2016 bomo namenili 300 EUR za investicijsko vzdrževanje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18059001 Programi športa
1118059000 - Dejavnost na področju športa
Sredstva v letu 2016 so namenjena za investicijsko vzdrževanje v višini 24.496 EUR.

9012 KS PUŠČA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
1206029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Planirana so sredstva za nakup opreme v višini 150 EUR.
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9013 KS RAKIČAN
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
1304039013 - Vaški dom Rakičan
V letu 2016 so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 1.500 EUR..

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1616039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
V letu 2016 investicijski odhodek za urejanje kopališča v višini 2.000 EUR

16039003 Objekti za rekreacijo
1316039002 – Vzdrževanje javnih zelenih površin
V letu 2016 je planiran nakup opreme v višini 3.500 EUR.

9014 KS VEŠČICA
. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
1404039014 - Vaški dom Veščica
V letu 2016 bomo 3.045 EUR namenili za načrte in projektno dokumentacijo.
06029001 Delovanje ožjih delov občin
1406029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Planirana so sredstva za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje v višini 150 EUR.

9015 KS SATAHOVCI
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
1506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2016 je planiran nakup opreme v višini 2.600 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18059001 Programi športa
1118059000 - Dejavnost na področju športa
Sredstva v letu 2016 so namenjena za nakup opreme v višini 1.100 EUR.
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