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1000  OBČINSKI SVET 
 

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

04033003 - Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoţenjem 

Sredstva investicijskega vzdrţevanja so predvidena za nujna opravila ostrešja na stari ekonomski šoli, 

ki je v lasti občine.  Sredstva za nakup poslovnih stavb, so namenjena pridobitvi nepremičnine v k.o. 

Bakovci, poslovne stavbe v okvirni površini prostorov 186 m2,  kot je to predvideno z načrtom 

ravnanja s stvarnim premoţenjem oz.načrtom pridobivanja nepremičnega premoţenja občine.   

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V letu 2017 je bilo realizirano plačilo v obnovo ostrešja stare ekonomske šole na Slovenski ul., dela so 

sicer bila izvedena ţe v letu 2016. Sredstva so bila nadalje porabljena tudi za potrebne geodetske 

odmeritve in  izdelavo cenitev, za potrebe izvedbe postopkov ravnanja s stvarnim premoţenjem 

občine. Z realizacijo načrtovanih sredstev se zasleduje cilj gospodarnega ravnanja z nepremičnim 

premoţenjem občine.  
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4000  OBČINSKA UPRAVA 
 

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

04033010 - Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan 

Planira se izvedba nadzidave  dela vaško gasilskega doma, v več fazah in letih; v 2017 pa še   

rušitvena dela (starega  in propadajočega objekta nekdanje ţivinske tehtnice. Nekaj sredstev se še 

namenja za potrebe nadzora in predhodne revizije (uskladitve s sedanjimi predpisi) ţe izdelane 

projektne dokumentacije. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Aktivnosti za nadzidavo vaško gasilskega doma so bile  predvidene v večjih fazah, glede na sredstva v 

letu 2017 in glede na to, da bi glavnina aktivnosti potekala konec leta 2017 se je odločilo, da se 

izvedba prestavi v leto 2018. Izvedla so se rušitvena dela nekdanje ţivilske tehtnice v lastni reţiji KS 

Rakičan. Naročila se je izdelava projektne dokumentacije PZI za nadzidavo vaško gasilskega doma v 

letu 2017, plačilo se je preneslo v leto 2018.  

04033011 - Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vaško-gasilskega doma v Veščici 

Sredstva so namenjena za stroške v zvezi z rekonstrukcijo vaško-gasilskega doma, ki jih ne bo moţno 

uveljavljati v okviru projekta nadaljnje obnove, ki bo prijavljen na javni poziv LasGoričko 2020. 

Nadaljevanje obnove večnamenskega objekta z namenom izvajanja izobraţevalnih in druţabnih  

aktivnosti v njem, je zaradi prijave na Las načrtovana v okviru postavke 11022000 pri MOMS ter 

postavke 1011029000 v proračunu KS Veščica, kjer je obnova objekta v sklopu Las projekta tudi 

podrobneje obrazloţena.   

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Realizacija načrta v letu 2017 ni bila izvedena, saj je bila pridobljena odločba za  projekt Las Goričko 

2020  v oktobru in v letu 2017 ni bilo izvedbe projekta v sklopu Las Goričko 2020. Vse aktivnosti se 

bodo izvedle v letu 2018.  

04033014 - Obnova vaško-gasilskega doma Satahovci 

Sredstva so planirana za izvedbo in nadzor ter ostale stroške, v večih fazah in letih za obnovo Vaško 

gasilskega doma v Satahovcih, V letu 2017 pa prekritje strehe in zamenjavo oken na vaško gasilskem 

domu ter za izdelavo dokumentacije za ureditev mansardnih prostorov pod obstoječim ostrešjem. 

Rebalans: 

Na tej postavki se sredstva povečujejo in sicer na pod kontu rekonstrukcije in adaptacije, namenjena za 

izvedbo strehe in zamenjavo oken na Vaško gasilskem domu v Satahovcih na podlagi projektantskega 

predračuna. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Investicija v vaško gasilski dom v Satahovcih  ni bila izvedena v celoti, kot je bila planirana, izvedla 

se je zamenjava strehe, medtem ko se je zamenjava oken prenesla v leto 2018. Dela so se zaključila v 

letu 2018. Preteţen del plačil je bil izveden v letu 2018, medtem ko bo pa del plačil izveden v letu 

2018 za izvedbo ter nadzor.  
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06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

06039002  Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

06032002 - Nakup opreme 

Na tej proračunski postavki so skupno načrtovana sredstva za nakup opreme za delo  mestne uprave in 

organov občine ter zajemajo: 

- nabavo nujne pisarniške opreme, ki je potrebna za zagotovitev pogojev za delo zaposlenih; 

- nakup strojne računalniške opreme v skladu z redno zamenjavo računalniške opreme in 
posodobitvijo operacijskih sistemov;  

- nakup opreme za tiskanje in razmnoţevanje;  

- nakup telekomunikacijske opreme- predvidena so minimalna sredstva za nakup telefonov; 

- nakup licenčne programske opreme,   

- nakup druge opreme in napeljav, 

- vzpostavitev brezţičnega omreţja. 

V primerjavi z letom 2016 so načrtovana višja sredstva za nakup opreme iz naslova načrtovanega 

nakupa avdiovizualne opreme za potrebe celovite prenove velike sejne dvorane. 

Rebalans: 

Na tej postavki so se zniţala sredstva za nakup avdiovizualne opreme in licenčne opreme, glede na to, 

da v letošnjem letu ne bo realizirana prenova sejne dvorane, povečala pa so sredstva za nakup 

pisarniškega pohištva in opreme, ki bo uporabljena za usposobitev dela pisarn, ki so jih izpraznile 

inšpekcijske sluţbe v upravni stavbi.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Preteţni del odhodkov na tej proračunski postavki predstavlja nabava pisarniške opreme za 

usposobitev dveh pisarn, nabave nove in za posodobitev računalniške opreme, nakup licenčne 

opreme ter za zamenjavo dotrajane opreme za tiskanje in razmnoţevanje. 

06032003 -  Upravna stavba 

Načrtovana sredstva so niţja kot v letu 2016, glede na to, da je načrtovana celovita prenova upravne 

stavbe, zato so načrtovana sredstva samo za izvedbo nujnih investicijsko vzdrţevalnih del. 

Rebalans: 

Na tej postavki so se zvišala sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, ki ureja sanacijo zidu na 

strehi upravne stavbe. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Stroške na tej proračunski postavki predstavljajo izvedena investicijska in vzdrţevalna dela na 

področju elektroinstalacijskih in parketarskih del, namenjena za usposobitev pisarniških prostorov za 

delovanje RC Murska Sobota in mestne uprave.  

06032005 -  Celovita prenova upravne stavbe 

Sredstva v letu 2017 se namenjajo za plačilo stroškov dela izdelave projektne dokumentacije za 

celovito obnovo objekta, ki je bila naročena v letu 2016. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Realizacija predstavlja plačilo stroškov dela izdelave projektne dokumentacije za celovito obnovo 

objekta, ki je bila naročena v letu 2016. 

06032006 - Prenova stavbe mestne uprave - CTN 

V okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naloţb ( CTN), s katerim se spodbuja urbani razvoj v 

mestih, je predvidena tudi operacija Prenova stavbe Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota. 
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Stavba Mestne uprave je locirana v središče mesta in s tem dopolnjuje prenovo mestnega središča, ki 

smo si jo s TUS zadali, hkrati gre za objekt kulturne dediščine, ki ga na ta način ohranjamo. 

Prenova stavbe MU je projekt, ki rešuje problem dotrajane stavbe, ki je kulturno zaščitena in kazi 

podobo tega dela mestnega središča. Stavba je potrebna temeljite prenove, nujno je potrebna obnova 

fasada, ki predvsem na notranji dvoriščni strani odpada in je nevarna, poleg tega je energetsko potratna 

z dotrajano kritino, stavbno pohištvo je dotrajano, prav tako notranje in zunanje instalacije, stavba 

nima zagotovljene nemotene dostopnosti invalidnim osebam, starejšim in gibalno oviranim osebam.  

Predmet operacije je tri nadstropna stavba na Kardoševi ul. 2 v M. Soboti, nekdanji Delavski dom, 

zgrajena leta 1936 in sejna dvorana, ki je ločen objekt na dvorišču zemljišča, zgrajen leta 1974, ki je 

vse v celoti v lasti Mestne občine M. Sobota. Stavba Mestne uprave (del stavbe je v najemu – Upravna 

enota, Inšpekcijske sluţbe) oz. Delavski dom, je vpisana v register kulturne dediščine. 

V okviru prijave na 1. poziv ZMOS za Urbano prenovo (CTN) bo predmet operacije v letu 2017 

prenova sejne dvorane, za leto 2018 pa energetska sanacija stavbe Mestne uprave. Celotna investicija 

je načrtovana v skupni višini slaba 1,4 mio €, od tega v 2017 cca. 0,4 mio € in v 2018  slab 1 mio €. 

Načrtovano je, da bo operacija sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v 

okviru mehanizma CTN, prednostna naloţba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oţivitev 

mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaţenosti zraka in ukrepov 

za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih. Predvidena višina 

sofinanciranja iz mehanizma CTN je 80% upravičenih stroškov operacije, kar znaša skupaj skoraj 1,1 

mio €. Pri tem so med viri financiranja posebej prikazana EU sredstva (ESRR) – 80% ter posebej 

sredstva nacionalne udeleţbe – 20%. Preostali del v skupni višini slab 0,4 mio € bodo sredstva 

občinskega proračuna.   

Cilji, ki bodo doseţeni 

Poglavitni cilj je obnoviti stavbo, predvsem  izboljšati  toplotno izolacijo stavbe in s tem izboljšati 

energetsko lastnost stavbe, optimizirati stroške vzdrţevanja stavbe in s tem povezanih prihrankov 

energije ter zadostiti predpisom, ki veljajo na tem področju. Hkrati bo celoten projekt prispeval k 

ohranjanju objekta Novakove kulturne dediščine. Z obnovo notranjih prostorov sejne dvorane se bo 

zamenjala dotrajana oprema in dosegla večja funkcionalnost prostora. 

Projekt bo prispeval tudi k ciljem in kazalnikom prednostne naloţbe 6.3. v okviru Urbane prenove 

mehanizma CTN in sicer h kazalniku: zmanjšanje nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo 

trajnostne urbane strategije (površina revitaliziranih stavb). Prav tako bo projekt prispeval k ciljem 

Trajnostne urbane strategije Mo Murska Sobota – TUS, predvsem k oţivitvi mestnega središč. 

Rebalans: 

Planirana sredstva v občinskem proračunu za leto 2017 so se zmanjšala za vrednost izvedbe investicije 

prenove stavbe Mestne uprave, saj investicija ni bila prijavljena na 1. poziv ZMOS za Urbano prenovo 

mehanizma CTN, zato se tudi ne bo izvajala v letu 2017. 

V 2017 so planirana le sredstva za izdelavo projektno tehnične dokumentacije, ki so bila ţe realizirana 

v predvideni višini. Ostali del investicije pa se v NRP prenaša v leto 2019. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Ker izvedba investicije prenove stavbe Mestne uprave ni bila prijavljena na 1. poziv ZMOS za Urbano 

prenovo mehanizma CTN, se tudi ni izvajala v letu 2017. 

Sredstva so bila realizirana samo za plačilo dela stroškov izdelave projektne dokumentacije. 

Ostali del investicije pa se v NRP prenaša v leto 2020. 

 

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.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 
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V okviru te postavke smo nabavili zaščitne maske Dräger za zaščito pripadnikov za delo v območju 

uhajanja nevarnih snovi (kemičnih, bioloških itd,). Navedena nabava je bila nujna saj pripadnikov CZ  

brez ustrezne osebne zaščitne opreme ni dovoljeno napotiti za delovanje na kontaminiranih območjih, 

ki so lahko posledica različnih tehničnih nesreč ali uporabe bojnih sredstev. 

07031002 - Tekoče in investicijsko vzdrţevanje za zaščito in reševanje 
Planira se tekoče in investicijsko vzdrţevanja objektov in opreme. Zaradi poteka potrdil o uporabnosti 

zaklonišč je na kontu 4205-00 Investicijsko vzdrţevanje 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 €. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V letu 2017 smo izvedli tekoče in investicijsko vzdrţevanje zaklonišč. Tekoče vzdrţevanje se izvaja v 

skladu s pogodbo dvakrat letno na področju investicijskega vzdrţevanja pa smo izvedli zamenjavo 

filtroventilacijskih naprav v zaklonišču na OŠIII, ki so bile po 35 letih potrebne zamenjave. 

Niţja realizacija na postavki tekoče in investicijsko vzdrţevanje za ZiR v višini 10% je predvsem 

zaradi niţjih stroškov tekočega vzdrţevanja višino katerega pa ni moţno v celoti vnaprej predvideti. 

07039002  Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07032001 - Sofinanciranje opreme – PGD 

Sofinanciranje vozil in opreme PGD se usklajuje z ţupanom in je v zadnjih letih planirano na postavki 

07032001  kontu 4310-00 v višini 25.000,00 €. V letu 2015 in 2016  je bilo zagotovljenih 50.000,00 € 

(zaradi prekrivanja nabave vozil PGD Bakovci in PGD Murska Sobota ter nabave opreme za zaščito 

pred neurji). Za leto 2017 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 € za 

vozilo Pušča oz. zagotavljanje opreme za zaščito pred neurji in poplavami. Pri tem je potrebno 

predvideti sofinanciranje opreme za opazovanje, obveščanje in alarmiranje ob nastopu poplav, ki bi ga 

izvedli Mestna občina Murska Sobota in MORS. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Za zagotavljanje moţnosti ohranjanja ustrezne opremljenosti predvsem PGD in GZ MO Murska 

Sobota z ustreznimi vozili in predvsem njihove zamenjave zaradi zastarelosti in dotrajanosti MO 

Murska Sobota zagotavlja sredstva za njihovo obnovo. Tako je v teku sofinanciranje vozila za potrebe 

PGD Pušča kjer je obstoječe vozilo staro čez 40 leti in sofinanciranje HTRV pri PGD Murska Sobota. 

07032002 - Investicijski transferi - poţarna taksa 

Sredstva iz poţarnega sklada predstavljajo sredstva, ki se zbirajo od premij poţarnih zavarovanj pri 

zavarovalnicah in se po dogovorjenem ključu delijo med drţavo in občine. Pri nas se vodijo na 

postavki 07032002 kontu 4310-00. Predvidena višina sredstev je do 52.0000,00 € za leto 2017. Ker v 

letu 2016 ni bil realiziran celotni znesek prilivov se v leto 2017 prenaša 6.500, 00 €. Predvideva se rast 

poţarnih zavarovanj zato se skupaj s prenosom iz leta 2016 predvideni znesek sredstev planira na 

58.500,00 €. Porabljajo pa se lahko za opremljanje in usposabljanje gasilskih enot. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Ker se sredstva poţarne takse zagotavljajo iz dotacij s strani Odbora za PT RS in so vezana na prilive 

iz poţarnih zavarovanj je njihova višina teţko predvidljiva. Hkrati pa so sredstva dodeljena vsak 

mesec za en do dva meseca nazaj. Zaradi takšnega načina prejemanja sredstev prihaja do zamika v 

porabi. Kot strogo namenska sredstva se preostanek neporabljenih sredstev prenaša v proračun 2018 v 

višini 22.293,85 € in se bodo porabila za opremljanje in usposabljanje gasilske operative. 
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07032003 - Interreg - Regijski reševalni center 

V okviru čezmejnega EU programa Interreg je bil lani prijavljen tudi projekt, v katerem bi pridobili 

dokumentacije za Regijski reševalni center. Zaradi ponovitve prijave je izvajanje projekta (izdelava 

projektne dokumentacije) prestavljeno za eno leto. V primeru, da bo projekt odobren se glavnina 

stroškov načrtuje v letu 2018, za leto 2017 pa so načrtovani samo splošni stroški za začetek projekta in 

začetek priprave projektne dokumentacije. Projekt Regijski reševalni center je bil, kot objekt 

nacionalnega pomena, predlagan tudi kot sektorski projekt v sklopu Dogovora za razvoj Pomurja 2016 

- 2019, glede katerega pa  še nimamo ustreznega odgovora oz. opredelitve.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V skladu s programom dela in finančnem načrtu za letu 2017 so bili izvedeni postopki prijave projekta 

in priprava podlag za umestitev Regijskega reševalnega centra v prostor. Vse postopke je vodil 

Oddelek za okolje in prostor  tako je tudi realizacija bila na postavki pri Oddelku za okolje in prostor.  

 

11  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 

11029002  Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij 

11022000 - Las Goričko2020 in projekti CLLD 

V okviru te proračunske postavke sta v NRP za leto 2017 načrtovana dva projekta v kateri sodeluje 

tudi MOMS, ki bosta prijavljena na 1. Javni poziv LasGoričko 2020. V NRP MOMS je tako načrtovan 

samo del, ki odpade na partnerja MOMS. Oba projekta namreč vključujeta več partnerjev, med drugim 

tudi KS Veščica in KS Nemčavci, ki svoj del prav tako izkazujeta v NRP posamezne Krajevne 

skupnosti.   

V okviru Las projekta »Športno rekreacijska točka (ŠpoRTTočka) - LasGoričko« bodo sodelovali 

trije partnerji: MOMS – za izvedbo promocijskih aktivnosti (informiranje in obveščanje ter 

promocijsko gradivo), KS Nemčavci (vodilni partner) - za izvedbo naloţbe (obnovo teniškega igrišča 

v večnamensko športno igrišče za potrebe prebivalstva in turistične namene), Športno društvo 

Nemčavci za izvedbo in organizacijo dogodka.  

V okviru Las projekta »Podeţelsko izobraţevalno središče – Las Goričko« sodelujejo trije partnerji: 

MOMS (vodilni partner) za izvedbo promocijskih aktivnosti in izobraţevanj (s področja kmetijstva, 

zdravega načina ţivljenja in rekreacije), KS Veščica – za izvedbo naloţbe (obnovo in usposobitev 

dvorane v vaško-gasilskem domu za potrebe izvedbe izobraţevanj in medgeneracijskega druţenja), 

KUD Štefan Kovač – za izvedbo likovnih delavnic in likovnih kolonij.   

Zaradi pravil Las projektov naloţbo/ investicijo v obeh primerih vodi lastnik zemljišča, ki ima hkrati 

pravico gradnje in posegov na njem, to sta obe Krajevni skupnosti; zaradi tega je investicija v obeh 

primerih načrtovana v proračunu in NRP obeh krajevnih skupnostih, ki izkazujeta tudi največji 

vrednostni obseg del na celotnem projektu. Na tej proračunski postavki pa so za oba projekta 

načrtovani stroški v okviru aktivnosti, ki jih izvaja MOMS. 

Oba projekta (vsi trije partnerji) sta velikosti cca. 40.000 €, znesek dela, ki odpade na MOMS je za 

posamezni projekt razvidna v NRP MOMS. V primeru uspešne prijave pričakujemo sofinanciranje iz 

Evropskega sklada za razvoj podeţelja (EKSRP) v višini 85% upravičenih stroškov, kar znaša za oba 

projekta skupaj cca. 58.000 € (KS in MOMS), za posameznega partnerja pa so viri financiranja 

prikazani v njegovem NRP.        

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Sredstva so bila realizirana za plačilo prispevka MO MS kot soustanovitelja LasGoričko 2020 za leto 

2017. V okviru postavke so bila poleg letnega prispevka za Las Goričko2020 načrtovana tudi sredstva 

za prijavo projektov na razpis LAS Goričko 2020. Zaradi dolgotrajnega postopka potrjevanja strategije 

lokalnega razvoja LAS Goričko 2020 s strani pristojnih drţavnih institucij, je bila pridobljena odločba 

za prvi projekt v začetku oktobra, medtem ko se je pridobila odločba za drugi projekt v marci 2018.  Iz 



 266 

tega razloga sredstva za projekte Las Goričko v letu 2017 niso bila realizirana, ampak zgolj letni 

prispevek za delovanje Las Goričko 2020. 

11029003 Zemljiške operacije 

11023006 - Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci 

Zaradi pozitivnih učinkov izvedbe komasacij in agromelioracij za lastnike kmetijskih zemljišč se v 

letu 2017 planira začetek izvedbe agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci, ki vključuje 

izvedbo komasacije na komasacijskem območju in izvedbo pripadajočih agromelioracijskih del. V 

prvi fazi se bo začelo z določitvijo komasacijskega območja in z zbiranjem podpisov lastnikov 

kmetijskih zemljišč na tem območju. Ob zbranem zadostnem številu podpisov se bo na MKGP vloţila 

vloga za izdajo odločbe o uvedbi agromelioracijskih del in na UE MS vloga za izdajo odločbe o 

uvedbi komasacije. Planirana sredstva so za pripravo potrebne uvedbene dokumentacije. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Zaradi pozitivnih učinkov izvedbe komasacij in agromelioracij za lastnike kmetijskih zemljišč se je v 

letu 2017 planiral začetek izvedbe agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci, ki vključuje 

izvedbo komasacije na komasacijskem območju in izvedbo pripadajočih agromelioracijskih del. V 

prvi fazi se je začelo z določitvijo komasacijskega območja in z zbiranjem podpisov lastnikov 

kmetijskih zemljišč na tem območju. Komasacija se namreč izvaja, če se z njo strinjajo lastniki 

kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67% površin kmetijskih zemljišč na predvidenem 

komasacijskem območju. Ker v letu 2017 nismo zbrali zahtevanega % soglasij, se planirana sredstva 

za pripravo potrebne uvedbene dokumentacije niso porabila.   

11049001  Vzdrţevanje in gradnja gozdnih cest 

11041000 - Urejanje gozdnih cest 
Sredstva po letih se predlagajo v podobni višini, kot je to bilo planirano in tudi realizirano ţe prejšnja 

leta), v skladu s vsakoletnimi programi vzdrţevanja gozdnih cest, ki ga pripravi Zavod za gozdove ter 

v skladu s tripartitnimi pogodbami Ministrstva, katero vzdrţevanje gozdnih cest sofinancira iz 

sistemskih virov za te namene. Predlagana višina sredstev za vzdrţevanje gozdnih cest, se pokriva s 

prihodki - sistemskimi viri, ki jih bo za ta namen predvidoma pridobila MO M. Sobota v 2017 in 

naslednjih letih (pristojbina za vzdrţevanje gozdnih cest in sofinancerka sredstva). 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V letu 2017 je bil projekt realiziran v skladu s programom vzdrţevanja gozdnih cest, ki ga je pripravil 

Zavod za gozdove ter v obsegu oziroma v višini sredstev v skladu s sistemskimi viri, ki jih je za ta 

namen pridobila MO M. Sobota (pristojbina za vzdrţevanje gozdnih cest in sofinancerskimi sredstvi). 

 

12  PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

 

12079001  Oskrba s toplotno energijo 

12071000 - Oskrba s toplotno energijo 

Sredstva iz naslova drugih splošnih materialov in storitev so namenjena za vodenje katastra javne 

sluţbe in dajanja soglasij izvajanja javne sluţbe oskrbe s toplotno energijo, po letih. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V letu 2017 se je izvedlo snemanje in določitev toplotnih izgub, ter sanacija toplovoda na Lendavski 

ulici v Murski Soboti. 
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13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

13029002  Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest 

13022000 - Investicijsko vzdrţevanje lokalnih cest 
Na investicijskem vzdrţevanju lokalnih cest, se s predlagano višino sredstev za te namene, v 

proračunu za leto 2017, zasleduje dinamiko, predvideno z načrtom razvojnih programov. V letu 2017 

in v prihodnjih letih se tako predvideva  saniranje mreţastih razpok in zalivanje linijskih razpok, 

izvedba določenih ukrepov za umirjanje prometa, v letu 2017 se načrtuje še ureditev semaforiziranega 

kriţišča v naselju Rakičan (Lendavska –Cvetkova), kot prenesena obveznost iz leta 106 in ureditev 

(sofinanciranje) izvedbe kroţišča Gederovske in Goričke ulice v Černelavcih, ureditev pločnika ob 

lokalni cesti pri šoli v Krogu (Trubarjeva ulica), preplastitev dela Kroške ulice v M. Soboti, v dolţini 

cca 300m ter ne nazadnje izvedba – rekonstrukcija in razširitev mostov na lokalni cesti Nemčavci – 

Markišavci – Polana, preko Puconskega potoka in potoka Gruba, v naslednjih letih pa še  zamenjavo 

drugega kovinsko – lesenega mostu z novim betonsko – kovinsko – lesenim na LC Krog – brod na 

Muri, ureditev otoka za umirjanje prometa na Bakovski cesti, v območju kriţišča s Sončno ulico ter  

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 preplastitve drugih lokalnih cest, ki se postopoma izvajajo ţe 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 2017-2020. 

Rebalans: 

Namesto preplastitve dela Kroške ulice, v M. Soboti, ki je bila planirana v proračunu , se bodo v letu 

2017 izvedle le najnujnejše sanacije, celovito pa se bo cesta oziroma ulica uredila po projektu, s 

katerim se bo MO M. Sobota prijavila na razpis MOP-a z namenom pridobitve sofinancerskih sredstev 

drţave in EU. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Načrti razvojnih programov so bili v letu 2017 več ali manj v celoti realizirani tako da je bila od 

prenesenih obveznosti iz leta 2016 realizirana semaforizacija kriţišča v naselju Rakičan (Lendavska –

Cvetkova), sicer pa so bila realizirana vsa investicijska vlaganja, kot investicijsko vzdrţevalna dela in 

sicer so bile izvedene lokalne sanacije mreţastih razpok in linijskih razpok na večih lokalnih cestah, v 

skladu z načrtom, izvedena je bila  ureditev pločnika ob lokalni cesti pri šoli v Krogu (Trubarjeva 

ulica), večja sanacijska dela na Kroški ulici v M. Soboti, na odseku od Cankarjeve oziroma Tišinske 

do razbremenilnega kanala  ter  rekonstrukcija in razširitev mostov na lokalni cesti Nemčavci – 

Markišavci – Polana, preko Puconskega potoka in potoka Gruba. Izvedba mostov je bila največja 

investicija na lokalnih cestah v 2017, za katero je sredstva prispevala tudi drţava iz naslova 23. člena 

ZFO.   

Od vseh planiranih investicijskih vlaganj pa ni bilo realizirano sofinanciranje pri ureditvi kroţišča v 

Černelavcih, ker DRSI ni pristopila k izvedbi investicije, katera se tako prenaša v leto 2018. S 

prerazporeditvijo sredstev so se sredstva sofinanciranja namenila za ureditev drugih investicijskih 

vlaganj (saniranje mreţastih razpok in ureditev meteornih odvodenj na različnih lokalnih cestah).  

Izvedeni so bili še ukrepi za umirjanje prometa na Dolgi ulici, v naselju Černelavci ter na Bakovski 

cesti v M. Soboti, kjer je bila vzpostavljen omejitev hitrosti na 30 km/h, sprva tudi z montaţno 

hitrostno oviro.   

Z izvedbo planiranih investicijskih vlaganj so bili v letu 2017 skoraj v celoti doseţeni cilji in namen, 

kot je bil opredeljen z NRP za to leto, nerealizirana investicija pa se bo prav tako izvedla, vendar 

predvidoma z enoletnim zamikom. 

13022001 - Investicijsko vzdrţevanje mestnih ulic 

Na investicijskem vzdrţevanju mestnih ulic se sredstva v letu 2017 in kasnejših letih namenjajo za  

sanacije posedkov, mreţastih razpok na večih mestnih ulicah, v letu 2017 za  preplastitev dela ulice 

Ivana Regenta, 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), 
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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 

2017-2020. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V sklopu  investicijskega vzdrţevanja mestnih ulic se je v letu načrtovalo  skoraj 50 % več sredstev 

kot v prejšnjem letu  in sicer predvsem za saniranje mreţastih razpok in ostalih deformacij asfaltnih 

cestišč ter za zalivanje linijskih razpok, kar je bilo tudi v celoti realizirano. Izvedbeno je bila 

realizirana tudi preplastitev oziroma celovita obnova dela Ulice Ivana Regenta, juţno od kriţišča z 

Ţitno,  vendar  zaradi izvedbe proti koncu leta investicija finančno ne bremeni proračuna 2017 tako, da 

se plačilo te investicije v celoti prenaša v leto 2018, v višini nekaj nad 45.000 €. Ne glede na slednje je 

bil projekt v celoti realiziran v vsebini in obsegu, kot je bil z VRP zasnovan za leto 2017. 

13022002 - Investicijsko vzdrţevanje javnih poti in nekategoriziranih cest 

Sredstva na investicijske vzdrţevanju se v letu 2017 in naslednji letih namenjajo za zalivanje linijskih 

in sanacije mreţastih razpok, za preplastitev dela Ribiške ulice in delno preplastitev javne poti med 

Soboško in Partizansko ter večja krpanja ceste proti Malim Bakovcem, vse v naselju Bakovci ter za 

preplastitev oziroma obnovo dela Plečnikove ulice z ureditvijo meteorne odvodnje v Krogu (1. Faza), 

v naslednjih letih pa še za preplastitev Ulice ob potoku v Bakovcih  ter za  preplastitve nekaterih ulic 

in cest v naseljih Krog, Černelavci in Rakičan  ter prav tako vsako leto za saniranje linijskih razpok z 

zalivanjem.  Del sredstev je namenjenih še za investicijske nadzore. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Realizacija načrta je bila v 2017 nekoliko niţja od  načrtovane in z nekaterimi prerazporeditvami 

investicij znotraj projekta. Realizirano je bilo saniranje mreţastih razpok in linijskih razpok na večih 

javnih poteh, v skladu s predhodno ugotovljenimi potrebami. Izvedena je bila preplastitev dela Ribiške 

ulice in delna preplastitev javne poti med Soboško in Partizansko ter večja krpanja ceste proti Malim 

Bakovcem, vse v naselju Bakovci. Od planiranega ni bila izvedena  le preplastitev – obnova dela 

cestišča Plečnikove ulice, v naselju Krog, je pa bila sklenjena pogodba za obnovo celotne Plečnikove 

ulice v skladu z NRP, sama realizacija pa bo tako dokončno izvedena v letu 2018. 

13022003 - Investicije v prometno ureditev mesta 

Drugi operativni odhodki so v letu 2017 namenjeni za poplačilo odškodnin za zemljišča, potrebna za 

ureditev pločnika ob Ulici J. Benka ter za izdelavo dokumentacije za ureditev Ulice Štefana Kuzmiča, 

v M. Soboti. 

Za izvedbo navedenih investicij se z NRP za leto 2017 planirajo tudi sredstva za strokovni nadzor 

izvedbe investicije.  

V letih 2018 do 2020 se bo nadaljevala ureditev ul. Arh. Novaka, prav tako se bo nadaljevala ureditev 

enosmernega prometa, ureditev kroţišč v centru mesta, predvsem kroţišča med Grajsko – Slovensko – 

Lendavsko ulico in urejanje parkirišč, planirana je tudi ureditev Kocljeve ulice s kroţiščem Slomškove 

in Kocljeve ul, ureditev Gregorčičeve ulice z ureditvijo kriţišč, kolesarske steze in pločnika, ureditev 

prometne povezave Lendavska – sever, nadaljevala pa se bodo tudi dela po programih mestnih četrti. 

V letih 2018 do 2020 je predvidena novelacija projektne dokumentacije za ureditev ul. arh. Novaka,  

za ureditev enosmernega prometa, ureditev kroţišč v centru mesta in parkirišč, novelacija proj. 

dokumentacije za ureditev Kocljeve ulice s kroţiščem Kocljeve – Slomškove ulice, za izdelavo 

projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo ter za programe mestnih četrti. 

Sredstva za druge operativne odhodke so namenjena za geodetske odmere, parcelacije, sluţnosti in 

druge stroške investicij. 

Rebalans: 



 269 

Za leto 2017 se sredstva povečujejo na račun izvedbe pločnika ob Ulici Joţeta Benka, oziroma 

potrebnih odkupov zemljišč za potrebe ureditve pločnika na celotnem odseku od Kajuhove do 

Tomšičeve ulice. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V letu 2017 so nastali stroški za delitev popisa del iz projektne dokumentacije za fazno izvedbo. 

Skladno s projektno dokumentacijo izveden le krajši odsek pločnika ob Ul. Joţeta Benka in Kajuhovi 

ulici skupaj z meteorno odvodnjo, javno razsvetljavo, podaljšanjem vodovoda in fekalne kanalzacije. 

Izvedba tega krajšega odseka pločnika pa je časovno potekala skladno z zastavljenim terminskim 

planom. Preostali del bo moţno izgraditi v prihodnosti šele po pridobitvi zemljišč ter določitvi uvozov 

v novo zazidalno območje. Cilj povezave Kajuhove in Tomšičeve ulice preko ul. J.Benka v letu 2017 

ni bil doseţen. Nadaljevanje gradbeno obrtniških del predvidevamo v letih 2019-2020. 

V sklopu te postavke pa je bila realizirana tudi izgradnja elektro priključka za e-polnilnice.  

13022008 - Gradnja in rekonstrukcija občinskih cest 

Za potrebe rekonstrukcije Noršinske ceste od Ekonomske šole do kriţišča proti Rakičanu se v letu 

2017 planira izdelava potrebne dokumentacije, v letu 2018 odkup zemljišč in izvedba v letu 2018 in 

2019. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije Rekonstrukcija Noršinke ulice v Murski 

Soboti niso bila realizirana, saj ni prišlo do realizacije naročila projektne dokumentacije, daj se na 

omenjeni trasi planira izvedba kroţišča v sklopu izgradnje vzhodne obvozne ceste mesta Murska 

Sobota. 

13022009 - Urejanje pločnikov v mestu M. Sobota in naseljih mestnega značaja 

Na tem, sicer novem NRP-ju, se planirajo sredstva za ureditev pločnikov v mestu M. Sobota in 

naseljih mestnega značaja, kar je bilo prejšnja leta sicer planirano v sklopu postavke Prometna 

ureditev mesta. Novi NRP se formira predvsem iz razloga, da bodo v proračunu ločene in zdruţene 

investicije na eni postavki in enem NRP-ju, zaradi načrtovane skupne prijave na razpis Ministrstva za 

infrastrukturo za pridobitev nepovratnih sredstev EU, ki bo predvidoma objavljen v sredini leta 2017. 

V proračunu so iz tega naslova načrtovani tudi prihodki, v NRP-ju pa viri financiranja (Transfer iz 

drţavnega proračuna – sredstva EU- Kohezijski sklad). Celoten projekt je načrtovan kot dvoletni 

(2017-2018) in sicer za leto 2017: ureditev pločnika ob Cankarjevi ulici, v M. Soboti (na odseku od 

območja obdelave kroţišča Cankarjeva – Gregorčičeva do območja obdelave kriţišča Cankarjeva – 

Slomškova) ter ureditev pločnika ob Lendavski ulici (vzdolţ trgovine »Dom« in ob cesti proti TC Tuš 

na Lendavski ulici), v letu 2018 pa še ob C. Metodovi ulici in ob Kroški ulici, vse v M. Sobota. 

Rebalans: 

V nekoliko niţji višini se planirajo sredstva v letu 2017,  ker zaradi zakasnitve razpisa, na katerega se 

bo MOMS prijavila, v letošnjem letu ne bo mogoče zagotoviti izvedbe v tolikšnem obsegu, kot je to 

bilo načrtovano s planom proračuna. Predvideva se, da bi v letu  2017izvedli razpis za izbiro izvajalca 

(po pridobitvi sklepa o sofinanciranju) in sklenili pogodbo, večina del pa bi se izvajala v 2018, za kar 

so ustrezno planirana sredstva v NRP, za leti 2017 in 2018. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Izvedena je bila ureditev asfaltnega pločnika ob Cankarjevi ulici, katerega je bilo potrebno urediti 

(asfaltirati) v celotni širini po izgradnjo vodovoda. Sočasno so bili zamenjani tudi poškodovani cestni 

robniki. 

Prijava na razpis Ministrstva za infrastrukturo je bila oddana novembra 2017. Sklep o sofinanciranju 

pričakujemo v začetku leta 2018. Prijava pa obsega pločnike ob Prešernovi, Kopitarjevi in ulici 

Štefana Kuzmiča. 
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13022010 – Urejanje kolesarskih povezav 1 faza - CTN 

V okviru te proračunske postavke in NRP so načrtovana sredstva za projekte vzpostavitve in ureditve 

kvalitetnih  kolesarskih povezav v mestu Murska Sobota (obnove in novogradnje), ki bodo prispevale 

k uresničevanju ciljev iz Trajnostne urbane strategije (TUS) ne področju trajnostne mobilnosti in 

varovanja okolja (kakovost zraka). Prav tako bo projekt prispeval k uresničevanju ciljev Celostne 

prometne strategije (CPS) na področju trajnostni oblik mobilnosti. Natančnejše trase vzpostavitve 

kvalitetnih kolesarskih povezav (obnove in novogradnje) bodo definirane s Celostno prometno 

strategijo, ki bo dokončana spomladi 2017. Projekti urejanja kolesarskih povezav v mestnih nasljih 

MOMS so načrtovani v okviru mehanizma  CTN (urbana mobilnost) in sicer v dveh terminsko 

zaporednih fazah in sicer prva faza za leto 2017 in 2018 (ki je predmet tega NRP-ja) in druga faza za 

leti 2019 in 2020. Projekt v okviru tega NRP-ja (1 faza), je načrtovan v višini slab 1 mio €, od tega 

cca. 80.000 € v letu 2017, preostanek pa v letu 2018.    

Naloţbe v vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav so upravičene do sofinanciranja na podlagi 

mehanizma CTN iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na podlagi Operativnega programe 

evropske kohezijske politike 2014-2020, iz prednostne naloţbe 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 mestih. Predvidena višina sofinanciranja iz 

CTN je 80% upravičenih stroškov operacije, kar znaša za projekt 1 faza dobrih 0,6 mio €, preostanek 

pa iz občinskega proračuna. Pri tem so med viri financiranja posebej prikazana EU sredstva (ESRR) – 

80% ter posebej sredstva nacionalne udeleţbe – 20%.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo planiranih kolesarskih povezav je bil v letu 2017 v celoti 

realizirana. V letu 2018 in 2019 se planira izvedba prijavljenih tras kolesarskih povezav. 

13022011 – Urejanje kolesarskih povezav 2 faza - CTN 

Obrazloţitev pri tej proračunski postavki in NRP je enaka kot pri postavki 13022010 in NRP-ju. 

Projekt (2 faza) prav tako predstavlja vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestnih naseljih 

MOMS in se načrtuje za sofinanciranje iz mehanizma CTN. 2 faza vzpostavitve kolesarskih povezav 

je načrtovana za izvedbo v obdobju 2019 – 2020, za leto 2017 pa priprava projekta. Celoten NRP je 

načrtovan v višini slaba 1,4 mio €, pri čemer pričakujemo sofinanciranje iz mehanizma CTN prav tako 

v višini 80% upravičenih stroškov, kar predstavlja za celotno obdobje trajanja projekta dobrih 0,9 mio 

€, slaba 0,5 mio € pa iz občinskega proračuna. Tudi tukaj so sredstva CTN razdeljena na EU sredstva 

in sredstva nacionalne udeleţbe.   

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo planiranih kolesarskih povezav je bil v letu 2017 delno 

realizirana.  Izdelava projektne dokumentacije planiranih kolesarskih povezav bo realizirana v letu 

2018, ker se kolesarske povezave planirajo ob drţavnih cestah, kjer so postopki pridobitev soglasij 

nekoliko daljši. V letu 2018 in 2019 se planira izvedba prijavljenih tras kolesarskih povezav. 

13022100 - Investicije v prometno ureditev KS 

Sredstva za nakup zemljišč in drugih operativnih odhodkov kot so geodetske odmere, parcelacije, 

sluţnosti ter drugih stroškov investicij so predvidena za potrebe izgradnje mostu za kolesarje 

Černelavci – Polana. 

V letih 2017 se bodo po potrebi noveliral projekt izgradnje mostu za kolesarje Černelavci – Polana, v 

letu 2018 je planirana še izvedba. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 



 271 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo potrebne nove horizontalne in vertikalne prometne signalizacije 

v naselju Rakičan , za vzpostavitev cone 30 na Kocljevi ulici v Murski Soboti ter za plačilo stavbne 

pravice izgrajene kolesarske steze Rakičan – Jezera. 

13029003  Urejanje cestnega prometa 

13023001 - Urejanje prometnega reţima 

Ureditev modrih con bo teţila k vzdrţevanju in vzpostavitvi novih potrebnih modrih con ter potrebni 

spremembi prometnih reţimov na posameznih mestnih ulicah. Planira se izvedba kroţišča na 

Lendavski ulici in Gregorčičevi ulici v MS, ureditev cestnega priključka za vilo Vrbišče v Murski 

Soboti, postavitev 10 preglednostnih ogledal, vzpostavitev cone 30 na Kocljevi ulici v ms, postavite 2 

manjkajočih znakov začetek cene 30 v Rakičanu. Planirana je tudi izdelava projektne dokumentacije 

za izvedbo montaţnega kroţišča na Slovenski ulici z Grajsko ulico. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Planirane ureditve so bile v letu 2017 v celoti realizirane, razen izgradnja kroţišča na Gregorčičevi 

ulici v Murski Soboti, ki se bo izvedlo v letu 2018. 

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 2017. 

Zagotovljena so tudi potrebna finančna sredstva za vzdrţevanje in gradnjo novih potrebnih avtobusnih 

postajališč. Izvajanje projekta se bo nadaljevalo v letih 2018 in 2019. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje izvajanje obeh linij mestnega avtobusa Sobočanec I in II 

ter za sofinanciranje primestnih linij. 

13023003 - Upravljanje in vzdrţevanje parkirišč ter urejanje parkiranja 

Sredstva se namenjajo za tekoče oziroma redno  vzdrţevanje javnih parkirišč, na katerih se ne plačuje 

parkirnina. Med redna ali tekoča vzdrţevalna se  tako štejejo: košnja in urejanje zelenih površin v 

sklopu parkirišč, krpanje udarnih jam, vzdrţevanje ograj, krpanje manjših mreţastih razpok, zalivanje 

linijskih razpok, zimska sluţba (pluţenje, posipavanje), obnova talnih označb (parkirnih prostorov), 

obnova vertikalne prometne signalizacije ipd..n seveda tudi vzdrţevanje javnih gramoznih parkirišč.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Projekt v segmentu vzdrţevanja je bil realiziran v skladu z NRP , tako da je doseţen cilj projekta in 

njegov namen v celoti.  K temu je prispevala nekoliko milejša zima in s tem povezani niţji stroški 

zimske sluţbe. Izvedeno je bilo sprotno vzdrţevanje gramoznih parkirišč in asfaltnih parkirišč, za 

katera se ne pobira parkirnina. Iz objektivnih razlogov pa ni bila realizirana izdelava projektne 

dokumentacija, faze PZI za parkirišče pred ZD M. Sobota, zato se ta naloga  prenaša v 2018. 

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 ţe 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. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 
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V skladu z načrtom za leto 2017 so bile izvedene klančine na trţnici, v M. Soboti tako, da je sedaj 

trţnični prostor dostopen tudi invalidom na invalidskih vozičkih. Dela so bila izvedena konec leta, 

tako, da se je zapadlost računa prenesla v leto 2018 in ni bremenila proračuna ta 2017. Vsebinsko pa je 

bil načrt za leto 2017 v celoti realiziran ter z njim doseţeni cilji in namen, kot so bili zasnovani z NRP. 

13023007 - Interventna sredstva za urejanje cestnega prometa 

Planirana sredstva so namenjena za potrebe interventne postavitve prometne signalizacije oziroma 

izvedbe interventnih del (po zahtevah SPV, Sluţbe za komunalni nadzor, oziroma za potrebe 

nepredvidljivih dogodkov na občinskih cestah). 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Realizacija je bila nekako izvedena v okvirju plana NRP, čeprav gre v danem primeru za zadeve, 

katerih ni mogoče vnaprej predvideti. Izvedena je bila postavitev prometne signalizacije za označitev 

ovir (NN drogov) v območju pločnika ob drţavni cesti v naselju Markišavci (po odločbi Inšpektorata 

za ceste), izvedena je bila odprava posledic neurja na cesti in samem brodu ob reki Muri v Krogu ter 

za odprava posledic nesreč na občinskih cestah in izvedba določenih drugih del, ki so se morala izvesti 

zaradi preteče nevarnosti za uporabnike cest, pa to ni bilo posebej načrtovano. 

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 omreţja, prednostne naloţbe 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.  

Projekt Celostna prometna strategija bila uvrščen v Načrtu razvojnih programov 2015-2018  pod svojo 

postavko Urejanje cestnega prometa. Projekt pa je sedaj predviden v proračunu za leto 2017. 

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.  

Namen projekta je trajnostni načrt prometa v občini za naslednje programsko obdobje s pomočjo CPS. 

Gre za nadaljevanje ţe 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 ţivljenja 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 ţe realizirala veliko projektov, ki so pripomogli v postopnemu spreminjanju navad 

udeleţencev v prometu. Z novim CPS, ki bo predstavljal prenovo in ovrednotenje  izdelanega Načrta 

trajnostne mobilnosti MO Murska Sobota, pa ţelimo vzpostaviti trajnostni prometni sistem tako, da se 

zagotovi dostopnost delovnih mest in storitev za vse, izboljša prometna varnost, zmanjša 

onesnaţevanje, emisije toplogrednih plinov in poraba energije, poveča učinkovitost in zmanjša stroške 

potniškega in tovornega prevoza ter izboljša privlačnost in kakovost mestnega okolja. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Sredstva planirana za izdelavo Celostne prometne strategije so bila v celoti realizirana. Izdelana je bila 

dokumentacija Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota v maju 2017. 

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 

ţelimo usmeriti reševanje glavnih prometnih tokov izven mestnega središča, s ciljem zmanjševanja 

emisij toplogrednih plinov, ohranjanje čistega zraka in zmanjševanje hrupa v naravnem in 
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ţivljenjskem 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 2017 sicer ne planirajo investicijska vlaganja, v naslednjih leti pa se planirajo 

sredstva za širitev plačljivih parkirišč in opreme za vzpostavitev dodatnih plačljivih parkirišč (širitev 

od centra mesta navzven). 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Projekt, ki traja preko celotnega obdobja načrta razvojnih programov, je bil v letu 2017 sicer v celoti  

realizira po obsegu in namenu, vendar v nekoliko niţji finančni višini. K temu je prispevala nekoliko 

milejša zima in s tem povezani niţji stroški zimske sluţbe. V okviru planiranega je MOMS uspela 

pokriti tudi vse  stroške za vzdrţevanje opreme in parkirnih avtomatov, čeprav ti stroški zadnja leta ţe 

nekoliko naraščajo zaradi iztrošenosti avtomatov oziroma posameznih delov (tiskalniki, optični čitalci 

ipd…). Sestavni del tega projekta so tudi bančne storitve ter rokovanje s parkirnimi avtomati (pogodba 

s Sintalom), eni in drugi so bili realizirani v obsegu namena in ciljev, vendar z nekoliko niţjimi stroški 

od prvotno predvidenih. 

13029004  Cestna razsvetljava 

13024000 - Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave 
Sredstva za investicijsko vzdrţevanje javne razsvetljave so v celoti namenjena za nadaljnje 

posodobitve in dograditve javnih razsvetljav v mestu in naseljih. V letu 2017 so predvidena za 

dograjevanje javnih razsvetljav, kjer te še ni ali je obstoječe nezadostna in sicer v mestu M. Sobota 

(proti Veterinariji in pri OŠ 2) ter v naseljih Černelavci, Kupšinci, Bakovci in Rakičan. Prav tako se 

sredstva namenjajo za izvedbo osvetlitve kolesarske steze in pešpoti Merkur – Nemčavci ter za 

ureditev osvetljenega prehoda za pešce, na drţavni cesti, v naselju Markišavci; v naslednjih letih pa še 

za  dograditve javnih razsvetljav, kjer še  ni vzpostavljena redukcija (v višini do 50%), v nočnem času 

(med 23 in 4,00 uro), saj nove  svetilke to dopuščajo, s tem pa se bo še dodatno zmanjšala poraba 

električne energije na javni razsvetljavi.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V okviru tega projekta se izvajajo nenehni ukrepi za zmanjševanje porabe električne energije  

(preurejanje svetilk z varčnejšimi sijalkami), nadalje aktivnosti tekočega vzdrţevanja javne 

razsvetljave, ki so bili realizirani v višini načrta ter vlaganja investicijsko vzdrţevalnega značaja, kot 

tudi določene novogradnje. Na tem področju so bila, z NRP-ji opredeljena vlaganja, v letu 2017 

izvedene ureditve novih razsvetljav ob kolesarski stezi M. Sobota – Nemčavci, ob Ulici Štefana 

Kovača in delu Panonske ulice v naselju Rakiča, nadalje dograditve  javnih razsvetljav v Bakovcih in 

Černelavcih, izvedena so bila gradbena dela za bodočo JR ob kolesarski stezi M. Sobota - Krog ter pri 

Veterinarji in ob pešpoti mimo OŠ II, oboje v M. Soboti ter za osvetlitev in ureditev prehoda za pešce 

čez drţavno cesto v naselju Markišavci. Tako so bili cilji in namen, opredeljeni z NRP za leto 2017 v 

celoti doseţeni. 
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14  GOSPODARSTVO 

 

14029001  Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14021002 - Razvojni center 
V letu 2017 je planiran investicijski transfer v višini 5.500 EUR 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Investicijski transfer je bil realiziran v višini 4.477,77 EUR za nakup osnovnih sredstev, za delovanje 

Razvojnega centra.  

14021007 - Vrata v Pomurje 

V okviru te proračunske postavke je v okviru EU mehanizma CTN načrtovana operacija Vrata v 

Pomurje, v sklopu katere se izvajata dva projekta (NRP-ja) in sicer postavitev regijskega 

promocijskega centra (Expo paviljon) s potrebno komunalno infrastrukturo ter  projekt ureditve 

okolice juţnega dela Soboškega jezera. Ker sta oba projekta v Načrtu razvojnih programov ločena, 

tudi zaradi delno različnih virov financiranja (EU sredstva in sredstva RS), v nadaljevanju 

predstavljamo oba projekta posebej.  

Projekt: Vrata v Pomurje – regijski promocijski center 

V okviru tega NRP-ja so načrtovana sredstva za vzpostavitev regijskega promocijskega centra v 

objektu slovenskega paviljona na svetovni razstavi Expo 2015 v Milanu, ki ga je MOMS pridobila od 

Agencije Spirit. Svetovno prepoznaven objekt v povezavi s svetovno znano razstavo Expo, lahko za 

Pomursko regijo  kakor tudi za MOMS predstavljata najbolj prepoznavno turistično točko in 

zanimivost v regiji. V objektu se načrtuje promocija s predstavitvijo vseh ključnih znamenitosti, 

prepoznavnosti in prednosti pomurske regije, zato bo potrebno sodelovanje in vključitev celotne 

regije. Objekt se vključuje tudi v bodočo načrtovano ureditev območja soboškega jezera kot 

pomembnega športno-rekreacijsko turističnega območja. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2017 

in 2018; nekaj pripravljalnih stroškov v zvezi s projektom je nastalo ţe v letu 2016. Celotna vrednost 

projekta znaša slaba 2,7 mio € od tega se največ stroškov načrtuje v letu 2017 - dobra 1,7 mio €, saj je 

v tem letu načrtovano črpanje sredstve na podlagi Pomurskega zakona. Slab 1 mio € je načrtovanih za 

leto 2018.  

Za projekt se načrtuje sofinanciranje iz Pomurskega zakona - MGRT (samo v 2017) v višini 1 mio € 

(Transfer iz drţavnega proračuna), ter sredstva iz mehanizma CTN v višini dobra 1,3 mio € (od tega 

80% sredstva EU iz ESRR, 20% pa sredstva nacionalne udeleţbe, kar je posebej prikazano med viri 

financiranja v okviru Transfera iz drţavnega proračuna), preostanek v višini dobra 0,3 mio € odpade 

na občinski proračun.      

Projekt: Vrata v Pomurje – ureditev okolice  

 V okviru tega NRP-ja se načrtuje sanacija in ureditev degradiranega območja na juţnem delu Soboške 

Kamešnice oz. Soboškega jezera ter ureditev okolice regijskega promocijskega centra (Expo 

paviljon) – imenovanega Vrata v Pomurje.  Problem predstavlja neurejena okolica po izkopu 

gramoza, predvsem po izkopu gramoza za gradnjo avtoceste direktno ob lokaciji, kjer bo stala 

stavba Expo paviljona. V sklopu tega projekta bodo izvedene naslednje ureditve: ureditev kopališča 

z okolico in spremljevalnimi objekti, ureditev območja za piknike in za prireditve, ureditev okolice 

in zasaditve (plaţne ureditve kopališča), ureditev dostopov (komunikacijskih poti) in parkirnih 

površin ter ureditev osvetlitve površin na območju, ki se ureja. Okolica bo dopolnjevala vsebino 

paviljona oz. bo postala njegova 'terasa oz. dvorišče'. Izvedba projekta je načrtovana v glavnini za 

leto 2017 in 2018. Celotna vrednost projekta znaša slabih 0,5 mio €. Za projekt se načrtuje 

sofinanciranje iz mehanizma CTN (PN: 6.3. Urbana prenova) v višini slabih 0,4 mio € (od tega 

80% iz ESRR in 20% nacionalna udeleţba, kar je posebej prikazano med viri financiranja), 

preostalih 0,1 mio € odpade na proračun MOMS.      

Cilji, ki bodo doseţeni 

Oba projketa v okviru operacije »Vrata v Pomurje« s paviljonom Expo kot osrednjim atraktivnim 

objektom, predsavljata turistično in gospodarsko središče oz. regijski promocijski center, generator in 
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motivator razvoja Murske Sobote, kot regijskega središča in celotne Pomurske regije. Tako postavitev 

promocijskega centra, kot ureditev okolice, bo izvedena s pomočjo sodobnih načrtovalskih ukrepov, ki 

prispevajo tudi k zaščiti območja naravnih habitatov in imajo tudi ekološko-očiščevalno funkcijo. 

promocijski center (Expo paviljon) bo namenjen za  turistično in gospodarsko promocijo celotne 

pomurske regije. Okolica paviljona Expo bo urejena tako, da bo ponujala raznovrstne aktivnosti, 

pomembno dopolnjevala privlačnost in razpoznavnost regijskega promocijskega centra.      

Projekta bosta prispevala tudi k ciljem in kazalnikom prednostne naloţbe 6.3. v okviru Urbane 

prenove mehanizma CTN in sicer h kazalniku: zmanjšanje nerevitaliziranih površin v mestih, ki 

izvajajo trajnostne urbane strategije (revitalizirane odprte površine). Prav tako bo projekt prispeval k 

ciljem Trajnostne urbane strategije MO Murska Sobota – TUS, predvsem oţivitvi degradiranih 

zemljišč ter razvoju gospodarstva in turizma v regiji in MO Murska Sobota. Projekt regijskega 

promocijskega centra bo hkrati uresničeval tudi cilje Programa večje konkurenčnosti Pomurske regije. 

Rebalans: 

Z rebalansom NRP se oba projekta v okviru te proračunske postavke, t.j. projekt »Vrata v Pomurje – 

regijski promocijski center« in projekt »Vrata v Pomurje – ureditev okolice« spremenita, vendar 

ostajata njuna osnovna vsebina in namen nespremenjena.  

Projekt »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center« se z rebalansom NRP spreminja vrednostno in 

po virih financiranja iz spodaj navedenih razlogov. 

Projekt je bil v juniju 2017 prijavljen na 1. Javno povabilo za prijavo projektov mestnih občin za 

sofinanciranje z EU sredstvi iz mehanizma CTN, iz prednostne naloţbe PN 6.3., Specifični cilj 1: 

Učinkovita raba prostora v urbanih območjih na podlagi Operativnega programa evropske kohezijske 

politike 2014-2020. V prvi fazi prijavnega postopka na ZMOS je bil projekt odobren za sofinanciranje. 

V naslednjih mesecih sledi druga faza prijave projekta na MOP. Po uspešnem zaključku druge faze bo 

MOMS prejela odločitev o podpori (sklep o sofinanciranju) in z MOP sklenila sofinancersko pogodbo. 

Zaključek 2. faze prijave je predviden spomladi 2018, po tem pa bo moţno črpati EU sredstva. V teku 

je tudi postopek odobritve Programa konkurenčnosti Pomurske regije za sofinanciranje iz naslova 

Pomurskega zakona (PZ), kjer je projekt uvrščen kot eden od ukrepov za promocijo Pomurske regije v 

okviru instrumenta 4 (program PZ). V predlogu programa PZ je sofinanciranje načrtovano v višini 

500.000 € v letu 2017 in 500.000 € v letu 2018. Ker v času priprave rebalansa program PZ še ni 

odobren, se sredstva iz PZ v NRP za leto 2017 še ne uvrščajo in so vsa predvidena v letu 2018. V 

kolikor ţeli MOMS izvesti postopke javnega naročanja še v letošnjem letu, mora za projekt zagotoviti 

zaprto finančno konstrukcijo. Ker pa bo ta za oba sofinancerska dela (CTN in PZ) zaprta šele po 

prejemu odločitev o podpori oz. sklep o sofinanciranju s strani MOP in MGRT, je rebalans za projekt 

pripravljen na način, da MOMS začasno financira projekt z lastnimi sredstvi, kot je prikazano v 

spodnji tabeli. Začetek izvedbe projekta v letošnjem letu  je nujen, v kolikor ţelimo črpati sredstva PZ 

kot je predvideno v predlogu programa PZ. 

Prikaz virov financiranja z lastnimi sredstvi pred odločitvijo o podpori za sredstva EU –CTN in 

Pomurskega zakona (v EUR). 

Viri financiranja Dinamika financiranja 

2017 2018 2019 SKUPAJ % 

Pomurski zakon (MGRT) 0 1.000.000 0 1.000.000 21,28% 

MO Murska Sobota 609.046 3.003.214 86.015 3.698.275 78,72% 

SKUPAJ 609.046 4.003.2014 86.015 4.698.275 100,00% 

 

Po prejemu odločitve o podori za pridobitev EU sredstev (CTN) ter sredstev Pomurskega zakona, bo 

MOMS nadomestila lastna sredstva s sofinancerskimi sredstvi, kar je prikazano v naslednji tabeli. 

Glede Pomurskega zakona se predvideva, da bo 500.000 € po odobritvi programa za PZ moţno črpati 

še v letošnjem letu. 
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Prikaz virov financiranja po prejemu odločitve o podpori  za sredstva EU –CTN in Pomurskega 

zakona. 

Viri financiranja Dinamika financiranja 

2017 2018 2019 SKUPAJ % 

ESRR – EU (CTN) 0 2.305.850 55.050 2.360.899 50,25% 

ESRR – RS MOP (CTN)  576.462 13.762 590.225 12,56% 

Pomurski zakon (MGRT) 500.000 500.000 0 1.000.000 21,28% 

MO Murska Sobota 109.046 620.902 17.203 747.151 15,90% 

SKUPAJ 609.046 4.003.2014 86.015 4.698.275 100,00% 

 

Spreminjata se tudi vrednost in dinamika projekta. Podlaga za spremenjeno oceno  investicijskih 

stroškov projekta je izdelana projektna dokumentacija (PGD in PZI) za gradbena dela ter ocena ostalih 

ţe nastalih oziroma predvidenih stroškov. Med ostalimi stroški so načrtovani še stroški: ostale 

dokumentacije (investicijska, arheološke raziskave, ipd.),  opreme in programskih vsebin v razstavnem 

delu za promocijo Pomurske regije in MOMS, opreme v ostalih prostorih, promocijskih in 

marketinških aktivnosti, informiranja in obveščanja, potrebnih komunalnih in cestnih priključkov, 

ureditev okolice, ipd.Projektantske ocene vrednosti so višje od prvotno načrtovanih, zato se je celotni 

znesek projekta povečal. Izvedba del povezanih s postavitvijo paviljona, vzpostavitvijo programskih 

vsebin za predstavitev regije, ter vseh potrebnih priključkov je načrtovana za leti 2017 in 2018. Za leto 

2019 so načrtovani zgolj stroški marketinga in promocije, ki bosta v začetku ključna za širšo 

prepoznavnost objekta. 

Prvotni projekt »Vrata v Pomurje – ureditev okolice« je skupaj s prvotnim projektom »Motorični park 

in ponton« zdruţev v skupni projekt »Soboško jezero – ureditev juţnega dela«. Iz tega razloga se 

prvotna dva projekta več ne vodita samostojno v NRP, ampak pod novim skupnim projektom z 

nazivom »Soboško jezero – ureditev juţnega dela«.  Zdruţen projekt,  je bil pod enakim 

nazivomprijavljen na 1. Povabilo za pridobitev EU sredstev iz mehanizma CTN in je bil v 1. fazi 

odobren. Razlog za zdruţitev projektov je poznejša prijava, s čemer je bila pravočasno pridobljena 

tudi PZI dokumentacijo za motorični park in ponton (ta projekt je bil prvotno načrtovan za prijavo na 

2. povabilo, zato je bil ločen) in ista lokacija projekta.   

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Projekt iz mehanizma Celostnih teritorialnih naloţb (CTN), imenovan Vrata v Pomurje, zajema 

postavitev regijskega promocijskega centra (Expo paviljon) s potrebno komunalno infrastrukturo in 

neposredno okolico objekta, v katero je vključena tudi postavitev pomoţnega objekta za potrebe 

kasnejših vodnih in obvodnih aktivnosti na soboški kamenšnici.  Projekt se preteţno financira z EU 

sredstvi in sredstvi RS, v preostalem delu pa z lastnimi viri – iz občinskega proračuna.   

V okviru tega projekta so bila z NRP-ji za leto 2017 planirana sredstva za pripravo oziroma izdelavo 

projektne in investicijske dokumentacije, za izvedbo arheoloških raziskav, za samo izvedbo – gradnjo 

paviljona in investicijski nadzor. 

Projekt je bil v segmentu planiranih arheoloških raziskav ter potrebne investicijske dokumentacije v 

celoti realiziran v obsegu in z doseţenimi cilji za leto 2017, čeprav finančna realizacija ni dosegla 

planirane. Slednje pomeni, da si bili zastavljeni cilji doseţeni z nekoliko niţjimi vloţki (finančnimi), 

kat pomeni racionalno vodenje projekta v tem segmentu in s tem določene finančne prihranke. 

Vzporedno z izdelavo investicijske dokumentacije se je pripravljala oziroma izdelovala potrebna 

projektna dokumentacije, faze PGD (za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja) in PZI 

(dokumentacija za izvedbo). Sočasno se je izdelovala še idejna zasnova notranje opreme, oziroma 

predvidenih vsebin v paviljonu, kar vse je zahtevalo veliko usklajevanj in medsebojnega koordiniranja 

različnih projektantov, v različnih fazah izdelovanja posameznih dokumentacij. Zaradi vsebin in 

drugačnih klimatskih razmer in samega namena objekta (v Milanu je bil to začasen objekt, v katerem 



 277 

se je predstavila Slovenija na svetovni razstavi »Expo«), so bile potrebne precejšnje vsebinske 

prilagoditve, ne nazadnje tudi zaradi »stroţje« Slovenske zakonodaje, objekt je dobil kletno etaţo 

(podkletena sta dva največja prekata), prilagoditi je bilo potrebno notranjo razporeditev prostorov in 

instalacije tako v kleti, pritličju in mansardi, prilagoditi je bilo potrebno vhod, sprojektirati neposredno 

okolico objekta, na kateri bo tudi večja terasa, ki bo v funkciji gostinskega lokala oziroma restavracije. 

V segmentu  izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije so bili cilji in namen prav tako v 

celoti doseţeni, vendar z nekoliko višjim finančnim vloţkom od prvotno predvidenega, kar pa je 

posledica zahtevnosti in kompleksnosti tega projekta, še zlasti na nivoju  izdelave idejne zasnove za 

notranjo opremo, razstavo in produkcijo ter nazadnje na nivoju  izdelave PZI – projekta notranje 

opreme za izvedbo notranje opreme gostinskega dela in pisarn, razstave in za izvedbo produkcije. 

 

Eden izmed ciljev, kot pomemben mejnik pri izvedbi projekta, je bila pridobitev  gradbenega 

dovoljenja in izbira izvajalca preko javnega razpisa za izvedbo GOI del. Slednji cilj je bil uresničen s 

podpisom gradbene pogodbo v začetku oktobra 2017. Sočasno so potekali še postopki in aktivnosti za 

izvedbo priključkov – izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega voda ter dostopne ceste. Z 

izvajalcem je bila pogodba podpisana v prvi polovici leta 2017, sama dela pa so razdeljena v več faz 

tako, da zadnja faza nekako sovpada z ureditvijo okolice paviljona. Na podlagi vseh aktivnostih 

oziroma izvedenih del in vseh evidentiranih stroškov za izdelavo investicijske in projektne 

dokumentacije je MOMS v letu 2017 pridobila  polovico odobrenih sredstev s Pomurskega zakona 

(tako kot je bilo tudi načrtovano), preostalih 500.000 € pa načrtuje pridobiti v 2018. Finančna 

realizacija izvedbe je bila izvedena v okviru planiranih sredstev, odstopanje med planom in realizacijo 

na celotnem projektu  je v bistvi le v segmentu pridobivanja zemljišč za potrebe izgradnje priključkov 

in dostopne ceste (razširitve), ker so bili v letu 2017 sklenjeni zgolj sporazumi o odškodnini in se je 

izplačilo odškodnin za zemljišča preneslo v 2018. Kot je ţe predhodno navedeno pa je bol projekt v 

ostalih segmentih v letu 2017 v celoti realiziran, njegova zaključitev in predaja namenu pa je 

predvidena v letu 2018.  

Trenutna vrednost projekta je nekoliko niţja (skoraj 4,4 mio €) kot je bila ocenjena s proračunom za 

leto 2017, kar je ţe korigirano v proračunu za leto 2018, posledično so nekoliko niţji tudi viri 

financiranja.  

14029002  Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14032009  - Soboško jezero – ureditev juţnega dela 

Rebalans: 

V skladu s prijavo na 1. poziv ZMOS (op: operacija bo sofinancirana iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj (ESRR), v okviru mehanizma CTN, prednostna naloţba 6.3. Ukrepi za izboljšanje 

urbanega okolja, oţivitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje 

onesnaţenosti zraka in ukrepov za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v 

urbanih območjih), se je odprla nova postavka, kjer so planirani stroški za izvedbo enotnega projekta v 

sklopu operacije »Soboško jezero – ureditev juţnega dela«. Ta projekt sedaj zdruţuje stroške, ki so 

bili planirani na projektu Vrata v Pomurje – ureditev okolice in na postavki/projektu Motorični park in 

ponton.  

In sicer so na tej novi postavki/projektu v letu 2017 planirani stroški za izdelavo projektne 

dokumentacije in investicijske dokumentacije ter ostalih stroškov. V letu 2018 pa je predvidena 

realizacija izvedbe projekta. Tudi tukaj se pričakuje, da bo sklep o EU sofinanciranju izdan šele 

spomladi 2018, s čemer bo tudi formalno zaprta finančna konstrukcija s CTN sredstvi. Za stroške, ki 

bodo nastali do takrat, pa je za zaprtje finančne konstrukcije potrebno zagotoviti lastna sredstva. NRP 

projekta je tako pripravljen na način, da MOMS v letu 2017 začasno financira projekt z lastnimi 

sredstvi, ki pa jih dobi v letu 2018 povrnjena.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V skladu s prijavo na 1. poziv ZMOS ( op: operacija je sofinancirana iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj (ESRR), v okviru mehanizma CTN, prednostna naloţba 6.3. Ukrepi za izboljšanje 

urbanega okolja, oţivitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje 

onesnaţenosti zraka in ukrepov za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v 
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urbanih območjih), se je v letu 2017 odprla nova postavka, kjer so bili planirani stroški za izvedbo 

enotnega projekta v sklopu operacije Soboško jezero – ureditev juţnega dela, ki sedaj zdruţuje 

stroške, ki so bili planirani na postavki Vrata v Pomurje – ureditev okolice in na postavki Motorični 

park in ponton. In sicer so na tej postavki bili planirani stroški za izdelavo projektne dokumentacije in 

investicijske dokumentacije ter ostalih stroškov.  

V letu 2017 so bili realizirani stroški za izdelavo projektne dokumentacije in delno za poplačilo 

zapadlih obveznosti v letu 2017 za investicijsko dokumentacijo. 

V letu 2018 pa je predvidena realizacija izvedbe projekta. Tudi tukaj se pričakuje, da bo sklep o EU 

sofinanciranju izdan šele spomladi 2018, s čemer bo tudi formalno zaprta finančna konstrukcija s CTN 

sredstvi. Za stroške, ki bodo nastali do takrat, pa je za zaprtje finančne konstrukcije potrebno 

zagotoviti lastna sredstva. NRP projekta je tako pripravljen na način, da MOMS v letu 2017 začasno 

financira projekt z lastnimi sredstvi (op: del investicijske dokumentacije), ki pa jih dobi v letu 2018 

povrnjena.  

 

15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15021000 - Ravnanje z odpadki 

Rebalans: 

Z rebalansom se za leto 2017 nekoliko več sredstev namenja za  sanacija divjih odlagališč in sicer za  

končno  sanacije nekdanjega odlagališča odpadkov ob naselju Pušča, kjer je bilo potrebno zagotoviti 

planiranje večje količine plodne zemlje, pripeljane z gradbišča juţne obvoznice. 

Mestna občina Murska Sobota (MOMS) bo z rebalansom proračuna pristopila tudi k pilotnemu 

projektu Postavitev uličnih zbiralnikov odpadnega jedilnega olja. Nosilec projekta je Saubermacher – 

Komunala Murska Sobota d.o.o., ki je k sodelovanju k projektu povabil MOMS. MOMS bo 

sofinancirala nakup pet do šest zbiralnikov odpadnega jedilnega olja in ureditev lokacij za njihovo 

postavitev.  

Namen projekta je končnim uporabnikom – občanom MOMS geografsko pribliţati zbiranje 

odpadnega jedilnega olja in masti. Namreč odpadno jedilno olje in masti je prepovedano mešati z 

drugimi odpadki ali pa jih odlagati z mešanimi komunalnimi odpadki, prepovedano jih je odvajati v 

kanalizacijo, greznice, male komunalne čistilne naprava ali jih neposredno izpuščati v vode in tla. 

Cilj projekta je pilotna postavitev pet do šest uličnih zbiralnikov na območju MOMS, na dovolj 

frekventnem in poseljenem območju, ob obstoječih ekoloških otokih. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Projekt, katerega osnovni namen je osveščanje o pravilnem ravnanju z okoljem in se izvaja z 

izdajanjem ali sofinanciranjem raznih publikacij z namenom osveščanja ljudi – ciljnih skupin, kot so 

predvsem učenci osnovnih šol, otroci vrtcev ter dijaki srednjih šol, se permanentno izvaja preko 

celotnega obdobja NRP in se bo po vsej verjetnosti še nadaljeval, saj se je tudi pričel ţe davno prej – v 

90 letih.  Razen za preventivno delovanje pa je bilo preko tega projekt izvedeno saniranje številnih 

divjih odlagališč, v letu 2017 je tako bilo npr. dokončnosanirano  divje odlagališče ob naselju Pušča, 

kot priprava za zasaditev s sadikami miskantosa. Se pa s tem projektom financira tudiizvedbo 

očiščevalnih akcij, ki potekajo spomladi po KS in MČ, pod skupnim nazivom »Naša občina – čista in 

urejena« (odvoz in odlaganje odpadkov z očiščevalnih akcij). V letu 2017 s tako potekale  ţe jubilejne 

dvajsete po vrsti. 

15029002  Ravnanje z odpadno vodo 

15022000 - Vzdrţevanje mešanega  in meteornega sistem kanalizacije 

Predvidena sredstva okoljske dajatve za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se 

morajo porabiti v investicije oz. obnovo kanalizacijskega omreţja.  Iz teh sredstev so tudi v letu 2017 

predvidene delne sanacije kanalizacijskega omreţja – največ  na severnem kolektorju v  Černelavcih 

in M. Soboti. Planirana so tudi sredstva za izvedbo nadzora za predvidene investicije. Del sredstev se 

namenja še za izgradnjo kanalizacijskega voda s prečrpališčem »Fridrih«, v naselju Markišavci. V 
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naslednjih letih se sredstva planirajo še za sanacije številnih drugih kanalizacijskih omreţjih in 

posameznih vodov v mestu in naseljih. 

Rebalans: 

Obstoječi NRP se razdeli v dva projekta in sicer za potrebe koriščenja sredstev po 23. Členu se ustvari 

novi NRP, kateri je namenjen za Sanacijo severnega kolektorja_ 2 faza. Sredstva ostanejo enaka.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Realizacija projekta sanacija severnega kolektorja 1 in 2.faza od Černelavec do ČN v Murski Soboti je 

bila v celoti izvedena. Prav tako je bil izvedena  izgradnja kanalizacijskega voda s prečrpališčem 

»Fridrih« v naselju Markišavcih ter nadzora izvedbe obeh projektov.  

15022001 - Kanalizacijsko omreţje na Pušči - 3 faza 

Sredstva na tej postavki so planirana za izgradnjo zadnje – 3. Faze kanalizacije v naselju Pušča ter za 

ureditev ceste na severni strani naselja Pušča, vključno z ureditvijo javne razsvetljave. S to investicijo 

je MO M. Sobota v letu 2016 uspela na razpisu za romska naselja tako, da bo drţava investicijo 

sofinancirala do višine 216.957,23 €. Na postavki so na različnih kontih predvidena sredstva za 

izvedbo, nadzor, nakupe zemljišč ter za druge splošne materiale in storitve.  

Rebalans: 

Z rebalansom plana se sredstva nekoliko zniţujejo in sicer zaradi niţje cene izbranega izvajalca, ki je 

bila doseţena v postopku javnega razpisa. Obseg del  se ne spreminja. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Projekt, ki je obsegal zadnjo – 3 in zaključno fazo izgradnje kanalizacije v naselju Pušča ter ureditev 

ceste z javno razsvetljavo ob Černelavski ulici, je bil v letu 2017 uspešno zaključen.  S to investicijo je 

MO M. Sobota v letu 2016 uspela na razpisu za romska naselja tako, da je drţava investicijo, v končni 

višini nekaj pod 178.000 €, skoraj v celoti sofinancirala, občina je s proračuna financirala le DDV za 

stroške izgradnje ceste in nadzora (za cestni del) ter izdelavo projektne dokumentacije (izvedbenega 

načrta) za cesto in razsvetljavo ob njej. 

15029003  Izboljšanje stanja okolja 

15023000 - Občinski program izboljšanja stanja okolja 

V letu 2017 bomo pričeli z izdelavo energetske zasnove oz. lokalnega energetskega koncepta občine z 

zaključkom v letu 2018. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Pomen dejavnosti  Občina ima izdelano Energetsko zasnovo Mestne občine Murska Sobota iz leta 

2006. Vendar je ţe starejšega datuma in je potrebna izdelava povsem novega dokumenta v skladu z 

Energetskim zakonom in drugimi podzakonskimi akti. V sklopu Lokalnega energetskega koncepta je 

potrebno pripraviti tudi akcijski načrt in predpisati ukrepe. Občine so dolţne tudi skupaj z zunanjimi 

pooblaščenimi sodelavci izdelati in predati letna poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta 

lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih. 

Realizacija finančnega načrta  V letu 2017 je bilo predvideno, da se bo pričela izdelava energetske 

zasnove oz. lokalnega energetskega koncepta – LEK. Začetek izdelave lokalnega energetskega 

koncepta se je zamaknil v leto 2018 in z dokončanjem v letu 2019 zaradi pomanjkanja sredstev. 

Trajanje projekta – predvideno je bilo, da se bo projekt začel izvajati v letu 2017 in zaključil v letu 

2018.  V skladu z ţe sprejetim proračunom za leto 2018 pa se bo projekt izvajal v letu 2018 do leta 

2019. 

15023004 - Celostne teritorialne naloţbe (ostalo) 

V novi finančni perspektivi 2014-2020 Slovenija prvič uvaja nov pristop k črpanju evropskih sredstev 

preko instrumenta celostnih teritorialnih naloţb (CTN), s katerim se spodbuja urbani razvoj v mestih. 

Za izvajanje mehanizma CTN je potrebno na drţavnem nivoju sprejeti še manjkajoče pravne podlage, 

zato se javni pozivi za predloţitev projektnih predlogov mest v letu 2016 še niso izvedli, prav tako je 
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otrebno izvesti pripravljalne aktivnosti na strani mestnih občin. V letu 2016 smo tako v okviru tega 

NRP-ja načrtovali in pripravljali potrebne strokovne in tehnične podlage (dokumentacije) k 

načrtovanim projektom CTN. Nekateri splošni stroški, ki so nastali s tega naslova v latu 2016, 

zapadejo v plačilo v letu 2017.  V okviru projekta so dodatno načrtovana sredstva za ostale stroške v 

zvezi s pripravo projektov za prijave na mehanizem CTN, ki ne bodo upravičeni v okviru prijav 

posameznih projektov, so pa potrebni za pripravo projektov in skupne aktivnosti, zato so zanje kot vir 

financiranja predvidena samo lastna sredstva.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Sredstva so bila namenjena za komunikacijsko podporo projektov CTN: 

 Izdelava prezentacije za Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije (TUS) MOMS,  

 Izdelava brošure za predstavitev projektov CTN 

 Izdelava gradiva in brošure za Soboško jezero  

 Komunikacijska strategijo za zagon projekta Murska Sobota 4 Future 

 Izdelava grafične predstavitve osnutka proračuna za leto 2018.  

15023006 - Prenova mestnega središča 1 faza - CTN 

Prenova mestnega središča je naloţba, ki izhaja iz Trajnostne urbane strategije in pomembno prispeva 

k oţivitvi mestnega središča mesta Murska Sobota. Za celo območje je bil izveden javni anonimni 

natečaj za pridobitev najustreznejše zasnove. Na podlagi natečajne rešitve se bo v okviru operacije 

Prenova mestnega središča – v glavnem obnavljala Slovenska ulica v juţnem delu in območje Trga 

zmage s platojem na njegovem severnem delu. V skladu z natečajno rešitvijo pa se bodo predvidele 

tudi posamezne ureditve glede na potrebno višino vloţenih sredstev še za območje v osrednjem delu 

mestnega središča ob mestni trţnici. 

Posamezne ureditve prenove mestnega središča obsegajo naslednje aktivnosti. Preuredi se površina 

ulice, pločnikov in površin za kolesarje. Predvidena je vzpostavitev skupnega območja, s prednostjo za 

pešce in kolesarje. Promet bo omogočen, vendar pod posebnim reţimom. Uredijo se nove utrjene 

površine, nove zelene površine z zasaditvami dreves ter nova urbana oprema. Prenovi in posodobi se 

komunalna infrastruktura, kolikor bo potrebno. Vzpostavijo se postaje za Soboški biciklin in mestni 

avtobus Sobočanec. S preureditvijo se poudari značaj historične mestne promenade, ki bo v prvi vrsti 

namenjena pešcem. Nove ureditve odprtih javnih površin bodo omogočale izvedbo različnih dogodkov 

na prostem, ki bodo v skladu z značajem ulice. Izvedba prenove se načrtuje v 2 fazah, predmet tega 

NRP-ja je 1 faza prenove. Predvidena dinamika izvajanja del v I. fazi je: 

leto 2016: za predmetna območja se je izvedel javni projektni, odprti, anonimni, natečaj za izbiro 

strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije . 

leto 2017: izbor najustreznejše rešitve ter naročilo projektno tehnične dokumentacije s pridobitvijo GD 

tam kjer bo potrebno. Do konca leta pričakujemo pridobitev gradbenih dovoljenj za izvedbo 

aktivnosti, v naslednjem letu.   

leto 2017 do leta 2018: izvedba del po območjih kot zaključene enote; v okviru projekta 1 faza je za 

leto 2017 načrtovana izvedba platoja ob Trgu zmage ter morebitne ostale ureditve, ki jih bomo 

dogovorili s projektantom. Za leto 2018 pa je prioritetno načrtovana izvedba ureditev na Slovenski 

ulici.   

Celotna izvedba projekta (1. Faza) je načrtovana v višini dobrih 2,5 mio € od tega v letu 2017 dobrih 

0,6 mio €,  preostanek v višini dobrih 1,9 mio € pa v letu 2018.    

Načrtovano je, da bo operacija sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v 

okviru mehanizma CTN, prednostna naloţba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oţivitev 

mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaţenosti zraka in ukrepov 

za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih. Predvidena višina 

sofinanciranja iz mehanizma CTN je 80% upravičenih stroškov operacije (od tega 80% ESRR in 20% 

nacionalna udeleţba, kar je posebej prikazano med viri financiranja) Skupna vrednost sofinanciranja iz 

CTN znaša dobra 2 mio €, malo čez 0,5 mio € pa bo potrebnih proračunskih sredstev MOMS. 
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Doseţeni bodo cilji: projekt bo pomembno prispeval k oţivitvi središča mesta Murska Sobota, ki 

vedno bolj izgublja na svojem pomenu, poslovne stavbe se praznijo, ulice ostajajo prazne, ljudje se v 

mestnem središču redko zadrţujejo, po nakupih pa se raje odpravijo na mestno obrobje v trgovske 

centre. Spremenjena podoba mesta, spremenjen prometni reţim, predvsem pa vzpostavitev pogojev in 

tudi izvajanje raznovrstnih aktivnosti v mestnem središču bo ta del mesta ponovno oţivila in mu dala 

nekdanji pomen. Naloţba bo prispeval tudi k ciljem in kazalnikom prednostne naloţbe 6.3. v okviru 

Urbane prenove mehanizma CTN in sicer h kazalniku: zmanjšanje nerevitaliziranih površin v mestih, 

ki izvajajo trajnostne urbane strategije (površina revitaliziranih stavb). Prav tako bo projekt 

pomembno prispeval k ciljem Trajnostne urbane strategije Mo Murska Sobota – TUS z vidika oţivitve 

mestnega središča in ponovnega razvoja raznovrstnih dejavnosti in atraktivnih aktivnosti v mestu.  

Rebalans: 

Planirana vrednost projekta na istoimenski postavki se spremeni večinoma v skladu z ocenjeno 

vrednostjo investicije na podlagi pridobljene projektne dokumentacije (PZI in IDZ). Za izvedbo 

platoja pred občino pa je ţe upoštevana dejanska vrednost izvedbe. Izvedba tega dela projekta (plato) 

je načrtovana v letu 2017, ostali del izvedbe pa v letu 2018. 

Projekt je bil prijavljen na 1. Javno povabilo za prijavo projektov mestnih občin za sofinanciranje z 

EU sredstvi iz mehanizma CTN, iz prednostne naloţbe PN 6.3., Specifični cilj 1: Učinkovita raba 

prostora v urbanih območjih na podlagi Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014-

2020. V prvi fazi prijavnega postopka na ZMOS je bil projekt odobren za sofinanciranje. V naslednjih 

mesecih sledi druga faza prijave projekta na MOP. Po uspešnem zaključku druge faze bo MOMS 

prejela odločitev o podpori (sklep o sofinanciranju) in z MOP sklenila sofinancersko pogodbo. 

Zaključek 2. faze prijave je predviden spomladi 2018, po tem pa bo moţno črpati EU sredstva. V 

kolikor ţeli MOMS izvesti postopke javnega naročanja za plato pred občino, zaradi obeleţitve 500. 

obletnice reformacije na Slovenskem, še v letošnjem letu, mora vsaj za ta del projekta zagotoviti 

zaprto finančno konstrukcijo. Ker bo ta za CTN sredstva zaprta šele po prejemu odločitev o podpori s 

strani MOP,  je rebalans NRP za projekt pripravljen na način, da MOMS začasno financira vse stroške 

na projektu v letu 2017 z lastnimi sredstvi, ki pa jih bo dobila v letu 2018 povrnjena. Ostala dela v letu 

2018 bodo oddana po prejemu odločitve o podpori, s katero bodo CTN sredstva za projekt tudi 

formalno odobrena.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Pomen in cilj projekta - Prenova mestnega središča je naloţba, ki izhaja iz Trajnostne urbane 

strategije in pomembno prispeva k oţivitvi mestnega središča mesta Murska Sobota. Za celo območje 

je bil izveden javni anonimni natečaj za pridobitev najustreznejše zasnove. Na podlagi natečajne 

rešitve se bo v okviru operacije Prenova mestnega središča – v glavnem obnavljala Slovenska ulica v 

juţnem delu in območje Trga zmage s platojem na njegovem severnem delu. V skladu z natečajno 

rešitvijo pa se bodo predvidele tudi posamezne ureditve glede na potrebno višino vloţenih sredstev še 

za območje v osrednjem delu mestnega središča ob mestni trţnici. 

Posamezne ureditve prenove mestnega središča obsegajo naslednje aktivnosti. Preuredi se površina 

ulice, pločnikov in površin za kolesarje. Predvidena je vzpostavitev skupnega območja, s prednostjo za 

pešce in kolesarje. Promet bo omogočen, vendar pod posebnim reţimom. Uredijo se nove utrjene 

površine, nove zelene površine z zasaditvami dreves ter nova urbana oprema. Prenovi in posodobi se 

komunalna infrastruktura, kolikor bo potrebno. S preureditvijo se poudari značaj historične mestne 

promenade, ki bo v prvi vrsti namenjena pešcem. Nove ureditve odprtih javnih površin bodo 

omogočale izvedbo različnih dogodkov na prostem, ki bodo v skladu z značajem ulice.  

Realizacija finančnega načrta  - V letu 2017 so se načrtovana sredstva večinoma realizirala, fizično 

je bila v celoti izveden plato (poimenovan Luthrov drevored) pri Trgu zmage. Za stroške, ki so nastali 

zaradi priprave investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije so bili prejeti računi, ki so bili 

tudi poravnani. Stroški nastali z gradnjo in nadzorom so bili večinoma poravnani, nekaj jih je zapadlo 

v plačilo v letu 2018, del sredstev pa je zadrţan do odprave pomankljivosti. 

Doseţeni cilji -  izdelana je bila projektna dokumentacija IDZ in PZI in na podlagi uspešno 

izvedenega javnega naročila je bil izveden plato – Drevored Martina Luthra, kar predstavlja del 

projekta, ki vključuje ureditev Trga zmage.  
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Trajanje projekta 
leto 2016: za predmetna območja se je izvedel javni projektni, odprti, anonimni, natečaj za izbiro 

strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije. 

leto 2017: izbor najustreznejše rešitve ter naročilo projektno tehnične dokumentacije. 

leto 2017 do leta 2018: izvedba del po območjih kot zaključene enote; v okviru projekta 1 faza je bila 

za leto 2017 načrtovana izvedba platoja ob Trgu zmage, kar je realizirano. V 2018 se nadaljuje 

ureditev območja na Trgu zmage.   

leto 2018 je prioritetno načrtovana izvedba postopka javnega naročila za ureditev na Slovenski ulici. 

leto 2019 je predvidena izvedba prenove Slovenske ulice - juţni del.   

15023007 - Prenova mestnega središča 2 faza - CTN 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Pomen in cilj projekta - Opis na tej postavki je enak kot za NRP na postavki 15023006 - Prenova 

mestnega središča 1 faza – CTN. Razlika je le v tem, da se bo občina prijavila na razpise za EU 

sredstva za nadaljnji obseg ureditev (faza 2). 

Realizacija finančnega načrta  - V letu 2017 se aktivnosti in sredstva niso načrtovala.  

Doseţeni cilji -  izdelan je bil javni natečaj. 

Trajanje projekta 
leto 2016: za predmetna območja se je izvedel javni projektni, odprti, anonimni, natečaj za izbiro 

strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije. 

leto 2017: aktivnosti niso bile predvidene. 

leto 2018: načrtovana je bila priprava projektne dokumentacije, vendar se zaradi pomanjkanja sredstev 

in brez zagotovil, da bodo še EU sredstva z naslova CTN zagotovljena, projektna dokumentacija ni 

bila naročena. 

leto 2019 - bila je predvidena izvedba prenove Slovenske ulice - juţni del. 

leto 2020 -  iz enakih razlogov kot je navedeno zgoraj, se je investicija vključno s pripravo potrebne 

dokumentacije prestavila v leto 2020 po predhodno zagotovljenih drugih EU sredstev in ne več iz 

CTN sredstev. 

15023008 - Polnilnice za električna vozila 

Sredstva se planirajo za vzpostavitev od 3 – 5 javnih polnilnic za električne avtomobile, na lokacijah v 

mestu M. Sobota ter v Rakičanu, pri parkirišču P+R, za začetek samo v letu 2017. Pri tem se bo 

MOMS prijavila na razpis Eko sklada. 

Rebalans: 

Na tej postavki se sredstva povečujejo in sicer se na pod kontu električna energija in drugo splošni 

material in storitve, ki so namenjena za plačilo stroškov energije in drugih stroškov v začetni fazi 

elektro polnilnic. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Investicija v polnilnice za električna vozila je bila v celoti realizirana. Vrednost investicije je bila 

nekoliko niţja kot je bila planirana zaradi niţje končne cene izvedbe. Sredstva so bila porabljena za 

novogradnjo treh polnilnic, nadzor in izdelavo projektne dokumentacije.  

15049001  Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15041000 - Vzdrţevanje objektov, naprav in površin za urejanje voda 
Sredstva  se v 2017 načrtujejo za izdelavo dokumentacije za razbremenjevanje visokih voda vodotoka 

Dobel v razbremenilni kanal (prevzeta obveznost iz leta 2016), nadalje za izvedbo prehoda preko 

korita v koritu Mokoša v naselju Bakovci, za ureditev struge Malega Dobla (večja vzdrţevalna dela), 

za izvedbo večjih vzdrţevalnih del v koritu stare struge Mura ter za izvedbo severnega jarka v naselju 

Kupšinci. 

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 drţavno cesto M. Sobota – Gederovci. V nadaljevanju se bo 
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izvršil odkup zemljišč za M. Dobel in parcelacija, v naslednjih letih pa še razbremenjevanje M. Dobla 

v razbremenilni kanal ter ureditev struge z pribreţnim nasipom. 

Rebalans: 

Z rebalansom plana se nekoliko povečujejo obveznosti v letu 2017 in sicer za potrebe 

razbremenjevanja visokih voda Dobla v razbremenilni kanal, za kar zbrane ponudbe presegajo s 

planom proračuna predvidena sredstva. Investicijo je potrebno izvesti zaradi zajezovanja Dobla 

gorvodno – v naselje Krog, kar povzroča nevšečnosti pri podkletenih stanovanjskih objektih. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Preko tega projekta se izvaja vzdrţevanje vodotokov, v upravljanju MOMS. Vzdrţevanje v letu 

2017je bilo izvedeno v planiranem  obsegu, oziroma v obsegu planiranih sredstev.  

V segmentu na področju investicijskega vzdrţevanja je bila v letu 2017 realizirana izdelava 

dokumentacije za razbremenjevanje visokih voda vodotoka Dobel v razbremenilni kanal (prevzeta 

obveznost iz leta 2016) ter sam izvedba, s čemer se bo v bodoče odpravilo zajezovanje Dobla 

gorvodno – v naselje Krog, kar  je povzročalo nevšečnosti pri podkletenih stanovanjskih objektih 

(poplavljanje). 

Nadalje  so bila izvedena  večja vzdrţevalna dela v koritu stare struge Mure v naselju Bakovci, vse v 

skladu s planom proračuna za 2017. Tako so bili cilji v letu 2017 v celoti doseţeni, za aktivnostmi pa 

se bo nadaljevalo tudi v naslednjih letih, kot je to opredeljeno z NRP. 

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 (preteţno na območju Kroga, deloma pa tudi Bakovci in Satahovci) ter na nekaterih ostalih 

območij naravne in kulturne dediščine ter športno-rekreacijskih dejavnosti, ki jih bo moţno navezati 

na Biosfero. 

Ker se je proces potrjevanja Dogovora za razvoj regije zaustavil, se na tej postavki za leto 2017 

načrtujejo minimalna sredstva za potrebe priprave projektov, v kolikor bi to bilo potrebno.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Na postavki so bila načrtovana minimalna sredstva  za potrebe priprave projektov v okviru regijskega 

projekta Biosfera v okviru Dogovora za razvoj regije. Postavka v letu 2017 ni bila realizirana, saj se 

aktivnosti v zvezi s projektom Biosfera niso nadaljevale kot prvotno zastavljene tudi na drţavni ravni.  

15051001 - GO IN NATURE - Interreg 
V lanskem letu je MOMS kot vodilni partner skupaj z ostalimi petimi partnerji (2 slovenska, 3 

madţarski) na čezmejni razpis Interreg SI-HU prijavila projekt »GO IN NATURE« z namenom 

privabiti ljudi nazaj v naravo z vzpostavitvijo naravi prijaznih, zanimivih in hkrati avanturističnih 

doţivljajskih točk v naravi. Del projekta, ki ga bo izvajala MOMS se bo izvajal na širšem območju ob 

reki Muri z namenom, oţiviti to območje in ga pribliţati obiskovalcem in domačinom v vsej svoji 

naravni pestrosti, hkrati pa urediti območja za druţenje, rekreacijo in aktivno preţivljanje prostega 

časa v bogatem naravnem okolju. Projekt vsebuje aktivnosti kot so: izdelava idejne zasnove ureditve 

območja ob Muri (na širšem območju kroškega broda) v sklopu tega tudi izvedbo delavnic, 

seminarjev, predstavitev, pilotnih programov, oprema doţivljajske točke ob vstopu v biosferno 

območje reke Mure (ob kroški kamešnici), oprema doţivljajske točke v območju broda, ureditev in 

sanacija dostopnih poti na biosfernem območju, ureditev demonstarcijske točke pri brodu (učilnica na 

prostem, doţivljajsko igrišče, ipd.). Projekt se bo izvajal do leta 2019, njegova celotna vrednost je 1 

mio € (vsi partnerji), od tega je za aktivnosti MOMS namenjenih  slabih 0,4 mio €.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 
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V letu 2017 je v  okviru projekta bil narejen nov most cesti do broda v Krogu, konec leta so bila 

oddana dela za ureditev gramoznega parkirišča pri igrišču izven naselja Krog (januarja dokončno) in 

oddana so bila dela za izdelavo idejne zasnove območja ob reki Muri. 

 

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 

geoinformacijskega sistema - GIS 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 drţavne 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 drţavnimi 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 ţe 

izvedenih katastrov gospodarske javne infrastrukture (GJI). Nekaj sredstev se nameni za nakup 

licenčnega računalniškega programa SDMS Toolkit - za izdelavo, pregledovanje in analizo prostorskih 

strokovnih podlag. 

Za leto 2017 se predvidijo stroški najema in za dodatno aţuriranje podatkov.   

V nadaljnjih letih 2018, 2019 in 2020 se za ta dela prav tako predvidijo določeni zneski. 

Rebalans: 

Na podlagi večletne pogodbe z izbranim izvajalcem je vzpostavljen geoinformacijski sistem občine. 

Za ta namen se plačuje najemnina, ta znesek se ohranja v planirani višini. Portal je s številnimi 

prostorskimi podatki dostopen vsem, ki ga prostor občine zanima. Nujen pa je za delo občinske 

uprave. Glede na to, da občina pripravlja nov odlok o programu opremljanja zemljišč s komunalno 

infrastrukturo za območje cele občine, se je izkazala potreba, da se pripravi nov modul za komunalni 

prispevek. Na podlagi preverbe vseh prostorskih aktov občine in novega Občinskega prostorskega 

načrta – OPN, se bo s prenosom določb odlokov, vzpostavil tudi nov modul za potrdilo o namenski 

rabi, saj se bodo podatki tako tekstualni in grafični lahko pripravljali večinoma avtomatsko. Oba 

modula bosta nadgradnja in posodobitev geoinformacijskega sistema. Zaradi navedenega se 

proračunska postavka v letu 2017 poveča za 5.800 €. Predvideva se, da planirani zneski v letu 2018, 

2019 in 2020 ostanejo na planirani ravni in se jih ne spreminja. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Pomen dejavnosti - 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 z vsemi drugimi digitalnimi podatki, ki se dotikajo prostora. Za delovanje sistema je sklenjena 

večletna pogodba z izbranim izvajalcem za najem programske opreme in izdelavo ustreznih modulov. 

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. Geodetska uprava v skladu z drţavnimi predpisi prevzema tudi 

podatke lokalnih skupnosti za namen vzpostavitve Registra nepremičnin (REN). Za izdelavo teh 

evidenc in njihovo sprotno posodabljanje je občina predvidela določena sredstva.  
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Realizacija finančnega načrta - Planirani znesek v letu 2017 za najem programske opreme za 

delovanje spletnega portala iObčina -  geografski informacijski sistemi (GIS), iNUSZ za nadomestilo 

za uporabo stavbnega zemljišča, ter za najem modula za javno razsvetljavo in za nepremičnine se 

najem plačuje mesečno v skladu s planiranimi zneski.  

Na podlagi preverbe vseh prostorskih aktov občine in novega Občinskega prostorskega načrta – OPN, 

se je s prenosom določb odlokov, vzpostavil tudi nov modul za potrdilo o namenski rabi in se lahko 

podatki tako tekstualni in grafični podajajo večinoma avtomatsko. Oba modula predstavljata 

nadgradnjo in posodobitev geoinformacijskega sistema. Načrtovani nakupi novih modulov so bili 

realizirani. 

Doseţeni cilji – aplikacije, ki so na portalu pooblaščenega oz. pogodbenega izvajalca in do katerih 

dostopa občinska uprava ter občani in vsi, ki jih prostor naše občine zanima, so vsakodnevno obiskane 

in neobhodno potrebne za delo. Podatke se sproti nadgrajuje in posodablja in so v stalni funkciji. 

Trajanje projekta 
S podjetjem Kaliopa d.o.o.  je na podlagi pogodb geoinformacijski sistem vzpostavljen ţe več kot 12 

let. V letih od 2018 do 2021 se bodo podatki še naprej aţurirali, najemi modulov in streţnika se bodo 

izvajali še v naprej in so v NRP tako tudi planirani. 

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 ţelje 

investitorjev se lahko spreminjajo, zato se posledično izvajajo postopki za povsem nove akte ali pa 

postopki sprememb in dopolnitev ţe 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 2017 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 ( za poslovne in stanovanjske 

cone) je v letu 2017 predviden določen znesek. Manjša sredstva so predvidena še za morebitne nujne 

spremembe veljavnih prostorskih aktov. Predvidena so tudi sredstva za eventualne izdelave 

posameznih Celovitih presoj vplivov na okolje (CPVO) v skladu z Zakonom o varstvu okolja. Le te 

lahko odredi ministrstvo pristojno za okolje pri izdelavi posameznega prostorskega načrta.  

Posamezni pristojni nosilci urejanja prostora lahko k določenim prostorskim aktom, ki jih izdeluje 

občina, podajo zahtevo za dodatne prostorske strokovne podlage, poleg tega tudi občina potrebuje za 

svoje potrebe razne prostorske analize, zato je tudi za namen izdelave prostorskih strokovnih podlag 

predviden določen znesek. Iz dosedanje prakse se vidi, da so zahteve posameznih resorjev čedalje 

večje, zato se v letu 2017 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.  

V nadaljnjih letih 2018, 2019 in 2020 se za zgoraj navedena dela prav tako predvidijo določeni zneski. 

Rebalans: 

Občina je izvedla javna naročila za pridobitev načrtovalcev prostorskih aktov (OPPN) ter za strokovne 

podlage. Pri tem so bile prejete ponudbe in se sklenile tudi pogodbe z niţjimi vrednostmi kot smo 

načrtovali, obenem pa so za vse prostorske akte, ki so v izdelavi bile prejete odločbe Ministrstva za 

okolje in prostor, da postopka Celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti nikjer. Zaradi 

navedenega se lahko planirani znesek v rebalansu za leto 2017 zmanjša za 23.200 €. Predvideva se, da 

planirani zneski v letu 2018, 2019 in 2020 ostanejo na planirani ravni in se jih ne spreminja. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Pomen dejavnosti oz. projektov - Na področju prostorskega načrtovanje se izdelujejo prostorski akti, 

ki zagotavljajo prostorski razvoj na strateškem in izvedbenem nivoju, kar pomeni zagotovitev pravne 

podlage za gradnjo in druge ureditve v prostoru. Akti s področja prostorskega načrtovanja se izvajajo 

praviloma skozi daljše časovno obdobje, lahko tudi več let; upoštevati pa je potrebno vsa določila in 
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procedurne korake, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju. Ker je prostorsko načrtovanje 

povezano tudi s številno drugo zakonodajo, ki vsaka zase določa obveznosti, je potrebno pri 

načrtovanju ustreznih sredstev zagotoviti zneske tudi za strokovne podlage, ki jih lahko zahtevajo pri 

izdelavi prostorskega akta posamezni nosilci urejanja prostora. Poleg tega je za določene posege 

potrebno zagotoviti tudi izdelavo okoljskega poročila v postopku Celovite presoje vplivov na okolje – 

CPVO. V skladu z zakonodajo je potrebno v postopke izdelave prostorskih aktov vključiti javnost. Za 

zagotovitev širšega obveščanja se obvestila objavljajo tudi v lokalnih medijih, za kar pa je potrebno 

zagotoviti določen znesek v proračunu. 

Realizacija finančnega načrta - V letu 2017 so se nadaljevali oz. izdelovali večinoma prostorski akti, 

ki so bili financirani s strani investitorjev, tako da občina teh stroškov ni krila. 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 so bila v letu 2017 planirana 

sredstva in za del teh so se sklenile pogodbe za izdelavo treh OPPN-je. Postopki so se začeli niso pa še 

zaključeni zato so bili izstavljeni delni računi. Dokončno bodo izvedeni in poplačani v letu 2018. 

Manjša sredstva so bila predvidena še za morebitne nujne spremembe veljavnih prostorskih aktov. 

Postopek OPPN Opleter v Černelavcih in Veščici se ni nadaljeval, zaradi zahtevanih predhodnih 

vodnogospodarskih ureditev in zato s strani načrtovalca ni bilo izstavljenih situacij. V letu 2017 so bili 

plačani tudi delni stroški za prostorski akt SD OPN 1. 

Pri nekaterih aktih je bilo pričakovano, da bo potrebna izdelava dodatnih strokovnih podlag, za kar so 

se planirala sredstva, vendar jih potem nosilci urejanja prostora niso zahtevali, zato jih potem tudi ni 

bilo potrebno naročiti in plačati.  

Občina za prostorske akte financira stroške javnih objav. Ta planirana sredstva so delno realizirana 

(javnih razgrnitev je bilo manj kot je bilo prvotno planirano, obenem se zaradi racionalizacije objave 

podajajo samo v en medij). 

Doseţeni cilji – kljub temu, da postopki izdelave prostorskih aktov potekajo daljše časovno obdobje, 

postopki napredujejo, izvajalci pa po situacijah izstavljajo račune za opravljeno delo do določene faze. 

Trajanje projekta - Postopki izdelave prostorskih aktov in izdelava drugih prostorskih strokovnih 

podlag se bodo izvajali še v naprej in so v NRP tako tudi planirani za leta 2018, 2019, 2020 in 2021. 

16039001  Oskrba z vodo 

16031000 - Investicije v vodovodno omreţje 
V NRP-ju so v letu 2017 predvidena  sredstva za izvedbo vodovodnega voda ob Cankarjevi ulici, na 

odseku od Prešernove do območja kriţišča Cankarjeve in Ulice Štefana Kuzmiča (za potrebe izgradnje 

oziroma priključitve novogradenj ob Cankarjevi) ter obnova in rekonstrukcija vodovodnega omreţja 

ob Cankarjevi ulici, na odseku od Gregorčičeve do Slomškove ulice – severna stran Cankarjeve. Prav 

tako se sredstva namenjajo za dokončanje vodovoda v Ulici ob potoku, v delu Ribiške ulice in Zvezne 

ulice, vse v naselju Bakovci. V naslednjih letih pa se načrtuje dokončanje obnove vodovoda v 

Prešernovi ulici ter obnova vodovodov V Miklošičevi, Ulico ob kanalu, Ivanocijevem naselju ter po 

drugih cestah v mestu in naseljih. Načrtujejo se še številne rekonstrukcije vozlišč, od tega  kar nekaj 

tudi v letu 2017.  

Predvidena so še  sredstva za izvedbo nadzora nad izvedbo investicij. 

Rebalans: 

Sredstva na tej postavki se bistveno zniţujejo in to zgolj za potrebe izvedbe, ker zaradi zakasnitve 

razpisa  za izvedbo pločnikov, izvajanega s strani MOP, na katerega se bo MOMS prijavila, in sočasne 

izvedbe obnove in rekonstrukcije vodovodnega omreţja ob Cankarjevi ulici, na odseku od 

Gregorčičeve do Slomškove ulice – severna stran Cankarjeve, v letošnjem letu ne bo mogoče 

zagotoviti izvedbe v tolikšnem obsegu, kot je to bilo načrtovano s proračunom. Predvideva se, da bi po 

pridobitvi sklepa o sofinanciranju v letošnjem letu izvedli razpis za izbiro izvajalca in sklenili 

pogodbo, večina del pa bi se izvajala v 2018, za kar se bodo ustrezno planirana sredstva v NRP-ju za 

leti 2017 in 2018. Za potrebe  razpisa 23. člena  ZFO se je vodovod Cankarjeva ulica razdelil v dva 

projekta. Prav tako se vodovodno omreţje v Bakovcih zaradi faznosti izvedbe in izvedbe dveh 

projektov razdeli na dva projekta. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 
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V letu 2017 je bila realizirana zamenjava vodovoda ob Cankarjevi ulici, v M. Soboti, na odseku od 

Ulice Štefana Kuzmiča do Prešernove ulice ter postavitev pitnika na otroškem igrišču med Ulicama 

Štefana in Mikloš Kuzmiča. 

16031001 - Hidrantno omreţje 

Stanje hidrantnega omreţja je zaskrbljujoče. Po zadnjih pregledih je bil izračunani strošek 

investicijskega vzdrţevanja v višini 130.000,00 €. Po izgradnji pomurskega vodovoda so se 

stroški investicijskega vzdrţevanja zmanjšali na 90.000,00 €. Zato se v letošnjem letu 

načrtujejo precejšnja sredstva za investicijsko vzdrţevanje hidrantov, sicer kot prevzeta 

obveznost iz leta 2016, ko zaradi sicer sklenjene pogodbe proti konci leta 2016 in zelo nizkih 

temperatur, del ni bilo mogoče izvesti. Podobna višina sredstev pa se načrtuje tudi v 

naslednjih letih. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Na kontu investicijsko vzdrţevanje in izboljšave je bila izvedena zamenjava dela hidrantov v mestu 

Murska Sobota, Rakičan, Kupšinci, Černelavci.  

16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16032000 - Mestno pokopališče 
V letu 2017 so predvidena sredstva za ureditev večjega števila parkirišč vzdolţ protihrupne ograje 

ţelezniške proge, o čemer je MOMS ţe pridobila načelno soglasje od SŢ. V 1. fazi bodo parkirišča v 

gramozni izvedbi. V naslednjih fazah oziroma letih se načrtuje razširitev parkirišč in v končni fazi 

asfaltiranje ter vzpostavitev v končno stanje. 

Rebalans: 

Na tej postavki se sredstva zniţujejo, od tega se na kontu Rekonstrukcije in adaptacije, ki so 

namenjena za izvedbo gramoziranega parkirišča na mestnem pokopališču. Sredstva se zniţujejo na 

podlagi  zmanjšanja stroškov ureditve gramoziranega parkirišča. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Investicija je v skladu z NRP bila v celoti realizirana  v letu 2017. Investicija se bo nadaljevala v letu 

2018 in nadaljnjih letih. Saj mora MOMS pridobiti zemljišče s strani Slovenskih ţeleznic, saj trenutno 

se plačuje najemnina za uporabo gramoziranega parkirišča.   

16032001 - Primestna pokopališča 

Sredstva se načrtujejo za nadaljevanje izgradnje mrliške veţice v Markišavcih in izgradnjo nadstreška 

za poslovilne slovesnosti pri mrliški veţici na pokopališču v Kupšincih, vse tako za izvedbo, 

investicijske nadzore ter druge splošne storitve (dokumentacijo). Načrtujejo se investicije za 2017 in 

kasnejša leta, v skladu z dinamiko predvidenega izvajanja in zagotavljanja potrebnih sredstev.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Izvedba mrliške veţice Markišavci se je delno realizirana v letu 2017, saj gre za  dvoletno investicijo,  

in se bo zaključila v letu 2018. Sama izvedbe nadstreška mrliške veţice Kupšinci se je prenesla v leto 

2018, medtem ko je bila v skladu z NRP podpisana pogodba za izvedbo nadstreška mrliške veţice 

Kupšinci, nadzor in varnostni načrti ter koordinatorja . Investicija se bo zaključila v letu 2018. 

16032003 - Ţidovsko pokopališče 

Sredstva se planirajo samo v letu 2017 in sicer za odstranitev/obrez ţive meje, ki kazi samo 

pokopališče ter za postavitev ograje, primerne namenu. 
Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Planirana ureditev ograje oziroma ţive meje ni bila realizirana, se pa ureditev prenaša v leto 2018, za 

kar so planirana tudi potrebna sredstva. 
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16039003  Objekti za rekreacijo 

16033001 - Vzdrţevanje javnih zelenih površin 

Sredstva se namenjajo za nakup kosilnice za potrebe KS Kupšinci in Pušča ter za dokup mokrourbane 

opreme (koši, klopi, ipd…). 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Plan, kot je bil zasnovan za leto 2017, je bil v celoti realiziran. Nabavljeni sta bili kosilnici za KS 

Pušča in Kupšinci, prav tako je bila nabavljen in postavljena mikrourbana oprema v obsegu 

načrtovanega. 

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 Veščica in Satahovci ter za ograditev otroškega igrišča ob kriznem centru v M. Soboti. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Na kontu  nakup opreme in napeljav je bila izveden nakup igral za naselje Veščica, Satahovci ter v 

mestu Murska Sobota v Jakobovem naselju in na Lendavski ulici. Postavka ni bila v celoti realiziran, 

saj se je nakup igral in opreme za MČ MOMS in KS prenesel v leto 2018. 

16033003 - Drugi objekti za rekreacijo 

Sredstva za rekonstrukcije in adaptacije so načrtovana za nujna investicijska vzdrţevalna dela na 

objektih kopališča. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V letu 2017 so bila realizirana sredstva za pokrivanje stroškov obratovanja kopališča v M. Soboti iz 

leta 2016, v okviru planiranih sredstev.  

16039004 Praznično urejanje naselij 

16034000 - Praznično urejanje mesta in naselij 

Sredstva v letu 2017 in  naslednjih letih so predvidena za nakup novih elementov praznične okrasitve. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V letu 2017 se je dokupila praznična razsvetljava v višini 1.374,94 EUR. 

16039005  Druge komunalne dejavnosti 

16035000 - Mestna trţnica 

Sredstva se planirajo za obnovo strehe trţnice, kot sofinancerski 50% deleţ, ostalo prispeva 

upravlajvec trţnice in sicer  se bo investicija izvedla v letu 2017. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Obnova  strehe mestne trţnice  se je zaradi iskanja optimalne rešitve prestavila v leto 2018. Zato 

postavka v letu 2017 ni bila realizirana. 

16059002  Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16052000 - Delovanje občinskega stanovanjskega sklada 

Sredstva so namenjena za nabavo osnovnih sredstev potrebnih na delovanje stanovanjskega sklada. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 
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Realizacija v letu 2017 v višini 1.809,90 predstavlja investicijski transfer za nabavo osnovnih sredstev, 

potrebnih za delovanje stanovanjskega sklada. 

16069001  Urejanje občinskih zemljišč 

16061001 - Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno  

                  opremo 
Sredstva so namenjena izdelavi programa opremljanja, vključno s 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.  

Rebalans: 

Občina je izvedla postopek javnega naročanja in na podlagi podane najugodnejše ponudbe sklenila 

pogodbo z izvajalcem, ki ţe izdeluje novelacijo odloka o programu opremljanja zemljišč s komunalno 

infrastrukturo za območje cele občine. Na postavki se ohranijo samo sredstva, ki so planirana za 

poplačilo sklenjene pogodbe, preostala sredstva se v letu 2017 za 9.800 € zmanjšajo. V naslednjih letih 

ni predvidenih stroškov. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Finančna sredstva so bila realizirana za izdelavo Programa opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo 

komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota 

16061010 – Komunalno urejanje območja za potrebe vrtičkov v MOMS 
Sredstva so predvidena za dodatno ureditev območja vrtičkov na Kopališki ulici v Murski Soboti in 

sicer za ureditev primernih sanitarij, dodatno urbano opremo in manjše ureditve.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Sredstva so bila realizirana za ureditev sanitarij na območju vrtičkov na Kopališki ulici ter za dodatne 

manjše urbane ureditve.  

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,  

- za nakup solastnega deleža Republike Slovenije na 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,  

- za odkup manjšega zemljišča v Rakičanu, kjer je v naravi že urejena občinska cesta,  
- za predviden odkup zemljišč za ureditev območja Ciglenskih grab, ob ŠRC Nemčavci,  
- na območju železniške postaje v Murski Soboti je predviden odkup stavbnega zemljišča v lasti 

pravne osebe, 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,  

- na območju Kopališke ulice v Murski Soboti, na območju stare vrtnarije, se načrtuje odkup 
zemljišč, ki se prodajajo v stečajnem postopku, in je občina v postopku uveljavljala 
predkupno pravico,  

- v k.o. Bakovci, za dokončno zemljiškoknjižno ureditev območja ob ŠRC Bakovci,  
- na območju Fazanerije se načrtuje odkup manjših solastnih deležev parcel, katerih solastnica 

je že občina, zaradi  zaokrožitve območja zemljišč v lasti občine,   
- za odkup manjšega zemljišča na Klavniški ulici v Murski Soboti, kjer je že urejena javna cesta,  
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- za odkup parcel v k.o. Satahovci, kjer je že urejena javna cesta in je potrebno ustrezno urediti 
lastninsko stanje nepremičnin,  

- ob cesti do Satahovec, od reg.ceste M.Sobota Tišina, so bili v preteklosti odmerjeni deli 
parcel, ki tvorijo javno cesto in so še vedno v lasti fizičnih oseb. Načrtuje se ustrezna 
zemljiškoknjižna ureditev teh nepremičnin oz. prenos v last občine,  

- zaradi načrtovane ureditve križišča ob pokopališču v Satahovcih, je potrebno predhodno 
odmeriti dele zemljišč in jih odkupiti,  

- na območju za predvideno stanovanjsko pozidavo ob Tomšičevi ulici (na Ulicah Jožefa Grleca 
in Miška Baranja) se načrtuje pridobitev dveh nepremičnin, ki sta potrebni za ureditev javne 
ceste na tem območju.  

 

Vsi odkupi zemljišč so predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoţenjem občine za leto 2017 oz.v 

načrtu pridobivanja nepremičnega premoţenja občine za leto 2017.  

Rebalans: 

Načrtovana sredstva se v letu 2017 zniţajo zaradi nerealiziranega nakupa zemljišča na območju 

Kopališke ulice – zemljišč stare vrtnarije in solastnega deleţa Republike Slovenije na Lendavski ulici 

(na območju stare veterinarije).  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Znotraj te postavke je bil realiziran odkup nepremičnin v k.o. Nemčavci (ob ŠRC Nemčavci), odkup in 

zemljiško knjiţna ureditev zemljišč ob ŠRC Bakovci, odkup zemljišča, na kateri je občinska cesta v 

k.o. Rakičan ter realizacija dveh menjalnih pogodb in sicer z Ministrstvom za infrastrukturo (območje 

ţel.proge) in druţbo Imo-real d.o.o. (pridobitev nepremičnin za potrebe bodoče avtobusne postaje). 

Pravni posli, ki so bili realizirani, so razvidni iz posebnega poročila, pripravljenega po določbah 

ZSPDSLS. Ostali nakupi, predvideni z načrtom ravnanja s stvarnim premoţenjem občine za leto 2017, 

niso bili realizirani zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, z ozirom na to, da tudi prihodki iz naslova 

prodaje nepremičnin po navedenem načrtu, niso bili realizirani v načrtovani višini. Sredstva za drugi 

splošni material in storitve so bila realizirana za plačila cenitev nepremičnin ter notarske stroške.  

 

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 2018 izgradnja prostorov in izgradnja garaţ 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 dolţne zagotoviti 

sredstva za planirane investicije v višine odstotka prebivalcev določene občine. Za Mestno občino 

Murska Sobota to predstavlja cca 14 %. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Realizacija je predvidena v letih 2018 in 2019. 

 

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

18029001  Nepremična kulturna dediščina 

18021000 - Obnova objektov kulturne dediščine - CTN 

V okviru mehanizma CTN, s katerim se s sredstvi EU spodbuja urbani razvoj v mestih, je predvidena 

tudi operacija Obnova objektov kulturne dediščine, ki vključuje obnove v dveh objektih kulturne 

dediščine in sicer: obnova objekta TVD Partizan in izgradnja dvigala ter delna sanacijska dela v Gradu 

Murska Sobota.  Oba projekta se zdruţujeta v eno operacijo (proračunsko postavko). Obnova objektov 

kulturne dediščine, v Načrtu razvojnih programov pa sta prikazani kot dva (NRP) projekta v sklopu te 
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operacije, ki se načrtuje za prijavo na poziv za CTN. V nadaljevanju je kratek povzetek vsebine 

posameznega projekta. V letu 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija za objekt TVD Partizan, 

v letu 2019 je načrtovana izvedba prenove objekta, izdelava potrebne investicijske dokumentacije, 

izdelava varnostnega načrta, koordinatorja za varstvo pri delu (gradnje), nadzora ter plačila stroškov 

informiranja in obveščanja ter drugih stroškov potrebnih za izvedbo investicije. Izvedba aktivnosti na 

gradu MS pa je predvidena v letih 2017-2019.  

TVD Partizan: objekt TVD Partizan je lociran v mestno središče, v neposredni bliţini hotela Diana. 

Njegova prenova dopolnjuje prizadevanja po prenovi in oţivitvi mestnega središča.  

Stavba, nekdanji Sokolski dom, zgrajen leta 1929, je bil eden prvih telesnokulturnih domov v 

Prekmurju – bil je ţarišče telesnega in kulturnega napredka v pokrajini. Tudi danes je središče 

predvsem športnih dejavnosti, ki se odvijajo v naši občini in to ţelimo izvajati še v naprej. 

Namen prenove stavbe je ravno ustvariti pogoje, da se bo v prostorih nekdanjega Sokolskega doma še 

naprej razvijala športna dejavnost kot je športna gimnastika, karate, kickboxing, športna rekreacija, 

strelstvo, mali nogomet, ritmična gimnastika in drugi športi in, da bomo lahko še naprej nudili prostore 

za razna društva in Športno zvezo, saj je večina športnih društev v Mestnih občini Murska Sobota 

registriranih ravno na tem naslovu. 

Predvidena je temeljita prenova stavbe TVD Partizan, ki obsega prenovo dotrajane stavbe, ki je 

kulturno zaščitena. Temeljita prenova objekta bo obsegala popravilo in zamenjavo vseh dotrajanih 

gradbenih elementov objekta (zamenjava strešne kritine, zamenjava tlakov, popravilo ometov in 

oplesk sten, stavbnega pohištva...), s poudarkom na energetski sanaciji objekta. 

Glede na kulturno varstvene pogoje ZVKD Maribor je dovoljena izvedba toplotnoizolacijske 

tankoslojne kontaktne fasade samo na novejšem prizidku objekta, za ostali del objekta, ki je 

spomeniško zaščiten, pa se v sklopu energetske sanacije  predvideva izvedba toplotne izolacije na 

notranji strani zidov. Predvidene so tudi manjše preureditve notranjosti objekta, prenova elektro in 

strojnih instalacij, ter  manjša preureditev obstoječe kotlovnice. 

Grad Murska Sobota – delna sanacija in vgradnja dvigala: načrtovana je delna obnova soboškega 

gradu.  Grad je namreč kulturno – zgodovinski spomenik lokalnega pomena, vendar najpomembnejši 

te vrste v Mestni občini Murska Sobota.  Zgradba ima javno funkcijo in je v celoti namenjena 

izvajanju javnih programov občine in javnih zavodov, ki delujejo v njej.   

Objekt nima vzpostavljenih dostopov za invalide oziroma gibalno ovirane osebe v  nadstropja  ter v 

posameznih nivojih. Gibalno ovirane osebe ne morejo dostopati do stalne razstave in do občasnih 

razstav muzeja, do javno odprte strokovne knjiţnice, do uprave in kustodiatov muzeja, prav tako pa ne 

morejo uporabljati večnamenske dvorane v nadstropju, kjer se izvajajo različne prireditve. Tudi 

osrednje sanitarije v pritličju niso urejene za  dostopanje invalidom. Široka dostopnost vseh  javnih 

prostorov v gradu, ki se nahajajo v 1. in 2. nadstropju, lahko omogočimo zgolj z ureditvijo zunanjega 

panoramskega dvigala, ki bi povezalo vsa nadstropja  ter  z nivojsko izravnavo v traktih.  Potreben 

gradbeni poseg za ureditev nivojske izravnave v pritličju je zaradi instalacijskega omreţja in iz vidika 

racionalnosti izvedbe, smiselno povezan z ureditvijo osrednjih sanitarij. 

Poleg ureditve dvigala in sanitarij za invalide je v projekt vključena sanacija uničenih ometov v 

pritličnem delu dvorišča, do nivoja arkad s stebri, stropi in obema vhodoma v dvorišče. Izvedba 

sanacije ometov bo preprečila nadaljnje odpadanje le-teh in posledično propadanje objekta. Obenem si 

prizadevamo,da bi bil objekt tudi energijsko racionalnejši, kar povezujemo z zamenjavo dotrajanih in 

enojnih oken v 1. nadstropju dvorišča, s čimer bo zagotovljena toplotna izolacija dela, ki je namenjen 

stalni razstavi muzeja.  

Načrtovano je, da bo celotna operacija (oba projekta) sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj (ESRR), v okviru mehanizma CTN, prednostna naloţba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega 

okolja, oţivitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaţenosti 

zraka in ukrepov za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih. 

Predvidena višina sofinanciranja iz EU sredstev (ESRR) in pripadajoče nacionalne udeleţbe je 80% 

upravičenih stroškov operacije. Skupna vrednost obeh projektov je slabih 1,4 mio € od tega obnova 

TVD Partizan cca. 1 mio € in obnove v gradu slabih 0,4 mio €. V letu 2017 se za oba projekta 
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načrtujejo zgolj stroški priprave dokumentacije (nekaj stroškov za ta namen  je nastalo ţe v letu 2016), 

izvedba in ostali stroški v letu 2018 pa v višini 0,2 mio € ter glavnina v letu 2019 v skupni višini slabih 

1,15 mio €. Za celotno operacijo (oba projekta) se načrtuje skoraj 1,1 mio € sredstev CTN (od tega 

80% iz ESRR in 20% nacionalne udeleţbe, kar je pri obeh projektih prikazano posebej), slabih 0,3 

mio € pa je načrtovanih iz občinskega proračuna. 

Cilji, ki bodo doseţeni 

Poglavitni cilj je obnoviti obe stavbi in zagotoviti dostopnost in nove moţnosti druţabnih in 

rekreacijskih aktivnosti prebivalcem, tudi ranljivim skupinam (dvigalo). Predvsem stavba TVD 

Partizan je v celoti dotrajana,  izboljšati  je potrebno toplotno izolacijo stavbe in s tem izboljšati 

energetsko lastnost stavbe, optimizirati stroške vzdrţevanja stavbe in s tem povezanih prihrankov 

energije ter zadostiti predpisom, ki veljajo na tem področju. Ustvariti ţelimo pogoje za ustrezno vadbo 

telovadcem in ostalim športnikom. Tudi grad Murska sobota je dotrajan in potreben obnove, vendar 

lahko z danimi finančnimi sredstvi izvedemo le najnujnejše posege, s katerimi zagotovimo enako 

dostopnost muzejskih vsebin vsem obiskovalcem, ter primerne osnovne prostore v njem.  

Operacija (oba projekta) bo prispevala tudi k ciljem in kazalnikom prednostne naloţbe 6.3. v okviru 

Urbane prenove mehanizma CTN (iz Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014-2020) 

in sicer h kazalniku: zmanjšanje nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane 

strategije (površina revitaliziranih stavb). Prav tako bo projekt prispeval k ciljem Trajnostne urbane 

strategije MO Murska Sobota – TUS, predvsem k oţivitvi mestnega središča. 

Rebalans: 

V okviru postavke sta načrtovana dva projekta, sprememba se nanaša samo na projekt Grad Murska 

Sobota – delna sanacija in vgradnja dvigala. Načrtovani stroški na kontu Drugi splošni material in 

storitve (preteţno za pripravo nadaljnje investicijske dokumentacije) se prenašajo z leta 2017 v leto 

2018. Projekta nista bila prijavljena na 1. povabilo za CTN sredstva, saj je glavnina izvedbe obeh 

projektov načrtovana za leto 2019.   

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

TVD Partizan: objekt TVD Partizan je lociran v mestno središče, v neposredni bliţini hotela Diana. 

Njegova prenova dopolnjuje prizadevanja po prenovi in oţivitvi mestnega središča.  

Stavba, nekdanji Sokolski dom, zgrajen leta 1929, je bil eden prvih telesnokulturnih domov v 

Prekmurju – bil je ţarišče telesnega in kulturnega napredka v pokrajini. Tudi danes je središče 

predvsem športnih dejavnosti, ki se odvijajo v naši občini in to ţelimo izvajati še v naprej. 

Namen prenove stavbe je ravno ustvariti pogoje, da se bo v prostorih nekdanjega Sokolskega doma še 

naprej razvijala športna dejavnost kot je športna gimnastika, karate, kickboxing, športna rekreacija, 

strelstvo, mali nogomet, ritmična gimnastika in drugi športi in, da bomo lahko še naprej nudili prostore 

za razna društva in Športno zvezo, saj je večina športnih društev v Mestnih občini Murska Sobota 

registriranih ravno na tem naslovu. 

Predvidena je temeljita prenova stavbe TVD Partizan, ki obsega prenovo dotrajane stavbe, ki je 

kulturno zaščitena. Temeljita prenova objekta bo obsegala popravilo in zamenjavo vseh dotrajanih 

gradbenih elementov objekta (zamenjava strešne kritine, zamenjava tlakov, popravilo ometov in 

oplesk sten, stavbnega pohištva...), s poudarkom na energetski sanaciji objekta. 

Glede na kulturno varstvene pogoje ZVKD Maribor je dovoljena izvedba toplotnoizolacijske 

tankoslojne kontaktne fasade samo na novejšem prizidku objekta, za ostali del objekta, ki je 

spomeniško zaščiten, pa se v sklopu energetske sanacije  predvideva izvedba toplotne izolacije na 

notranji strani zidov. Predvidene so tudi manjše preureditve notranjosti objekta, prenova elektro in 

strojnih instalacij, ter  manjša preureditev obstoječe kotlovnice. 

Projekt ni bil prijavljena na 1. povabilo za CTN sredstva, saj je izvedba  projekta načrtovana za leto 

2019.   

Grad Murska Sobota: realizirana sredstva na proračunski postavki predstavljajo stroške izdelave 

projektne dokumentacije za načrtovano delno obnovo soboškega gradu in vgradnjo dvigala. Vsa 

projektna dokumentacija je bila izdelana ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za izvedbo.  
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18029002  Premična kulturna dediščina 

18022000 - Pomurski muzej Murska Sobota 

Sredstva v letu 2017 so predvidena za ureditev dovoda vode v sanitarijah pri grajski dvorani, izdelavo 

strokovnih mnenj za ureditev kurilnega sistema v celotnem objektu, izdelavo dokumentacije za 

pridobitev uporabnega dovoljenja za grajsko dvorano ter druge nujne posege oziroma sanacije. 

 

V letu 2018 je predvideno sofinanciranje obnove zunanjih oken na pročelju gradu v primeru uspešne 

kandidature Pomurskega muzeja Murska Sobota na razpis Ministrstva za kulturo, ki je bil odprt do 23. 

januarja 2017.   

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V letu 2017 je bila izvedena ureditev prostora za smeti ob objektu, urejen asfaltni dovoz, izdelana 

projektna dokumentacija za grajsko dvorano in sanacija vodovodnega sistema ter izvedena druga dela, 

potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja za grajsko dvorano. 

18039001  Knjiţničarstvo in zaloţništvo 

18031000 - Sofinanciranje delovanja –PIŠK 
Na kontu investicijski transferji javnim zavodom je predvideno sofinanciranje nakupa knjiţnega 

gradiva. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

S strani MOMS je bilo PIŠK izvedeno celotno predvideno sofinanciranje materialnih stroškov 

delovanja ter nakupa knjiţnega gradiva. 

18039002  Umetniški programi 

18032000 - Zavod za kulturo, turizem in šport 

Predvidena je: 

-  izvedba invalidske rampe v Gledališču Park, ki bo v eni najpomembnejših kulturnih infrastruktur v 

MOMS omogočala nemoten dostop gibalno oviranim obiskovalcem;  

-  nakup nujno potrebne opreme: nova mešalna miza za mobilno ozvočenje za manjše zunanje 

prireditve ZKTŠ in MOMS,  4 računalniki (zamenjava tehnološko zastaranih ali dotrajanih) in 

programska oprema,   obnovitev tonske in lučne tehniko v grajski dvorani, ki je delno dotrajana, delno 

pa celo nedelujoča (mešalna miza), stoli, mize, klopi in druga oprema za letne prireditve (Sočna vilica, 

Skrito dvorišče, Soboško poletje).   

V primeru cenovno ugodnih izvedb predhodno navedenih investicij, so skladno z načrtom razvojnih 

programov javnega zavoda za leto 2017 predvidene še naslednje investicije: koncertni stoli, nadstrešek 

v Gledališču Park nad vrati za razkladanje in nakladanje scene ter zaradi varnosti tudi nad vhodom v 

upravo zavoda, stopnice za nastope pevskih zborov, dodatna lučna oprema v Gledališču Park,  napis 

na objektu Gledališča Park, TV ekrana.   

V naslednjih letih je predvidena nabava manjkajoče oziroma dotrajane opreme. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Sredstva pod proračunsko postavko investicijski transferi zajemajo nakup opreme skladno z finančnim 

načrtom. Investicijski transferi niso bili v celoti realizirani, predvidena ureditev dostopa za invalide v 

Gledališču Park ni bila izvedenain se prenaša v naslednje leto.  
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18039005  Drugi programi v kulturi 

18035001 - Gledališče Park 

Sredstva so namenjena za odpravo zamakanja gledališke dvorane. Stroški odprave zamakanja se bodo 

pokrili iz naslova vnovčitve bančne garancije. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Sanacija strehe bo izvedena v začetku leta 2018. 

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 javnih razpisov v posameznih letih.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Realizirana sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za sofinanciranje investicijskih 

projektov na področju kulture. Sredstva so bila razdeljena na osnovi javnega razpisa.  

Namen razpisa je finančno podpreti nakup opreme, ki je potrebna za delovanje ljubiteljskih kulturnih 

društev v MOMS.  Namen in cilj izvedbe javnega razpisa je bil doseţen.   

18035006 - Galerija Murska Sobota 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa umetniških del za stalno zbirko galerije in za nujna 

vzdrţevalna dela, saj je objekt s 1.1.2017 predan v upravljanje Galeriji Murska Sobota. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Cilj sofinanciranja je zagotovitev sredstev za nakup umetniških del za stalno zbirko Galerije in 

izvedbo nujnega investicijskega vzdrţevanja na objektu. Cilj je doseţen.  

18035011 - Kulturna obeleţja 

Sredstva v letu 2017 predstavljajo plačilo prevzete obveznosti iz leta 2016 – sanacija kapele v 

Nemčavcih in sanacija spomenika na Trgu zmage, del sredstev je predviden za druge manjše 

nepredvidene sanacije kulturnih obeleţij.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Proračunska postavka zajema plačilo stroškov sanacije kapele v Nemčavcih iz leta 2016 ter minimalno 

popravilo spomenika na Trgu zmage.  

18035013 - Muzej soţitja kulture 

Muzej soţitja kultur je projekt, ki je  za mesto pomemben del protestantske, romske in judovske 

kulture. Kultura je namreč tista, ki ţe stoletja bogati naše ţivljenje, spodbuja razvoj, je spremljevalka v 

našem vsakdanjem ţivljenju in  največkrat se ne sprašujemo o njenem izvoru. S projektom ţelimo 

vzpostaviti  kulturno soţitje.  Z muzejem v opuščeni stavbi v severnem delu oţjega mestnega jedra, bi 

omogočili  prepoznavnost mesta tudi v mednarodnem prostoru,  ohranitvi  omenjenih kultur, ki so za 

mesto zelo pomembne; ob enem pa revitalizirali degradirano stavbo bivšega objekta Srednje 

ekonomske šole, ki hkrati kazi podobo mesta Murska Sobota.  V letu 2017 je predvidena pridobitev 

projektne dokumentacije. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V letu 2017 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije. Do realizacije v letu 2017 ni prišlo, saj 

se s projektom nismo prijavili na razpis – CTN. 

18051000 - Stadion Fazanarija 
Sredstva so namenjena za izvedbo investicijsko – vzdrţevalnih del na objektu oziroma prostorih 

objekta na stadionu, delno, kot prevzeta obveznost iz leta 2016, ostalo pa za planirane ureditve v 2017. 
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Rebalans: 

Dodatne obveznosti se planirajo v letu 2017 in sicer za sofinanciranje nove umetne trave na 

pomoţnem igrišču na stadionu. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Sofinanciranje nove umetne trave je bilo realizirano v planiranem obsegu, prav tako izvedba 

pripravljalnih del, s čemer so v celoti doseţeni cilji in namen projekta. 

18051006 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov 

Sredstva so planirana za tekoče vzdrţevanje športnih objektov.  

Na kontu novogradnje je predvidena realizacija stroškov prevzetih obveznosti iz leta 2016 za ureditev 

podlage za vadbene elemente v okviru športnega poligona na Mojstrski ulici v M. Soboti, ki jih je 

občini podaril Olimpijski komite Slovenije –  Zdruţenje športnih zvez in sredstva za nadaljnjo 

izvajanje projekta postavitve športnih poligonov oz. fitnes parka. 

Pod investicijskimi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so predvidena sredstva Osnovni 

šoli I za odpravo pomanjkljivosti na elektroinštalacijskih delih na atletskem stadionu ter sofinanciranje 

prenove balinišča na Kocljevi ul. v M. Soboti. Predvideno je tudi  sofinanciranje izvedbe igrišča za 

starejše občane v KS Rakičan. KS Rakičan načrtuje igrišče za starejše občane (nihajno kegljišče..) 

skupaj z manjšim otroškim igriščem in klopmi. Izvedlo bi se v središču vasi na prac. št. 734 k.o. 

Rakičan. Središče je trenutno neurejeno in bi taka ureditev predstavljala stičišče za srečanje različnih 

generacij.  

V naslednjih letih so predvidena investicijsko vzdrţevalna dela na športnih objektih po prioriteti. 

Rebalans: 

Planirana sredstva v letu 2017 so se povečala zaradi predvidenih višjih stroškov izvedbe otroškega 

igrišča in ruskega kegljišča v Rakičanu. 

Sredstva v letu 2017 so planirana za posamezne namene  na ustreznih kontih, zato so nastale 

prerazporeditve sredstev znotraj posameznih kontov in sicer: 

Na kontu novogradnje je predvidena realizacija stroškov prevzetih obveznosti iz leta 2016 za ureditev 

podlage za vadbene elemente v okviru športnega poligona na Mojstrski ulici v M. Soboti, za izvedbo 

prenove balinišča na Kocljevi ul. v M. Soboti ter za izvedbo otroškega igrišča in ruskega kegljišča v 

Rakičanu. 

Pod investicijskimi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam pa so predvidena sredstva 

Osnovni šoli I za odpravo pomanjkljivosti na elektroinštalacijskih delih na atletskem stadionu. 

Znotraj planiranih sredstev je predvidena tudi izdelava projektno tehnične dokumentacije za prenovo 

balinišča na Kocljevi ulici v M. Soboti. 

V naslednjih letih se planirana sredstva z rebalansom niso spremenila. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Sredstva za tekoče vzdrţevanje športnih objektov niso bila realizirana, ker ni bilo izkazane potrebe. 

Na kontu novogradnje so bili realizirani stroški prevzetih obveznosti iz leta 2016 za ureditev podlage 

za vadbene elemente v okviru športnega poligona na Mojstrski ulici v M. Soboti, ki jih je občini 

podaril Olimpijski komite Slovenije –  Zdruţenje športnih zvez ter za izvedbo otroškega igrišča in 

ruskega kegljišča v Rakičanu. 

Izvedba prenove balinišča na Kocljevi ul. v M. Soboti ni bila realizirana, ker ni bilo dokončnega 

dogovora med Mestno občino M. Sobota kot lastnikom zemljišča in Nepremičninskim skladom kot 

lastnikom objekta ob balinišču Kocljeva ulica 4, tako tudi ni bila realizirana izdelava projektne 

dokumentacije za prenovo balinišča. 

Pod investicijskimi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam pa so bila realizirana sredstva 

Osnovni šoli I za odpravo pomanjkljivosti na elektroinštalacijskih delih na atletskem stadionu in za 

odpravo pomanjkljivosti na elektroinštalacijskih delih v telovadnici pri OŠ III.  

V naslednjih letih so predvidena investicijsko vzdrţevalna dela na športnih objektih po prioriteti. 
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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 letih 2015-2017 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. Zaradi sorazmerno visokega 

zneska se investicija izvaja v dveh  letih – 2016 in 2017. Prav tako se pričakuje sofinanciranje 

Fundacije za šport v letu 2016 in 2017, ki pa je zaradi vrednosti investicije lahko največ 30% neto 

vrednosti.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Projekt je bil v celoti realiziran in sicer  vse v obsegu, kot je to bilo načrtovano z NRP, oziroma v 

skladu s terminskim planom in sklenjeno izvajalsko pogodbo. Investicija je bila v letu 2017 uspešno 

zaključena in predana svojemu namenu. 

18051013 - Letni program športa 

Predvidena so sredstva za nakup nove programske opreme aplikacije za nov Pravilnik o postopku in 

merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Predvidena sredstva za nakup nove programske opreme aplikacije za nov Pravilnik o postopku in 

merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota niso bila realizirana, 

ker ni bil še sprejet nov Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa 

športa v Mestni občini Murska Sobota. Realizacija se pričakuje v letu 2018. 

18051016 - Športno rekreacijski center Polana 

Sredstva so namenjena za dograditev in nadzor investicije -  zaključne faze pomoţnega objekta v ŠRC 

Polana, ki bo omogočala predajo objekta v uporabo (fasaderska dela, ureditev mansarde, dokončanje 

instalacij ter keramičarskih in slikopleskarskih del) in sicer v letu 2017. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Sredstva so bila delno porabljena za izgradnjo športno rekreacijskega centra Polana, izvedba se 

nadaljuje v letu 2018  in sicer za izvedbo, nadzor  vse v obsegu, kot je to bilo načrtovano s planom 

proračuna, oziroma v skladu s terminskim planom in sklenjeno izvajalsko pogodbo. 

18051017 - TVD Partizan 

Planirani so stroški za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2016 za izdelavo projektov za kegljišče pri 

TVD Partizanu. Po letu 2019 je predvidena izgradnja kegljišča s šestimi stezami kot prizidek k 

obstoječemu objektu. 

V letu 2019 je predvidena tudi obnova objekta, ki pa je planirana pod  proračunsko postavko Obnova 

objektov kulturne dediščine – CTN. 

Rebalans: 
Planirana sredstva v letu 2017 so se na kontu investicijskega vzdrţevanja zmanjšala, ker v letošnjem 

letu ne pričakujemo stroškov v prej planiranem obsegu. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Realizirani so stroški za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2016 za izdelavo projektov za kegljišče 

pri TVD Partizanu.  

Po letu 2019 je predvidena izgradnja kegljišča s šestimi stezami kot prizidek k obstoječemu objektu. 

V letu 2019 je predvidena tudi obnova objekta, ki pa je planirana pod  proračunsko postavko Obnova 

objektov kulturne dediščine – CTN. 
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Realizirana so tudi sredstva v letu 2017 na kontu investicijskega vzdrţevanja in sicer za popravilo 

strehe in odpravo napak na elektroinstalacijskih delih. 

V naslednjih letih prav tako planiramo izvedbo investicijsko vzdrţevalnih del, vkolikor bodo nujno 

potrebna do pristopa k celoviti obnovi objekta. 

18059002  Programi za mladino 

18052000 - Mladinski informativni in kulturni klub 
V letu 2017 je predviden investicijski transfer za nabavo internete mreţe. 

V 2018 je predviden nakup LED luči, mikrofoni, stojala, HD projektor,  prenosni računalnik in 

laserski tiskalnik.  

V 2019 in 2020 pa je predviden nakup projekcijskega platna, nadgradnja računalnikov, samostoječi 

panoji, monitorji, foto in video oprema. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Realiziran je investicijski transfer za nabavo internetne mreţe v višini 2.789,23 EUR. 

18052003 - Otroški počitniški dom Murska Sobota – Baška 
Na post Investicijski transferi javnim zavodom v letu 2017 so planirana sredstva Otroškemu 

počitniškemu domu Murska Sobota – Baška, za obnovo in sanacijo strehe in klimatizacijo zgornjih 

prostorov ter izvedbo nadzora nad deli. Po letu 2019 je predvidena obnova prostorov v objektu. 

 

V letu 2012 je Baško in okolico prizadelo močno neurje z orkansko burjo, ki je zelo poškodovalo 

obstoječo streho. Ob takratni sanaciji se je ugotovilo, da je streha, stara 30 let, v zelo slabem stanju. 

Kritina je še salonitna, zato je dom dobil dopis lokalne skupnosti  oz. občine Baška, da je potrebno 

streho zaradi varnosti sanirati, salonitne plošče pa zamenjati z ekološko neoporečno in predpisano 

opečno kritino. Obnova strehe se mora izvesti v skladu z navodili Uprave za zaščito kulturne dediščine 

na Reki, saj se dom nahaja v starem mestnem jedru, ki je pod spomeniškim varstvom. 

Rebalans: 

Planirana sredstva v letu 2017 so se zmanjšala za izvedbo obnove in sanacije strehe ter klimatizacijo 

zgornjih prostorov in izvedbo nadzora nad deli, ker so se sredstva namenila za druge prioritetne 

projekte občine. Predvidena sredstva v rebalansu proračuna pa so namenjena poplačilu ţe izvedene 

izdelave projektno tehnične dokumentacije. 

V naslednjih letih je zato predvidena izvedba investicije. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Planirana sredstva so bila realizirana za poplačilo izdelave projektno tehnične dokumentacije za 

izvedbo obnove in sanacije strehe na otroškem počitniškem domu Murska Sobota v Baški. 

V naslednjih letih je zato predvidena izvedba investicije. 

 

19  IZOBRAŢEVANJE 

 

19029001  Vrtci 

19021002 - Investicije in investicijsko vzdrţevanje vrtcev 
Sredstva so navedena v proračunu, ker še ni bil opravljen končni obračun z izvajalcem zamenjave 

strešne kritine in postavitve fotovoltaike v enoti Krtek. V enaki višini se planira tudi prihodek. 

Sredstva so namenjena še za razna investicijsko vzdrţevalna dela na objektih vrtca in  za 

sofinanciranje  nakupa igral v enoti Gozdiček. 

V letu 2018 in 2019 so predvidena sredstva za ureditev igrišča v enotah  Miška, Veveričke, Ringa Raja 

in Krtek.  

V letu 2020 je v enoti Urška predvidena  sanacija kuhinje, v enoti Krtek so sredstva predvidena za 

ureditev kotlovnice ter ureditev igrišča v enoti Srnica. 

Rebalans: 
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Planirana sredstva v višini 25.585,00 EUR za plačilo vlaganj v zamenjavo strešne kritine v enoti Krtek 

v okviru postavitve fotovoltaičnih panelov, so se zmanjšala glede na dejansko izvedena dela. Enak 

znesek je predviden tudi na prihodkovni strani.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V letu 2017 je bila realiziran nakup igral v enoti Gozdiček. 

19039001  Osnovno šolstvo 

190310000 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ I 
V letu 2017 so investicijska sredstva namenjena za sanacijo lesene stene v športni dvorani ter za nakup 

športnega semaforja. V letu 2018 in v letu 2019 so sredstva namenjena za obnovo strehe ad 

računalniško učilnico  ter obnovo strehe nad malo telovadnico. V letu 2020 je predviden nakup 

univerzalnega kuhinjskega stroja.  

Rebalans: 

V letu 2017 se povečujejo sredstva na postavki investicijski transfer saj so predvideni višji stroški  

sanacije lesene stene.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Realizirana je bila sanacija lesene strehe.  

190310001 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ II 
V letu 2017 so investicijska sredstva namenjena za  preureditev učilnice, sofinanciranje zunanjega 

nogometnega igrišča.  V naslednjih letih so sredstva predvidena za opremo za novo učilnico, športno 

orodje za malo telovadnico v letu 2020 obnov fasade na podruţnični šoli Krog 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Realizirana je bila sanacija zunanjega nogometnega igrišča.  

190310002 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ III 
V letu 2018 je predvidena zamenjava kuhinjske opreme, v letu 2019 obnova fasade na starem delu 

šole in v letu 2020 zamenjava dotrajanih oken v starem delu prizidka.  

190310003 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ VI 
V letu 2017 in 2018  so investicijska sredstva namenjena zamenjavo svetil v učilnicah, ker ne 

ustrezajo več standardnim predpisom.. V naslednjih letih je predvidena postopna menjava oken.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V letu 2017 so bila investicijska sredstva namenjena za zamenjavo svetil v učilnicah.  

190310004 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ Bakovci 
V letu 2017 so investicijska sredstva so namenjena zamenjavo za nujno sanacijo odtokov v kuhinji in 

za sanacijo kotlovnice. V letu 2018 je predvidena zamenjava IKT opreme in optičnih naprav za pouk. 

V letu 2019  in 2020 je predvidena zamenjava opreme v kuhinji. 

Rebalans: 

Sredstva na postavki investicijski transfer se zvišujejo zaradi nakupa  miz za namizni tenis. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Realizirana je bila sanacija kuhinjskih odtokov.  

19031006 - Investicije in investicijsko vzdrţevanje osnovnih šol 
Planirana so tudi sredstva v višini 95.000 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.  

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija so predvidena sredstva za poplačilo obveznosti po 

danem naročilu iz leta 2016 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. 
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V naslednjem letu je predvidena investicija izgradnje zunanjega WC za uporabo atletskega stadiona 

pri OŠ I MS. Ostale investicije in investicijska vzdrţevanja so predvidena pod posameznimi 

postavkami dejavnosti osnovnih šol. 

Rebalans: 

Planirana sredstva v letu 2017, v višini 95.000 EUR za plačilo vlaganj v zamenjavo strešne kritine na 

OŠ IV., OŠ Bakovci in OŠ Krog v okviru postavitve fotovoltaičnih panelov, so se zmanjšala glede na 

dejansko izvedena dela. Enak znesek je predviden tudi na prihodkovni strani.  

Ostala sredstva planirana za izdelavo energetskih izkaznic in ostalih stroškov v letu 2017 se niso 

spremenila, kakor tudi planirana sredstva v letu 2018. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Planirana so bila tudi sredstva v višini 16.000 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 bil predviden tudi na prihodkovni strani, kar pa ni bilo realizirano. 

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija so bila predvidena sredstva za poplačilo obveznosti 

po danem naročilu iz leta 2016 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. 

Realizirana so bila sredstva za izdelavo energetskih izkaznic za vse šole, vzpostavitev informacijskega 

sistema za spremljanje rabe in stroškov energije ter energetskega knjigovodstva v skladu z 

Energetskim zakonom pa se izvaja preko posebnega projekta, ki ne bremeni občinskega proračuna. 

V naslednjem letu je predvidena investicija izgradnje zunanjega WC za uporabo atletskega stadiona 

pri OŠ I MS. Ostale investicije in investicijska vzdrţevanja so predvidena pod posameznimi 

postavkami dejavnosti osnovnih šol. 

19031009 - Interventna investicijsko vzdrţevalna dela OŠ 

Postavka je namenjena za  interventna vzdrţevalna dela na podlagi odločb inšpekcijskih sluţb ter  za 

dela, ki so nujno potrebna za nemoteno delovanje pouka ter varnost  učencev. 

Planirana so tudi sredstva za poplačilo obveznosti po sklenjeni pogodbi iz leta 2016 za odpravo napak 

na opremi za dvig pregradnih zaves in košarkarskih konstrukcij na OŠ III Murska Sobota ugotovljenih 

po inšpekcijskem pregledu. 

Rebalans: 

Sredstva v letu 2017 so planirana v enaki višini kot v sprejetem proračunu, vendar so sedaj planirana 

za posamezne namene  na ustreznih kontih, zato so nastale prerazporeditve sredstev znotraj 

posameznih kontov. Na kontu investicijsko vzdrţevanje in izboljšave je predvidena realizacija 

stroškov prevzetih obveznosti iz leta 2016 za odpravo napak na opremi za dvig pregradnih zaves in 

košarkarskih konstrukcij na OŠ III Murska Sobota, ugotovljenih po inšpekcijskem pregledu. 

Pod investicijskimi transferi javnim zavodom pa so predvidena sredstva za ostala interventna 

vzdrţevalna dela na podlagi odločb inšpekcijskih sluţb ter  za dela, ki so nujno potrebna za nemoteno 

delovanje pouka ter varnost  učencev. 

Planirana sredstva v naslednjih letih so ostala prav tako nespremenjena. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Na kontu investicijsko vzdrţevanje in izboljšave so bili v celoti  realizirani stroški prevzetih 

obveznosti iz leta 2016 za odpravo napak na opremi za dvig pregradnih zaves in košarkarskih 

konstrukcij na OŠ III Murska Sobota, ugotovljenih po inšpekcijskem pregledu. 

Pod investicijskimi transferi javnim zavodom pa so bila realizirana sredstva za nujna vzdrţevalna dela 

po neurju na fasadi OŠ Krog. 

Postavka je namenjena za  interventna vzdrţevalna dela na podlagi odločb inšpekcijskih sluţb ter  za 

dela, ki so nujno potrebna za nemoteno delovanje pouka ter varnost  učencev tudi v naslednjih letih. 
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19031013 - Energetska sanacija OŠ III. in OŠ IV 

Sredstva v letu 2017 so planirana za izdelavo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo OŠ III. 

V naslednjih letih je planirana izvedba energetske sanacije objektov. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Na kontu drugi operativni odhodki so bila planirana sredstva za izdelavo razširjenega energetskega 

pregleda (REP) v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). Prevzete 

obveznosti po predmetnem naročilu v celoti zapadejo v plačilo v letu 2018. 

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija je bila predvidena izdelava projektne 

dokumentacije za energetsko sanacijo OŠ III, ki pa ni bila realizirana, saj zaradi zamika izdelave 

razširjenega energetskega pregleda, ki je podlaga za pripravo projektne dokumentacije, se naročilo le 

te prenaša v leto 2018. 

V naslednjih letih je planirana izvedba energetske sanacije objektov. 

19031014 – Energetska sanacija OŠ Bakovci  

V letu 2017 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za energetsko sanacijo objekta in 

posodobitev sistema ogrevanja. 

V naslednjih letih je planirana izvedba energetske sanacije objekta in ureditev ogrevanja. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Na kontu drugi operativni odhodki so bila planirana sredstva za izdelavo razširjenega energetskega 

pregleda (REP) v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). Prevzete 

obveznosti po predmetnem naročilu v celoti zapadejo v plačilo v letu 2018. 

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija je bila predvidena izdelava projektne 

dokumentacije za energetsko sanacijo OŠ Bakovci, ki pa ni bila realizirana, saj zaradi zamika izdelave 

razširjenega energetskega pregleda, ki je podlaga za pripravo projektne dokumentacije, se naročilo le 

te prenaša v leto 2018. 

V naslednjih letih je planirana izvedba energetske sanacije objekta in ureditev ogrevanja. 

19031015 - Dograditev učilnic OŠ IV 

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za dograditev dveh nujno potrebnih dodatnih učilnic 

za potrebe izvajanja programa OŠ IV. 

Po letu 2019 je predvidena izgradnja prizidka pri OŠ IV z nujno potrebnimi dodatnimi prostori in za 

namen izvedbe programa posvetovalnice za otroke in starše. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Predvidena je bila izdelava projektne dokumentacije za dograditev dveh nujno potrebnih dodatnih 

učilnic za potrebe izvajanja programa OŠ IV. Postavka ni bila realizirana, saj predmetna investicija ni 

bila uvrščena med prioritetne in se zaradi manj realiziranih sredstev na prihodkovni strani proračuna 

od pričakovanih, zaradi pomanjkanja sredstev, ni pristopilo k izvedbi. Navedena izdelava projektne 

dokumentacije je zato predvidena v letu 2018. 

Po letu 2019 je predvidena izgradnja prizidka pri OŠ IV z nujno potrebnimi dodatnimi prostori in za 

namen izvedbe programa posvetovalnice za otroke in starše. 

19039002  Glasbeno šolstvo 

19032000 - Glasbeno šolstvo 
Na kontu Investicijsko vzdrţevanje in izboljšave so predvidena sredstva za nujna sanacijska dela v 

Glasbeni šoli v letih 2017 – 2019, kot so zamakanje oken, sanacija akustike v dvorani, zamenjava vrat 

v učilnicah, sanacija talnih oblog. 

Rebalans: 

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija je v letu 2017 predvidena izdelava projektne 

dokumentacije za nadzidavo objekta Glasbene šole zaradi zagotovitve prostora za vaje orkestrov in 

zborov. 

V naslednjih letih je planirana izvedba nadzidave objekta Glasbene šole. 
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Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija so bila predvidena sredstva za izdelavo projektne 

dokumentacije za nadzidavo objekta Glasbene šole zaradi zagotovitve prostora za vaje orkestrov in 

zborov. Postopek zbiranja ponudb za izdelavo projektne dokumentacije je bil zaključen, stroški 

izdelave bodo realizirani v letu 2018. 

V naslednjih letih je planirana izvedba nadzidave objekta Glasbene šole. 

19059001  Izobraţevanje odraslih 

19051001 - RIS Dvorec Rakičan 
V letu 2017 so predvidena sredstva za nakup novih vrat v učilnicah in hodnikih, zamenjave plinskih 

peči, luči ter sredstva, ki so predvidena z sofinanciranje projektov, ki pa so odvisna od uspešnosti na 

razpisih;  za turistični razvoj. 

V naslednjih letih so sredstva predvidena za razna investicijska vzdrţevanja v gradu Rakičan in 

predavalnicah.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V letu 2017 so bila sredstva namenjena za  nakup novih vrat v učilnicah in hodnikih, zamenjave 

plinskih peči, luči.  
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9000  MČ CENTER 
 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

06029001  Delovanje oţjih delov občin 

0006029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti 
V letu je 2017 je planiran nakup opreme v višini 900 EUR.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Mestna četrt Center v letu 2017 ni realizirala nakupa opreme v planirani vrednosti. 

 

 

9003  MČ PARTIZAN 
 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

06029001  Delovanje oţjih delov občin 

0306029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti 
V letu 2017 je planiran investicijski transfer  v višini 1.000 EUR. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Panirani investicijski transfer ni bil realizirani. 

 

 

9004  MČ TUROPOLJE 
 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

06029001  Delovanje oţjih delov občin 

0306029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti 
V letu 2017 je planiran investicijski transfer  v višini 1.303 EUR. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Planirani investicijski transfer v letu 2017  ni bil realizirani. 

 

 

9005  KS BAKOVCI 

 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

0504039005 - Vaški dom Bakovci 
Za nakup opreme  je v letu 2017 planirano 870 EUR.   

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 
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V letu 2017 smo za nakup opreme namenili sredstva v skupni višini 450,00 EUR (nakup vrtnega 

pohištva). 

 
18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

18059001  Programi športa 

0518059000  - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov 
V letu 2017 je planiranih 625 EUR za nakup opreme. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

 Planirana sredstva v letu 2017 niso bila realizirana. 

 

 

9006  KS ČERNELAVCI 
 

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

0604039006 - Vaški dom Černelavci 
Za nakup opreme  je v letu 2017 planirano 2.381 EUR.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Za nakup opreme v letu 2017 smo namenili 2.381,00 EUR (montaţa in nabava klim). 

 

 

9007  KS KROG 

 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

06029001  Delovanje oţjih delov občin 

0706029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti 
V letu 2017 je z rebalansom  planiran nakup druge opreme v višini 3.858 EUR. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Planirana sredstva s prerazporeditvijo v višini 4.400 EUR, smo realizirali v višini 4.356,00 

EUR (nakup defibliratorja, pisarniških stolov). 

 

9008  KS KUPŠINCI 

 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

0804039008 - Vaški dom Kupšinci 
V letu 2017 je planirano investicijsko vlaganje v višini 2.350 EUR.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 
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Planirana sredstva v letu 2017 nismo realizirali. 

 

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

      DEJAVNOST 

 

16039003  Objekti za rekreacijo 

0816039002 - Objekti za rekreacijo 

V letu 2017 je planiran nakup opreme v višini 650 EUR.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Planirana sredstva smo v letu 2017 realizirali v višini 163 EUR (nakup gugalnice). 

 

 

9009  KS MARKIŠAVCI 

 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA  

      DEJAVNOST 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

0916039003 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
V letu 2017 je predvidena adaptacija mrliške veţe v višini 6.450 EUR. Z rebalansom se sredstva 

povečujejo za 1.500 EUR. 

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

 Planirana sredstva v letu 2017 nismo realizirali. 

 

 

9010  KS NEMČAVCI 
 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

06029001  Delovanje oţjih delov občin 

1006029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti 
Z rebalansom se planira nakup druge opreme v višini 273 EUR  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Planirana sredstva smo v letu 2017 realizirali za nakup kosilnice. 

 

11  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 

11029002  Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij 

1011029000 - Las Goričko2020 in projekti CLLD 
V okviru Las projekta »Športno rekreacijska točka (ŠpoRTTočka) - LasGoričko« bodo sodelovali 

trije partnerji: MOMS – za izvedbo promocijskih aktivnosti (informiranje in obveščanje ter 

promocijsko gradivo), KS Nemčavci (vodilni partner) - za izvedbo naloţbe (obnovo teniškega igrišča 

v večnamensko športno igrišče za potrebe prebivalstva in turistične namene), Športno društvo 

Nemčavci za izvedbo in organizacijo dogodka. 
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Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V letu 2017 se s strani Las projekta »Športno rekreacijska točka (ŠpoRTTočka) - LasGoričko« ni 

pridobilo odločbe o izvedbi projekta, zato se na tej postavki niso izvedle nobene aktivnosti. 

 

18059001  Programi športa 

1018059000 - Dejavnosti na področju športa 
V letu 2017 je planiran nakup opreme v višini 100 EUR in izdelava projektne dokumentacije v višini 

600 EUR.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V letu 2017 smo realizirali 597 EUR (projektna dokumentacija). 

 

 

9011  KS POLANA 
. 

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

18059001  Programi športa 

1118059000 - Dejavnost na področju športa 
Sredstva v letu 2017 so namenjena za investicijsko vzdrţevanje v višini 8.052 EUR. Z rebalansom se 

sredstva na tej postavki zmanjšajo za 1.500 EUR.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Planirana sredstva smo realizirali v višini 6.102 EUR (urejanje športnega objekta). 

 

 

9013 KS RAKIČAN 
 

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

1304039013 - Vaški dom Rakičan 
V letu 2017 so planirana sredstva za investicijsko vzdrţevanje v višini 2.449 EUR.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Za nakup opreme smo v letu 2017 namenili sredstva v višini 1.471 EUR. 

 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

06029001  Delovanje oţjih delov občin 

1306029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti 
V letu 2017 je planiran nakup opreme v višini 1.000 EUR in projektna dokumentacija v višini 500 

EUR.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V letu 2017 smo realizirali 500 EUR (načrt ureditve otroškega igrišča). 
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9014  KS VEŠČICA 

 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

06029001  Delovanje oţjih delov občin 

1406029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti 

Za nakup opreme smo v letu 2017 namenili 200 EUR (tiskalnik).  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Za nakup zemljišča za potrebe igrišča smo realizirali planirana sredstva v višini 2.024 EUR, 

2.449 EUR smo namenili za izgradnjo montaţnih vrat v vaškem domu.  

 
11  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 

11029002  Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij 

1411029000 - Las Goričko2020 in projekti CLLD 

V okviru Las projekta »Podeţelsko izobraţevalno središče – Las Goričko« sodelujejo trije partnerji: 

MOMS (vodilni partner) za izvedbo promocijskih aktivnosti in izobraţevanj (s področja kmetijstva, 

zdravega načina ţivljenja in rekreacije), KS Veščica – za izvedbo naloţbe (obnovo in usposobitev 

dvorane v vaško-gasilskem domu za potrebe izvedbe izobraţevanj in medgeneracijskega druţenja), 

KUD Štefan Kovač – za izvedbo likovnih delavnic in likovnih kolonij.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Planirana sredstva v letu 2017 niso bila realizirana. V začetku oktobra je bila pridobljena odločba o 

pravici do planiranih sredstev s strani Las projekta »Podeţelsko izobraţevalno središče – Las 

Goričko«. Izvajati so se začele prve aktivnosti ( JN in podpis pogodbe za izvedbo, nadzor in varnost 

pri delu ter koordinacijo).  

 

9015  KS SATAHOVCI 
 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

06029001  Delovanje oţjih delov občin 

1506029000 - Delovanje oţjih delov lokalne skupnosti 
V letu 2017 je planiran nakup opreme v višini 1.784 EUR. Z rebalansom se sredstva povečujejo za 824 

EUR za nakup druge opreme.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

Realizacija v letu 2017 znaša 1.005 EUR (nakup otroškega igrala in tiskalnika). 
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18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

18059001  Programi športa 

1118059000 - Dejavnost na področju športa 
Sredstva v letu 2017 so namenjena za nakup opreme v višini 1.100 EUR. Z rebalansom se sredstva 

zmanjšajo na višino 576 EUR.  

Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja 

projekta: 

V letu 2017 planirana sredstva nismo realizirali. 

 


