Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo in
110/11-ZDIU12), 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (UPB, Uradni list RS št. 23/07uradno prečiščeno besedilo in 49/10) in 9. člena Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2016 (Uradni list RS št. 18/2016) izdajam

S K L E P
o tretjih prerazporeditvah sredstev proračuna Mestne občine Murska Sobota
za leto 2016 in NRP proračuna MOMS za leto 2016

I.
V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah se prerazporedijo določeni odhodki v okviru
bilance prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2016.
Prerazporeditve so prikazane v PRILOGI 1-3/16 , ki je sestavni del tega sklepa.

II.
Sredstva se prerazporejajo zaradi povečanih potreb oziroma prenizkega planiranja sredstev za
namene opredeljene v PRILOGI 1-3/16.

III.
V skladu z opravljenimi prerazporeditvami navedenimi v prvi točki tega sklepa, se ustrezno
prerazporedi (uskladi) tudi Načrt razvojnih programov proračuna Mestne občine Murska
Sobota za leto 2016. Spremembe so navedene v PRILOGI 1-3/16 – NRP (točka 1 do 5).

IV.
Zaradi potrebe po uskladitvi NRP z dejanskimi stroški in nazivom prijavljenega projekta
»LC Krog – Brod zamenjava mostov« za črpanjem sredstev po 56. členu ZIPRS1617, sta
opravljeni še prerazporeditvi v NRP - PRILOGA 1-3/16 – NRP (točka 6 in 7)). Vrednost
proračunske postavke 13022000 – Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest ostaja ob tem
nespremenjena.
V.
Sklep začne veljati z dnem podpisa.
Številka : 410-0148/2016
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OBRAZLOŽITEV
Zakonska podlaga:
Zakon o javnih financah v 38. členu določa, da se lahko prerazporedijo odhodki proračuna v okviru
bilance prihodkov in odhodkov. Ob povečanjih posameznih postavk, se morajo za enak skupen znesek
druge zmanjšati tako, da višina proračuna ostane nespremenjena.
Sprejeti Proračun mestne občine Murska Sobota za leto 2016 v 9. členu določa, da o prerazporeditvah
v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami,
proračunskimi postavkami in pod konti odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik
neposrednega uporabnika (župan), o čemer mora poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe
proračunskih sredstev.
Cilj in namen opravljenih prerazporeditev:
Predmetne prerazporeditve so prikazane v PRILOGI 1-3/16– prve prerazporeditve določenih postavk
bilance prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2016.
POVEČANJE pod zaporedno številko 1 (priloga 1-3/16 -povečanja) za 10.000 EUR je opravljeno
zaradi stroškov v zvezi z upravljanjem stavb, stroškov cenitev ter parcelacij, ki so v višjem znesku od
načrtovanih. So pa nujni zaradi pričetka postopkov razpolaganja z nepremičninami.
ZMANJŠANJE za ti prerazporeditvi je opravljeno pod zaporedno številko 1 (priloga 1-3/16–
zmanjšanja) (delno za 10.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le
med pod konti, saj ocenjujemo, da planirana sredstva do konca proračunskega leta ne bodo potrebna v
celoti.
POVEČANJE pod zaporedno številko 2 (priloga 1-3/16 -povečanja) za 445 EUR je opravljeno
zaradi dodatnih potreb po informiranju medijev za izvedbo prireditve Dan brez avtomobila in obiska
evropske komisarke za promet.
ZMANJŠANJE za ti prerazporeditvi je opravljeno pod zaporedno številko 2 (priloga 1-3/16–
zmanjšanja) (za 445 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz drugega
pod konta, ker planirana sredstva ne bodo potrebna v predvideni višini.
POVEČANJE pod zaporedno številko 3 (priloga 1-3/16 -povečanja) za 3.540 EUR je opravljeno
zaradi pokrivanja stroškov vezanih na pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga zahteva obseg
predvidenih del na poslovilnem objektu v Kupšincih.
ZMANJŠANJE za ti prerazporeditvi je opravljeno pod zaporedno številko 4 (priloga 1-3/16–
zmanjšanja) (za 3.540 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz
drugega pod konta, ker izvedba prizidka ne bo v letu 2016.
POVEČANJE pod zaporedno številko 4 (priloga 1-3/16 -povečanja) za 3.300 EUR je opravljeno
zaradi dodatnega komunalnega opremljanja območja vrtičkov (vodovodno omrežje in dodatne
vodovodne pipe) ter namestitve dodatne urbane opreme, kar ni bilo ob pripravi proračuna planirano.
ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 1 (priloga 1-3/16–
zmanjšanja) (delno za 3.300 EUR). Zmanjšanje je opravljeno z proračunske postavke, kjer
ocenjujemo, da planirana sredstva do konca proračunskega leta ne bodo potrebna v celoti.
POVEČANJE pod zaporedno številko 5 (priloga 1-3/16 -povečanja) za 900 EUR je opravljeno
zaradi izdelave energetske izkaznice objekta gradu v Murski Soboti. Na osnovi navodila MOMS je
Pokrajinski muzej Murska Sobota naročil izdelavo energetske izkaznice za celoten objekt gradu, ki je
sicer v lasti MOMS. Z navedeno prerazporeditvijo ter realizacijo tekočega transfera bomo muzeju
povrnili stroške izdelave izkaznice.
ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 5 (priloga 1-3/16–
zmanjšanja) (za 900 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki, ki je bila predvidena
za postavitev novega spominskega obeležja pri PIŠK v okviru projekta Rastoča knjiga. Ker se bo k
temu projektu pristopilo na drugačen način (brez postavitve novega obeležja - najverjetneje s
ureditvijo že obstoječega spomenika v parku) je zmanjšanje na tej postavki možno.
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POVEČANJE pod zaporedno številko 6 (priloga 1-3/16 -povečanja) za 3.538 EUR je opravljeno
zaradi nameravanega odkupa dveh javnih spomenikov od podjetja Mura d.d. v stečaju. Pokrajinski
muzej je dobil ponudbo za odkup dveh spomenikov, na osnovi katere je MOMS sprejela odločitev, da
se spomenika odkupita in se skupaj z že kupljenimi umetninami umestita v javni prostor. Vrednost
odkupa z DDV znaša navedenih 3.538 EUR, sam odkup pa bo izvedel Pokrajinski muzej na osnovi
predhodnega investicijskega transfera, ki je predmet prerazporeditve.
ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 3 (priloga 1-3/16–
zmanjšanja) (delno za 3.538 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki kjer
ocenjujemo, da v letu 2016 ne bodo potrebna sredstva v planirani višini.
POVEČANJE pod zaporedno številko 7 (priloga 1-3/16 -povečanja) za 5.150 EUR je opravljeno
zaradi potrebe po plačilu gradbenih del za podlago zunanjega poligona na območju Mojstrske ulice v
Murski Soboti. Po izvedbi javnega naročila je namreč najugodnejša ponudba večja, kot je predvideno
v proračunu.
ZMANJŠANJI za to prerazporeditev sta opravljeni pod zaporednima številkama 7 in 8 (priloga
1-3/16–zmanjšanja) (za 2.594 EUR oziroma 2.556 EUR). Zmanjšanje je možno, ker je realizirana
vrednost planiranega nakupa trampolina nižja od predvidene.
POVEČANJE pod zaporedno številko 8 (priloga 1-3/16 -povečanja) za 4.340 EUR je opravljeno
zaradi potrebe po zagotovitvi zadostnih sredstev za izdelavo IDZ, PGD, PZI dokumentacije za
energetsko sanacijo projekta »Prenova objekta TVD Partizan v Murski Soboti«. Po izvedbi javnega
naročila najugodnejša ponudba znaša več, kot je planirano na proračunski postavki oziroma ustreznem
pod kontu zato je prerazporeditev nujna pred oddajo dela.
ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 6 (priloga 1-3/16–
zmanjšanja) (za 4.340 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki kjer
ocenjujemo, da bo v letu 2016 realizacija nižja od planirane, saj v letošnjem letu ni mednarodnih iger
šolarjev, ki so se jih osnovnošolci mestne občine v preteklosti redno udeleževali.
POVEČANJE pod zaporedno številko 9 (priloga 1-3/16 -povečanja) za 32.310 EUR je opravljeno
zaradi potrebe po plačilu obveznosti naloženo MIKK z odločbo FURS št. DT0610-1377/2015-29 z
dne 23.6.2016 v višini 32.306,53 EUR. Na izdano odločbo se je MIKK pritožil, vendar pritožba ne
zadrži izvršitve naložene obveznosti.
ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 3 (priloga 1-3/16–
zmanjšanja) (delno za 32.310 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki kjer
ocenjujemo, da v letu 2016 ne bodo potrebna sredstva v planirani višini.
POVEČANJE pod zaporedno številko 10 (priloga 1-3/16 -povečanja) za 20.000 EUR je
opravljeno na osnovi vloge javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan. Javni zavod ima z Interreg razpisi
zelo dobre priložnosti za pridobitev finančnih sredstev za programe oziroma aktivnosti v Dvorcu
Rakičan. Zaradi številnih razpisov v letu 2016 je za določen čas zaposlena ena oseba s čimer se je
deloma pokril velik kadrovski manko, ter povečala možnost za uspešne kandidature na razpisih. Del
stroškov te zaposlitve se bo povrnil iz sredstev pridobljenih iz razpisov. Prav tako se je MOMS
zavezala, da bo sofinancirala projekt Središče za osebnostno rast in komunikacijo RISKO v okviru
programa psihosocialne pomoči otrokom, mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in
2017.
ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljeno pod zaporedno številko 3 (priloga 1-3/16–
zmanjšanja) (delno za 20.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na navedeni proračunski postavki kjer
ocenjujemo, da v letu 2016 ne bodo potrebna sredstva v planirani višini.
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