POSLOVNO POROČILO MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
ZA LETO 2013
1. UVOD
Zaključni račun proračuna občine je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani
prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo proračunsko leto.
Zakona o javnih financah predpisuje strukturo, vsebino, postope ter roke za pripravo zaključnega
računa, Zakona o računovodstvu ter Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in
občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, pa nalagata poslovno poročilo kot del
zaključnega računa.

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO
PODROČJE MESTNE OBČINE
Na osnovi Zakona o lokalni samoupravi ter Statuta mestne občine Murska Sobota opravlja mestna
občina samostojno lokalne zadeve javnega prava, zlasti pa:
-

Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena.
Načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte.
Upravlja občinsko premoženje.
Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine.
Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj.
Skrbi za lokalne javne službe.
Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost.
Pospešuje službe socialnega varstva, predšolskega varstva in skrbi za socialno ogrožene, invalide
ter ostarele.
Pospešuje raziskovalno, informacijsko, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa.
Skrbi za varstvo vodnih virov, varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov ter druge
dejavnosti s področja varstva okolja.
Upravlja, gradi in vzdržuje:
° Občinske ceste in druge javne površine.
° Površine za pešce in kolesarje.
° Igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča.
° Javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine.
° Promet v občini.

-

Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč.
Ureja javni red v občini.
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3. DOLGOROČNI CILJI
Dolgoročne cilje ima mestna občina zastavljene v okviru projektnega dokumenta OKO.
Z vsakoletnim sprejemom proračuna ima mestna občina postavljene kratkoročne operativne cilje, v
načrtu razvojnih programov kot sestavnim delom proračuna, pa so podrobneje zastavljeni
operativni načrti za obdobje naslednjih štirih let po posameznih področjih. V letu 2013 je bilo tako
planirano za obdobje 2013 do 2016. Iz navedenih dokumentov izhajajo cilji, ki jih želi mestna
občina s operativnimi aktivnostmi doseči in sicer:
° Izvajanje izvirnih nalog oziroma zakonsko predpisanih lokalnih zadev javnega pomena.
° Urejanje komunalne infrastrukture.
° Izgradnja oziroma rekonstrukcija vodovodnega sistema v celotni občini z
zagotovitvijo neoporečne vode ter sofinanciranje projekta izgradnje Pomurskega
vodovoda – podsistem B.
° Izgradnja in posodobitev cestnega omrežja s poudarkom na modernizaciji križišč
(krožišča), ter priprave dokumentacij za gradnje obvoznic mesta.
° Sofinanciranje izgradenj izven nivojskih križanj cest in železniške proge (podvozov).
° Izgradnja mreže kolesarskih stez v mestu in primestnih naseljih.
° Urejanje mestnega in primestnega javnega prevoza (mestni avtobus Sobočanec).
° Komunalno urejanje zazidalnih območij zlasti potencialnih obrtno industrijskih con.
° Urejanje urbanega razvoja primestnih naselij oziroma podeželja.
° Zagotavljanje in urejanje območij za odlaganje odpadkov.
° Spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije predvsem geotermalne
energije ter urejanja daljinskega ogrevanja.
° Urejanje mestnega jedra.
° Urejanje turistično atraktivnih objektov (grad M.Sobota in Rakičan, projekt
Fazanerija – Visitor center).
° Urejanje pogojev za predšolsko vzgojo (novogradnja enote vrtca, energetske sanacije
objektov predšolske vzgoje)
° Urejanje pogojev za osnovnošolsko izobraževanje in delovanje glasbene šole.
° Urejanje pogojev za višje, visokošolko in univerzitetno izobraževanje.
° Izgradnja oziroma adaptacija objektov socialnega in zdravstvenega varstva.
° Izvajanje stanovanjske politike z gradnjo in obnovo stanovanjskih objektov.
° Gradnja in vzdrževanje športnih objektov ter otroških igrišč s sofinanciranjem
delovanja športnih društev.
° Gradnja in vzdrževanje objektov kulturnega značaja (pokrajinska in študijska knjižnica,
muzej, gledališče, galerija, spomeniki in obeležja) s sofinanciranjem delovanja
kulturnih društev.
° Zagotavljanje pogojev in sofinanciranje dejavnosti mladih.
° Štipendiranje študijev predvsem deficitarnih poklicev.
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° Spodbujanje aktivnega zaposlovanja s financiranjem javnih del.
° Zagotavljanje materialnih sredstev za delovanje civilne zaščite ter gasilskih društev.

4. LETNI CILJI
Letni cilji mestne občine izhajajo iz sprejetega proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto 2013
in sicer:
-

Politični sistem:
° Zagotavljanje sredstev za delovanje občinskega sveta, političnih strank in župana.

-

Ekonomska in fiskalna administracija:
° Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov plačilnega prometa.
° Priprava in strategija razvoja MOMS.

-

Zunanja politika in mednarodna pomoč:
° Zagotavljanje sredstev za mednarodno sodelovanje (predvsem z pobratenimi mesti).

-

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve:
° Zagotavljanje sredstev za obveščanje domače in tuje javnosti (uradne objave predpisov,
spletne strani občine, servis za občane).
° Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov izvedbe protokolarnih dogodkov.
° Zagotavljanje sredstev za upravljanje z občinskim premoženjem v mestu in primestnih
naseljih.
° Zagotavljanje sredstev za stroške denacionalizacijskih postopkov.
Znanost in tehnološki razvoj:
° Zagotavljanje sredstev za znanost in tehnološki razvoj s sofinanciranjem programov

-

tehnične kulture. V preteklem letu so bila sredstva posebej namenjena projektom, ki so
jih na razpis prijavile osnovne šole.
° Zagotavljanje sredstev za mlade raziskovalce.
-

Lokalna samouprava:
° Zagotavljanje sredstev za delovanje mestne uprave glede izvajanje izvirnih nalog,
oziroma zakonsko predpisanih lokalnih zadev javnega pomena.
° Zagotavljanje sredstev za delovanje občinske redarske službe.

-

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih:
° Zagotavljanje sredstev za funkcioniranje sistema za zaščito reševanje in pomoč.
° Zagotavljanje sredstev za funkcioniranje gasilskih društev ter investicijska sredstva za
opremo teh društev.

-

Notranje zadeve in varnost:
° Zagotavljanje sredstev za delovanje sveta za preventivno vzgojo v cestnem prometu.

-

Trg dela in delovni pogoji:
° Sofinanciranje javnih del namenjenih urejanju javnih zadev v dobrodelnih organizacijah
in krajevnih skupnostih, ter ob tem prizadevanje za povečano zaposlenost.
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-

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo:
° Zagotavljanje sredstev za varstvo živali v okviru azila za zapuščene živali.
° Urejanje gozdnih cest.

-

Pridobivanje in distribucija energetskih surovin:
° Izvedba prvega dela projekta Turistični center Fazanarija – energetski del (sanacija
stare vrtine SOB1, izvedba novih vrtine SOB3 in SOB4, izvedba Visitor centra) za
pridobivanje geotermalne energije.
° Razširitev toplovodnega omrežja z priključitvijo novih objektov na daljinsko ogrevanje
iz kotlovnice daljinskega ogrevanja na Lendavski ulici v M.Soboti.

-

Cestni promet in komunalna infrastruktura:
° Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, mestnih ulic ter drugih javnih poti in
ne kategoriziranih cest.
° Sanacije posedanj po ureditvi plinifikacije in kanalizacijskih omrežij ter manjše
preplastitve.
° Zamenjava lesenega mostu z armirano betonskim na LC Krog-Brod na Muri.
° Ureditev meteorne odvodnje s cestišč lokalnih cest v naselju Rakičan.
° Ureditev prehoda za pešce in pločnika na in ob R2 441 v naselju Veščica.
° Ureditev pločnika in JR ob Mojsterski in delu Stare ulice v Murski Soboti.
° Obnova ne kategorizirane ceste stranskega kraka Slovenske ulice v Černelavcih.
° Ureditev meteorne odvodnje ob javni poti v naseljih Veščica in Pušča.
° Dokončanje izdelave katastra ne kategoriziranih cest po KS za potrebe odloka o
financiranju KS.
° Dokončanje pločnika od naselja Rakičan do naselja Jezera.
° Ureditev klančine za pešce na Lendavski ulici v M.Soboti.
° Ureditev nedokončanega dela krožišča R1-232 Noršinska Markišavska.
° Ureditev različnih pločnikov v posameznih naseljih.
° Izvedba programov mestnih četrti.
° Ureditev mostu za kolesarje Černelavci-Polana.
° Nadaljnje urejanje modrih cen in prometnega režima.
° Odprava arhitektonskih ovir za invalide.
° Urejanje mirujočega prometa (nadgradnja programske opreme parkomatov).
° Urejanje mirujočega prometa Park & Ride sistem na parkirišču pri bolnišnici v
Rakičanu.
° Nadaljevanje prenove javne razsvetljave Mestni občini Murski Soboti.
° Južna obvozna cesta M.Sobota.

-

Varovanje okolja in ravnanje z odpadki:
° Sofinanciranje izgradnje regijskega zbirnega centra za odpadke CERO v Puconcih.
° Izgradnja kanalizacijskega omrežja na Pušči II. Faza.
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° Vzdrževanje in obnova mešanega in meteornega sistema kanalizacije.
° Vzdrževanje objektov, naprav in površin za urejanje voda.
° Izvajanje brezplačnega javnega mestnega prometa – avtobus Sobočanec.
-

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost:
° Prostorsko načrtovanje v MOMS.
° Nadaljevanje obnove vodovodnih omrežij (v naselju Krog).
° Sofinanciranje projekta Pomurski Vodovod – sistem B.
° Nadaljevanje urejanja pokopaliških objektov.
° Vzdrževanje javnih zelenih površin.
° Vzdrževanje otroških igrišč ter drugih objektov za rekreacijo.
° Zagotavljanje sredstev za delovanje Javnega stanovanjskega sklada MOMS.

-

Zdravstveno varstvo:
° Zagotavljanje sredstev za osnovno zdravstveno varstvo občanov brez lastnih virov.
° Zagotavljanje sredstev za izvedbo preventivnih programov v zdravstvu.

-

Kultura, šport in nevladne organizacije:
° Zagotavljanje sredstev za delovanje kulturnih ustanov (PIŠK, Pokrajinski muzej,
Galerija, ZKTŠ, društva).
° Zagotavljanje materialnih stroškov za delovanje Gledališča Park.
° Zagotavljanje sredstev za delovanje športnih društev ter športne zveze – letni program
športa.
° Nadaljevanje izvedbe projekta Turistični center Fazanerija-bazenski kompleks.
° Sofinanciranje delovanja MIKK.

-

Izobraževanje:
° Zagotavljanje sredstev za delovanje in investicijsko vzdrževanje vrtcev v mestni občini.
° Novogradnja objekta Vrtca Murska Sobota-enota Gozdiček.
° Zagotavljanje sredstev za nadstandardne programe osnovnih šol, ter delovanje
glasbene šole.
° Zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol.
° Regresiranje prevozov otrok v osnovne šole.
° Štipendiranje deficitarnih poklicev v mestni občini.
° Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze ter raziskovalnega središča RIS Dvorec
Rakičan.

-

Socialno varstvo:
° Zagotavljanje sredstev za programe socialnega varstva občanov (financiranje družinskih
pomočnikov, varstva starejših občanov v domovih in bivanja invalidov v zavodih,
subvencioniranje najemnin socialno ogroženih, enkratne denarne pomoči).
° Zagotavljanje sredstev za delovanje Hiše sadeži družbe ter Zavetišča za brezdomceDruštva Mozaik.
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5. OCENA USPEHA IN DOSEGANJE CILJEV
Po zaključnem računu mestne občine za leto 2013 so realizirani naslednji prejemki in izdatki:
-

Prejemki
Izdatki
Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih

17.095.663,66 EUR
16.690.067,13 EUR
405.596,53 EUR

PREJEMKI:
Skupno znašajo 17.095.663,66 EUR in so razvidni iz naslednje tabele:
v EUR
Naziv
Konto
70-74

Bilanca prihodkov in odhodkov

Realizacija
2013

Indeks

Veljavni
proračuna 2013
19.633.560,00

16.488.887,02

83,98

75

Račun finančnih terjatev in naložb

450.831,00

17.776,64

3,94

50

Račun financiranja

780.000,00

589.000,00

75,51

20.864.391,00

17.095.663,66

81,94

SKUPAJ PREJEMKI

V okviru bilance prihodkov in odhodkov so realizirani prihodki manjši predvsem zaradi dveh
razlogov:
Prvi je v bistveno manj realiziranih kapitalskih prihodkih od planiranih (-1.372.354 €), ki pa so
močno odvisni od delovanja nepremičninskega trga oziroma potencialnega zanimanja in zmožnosti
investitorjev v nepremičnine (predvsem v nakupe stavnih zemljišč). Izpad prihodkov zaradi
nerealiziranih predvidenih prodaj zemljišč je zgolj začasen, saj bodo neprodana zemljišča predmet
prodaj v prihodnje.
Drugi je v manj realiziranih transferni prihodki iz državnega proračuna in EU sredstev
(-1.170.157 €), ki se realizirajo na podlagi uspešnosti prijav na razpise različnih ministrstev in
dinamike črpanja glede na fizično izvajanje posameznega projekta. Največji izpad znotraj
transfernih prihodkov predstavlja nerealiziran projekt »Rešujmo skupaj«, kjer je MOMS sicer bila
na razpisu uspešna, vendar je do sedaj z državne in EU strani zagotovljenih le dobrih 40 %
sofinanciranja. Nerealiziran pa je ostal tudi projekt nakupa avtobusa za mestni prevoz, kjer je bilo
predvideno sofinanciranje iz državnih sredstev v višini 200.000 EUR, saj Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor – Sklad za podnebne spremembe ni objavil razpisa, ki ga je sicer
napovedoval.
V okviru bilance B to je Računa finančnih terjatev in naložb je izpad v neprodanih delnicah
Cestnega podjetja Murska Sobota, kjer je mestni svet s sklepom zahteval prodajo po knjigovodski
vrednosti teh delnic. Kljub izvedenim zakonsko predpisanim postopkom prodaje, za odkup teh
delnic ni bilo nobenega interesa.
Novo dolgoročno zadolževanje je realizirano v manjšem obsegu za 191.000 €, saj razpis Javnega
sklada za regionalni razvoj DDV pri izvajanju projekta ni upošteval med upravičene stroške.
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Upravičenec do posojila pa je lahko bil posamezni prijavitelj le do višine upravičenih stroškov
projekta, ki jih mora financirati iz lastnih sredstev.

IZDATKI:
Skupni izdatki znašajo 16.690.067,13 EUR in so razvidni iz naslednje tabele:
v EUR
Konto

Veljavni
proračuna 2013

Naziv
40-43

Bilanca prihodkov in odhodkov

44

Račun finančnih terjatev in
naložb

55

Račun financiranja
SKUPAJ IZDATKI

Realizacija
2013

Indeks

19.986.645,00

16.170.855,49

80,91

21.200,00

0,00

0,00

522.100,00

519.211,64

99,44

20.529.945,00

16.690.067,13

81,30

Odhodki so realizirani sorazmerno s ustvarjenimi razpoložljivimi prihodki. V letu 2013 so se
večkrat pojavile težave z zagotavljanjem likvidnosti zaradi neenakomernega pritoka prihodkov
(primer: nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč fizičnih oseb so realizirana na osnovi zapadlosti
v mesecu juliju in oktobru), kar je zahtevalo najetje likvidnostnega kredita, ki je skladno z veljavno
zakonodajo v celoti odplačan pred iztekom proračunskega leta.
Pri oceni zastavljenih ciljev je moč ugotoviti, da je MOMS v tako imenovanem tekočem delu
poslovanja, ki pomeni financiranje zakonsko naloženih nalog poslovala uspešno, saj je obveze
izpolnjevala v zakonsko predpisanih plačilnih rokih 30 dni. Pri realizaciji investicijskega dela pa
velja upoštevati nekoliko večjo fizično realizacijo projektov kot je finančna, zaradi upoštevanja
predpisanih plačilni rokov (30 dni).
Pozitivni prizvok v oceni je še posebej zaradi dejstva, da mestna občina na dan 31.12.2013 ni imela
neplačanih zapadlih obveznosti.
6. OPIS NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU
PROGRAMA
Finančna kriza, ki je povzročila veliko krčenje gospodarstva v državi že v letih 2010 in 2011 ter se
še vedno poglablja, z časovnim zamikom povzroča težave tudi v občinskih proračunih. Vsakoletno
zmanjševanje višine glavarine oziroma posledično manjšega zagotovljenega vira občinam iz
naslova dohodnine, ki se določa na podlagi podatkov izpred dveh let, je pripeljalo tudi mestno
občino do kritične meje, ki jo predstavlja dosledno pokrivanje zakonsko naloženih obveznosti. Pri
tem vsakoletnem vsaj 5 % zmanjševanju zagotovljenih sredstev je potrebno upoštevati še
konstantno rast cen oziroma inflacijo, ki razkorak med zagotovljenimi sredstvi in naloženimi
obveznostmi še povečuje. Posledično so v letu 2013 mestni občini ostala izredno majhna sredstva
za investicije iz tega naslova kljub obveznosti, da naj skrbi za razvoj na vseh področjih. V kolikor
se bo takšen trend nadaljeval brez zakonodajnih sprememb financiranja občin, mestna občina ne bo
imela nobenih lastnih investicijskih sredstev, če ne bo le-teh zagotovila s prodajami imetja.
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Slednje je toliko bolj pereče, ker občina ne bo imela razpoložljivih sredstev za zagotavljanje
obveznih lastnih soudeležb pri črpanju državnih in evropskih investicijskih sredstev, čeprav bodo ta
na razpolago, seveda pod pogojem zagotovitve lastne udeležbe pri financiranju projektov.

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI
S PRETEKLIMI LETI
Letni zastavljeni cilji sprejeti s proračunom oziroma rebalansom proračuna obsegajo tako cilje
vezane na izpolnjevanje zakonsko naloženih obveznosti (tekoči odhodki ter tekoči transferi), kot
cilje vezane na razvoj mestne občine (investicijski odhodki ter investicijski transferi).
Dejstvo je, da je zaradi navedb v prejšnji točki v zadnjih nekaj letih vedno težje dosegati
zastavljene cilje predvsem v investicijskem delu proračuna, katerega realizacija v veliki meri
temelji na pridobljenih kapitalskih prihodkih.
V procesu nastajanja proračuna je potencialne kapitalske prihodke potrebno vključiti v proračun,
saj je njihova vključenost pogoj za izvedbo postopkov njihovega pridobivanja. Posebej mora biti
sprejet program razpolaganja s stvarnim premoženjem, kot pogoj za izvedbo postopkov prodaj
imetja. Ker trg z nepremičninami zaradi finančne krize že nekaj let praktično miruje, je jasno, da
tudi mestna občina ne more prodati zemljišč večjih površin in s tem zagotoviti planirane kapitalske
prihodke večjih vrednosti. V zadnjih treh letih je zato prisiljena del lastne udeležbe pri črpanju
državnih in evropskih sredstev zagotoviti tudi z najemanjem dolgoročnih kreditov.
Na ta način je tudi v letu 2013 doseganje zastavljenih ciljev še vedno na podobni ravni, kot pretekla
tri leta, kar se tiče ciljev vezanih na investicije. V delu financiranja zakonsko naloženih obveznosti,
torej tekočem poslovanju, pa je mestna občina dosledno upoštevala predpisane plačilne roke, kar
pomeni, da je v tem delu popolnoma izpolnila zastavljene cilje.
8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
V okviru notranje sistematizacije je imela mestna občina v letu 2013 tako kot v nekaj preteklih
letih, organizirano notranjo revizijo. Na sistematiziranem delovnem mestu notranjega revizorja je
bila zaposlena ena javna uslužbenka, ki je v skladu s svojim letnim načrtom revizij opravila pet
revizij iz različnih področij proračunske porabe.
Prav tako je vsak član nadzornega odbora opravil po dva pregleda različnih področij poslovanja
mestne občine na osnovi Zaključnega računa proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto
2012, pri čemer večje nepravilnosti niso ugotovljene, kar bi imelo za posledico nenamensko ali
negospodarno poslovanje.
9. POJASNILA NEDOSEŽENIH ZASTAVLJENIH CILJEV
Osnovni vzrok za nedoseganje vseh zastavljenih ciljev je že zapisan v točkah 6 in 7, saj je
doseganje zastavljenih ciljev v vzročni povezavi s razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Kot je
navedeno, je v fazi planiranja (sprejemanja proračuna) potrebno poleg zagotovljenih sredstev, ki jih
prejme mestna občina v posameznem proračunskem letu, planirati tudi kapitalske prihodke v tako
imenovanem Načrtu ravnanja s nepremičnim in premičnim premoženjem. V kolikor katera od
nepremičnin ali premičnin v tekočem proračunskem letu ni predvidena za prodajo, z njo ni možno
izvesti nobenih aktivnosti v smislu prodaje (razpisa, dražbe itd.). Z prodajami ustvarjeni kapitalski
prihodki pa poleg pridobljenih državnih in EU sofinanciranj predstavljajo obseg sredstev, ki se
lahko uporabijo za investicije.
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V letu 2013 je tako planirano 1.441.565 EUR kapitalskih prihodkov, vendar je kljub izvedenim
trem dražbam realizirano prodaj le v višini 69.211 EUR. Določeni kontakti in zanimanja po
nakupih občinskih zemljišč so občasno bila, vendar se potem na samih dražbah, ki so zakonsko
predpisane, interesenti niso pojavljali.
Skladno z dinamiko pridobivanja državnih sofinanciranj ter razpoložljivih lastnih sredstev so
aktivirane investicije po prioritetah: najprej dokončanje začetih v letu 2012, nato investicije, ki so
bile sofinancirane iz državnih ali EU sredstev in končno ostale. Zaradi bistvenega izpada planiranih
prihodkov vseh investicij ni bilo možno izvesti niti začeti, zato so vse nedokončane in ne začete
prenesene v proračun za leto 2014. Seveda ob tem ostajajo na razpolago za prodajo vse planirane
neprodane nepremičnine.
10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA GOSPODARSTVO, SOCIALNO DEJAVNOST,
VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN PROSTOR
S svojim delovanjem, ki ga opredeljuje Zakon o lokalni samoupravi, je mestna občina tudi v letu
2013 izpolnjevala vse zakonsko naložene obveznosti na vseh področjih.
S financiranjem delovanja občinskih organov, krajevnih skupnosti in mestnih četrti je zagotavljala
ustavno načelo demokratičnega odločanja.
S sofinanciranjem programov tehnične kulture predvsem v osnovnih šolah je spodbujala
razvijanje znanosti in občutkov za tehnološki razvoj predvsem pri mladih.
Investicije v opremo gasilskih društev ter civilne zaščite sicer nimajo neposrednega vpliva na
gospodarstvo ter bivanje občanov, imajo pa izredno veliko vlogo pri varnosti in ohranjanju dobrin
lokalne skupnosti.
S sofinanciranjem javnih del v višini preko 86 tisoč EUR je mestna občina omogočila preko 50
zaposlitev in s tem zmanjšala brezposelnost v regiji.
Prav gotovo pa je eno najpomembnejših področij v lanskem letu predstavljala skrb za čisto okolje.
K temu lahko ob nekajletnem financiranju izgradnje CERO Puconci in skrbi za odpadke,
prištejemo zaključek investicije v raziskave geotermalnih potencialov s dokončanjem vrtin za
geotermalno vodo, ki bo v prihodnje glavni alternativni vir ogrevanja v občini. S financiranjem za
občane brezplačnega mestnega avtobusa »Sobočanec« in širitvijo daljinskega ogrevanja pa si
občina prizadeva k zmanjšanju onesnaženja s delci PM10, ter ob tem za čistejše bivalno okolje.
S sredstvi vloženimi v cestno infrastrukturo v skupni višini preko 1,6 mio EUR je ob povečani
varnosti občanov v prometu, hkrati dosežena večja urejenost v okolju. Od tega je relativno visok
znesek (dobrih 229 tisoč EUR) investirano v prenovo javne razsvetljave s ciljem zmanjšati porabo
električne energije ter negativne vplive na okolje.
S financiranjem različnih prireditev (Soboški dnevi, Soboško poletje, Novoletna prireditev,
Družinski piknik, itd.) je posvečena skrb za razvedrilo občanov, saj so vse prireditve brezplačne, ter
tako dostopne širokemu krogu obiskovalcev, tudi izven mestne občine.
S podeljevanjem občinskih zlatih štipendij v višini 230.000 EUR je MOMS glede na višino
proračuna in za ta namen porabljena sredstva, med vsemi občinami med vodilnimi, koliko sredstev
namenja štipendiranju nadarjenih študentov in deficitarnih poklicev.
Izvedba prostorskih planov ter urejanje zazidalnih načrtov so podlage za nadaljnje urejanje
infrastrukture in s tem temeljev za razvoj gospodarstva.
Sofinanciranje in vključevanje mestne občine v projekt Vodooskrba Pomurja – sistem B pa kaže na
težnje po razumevanju težav celotne regije pri zagotavljanju zdrave pitne vode.
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Zdravstveno varstvo ter še posebej sociala sta področji, kjer poleg predšolske in osnovnošolske
vzgoje mestna občina že vrsto let in je tudi v letu 2013, posvečala največ pozornosti, saj je za
naštete namene porabljeno preko 5,3 mio EUR.
Sorazmerno visoka poraba (preko 1,3 mio EUR ) za financiranje kulturnih in športnih aktivnosti
skozi ljubiteljska društva in zavode, je ustvarjala pogoje za vključevanje občanov v različna
interesna področja in ob tem aktivno kvalitetnejše preživljanje prostega časa.
V zaostrenih finančnih razmerah, ki še vedno prežemajo vsa področja, je skoraj nemogoče bistveno
izboljšati standard občanov. Smatramo, da je uspeh že v kolikor se ta ne zmanjšuje oziroma vsaj
nekoliko izboljša, kar se ob upoštevanju vseh dejavnikov v mestni občini tudi je.
S porabljenimi sredstvi za financiranje zakonsko naloženih obveznosti, ki jih je mestna občina
izvajala sproti in dosledno, ter v skladu s javnimi naročili porabljenimi investicijskimi sredstvi, je v
letu 2013 mestna občina s svojim poslovanjem nedvomno prispevala k nadaljnjemu razvoju na
domala vseh področjih.
Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

Murska Sobota, 28.02.2014
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