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Obrazloţi tev  proračunskih postavk  

A - Bilanca odhodkov 

1000 - Občinski svet 

01 - POLITIČNI SISTEM 

Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, ţupan, podţupan). 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

V okviru tega podprograma so sredstva namenjena za stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in 

komisij, stroške svetniških skupin in za financiranje političnih strank. 

01011000 - Stroški svetnikov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odhodke predstavljajo stroški, nastali v zvezi s sluţbenimi potovanji svetnikov po drţavi in v tujini 

( dnevnice in stroški nastanitve ) ter stroški reprezentance. 

01011001 - Stroški sej mestnega sveta in odborov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroške na tej postavki predstavljajo sejnine članov mestnega sveta, stalnih delovnih teles ter 

drugih organov. 

V letu 2017 je bilo v okvirnem terminskem načrtu, načrtovanih 8 rednih sej mestnega sveta. 

Izvedenih je bilo 8 rednih sej in 3 izredne seje mestnega sveta. Delovna telesa mestnega sveta so v 

skladu s pristojnostmi obravnavala gradiva in oblikovala stališča do predlaganih aktov, ki so bili 

uvrščeni na dnevni red sej. 

01011002 - Financiranje političnih strank 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odhodki so bili realizirani v načrtovani višini, sredstva pa v obliki mesečnih dotacij porabljena za 

delovanje političnih strank. 

01011003- Sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih članov Mestnega sveta 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Porabljena sredstva so v okviru načrtovanih sredstev, namenjenih za delo svetniških skupin in 

samostojnih svetnikov Mestnega sveta MOMS. 
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01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01012001 - Materialni stroški in storitve volitev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odhodek predstavljajo stroški plakatiranja na obvestilnih panojih v zvezi z referendumsko 

kampanijo zakona o drugem tiru Koper – Divača. 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in 

mednarodno humanitarno pomoč. 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeleţba 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

V okviru tega podprograma so sredstva namenjena za mednarodno sodelovanje občine. 

03022000 - Mednarodno sodelovanje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški za delovanje na področju mednarodnega sodelovanja in partnerskih  mest (obiski delegacij 

iz pobratenih mest v Murski Soboti v letu 2017: Podstrana, Ingolstadt, Paraćin, Körmend (in s tem 

povezani stroški nočitev, pogostitev, ogledov, protokolarnih daril). Sredstva so bila porabljena tudi 

za sofinanciranje posameznih projektov pri sodelovanju šol, društev in organizacij s partnerskimi 

mesti (gostovanje MePZ Štefan Kovač v Ingolstadtu, mladinski projekt v Ingolstadtu, sodelovanje 

na nogometnem turnirju mladih iz Paraćina v Paraćinu in Rakičanu), sodelovanje na folklornem 

festivalu naših izvajalcev v Paraćinu). MOMS je sofinancirala tudi dokumentarni film o Slovencih 

v Betlehemu, ki je bil premierno predvajan ob srečanju Slovencev po svetu, julija 2017 v Murski 

Soboti, ter pokrila stroške sinhronizacije omenjenega filma za predvajanje le-tega v Behlehemu. Ob 

40- obletnici izseljenskega društva Lastovka v Ingolstadtu je MOMS pokrila stroške glasbenega 

nastopa na prireditvi. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in juh običajno opravljajo 

centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

0401 - Kadrovska uprava 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

V okviru tega podprograma so namenjena sredstva za stroške v zvezi s podelitvijo občinskih 

nagrad – denarne nagrade in priznanja. 

04011000 - Občinske nagrade 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob občinskem prazniku v letu 2017 so skladno s sklepom mestnega sveta bile podeljene zahvalne 

listine in plaketa. Zahvalni listini sta prejela Hotel Diana in Štefan Pavlinjek. Plaketo je prejela 

druţina Rajh – Pintarič. Plaketo, ki predstavlja sredstva v višini 1.500,00 EUR so nagrajenci 

odstopili Kriznemu centru Murska Sobota. Proračunska postavka je bila v celoti realizirana. 



122 

 

0403 - Druge skupne administrativne sluţbe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

V okviru tega podprograma so namenjena sredstva za objavo občinskih predpisov, izdelavo celostne 

podobe občine in za izdelavo in vzdrţevanje spletnih strani občine. 

04031000 - Uradne objave občinskih predpisov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za objavo aktov in drugih sprejetih odločitev mestnega sveta v uradnem 

listu RS. 

04031001 - Spletne strani občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so  bila namenjena za gostovanje spletne strani in zakup domene in certifikata za uporabo 

Soboškega bicikla. Manjša realizacija, ker ni bila izvedena načrtovana manjša prenova spletne 

strani, preneseno v leto 2018. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

V okviru tega podprograma so sredstva namenjena za stroške  prireditve ob občinskem prazniku in 

druge protokolarne dogodke. 

04032000 - Prireditve ob občinskem prazniku 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so bila porabljena v skladu z načrtovanim:  priznanja in šopki za občinske 

nagrajence, pogostitev po slavnostni seji. Organizacija dogodka predvideva tudi izplačilo avtorskih 

honorarjev nastopajočih in sodelujočih  na slavnostni seji  ter druge stroške (cvetlični aranţmaji za 

slavnostno sejo, tisk vabil za slavnostno sejo, fotografiranje slavnostne seje). 

04032002 - Drugi protokolarni dogodki 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poleg v letnem načrtu določenih protokolarnih dogodkov in občinskih proslav smo bili v 2017 

organizatorji oz. soorganizatorji večjih protokolarnih dogodkov: vseslovenskega srečanja 

Slovencev v zamejstvu in po svetu »Dobrodošli doma« in Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 

2018. Za potrebe protokolarnih daril je bil izdan ponatis otroške monografije o Murski Soboti.  

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

V okviru tega podprograma so sredstva namenjena za stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, 

pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrţevanje poslovnih prostorov občine, investicijsko 

vzdrţevanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine. 
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04033000 - Stroški denacionalizacije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva na tej postavki niso bila realizirana z ozirom na to, da se v letu 2017 niso 

izvajali nobeni postopki povezani z denacionalizacijo. 

04033001 - Javno – zasebna partnerstva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za pravno pomoč ob pripravi dokumentacije za izvedbo projekta javno 

zasebnega partnerstva v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu ter Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.  

Mestni svet je v decembru 2016 sprejel sklep, da občina ne bo nadaljevala postopka izvedbe 

projekta javno-zasebnega partnerstva za izvajanje gospodarske javne sluţbe oskrbe s toplotno 

energijo na območju Mestne občine Murska Sobota, ker so podatki iz pripravljenega DIIPA kazali 

na to, da podelitev koncesije oziroma sklenitev javno zasebnega partnerstva, več ni smiselna. 

Projekt torej ni bil končan s podelitvijo koncesije, stroški v zvezi s pripravo dokumentacije pa so 

nastali in tudi bili poravnani, vendar v niţjem znesku, kot če bi bil projekt JZP dokončno izveden.   

04033002 - Sodni postopki in odškodnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin v sodnem postopku poplačila izvedenih del v 

investiciji gledališča Park, ki je bil v letu 2017 pravnomočno zaključen.  Nadalje so bila sredstva 

realizirana za plačilo sodnih stroškov v drugih pravdnih ali nepravdnih zadevah oz. sodnih 

postopkih,kjer je občina stranka v postopku (zadeve: denacionalizacija, lastniški spor – 

priposestvovanje zemljišč, registrske zadeve vpisov pri javnih zavodih, toţba za plačilo 

neporavnanih obveznosti do druţbe – stečajnega dolţnika RRA Mura d.o.o. v stečaju), nadalje za 

stroške pravnega svetovanja v zadevah v zvezi s poslovanjem javnih zavodov ter stroške za davčno 

svetovanje ob izvedbi investicije občine.  

04033003 - Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoţenjem 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odhodki na tej proračunski postavki predstavljajo opravljene storitve varovanja in tekočega 

vzdrţevanja objektov v lasti občine, plačila obratovalnih stroškov (voda, elektrika, kanalščina ) ter 

plačilo stroškov upravljanja objektov. Sredstva so bila porabljena za namen izvedbe arheoloških 

izkopavanj ob Soboškem jezeru, katere je občina sofinancirala ter za druga redna vzdrţevanja 

nepremičnin v lasti občine (košnje trav itd). V letu 2017 je bilo tudi 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.  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Zajema sredstva za delovanje oţjih delov občin ali zvez občin, zdruţenj občin in drugih oblik 

povezovanja občin. 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 

ravni 

06019002 - Nacionalno zdruţenje lokalnih skupnosti 

V okviru tega podprograma so sredstva namenjena za delovanje nevladnih institucij lokalne 

samouprave. 
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06012000 - Skupnost občin Slovenije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke je bila v celoti plačana članarina MO MS za članstvo v Skupnosti občin 

Slovenije za leto 2017. Višina članarine je odvisna od vsakokratnega števila prebivalcev občine. 

Sredstva so bila porabljena v načrtovanem obsegu.   

06012001 - Zdruţenje mestnih občin  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke je bila v celoti realizirano plačilo članarine MO MS za članstvo v Zdruţenju 

mestnih občin Slovenije (ZMOS) za leto 2017 ter prispevek MOMS v okviru ZMOS za članarino v 

Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem zdruţenju v Bruslju (SBRA) za leto 2017.   

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

V okviru tega podprograma so sredstva namenjena za delovanje regionalne razvojne agencije. 

06013001 – Sredstva za izvajanje splošnih razvojnih nalog po ZSSR-1 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje izvajanja splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni, 

določenih z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki odpadajo v deleţu na 

MOMS in so bila izplačana Razvojnemu centru Murska Sobota na podlagi zahtevkov. Zahtevki so 

bili izstavljeni v nekoliko niţjem znesku, zato postavka ni bila v celoti realizirana.  

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin 

(veteranske organizacije, verske skupnosti in druge posebne skupine). 

1803 - Programi v kulturi 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

V okviru tega podprograma so sredstva namenjena za lokalni časopis in stroške snemanja sej mestnega 

sveta. 

18034000 - Izdajanje občinskega časopisa - "Soboške novine" 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov v zvezi s pripravo in tiskom glasila, honorarje 

zunanjim avtorjem člankov in uredniku, honorar za izdelavo kriţanke, lektoriranje in distribucijo 

glasila.  

18034001 - Stroški objav v medijih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila realizirana za snemanje in predvajanje sej mestnega sveta. 
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2000 - Nadzorni odbor 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je 

na tem področju zajeto delovni področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in 

nadzornega odbora občine. 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

V okviru tega podprograma so sredstva namenjena za stroške povezane z delom nadzornega odbora. 

02032100 - Dejavnost nadzornega odbora 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je bilo v skladu s programom  izvedeno 5 sej nadzornega  odbora in pripravljenih 6 

dokončnih poročil. Odhodek predstavljajo sejnine in plačilo nagrad članom  za opravljene  nadzore 

v skladu s pravilnikom. 
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3000 - Ţupan 

01 - POLITIČNI SISTEM 

Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, ţupan, podţupan). 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost ţupana in podţupanov 

V okviru tega podprograma so sredstva namenjena za plačo ţupana, nadomestila za nepoklicno 

upravljanje funkcije dveh podţupanov, materialne stroške vključno s stroški reprezentance, odnosi z 

javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih) 

01013000 - Plače in drugi izdatki za funkcionarje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija predstavlja plačo ţupana, ki jo določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ter 

zakonsko predpisane dodatke ter povračila. 

01013001 - Prispevki delodajalcev za funkcionarje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija predstavlja izdatke za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za 

zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje in starševsko varstvo, v skladu z zakonsko 

predpisanimi odstotki. 

01013003 - Stroški za sluţbena potovanja - funkcionarji 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odhodek predstavljajo izdatki za sluţbena potovanja ţupana in funkcionarjev, obračunani v skladu 

z izdanimi potnimi nalogi. 

01013004 - Delovanje neprofesionalnih funkcionarjev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka  zajema  plačilo  za  opravljanje  funkcije dveh  podţupanov, v višini, ki jo je določil 

ţupan ob upoštevanju obsega njunih pooblastil. 

01013005 - Materialni stroški in storitve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Največji deleţ zajemajo stroški pokrivanja področja odnosov z mediji. V teh stroških so zajeta 

sredstva za obveščanje javnosti o vseh pomembnejših aktivnostih Mestne občine Murska Sobota 

preko sredstev javnega obveščanja ter drugi stroški povezani z oglaševanjem ter informiranjem 

javnosti. Stroški na tej postavki so bili planirani predvsem na podlagi letnih pogodb o poslovnem 

sodelovanju z mediji (redne mesečne oddaje ţupana na lokalnih radijskih postajah in televizijah).  

Ostali stroški predstavljajo stroške telefona ţupana in klipinga (dnevnega spremljanja medijev na 

področju Slovenije). 

01013006 - Prispevki za kolektivno zavarovanje zaposlenih funkcionarjev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija predstavlja plačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in juh običajno opravljajo 

centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

0403 - Druge skupne administrativne sluţbe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

V okviru tega podprograma so sredstva namenjena za financiranje druge javne porabe in stroške 

protokolarnih obveznosti. 

04032001 - Financiranje druge javne porabe 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija predstavlja stroške dotacij oz. finančne pomoči društvom in zavodom  na podlagi 

prošenj. Sredstva za ta namen so bila realizirana v okviru načrtovane višine v proračunu. 

04032003 - Stroški protokolarnih obveznosti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za organizacijo ponovoletnega sprejema ţupana ter protokolarnih dogodkov 

v uradu ţupana (sprejem delegacij, veleposlanikov, poslovnih partnerjev, zlatih maturantov…), za 

protokolarna darila ter delovna kosila s poslovnimi partnerji. 
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4000 - Občinska uprava  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je 

na tem področju zajeto delovni področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in 

nadzornega odbora občine. 

0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike 

02011000 - Vizija in strategija razvoja MOMS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila le delno realizirana. Sredstva so bila načrtovana za pripravo IN TUS s pomočjo 

zunanjih izvajalcev, vendar smo večino dela opravili na mestni upravi ob minimalni pomoči 

zunanjih izvajalcev. V okviru postavke so bili tako plačani samo stroški storitev priprave 

prezentacije in tiska za Izvedbeni načrt TUS (IN TUS). 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02021000 - Stroški plačilnega prometa 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija predstavlja plačila organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. 

02021003 - Stroški finančnih institucij 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija predstavlja plačila za vodenje trgovalnega računa in ostale bančne storitve. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in juh običajno opravljajo 

centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 

0403 - Druge skupne administrativne sluţbe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

04033010 - Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni bila realizirana. Izvedle so se aktivnosti z naročilom izdelave projektne 

dokumentacije PZI, katerega plačilo zapade v letu 2018. Gradbena dela bodo izvedena v letu 2018. 

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

aktivnosti se bodo izvedle v letu 2018.  
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04033014 - Obnova vaško-gasilskega doma Satahovci 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

zaključila v letu 2018. Preteţen del plačil je bil izveden v letu 2017, medtem ko bo pa del plačil 

izveden v letu 2018 za izvedbo ter nadzor.  

04033016 - Energetske izkaznice - vaški domovi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 so bile pridobljene tudi energetske izkaznice za vaško-gasilske domove po naseljih. V 

izdelavo so bili zajeti vaško-gasilski domovi, ki niso predmet investicijskega vzdrţevanja in 

izboljšav. Objekti v vaseh Veščica, Satahovci in Rakičan pa bodo pridobili energetske izkaznice po 

končanih delih v prihodnjih letih. Manjša realizacija glede na pridobljene ponudbe.  

Energetske izkaznice so sicer predpisane z Energetskim zakonom (EZ-1), (Ur. l. RS št. 17/2014). 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

Obsega sredstva za razvojno – raziskovalno dejavnost. 

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

05021002 - Sredstva za delovanje RC ZOTKS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov, ki jih izvaja Regionalni center  ZOTKS s 

sedeţem v Murski Soboti: poudarek celotnega programa je na razvijanju ter pospeševanju 

znanstveno raziskovalnega dela med mladimi ter dvigovanju ustrezne ravni tehnične kulture. 

Postavka je bila v celoti realizirana. 

05021003 - Sredstva za delovanje Zveze za tehnično kulturo Murska Sobota 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje Zveze za tehnično kulturo Murska Sobota.   Zveza za tehnično 

kulturo  usklajuje, usmerja in zagotavlja koordinacijo na področju razvoja tehnične kulture, 

uvajanje mladih v znanost in vključevanje v mladinsko raziskovalno delo. Nudi vsestransko pomoč 

šolam in društvom na področju tehnične kulture in mladinskega raziskovalnega dela. Sodeluje pri 

pripravi in izvedbi tekmovanj in srečanj mladih na področju tehnične kulture in mladinskega 

raziskovalnega dela.  

Postavka je bila v celoti realizirana.  

05021004 - Sredstva za delovanje ustanove dr. Šiftarjeva fundacija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija.  Postavka je bila v celoti 

realizirana.  

05021005 - Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je predvidena za sofinanciranje projektov in programov različnih organizacij s področja 

znanstveno raziskovalnih dejavnosti.  Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa. Postavka je 

bila v celoti realizirana. 
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Prijavitelj Naziv projekta  Realizirano  

Zdruţenje pomurska akademsko znanstvena unija 

Pomurska akademija 

Pomurju 

                       

3.000    

Pomurska izobraţevalna fundacija - regijska štipendijska shema,  

Pomurska raziskovalna 

naloga 

                       

3.000    

Skupaj   

                       

6.000    

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Zajema sredstva za delovanje oţjih delov občin ali zvez občin, zdruţenj občin in drugih oblik 

povezovanja občin. 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

06031000 - Plače in drugi izdatki javnih usluţbencev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plače in drugi izdatki javnih usluţbencev so bili planirani v skladu s sprejetim  

kadrovskim načrtom za leti 2017/2018 in realizirani v skladu s sprejetimi dodatnimi varčevalni 

ukrepi Vlade RS, ki so bili sprejeti v letu 2017, ki so med drugim tudi vplivali, da planirana 

sredstva za plače javnih usluţbencev niso bila v celoti realizirana.  

Kadrovski načrt za leto 2017 je dovoljeval 56 zaposlenih (1 funkcionar-ţupan, 1 za določen čas-

direktor mestne uprave in 54 za nedoločen čas).  

Na mestni občini je bilo na dan 31.12.2017 zaposlenih 55 javnih usluţbencev (1 funkcionar-ţupan, 

1 za določen čas-direktor mestne uprave in 53 za nedoločen čas). Skozi leto 2017 so bila 

nezasedena tri sistemizirana delovna mesta in sicer uradniško delovno mesto podsekretar – vodja 

Oddelka za gospodarske dejavnosti (večji del leta), strokovno-tehnično delovno mesto protokolarni 

usluţbenec VII/2-I (v mesecu decembru) in uradniško delovno mesto občinski redar v Mestnem 

inšpektoratu (skozi celo leto), plače in drugi izdatki javnih usluţbencev pa so bili planirani za 

celotno koledarsko leto.  

Med letom 2017 je bilo več daljših in krajših bolniških odsotnosti javnih usluţbencev, tri javne 

usluţbenke pa so bile na koriščenju porodniškega dopusta (dve skozi celotno koledarsko leto ter 

ena štiri mesece). Dva javna usluţbenca sta vso leto delala v krajšem delovnem času 4 ure dnevno, 

štirje javni usluţbenci pa so bili zaradi daljše bolniške odsotnosti odsotni večji del leta (ena skozi 

celo leto, ena 8 mesecev, ena 7 mesecev in eden 6 mesecev). 

Med letom 2017 smo omogočili opravljanje študijske prakse eni študentki ter dijaške prakse dvema 

dijakoma.  

Sredstva za jubilejne nagrade so bila izplačana v višini planiranih sredstev in sicer so bile izplačane 

tri jubilejne nagrade zaposlenim. 

Izdatki za nadurno delo in za povečan obseg dela so se med letom povišali predvsem zaradi 

povečanega obsega dela zaposlenih, ki so nadomeščali začasno dalj časa odsotne javne usluţbence 

(porodniške in bolniške odsotnosti), zaradi nezasedenosti nekaterih delovnih mest ter zaradi 

vodenja evropskih projektov. 

V celoti so bila porabljena sredstva za izobraţevanje, ker so se zaposleni redno udeleţevali 

seminarjev ter zaradi sofinanciranja stroškov izobraţevanja trem zaposlenim v sklopu 

sofinanciranja študija ob delu.  

Trije javni usluţbenci na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec so bili napoteni na obvezno 

usposabljanje za imenovanje v naziv ter dve javni usluţbenki na opravljanje strokovnega izpita iz 
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zakona o upravnem postopku, saj je oboje pogoj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji 

svetovalec, prav tako so novo zaposleni opravili usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri 

delu ter poţarnega varstva.  

Javni usluţbenec na delovnem mestu hišnik IV je bil napoten na usposabljanje in preizkus znanja 

za upravljavca centralnega ogrevanja, zaradi zadostitve zakonodaji s področja dela z energetskimi 

napravami.  

V skladu z veljavno zakonodajo sta bili izplačani dve solidarnostni pomoči (zaradi daljše bolniške 

odsotnosti in priznanja invalidnosti). 

06031001 - Prispevki delodajalca za javne usluţbence 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija predstavlja plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za 

zdravstveno zavarovanje ter prispevke za zaposlovanje in starševsko varstvo skladno z zakonskimi 

predpisanimi odstotki. 

06031002 - Premije za kolektivno zavarovanje javnih usluţbencev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Premije so bile izplačane v skladu z Zakonom za kolektivno pokojninsko zavarovanje javnih 

usluţbencev.                      

06031004 - Sredstva za dejavnost občinske uprave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odhodke na tej proračunski postavki predstavljajo nabave sredstev, ki zagotavljajo minimalne 

pogoje za delovanje mestne uprave. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačila materialnih 

stroškov in storitev za tekoče poslovanje mestne uprave ter za kritje stroškov vseh organov občine 

(pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, strokovna literatura, drobni 

inventar,električna energija, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, telefonski stroški, 

poštnina, goriva ter vzdrţevanje in popravila vozil, registracija in zavarovalne premije vozil, 

sluţbena potovanja, tekoče vzdrţevanje poslovnih objektov ter komunikacijske in druge opreme, 

zavarovanja objektov, izdatki za strokovno izobraţevanje ter drugi operativni odhodki). Pri večini 

naštetih storitev gre za obveznosti na podlagi sklenjenih pogodb, niso pa bila izkoriščena sredstva 

na kontih plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah in plačila za delo preko 

študentskega servisa. 

06031010 - Promocija zdravja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za promocijo zdravja na delovnem mestu so bila v celoti izkoriščena za namen promocije 

zdravja na delovnem mestu. V sklopu promocije zdravja so skozi leto potekale različne dejavnosti, 

ki so se jih udeleţili vsi zaposleni, kot to določa področna zakonodaja. 

06031011 – Mestni inšpektorat, mestno redarstvo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestni inšpektorat Mestne občine Murska Sobota je v letu 2017 posloval v okviru planiranih 

sredstev proračunske postavke. V celoti neizkoriščena je ostala postavka - drugi splošni material in 

storitve, ki se je nanašala na nabavo dveh prenosnih termo tiskalnikov za potrebe redarske sluţbe 

MO MS, za katere se je izkazalo da za enkrat še sluţijo svojemu namenu, zato ni bilo potrebe po 

nabavi novih. 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave 

06032002 - Nakup opreme 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 

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 bo predmet operacije v letu 2017 prenova 

sejne dvorane in sicer obnova fasade, oken in vrat, strehe ter izvedba potrebnih gradbenih del, 

notranjih obrtniških del in opreme, elektro in strojnih instalacij ter delne zunanje ureditve.  

Energetska sanacija stavbe Mestne uprave pa se bo izvajala v naslednjih letih. Celotna investicija je 

načrtovana v skupni višini slaba 1,4 mio €, od tega za 2017 cca. 0,4 mio €, v naslednjih letih pa 

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 EU sredstev (ESRR) in pripadajoče nacionalne 

udeleţbe je 80% upravičenih stroškov operacije, kar znaša skupaj skoraj 1,1 mio €.  

Cilji, ki bodo doseženi 

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 
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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 središča. 

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. 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru 

naravnih in drugih nesreč. 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07031000 - Sredstva za zaščito in reševanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba na tej postavki je niţja za 8,00 %. Zmanjšanje je posledica manjših stroškov delovanja 

sistema ZiR na posameznih postavkah. Vse obveznosti pa so bile poravnane v skladu s potrebami. 

Niţja poraba od planirane v višini 1.300 € je posledica neizvedbe usposabljanja pripadnikov CZ 

razporejenih v enote PP CZ, ker RK OZ Murska Sobota ni uspelo zagotoviti zadostnega števila 

kandidatov za izvedbo tečaja za bolničarje. Usposabljanje bomo v dogovoru z RK OZ Murska 

sobota izvedli v letu 2018. Izvedeno pa je bilo dopolnilno usposabljanje pripadnikov PP CZ in 

usposabljanje ostalih enot in sluţb CZ (TRE CZ, Sluţbe za podporo, Sluţbe za zaklanjanje, 

OŠCZ). 

07031001 - Nakup opreme za zaščito in reševanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07032000 - Sofinanciranje društev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje društev obsega sofinanciranje opremljanja in usposabljanja predvsem Gasilske 

zveze Mestne občine Murska Sobota za nabavo opreme in usposabljanje le teh. Hkrati pa se v 

manjši meri glede na potrebe sofinancira še Potapljaško društvo Murska Sobota, Kinološko društvo 

reševalnih psov in drugih, ki so vključeni v sistem ZiR Mestne občine Murska Sobota. 

Zagotavljanje sredstev na tej postavki in posledično izvajanje pogodbenih nalog izvajalcev, je bilo 

v celoti realizirano. 

07032001 - Sofinanciranje opreme - PGD 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 

07032003 - Interreg - Regijski reševalni center 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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.  
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08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

08021000 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti, ki so bile predvidene: občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu, prireditev Dan brez 

avtomobila, preventivne akcije so bile v celoti tudi izvedene.  

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja 

novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

10031000 - Sofinanciranje javnih del 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru sofinanciranja javnih del so lokalni ali drţavni zaposlitveni programi, ki so namenjeni 

spodbujanju odpiranja novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti 

brezposelne osebe in se organizirajo zaradi izvajanja socialno varstvenih, izobraţevalnih, kulturnih, 

naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. Glavni cilj javnih del je socialne 

narave, saj omogočajo socialno varnost zaposlenim, ki se vključujejo v programe (status redne 

zaposlitve) ter prispevajo na dolgi rok k pridobitvi trajne zaposlitve oziroma samozaposlitve. 

Pozitivno vrednotenje programov javnih del se kaţe tudi v moţnosti vključevanja teţje zaposljivih 

oseb zlasti starejših ter mladih, ki šele prihajajo iz šol in so med nezaposlenimi najbolj ogroţena 

populacija. Sredstva za javna dela se zniţujejo zaradi tega, ker je imel  Zavod za zaposlovanje 

razpisanih manj sredstev za javna dela in  je zato bo posledično odobril manj javnih del 

10031002 - Spodbujanje zaposlovanja mladih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija predstavlja sofinanciranje dodatnega podjetniškega izobraţevanja mladih do trideset let, 

ki  se je izvajalo ţe četrto leto. 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in ţivilstva, 

razvoj podeţelja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in 

ribištva. 

1102 - Program reforme kmetijstva in ţivilstva 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in ţivilstvu 

11021001 - Pospeševanje društvene dejavnosti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Mestni občini Murska Sobota smo v letu 2017 na področju kmetijstva in s kmetijstvom 

povezanimi dejavnostmi objavili javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti. 

Upravičenci so bili društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi 
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dejavnostmi, ki imajo sedeţ na območju Mestne občine Murska Sobota. Na razpis je prispelo 7 

vlog. Glede na število vseh prispelih vlog in na razdelitvena merila ter izdelane kriterije so se 

sredstva razdelila v razpisani vrednosti 1.500,00 EUR. Z upravičenci so se podpisale pogodbe. Po 

posredovanju poročila o izvajanju programa in pripadajočem zahtevku za izplačilo, se je društvom 

odobrilo sofinanciranje v višini pogodbene vrednosti in sicer v skupni višini 1.500,00 EUR. 

Sredstva so se razdelila naslednjim društvom: Mozaik - Društvo za socialno vključenost, Murska 

Sobota, Ulica arhitekta Novaka 9: 220,00 EUR, Društvo vinogradnikov Goričko Murska Sobota, 

Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40: 270,00 EUR, Čebelarsko društvo Bakovci, Bakovci, 

Partizanska ulica 38: 195,00 EUR, Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, Murska 

Sobota, Ulica Štefana Kovača 40: 290,00 EUR, Društvo rejcev drobnice Pomurja, Murska Sobota, 

Ulica Štefana Kovača 40: 135,00 EUR, Čebelarsko društvo Murska Sobota, Murska Sobota, Ulica 

generala Maistra 5: 210,00 EUR, in Prekmursko prašičerejsko društvo, Murska Sobota, Ulica 

Štefana Kovača 40: 180,00 EUR. 

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij 

11022000 – Las Goričko2020 in projekti CLLD 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 marcu 2018.  Iz 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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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.   

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in ţivali 

11032000 - Zdravstveno varstvo ţivali 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odhodki za leto 2017 zajemajo skrb za zapuščene ţivali, ki so bile najdene na območju Mestne 

občine Murska Sobota. Skladno z Zakonom o zaščiti ţivali je občina dolţna poskrbeti za ţivali (psi 

in mačke), ki so najdene na njenem območju in ni mogoče ugotoviti kdo je skrbnik ţivali.  Društvo 

za zaščito ţivali Pomurja, poleg preventivnega delovanja, v sodelovanju z MOMS ţe vrsto let skrbi 

za zapuščene ţivali najdene na območju MOMS in s preventivnimi sterilizacijami/kastracijami 

zapuščenih in prostoţivečih mačk pripomore k preprečevanju njihovega nenadzorovanega 

razmnoţevanja in s tem k zmanjšanju števila zapuščenih ţivali za katere je po zakonu dolţna 
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poskrbeti občina. Na ta način se zmanjšujejo proračunski izdatki, ki jih MOMS namenja za skrb za 

zapuščene ţivali. 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrţevanje in gradnja gozdnih cest 

11041000 - Urejanje gozdnih cest 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrţevanje gozdnih cest je bilo izvedeno v podobni višini kot nekaj prejšnjih let ter v okviru 

sredstev, predvidenih s planom proračuna.  Del sredstev je refundiralo Ministrstvo za kmetijstvo in 

gozdarstvo, v skladu s predhodno podpisano tripartitno pogodbo. Urejenih ali delno urejenih je bilo 

več gozdnih cest, v skladu s programom Zavoda za gozdove in sicer s sredstvi od prihodkov – 

sistemskih virov, ki jih je za ta namen pridobila MO M. Sobota v 2017 (pristojbina za vzdrţevanje 

gozdnih cest in sofinancerka sredstva). 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri 

energije in oskrbe s toplotno energijo. 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

12061000 - Energetika - alternativni viri 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Revizija nalivalnega preizkusa vrtine ni bila izvedena, ker so mnenja glede potrebnosti in 

izvedljivosti preizkusa deljena. Ne glede na slednje pa se v enaki višini planirajo sredstva za ta 

namen tudi v proračunu za 2018. 

12061003 - Energetska svetovalna pisarna 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki so bila skladno s pogodbo o vzpostavitvi in delovanju energetske svetovalne pisarne 

rezervirana za sofinanciranje delovanja energetske pisarne, so ostala neporabljena. ENSVET za 

leto 2017 ni  izdal nobenega računa, čeprav je dejavnost opravljal. 

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

12071000 - Oskrba s toplotno energijo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški predstavljajo stroške vodenja katastra toplovodnega omreţja daljinskega ogrevanja. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, ţelezniške infrastrukture, letališke 

infrastrukture in vodne infrastrukture. 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

13021000 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje lokalnih cest 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrţevanje lokalnih cest se je  v letu 2017 izvajalo v skladu s programom vzdrţevanja lokalnih 

cest, s tem da se je vse leto pri izvajanju posameznih del vzdrţevanja  strmelo k temu, da se je 

izvajanje javne sluţbe vršilo racionalno ter bilo podvrţeno številnim varčevalnim ukrepom 

(racionalizacija preglednike sluţbe, selektivno obnavljanje talnih označb, racionalizacija zimske 

sluţbe s selektivnimi posipi).  Finančno so bila dela realizirana v višini plana, ker so se določena 

dela tekočega vzdrţevanja izvedla le v obsegu, kot so to dopuščala planirana sredstva, čeprav so 

bile potrebe večje (npr. zalivanje linijskih razpok, lokalne sanacije mreţastih razpok). Drugi 

operativni odhodki, ki vsebujejo stroške vzdrţevanja portala www-e.ceste.net in določene druge 

stroške upravljanja s cestami, so bili prav tako realizirani v okviru planiranih sredstev. 

13021001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje mestnih ulic 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrţevanje mestnih ulic se je izvajalo po programu ukrepov vzdrţevanja mestnih ulic in  je bilo 

realizirano v okviru predvidenih sredstev za te namene. Dela rednega vzdrţevanja so se tekoče 

izvajala,  pri čemer ni bilo večjih odstopanj, nekoliko višji so bili le stroški javne snage, so pa bili 

nekoliko niţji stroški zimske sluţbe, glede na sorazmerno milo zimo. Tudi v sklopu izvajanja 

vzdrţevanja mestnih ulic je naročniku in izvajalcu, z ukrepi racionalizacije izvajanja gospodarske 

javne sluţbe, uspelo nivo vzdrţevanja ohraniti na istem nivoju, tako, da se je preprečilo ali vsaj 

omejilo nadaljnje propadanje cest. Drugi operativni odhodki, ki vsebujejo stroške vzdrţevanja 

portala www-e.ceste.net ter druge stroške upravljanja cest, so bili realizirani v nekaj niţjem obsegu 

zaradi izvedbe določenih del, ki jih je MU MOMS izvedla sama v lastni reţiji, brez zunanjega 

izvajalca oziroma ponudnika (vpis cest v zbirni kataster GJI).   

Ugotavlja pa se, da se  bodo stroški tekočega vzdrţevanja v prihodnosti še poviševali, v kolikor se 

ne bodo bistveno povišala vlaganja v ceste. V letu 2017 je sicer opazen trend zvišanja teh vlaganj, 

napram nekaj prejšnjih let, zato bo potrebno s tem trendom nadaljevati in investicijska sredstva za 

vlaganja v ceste še nekoliko poviševati. 

13021002 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje javnih poti in nekategoriziranih cest 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrţevanje javnih poti je bilo realizirano  v višini veljavnega  plana. Nivo tekočega vzdrţevanja 

se je nekako zadrţal na istem nivoju, oziroma so se celo izvedla nekatera obseţnejša dela tekočega 

vzdrţevanja, ki so bila nekaj prejšnjih let izvajana v niţjem obsegu ali celo opuščena (urejanje 

obcestnih jarkov, utrjevanja in dosipavanje bankin).  Sredstva so bila porabljena v skladu s 

predloţenim in potrjenim planom tekočega vzdrţevanja javnih poti, oziroma sklenjenim aneksom k 

pogodbi o vzdrţevanju občinskih cest, v sklopu katere se izvaja tudi vzdrţevanje javnih poti. 

Drugi operativni odhodki so bili realizirani v okviru sredstev tega konta, sredstva  so bila 

uporabljena za stroške vzdrţevanja portala www-e.ceste.net  ter za odplačilo sluţnosti za pot, ki je 

v zasebni lasti, preko nje pa se zagotavlja javni dostop. 
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13029002 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest 

13022000 - Investicijsko vzdrţevanje lokalnih cest 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Od prenesenih obveznosti iz leta 2016 so bila sredstva porabljena za ureditev semaforiziranega 

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 s planom, izveden a 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 (zaradi pozne 

izvedbe teh del – v decembru 2017, izvedena dela niso bremenila proračuna 2017, zato se 

obveznost prenaša v leto 2018, to pa je tudi razlog za nekoliko niţjo realizacijo na tej postavki) 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, 

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.  

Na drugih kontih so bila sredstva porabljena v skladu z namenom za izvedbo predhodno navedenih 

in opisanih investicij, v nekoliko niţji višini so bile realizirane le druge splošne storitve, ker je bil 

del obveznosti iz naslova poplačila zunanjega izvajalca za vpis objektov in cest v zbirni kataster 

GJI prenesen v leto 2018 (izstavljen račun z zapadlostjo v letu 2018). 

13022001 - Investicijsko vzdrţevanje mestnih ulic 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu  investicijskega vzdrţevanja mestnih ulic se je 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. So pa bila sredstva 

planirana še za preplastitev dela Ulice Ivana Regenta, juţno od kriţišča z Ţitno, kar je bilo v letu 

2017 tudi v celoti realizirano, vendar proti koncu leta, tako da se plačilo te investicije v celoti 

prenaša v leto 2018, v višini nekaj nad 45.000 €, zato je bila finančna realizacija v letu 2017 niţja 

od planirane. 

13022002 - Investicijsko vzdrţevanje javnih poti in nekategoriziranih cest 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija je bila nekoliko niţja od  načrtovane z veljavnim planom in z nekaterimi 

prerazporeditvami investicij znotraj postavke. 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 

preplastitev – obnovo dela cestišča Plečnikove ulice, v naselju Krog, je pa bila sklenjena pogodba 

za obnovo celotne Plečnikove ulice v skladu z NRP, sama realizacija pa se kot prenesena obveznost 

prenaša v leto 2018. 
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13022003 - Investicije v prometno ureditev mesta 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 

13022010 - Urejanje kolesarskih povezav 1 faza - CTN 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so bila  porabljena 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) v letu 2017. Del sredstev za poplačilo stroškov 

izdelave projektne dokumentacije je bilo plačano v letu 2017, del sredstev za poplačilo stroškov 

izdelave dokumentacije pa zapade v plačilo v letu 2018. Do realizacije izvedbe novogradnje 

kolesarskih povezav ni prišlo. 

13022011 - Urejanje kolesarskih povezav 2 faza - CTN 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so bila  porabljena  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) v letu 2017. Poplačilo stroškov naročene izdelave 

projektne dokumentacije zapade v plačilo v letu 2018.  

13022100 - Investicije v prometno ureditev KS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 
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13029003 - Urejanje cestnega prometa 

13023001 - Urejanje prometnega reţima 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Večina sredstev je bilo realiziranih za izvedbo gradbenih del kroţišča pri Zvezdi v Murski Soboti, 

ureditve Slovenske ulice v CONO 30  ter za ureditev CONE 30 v naselju Rakičan. Sredstva so bila 

porabljena tudi z izdelavo projektne dokumentacije za krajinsko zasnovo montaţnega kroţišča pri 

Zvezdi, za izdelavo IDZ za sistem Park&Ride ob Soboškem jezeru, za kolesarsko stezo okrog 

Soboškega jezera ter z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kroţišča na Gregorčičevi 

ulici v Murski Soboti. 

13023002 - Mestni avtobus 

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrţevanje na tej postavki je bilo realizirano v višini plana. K temu je prispevala nekoliko milejša 

zima in s tem povezani niţji stroški zimske sluţbe. Sredstva so bila uporabljena za tekoče 

vzdrţevanje gramoznih parkirišč in asfaltnih parkirišč, za katera se ne pobira parkirnina. Na kontu 

Načrti in druga projektna dokumentacija ni bila finančno realizirana izdelava PZI dokumentacije za 

parkirišče pred ZD M. Sobota, zato se finančni strošek izdelave te dokumentacije prenaša v 2018. 

13023004 - Odprava arhitektonskih ovir za invalide 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s planom za leto 2017 so bile izvedene klančine na trţnici, v M. Soboti tako, da je sedaj 

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. 

13023007 - Interventna sredstva za urejanje cestnega prometa 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena v skladu z namenom in v obsegu veljavnega plana in sicer za postavitev 

prometne signalizacije za označitev ovir (NN drogov) v območju pločnika ob drţavni cesti v 

naselju Markišavci (po odločbi Inšpektorata za ceste), nadalje za odpravljanje posledic neurja na 

cesti in samem brodu ob reki Muri v Krogu ter za odpravo posledic nesreč na občinskih cestah in 

izvedbo določenih drugih del, ki so se morala izvesti zaradi preteče nevarnosti za uporabnike cest, 

pa za to ni bilo posebej planiranih sredstev v proračunu (nepredvidljivi dogodki).   

13023008 - Celostna prometna strategija MOMS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrţevanje na tej postavki je bilo realizirano v nekoliko niţji višini od plana. 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 
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(tiskalniki, optični čitalci ipd…). Na drugih kontih se vodijo stroški plačil bančnih storitev ter 

stroški rokovanja s parkirnimi avtomati (pogodba s Sintalom), eni in drugi so bili nekoliko niţji od 

prvotno načrtovanih. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

13024000 - Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so zajeti stroški porabe električne energije na javni razsvetljavi, 

ki so bili realizirani v nekoliko niţji  višini od plana,kar je posledica izvedbe nenehnih ukrepov za 

zmanjševanje porabe električne energije  (preurejanje svetilk z varčnejšimi sijalkami), nadalje  

stroški tekočega vzdrţevanja javne razsvetljave, ki so bili realizirani v višini plana ter stroški 

najemnin oziroma uporabnin za svetilke javne razsvetljave, ki so nameščene na drogove NNO, tudi 

tovrstni stroški so bili realizirani v višini, kot je bila opredeljena s planom 2017. V okviru 

investicijskega vzdrţevanja so bila sredstva porabljena za ureditev novih razsvetljav in sicer ob 

kolesarski stezi M. Sobota – Nemčavci, ob Ulici Štefana Kovača in delu Panonske ulice v naselju 

Rakičan, nadalje za dograditev javne razsvetljave 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. 

Izdelan je bil skladno s projektno dokumentacijo in soglasjem pristojne direkcije.  

14 - GOSPODARSTVO 

Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 

gospodarskih aktivnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14021002 - Razvojni center 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razvojni center Murska Sobota, (krajše RC Murska Sobota), je lokalna inštitucija za spodbujanje 

gospodarskega trajnostnega razvoja v Mestni občini Murska Sobota. RC Murska Sobota se je pri 

svojem poslanstvu usmeril predvsem na področja gospodarskega razvoja, razvoja človeških 

potencialov, turizma, lokalnega trajnostnega prostorskega razvoja in energetske trajnosti z 

ohranjanjem naravnih danosti območja.  V letu 2017 je RC izvajal tudi splošne in druge razvojne 

naloge v Pomurju kot krovna organizacija s statusom RRA. RC je tako opravljal splošne razvojne 

naloge v Pomurju z ostalimi štirimi institucijami v Pomurju, in sicer z Razvojno agencijo Sinergija, 

s Prleško razvojno agencijo, z Razvojno agencijo Gornja Radgona in Organom skupne občinske 

uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, ki prispevajo k razvoju regionalnega okolja, skupno 

rešujejo probleme, postavljajo prioritete v okolju, iščejo razvojne potenciale in se usmerjajo k 

realizaciji zastavljenih ciljev. 

Realizacija sredstev je bila namenjena delovanju Razvojnega centra Murska Sobota v celotnem letu 

2017, za tiste stroške, ki jih zavod ni uveljavil na posameznih projektih in sicer za sredstva za plače 

in druge izdatke zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalcev ter tekoče transfere za izdatke za 

blago in storitve.  
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14021005 - EU projekti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke je bila financirana priprava investicijske dokumentacije 

(predvsem DIIP za potrebe prijav projektov CTN na povabilo ZMOS). Postavka je bila realizirana 

v skladu s planom. 

14021007 - Vrata v Pomurje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke je v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naloţb (CTN) 

načrtovana operacija Vrata v Pomurje, v sklopu katere se načrtuje 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 na postavki planirana sredstva za leto 2017, na različnih kontih 

uporabljena za pripravo oziroma izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za izvedbo 

arheoloških raziskav, za samo izvedbo – gradnjo paviljona in priključkov ter investicijski nadzor. 

Na kontu za splošni material in storitve so bila sredstva uporabljena v nekoliko niţji višini od 

planirane za načrtovanje in izvedbo arheoloških raziskav na zemljišču, na katerem se je kasneje 

pričela gradnja objekta – Regijskega promocijskega centra. Ostala sredstva so bila uporabljena za 

pridobivanje investicijske dokumentacije, kot osnove za vse nadaljnje odločitve, še zlasti pa 

pridobivanje sredstev RS (Pomurski zakon) in za potrebe nadaljnjega  pridobivanja EU sredstev iz 

mehanizma CTN. 

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 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 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 sklopu izdelave načrtov in druge projektne 

dokumentacije so bila sredstva, planirana na ustreznem kontu, uporabljena še za izdelavo idejne 

zasnove za notranjo opremo, razstavo in produkcijo ter nazadnje za izdelavo PZI – projekta 

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

produkcije. 

Na podlagi tako izdelane projektne dokumentacije je MOMS v letu 2017 pridobila tudi gradbeno 

dovoljenje in nato preko javnega razpisa izbrala izvajalca GOI del, s katerim je v začetku oktobra 

podpisala gradbeno pogodbo. 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 počrpala polovico odobrenih sredstev s Pomurskega zakona v višini 500.000 €, drugo 

(preostalih 500.000 €) pa načrtuje v 2018. Realizacija izvedbe (finančna) 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.  
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Za projekt se glede na zadnje aktualne podatke, načrtuje sofinanciranje iz Pomurskega zakona - 

MGRT v višini 1 mio € (v 2017 in 2018), ter sredstva iz mehanizma CTN v višini slabih 2,6 mio €, 

preostanek v višini dobrih 0,8 mio € pa bo bremenil občinski proračun. 

14021008 - Spodbujanje delovanja socialnih podjetij 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena na podlagi izvedenega javnega razpisa za spodbujanje delovanja 

socialnih podjetij.  Izbran je bil projekt, ki je vključeval socialno ogroţeno populacijo občanov, 

cilji projekta so bili v celoti realizirani.   

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

14031000 – Festival soboški dnevi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Festival Soboški dnevi je v letu 2017 bil izveden 22. leto zaporedoma. Prireditev je bila predvidena 

v dveh delih in sicer enotedenska prireditev na osrednjem prireditvenem prostoru v mestnem parku 

in na drugih lokacijah v mestu ter prireditev ob občinskem prazniku dne 14. 7. 2017 na Trgu 

kulture. Prireditev na osrednjem prireditvenem prostoru je poleg glasbenega programa, gledališča 

in drugih običajnih vsebin, bila po uvedbi v predhodnem letu ponovno z vključenim   

FOLKARTOM, ţe drugič pa so  bile  izvedene ustvarjalne delavnice za otroke.   

Proračunska sredstva so bila namenjena organizaciji in izvedbi prireditve, torej za ureditev 

prireditvenega prostora, stroške glasbenih in drugih izvajalcev ter druge izvedbene stroške 

prireditve.  

Namen in cilj organizacije prireditve je občanom in gostom pripraviti kakovostno in pestro 

kulturno zabavno prireditev odprtega tipa (brez vstopnine). Cilj je bil doseţen. 

14031001 - Novoletna prireditev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Organizacija novoletne prireditve je bila predana Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska 

Sobota. Zavod je prireditev izvedel na osnovi sklenjene pogodbe z MOMS, ki je po izvedbi 

prireditve refundirala stroške izvedbe prireditve, ki zajemajo prireditev 31.12.2016, za kar je 

zahtevek bil plačan leta 2017. Sofinanciranje stroškov prireditve zajema celotne stroški izvedbe 

prireditve: otroški animacijski program, glasbeni program, ognjemet, ozvočitev, varovanje, čiščenje 

prireditvenega prostora, prisotnost zdravstvene sluţbe, izdelava elaborata za zaporo, postavitev 

cestne zapore, zavarovanje ter razni drugi potrebni izvedbeni stroški. Namen prireditve je 

organizacija skupnega pričakovanja novega leta za občane in turiste ob primernem glasbenem 

programu in ognjemetu. Tretje leto zapored je bil organiziran tudi dodaten otroški program oz. 

otroško silvestrovanje.  

Konto storitve varovanja zajema stroške fizičnega varovanja elementov Pravljične deţele na Trgu 

zmage (v neposredni bliţini silvestrovanja) v času izvedbe prireditve. 

Namen in cilj prireditve je organizirati skupno praznovanje ob vstopu v novo leto. Cilj prireditve je 

doseţen, prireditev je ţe tradicionalna. V Murski Soboti ţe več let zaporedoma poteka največje 

silvestrovanje  na prostem v regiji.  

Realizacija proračunske postavke je skladno z načrtovano, saj polovico proračunske postavke 

predstavlja osnovo za sklenitev pogodbe za prireditev konec leta 2017. 
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14031002 - Druge prireditve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na kontu drugi splošni material in storitve so stroški organizacije in izvedbe prireditev v 

organizaciji MOMS ter stroški izvedbe prireditev drugih organizatorjev pri katerih je MOMS 

sodelovala kot soorganizator: nastop kurentov, kresovanje, prvomajska budnica, 120. obletnica 

Rdečega kriţa, proslave ob dnevu reformacije, seznanitev vojaških obveznikov, Festival 

prekmurske šunke in gibanice, Vlečenje vrvi v Krogu in druge prireditve.  

Na kontu Tekoči transferi v javne zavode so stroški izvedbe javnih prireditev, za katere so za 

izvedbo zadolţeni naši javni zavode. Prireditve so bile izvedene v sodelovanju z MOMS, sredstva 

za izvedbo prireditev so bila javnim zavodom nakazana na osnovi sklenjenih pogodb za posamezno 

prireditev ter predloţenih vsebinskih ter finančnih poročil, tako, da so sofinancerska sredstva 

predstavljala dejansko nastale stroške izvedbe prireditve. V organizaciji MIKK MS so bile 

izvedene naslednje prireditve: Otroško pustovanje, Druţinski piknik in Sprehod ob glasbi. 

Prireditve Soboško poletje, Skrito dvorišče, Martinovanje ter Boţično senje pa je organiziral ZKTŠ 

MS. RIS dvorec Rakičan pa je izvedel prireditev Srečanje Slovencev v zamejstvu in po svetu, 

Dobrodošli doma. MOMS je na osnovi sodelovanja z Uradom vlade RS za Slovence v zamejstvu in 

po svetu, uspelo dogovoriti, da je tradicionalna 7. prireditev prvič bila izveden v tem delu 

Slovenije.  

Namen organizacije prireditev je bila izvedba kakovostnih prireditev različnih vsebin za različne 

starostne skupine. Cilj je bil doseţen, skozi celotno leto so bile izvedene raznovrstne prireditve. 

14031003 - Druge promocijske aktivnosti občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirani stroški na proračunski postavki se nanašajo na pripravo, izdelavo ter objavo 

promocijskih gradiv za MOMS na področju gospodarstva in turizma: predstavitev v prilogi 

Slovenske počitnice, predstavitev v knjigi The Slovenian Book, oglaševanje prazničnega decembra 

ter druge promocijske aktivnosti. 

Proračunska postavka zajema tudi kritje stroškov nadaljevanja aktivnosti za izdajo monografije 

Murska Sobota: delno plačilo oblikovanja monografije ter honorar za izdelavo strokovnega 

besedila za monografijo. 

Proračunska postavka ni bila v celoti realizirana, kar se nanaša predvsem na izdajo monografije. 

Konec leta je bil izveden postopek javnega naročila  in so bila oddana dela za grafično pripravo 

monografije, v naslednje leto se tako prenaša ta strošek ter strošek tiska.  

Razen izdaje monografije je cilj doseţen. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14032004 - Regijski promocijski center (ostali odhodki) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za namen kritja stroškov najemnine za skladiščenje objekta Expo. 

Stroški skladiščenja so na ravni stroškov, kot jih je plačeval prejšnji upravljavec premoţenja – 

agencija Spirit.  Občina je s sklenitvijo dogovora o prenosu upravljanja objekta Expo, z dnem 

1.12.2016  prevzela tudi  stroške skladiščenja prevzetega premoţenja.   
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14032005 - Obratovalni stroški - Slovenska ul. 41 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirani stroški na proračunski postavki se nanašajo na kritje obratovalnih stroškov najetih 

prostorov na Slovenski ulici 41 (prvo nadstropje). Prostore je MOMS pridobila leta 2015 na osnovi 

prijave na razpis NLB-ja, ki je prostore oddal v brezplačni najem za obdobje enega leta. Pogodba o 

najemu je leta 2016 in leta 2017 bila podaljšana za eno leto. V objektu so prostore v brezplačno 

uporabo dobili Kulturno društvo Fotoklub Murska Sobota, Gledališko društvo PISANI 

MEHURČKI, Pomurska turistična zveza Murska Sobota, Ustvarjalnik in Društvo tabornikov Rod 

Veseli Veter. Vsi navedeni so zavezani tudi najmanj enkrat mesečno izvesti javni dogodek, s 

katerim pripomorejo k oţivljanju mestnega središča, kar je cilj najema prostorov.  

14032006 - Mreţa postajališč za avtodome 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirani stroški na proračunski postavki se predstavljajo vključitev MOMS k projektu 

Vzpostavitve mreţe postajališč za avtodome po Sloveniji. Namen projekta je spodbujanje 

avtodomarskega turizma, skupna predstavitev mreţe in vanjo vključenih občin ter enotno 

nastopanje na evropski turistični borzi, kakor tudi pomoč pri vzpostaviatvi postajališč za avtodome. 

Aktivnosti vzpostavitve postajališč za avtodome so se z vključitvijo v mreţo pričele, zato je cilj 

doseţen. 

14032009 - Soboško jezero - ureditev juţnega dela 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

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. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

1502 - Zmanjševanje onesnaţenja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15021000 - Ravnanje z odpadki 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena  za potrebe informiranja na področju varstva okolja – za izdajanje ali 

sofinanciranje raznih publikacij z namenom osveščanja ljudi – ciljnih skupin, kot so predvsem 

učenci osnovnih šol, otroci vrtcev ter dijaki srednjih šol. Razen za preventivno delovanje pa so bila 

sredstva uporabljena še za  dokončno saniranje  divjega odlagališča ob naselju Pušča, kot priprava 

za zasaditev s sadikami miskantusa ter seveda za izvedbo očiščevalnih akcij, ki potekajo spomladi 

po KS in MČ, pod skupnim nazivom »Naša občina – čista in urejena« (odvoz in odlaganje 

odpadkov z očiščevalnih akcij). 
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V postavko so bila vključena tudi namenska sredstva z naslova porabe koncesijske dajatve za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Murska Sobota za leto 2017. 

15021001 - Center za ravnanje z odpadki Puconci 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je bilo v proračunski sklad, formiran pri Občini Puconci in namenjen za investicijsko 

vzdrţevanje objektov gospodarske javne infrastrukture, s katero upravlja CEROP d.o.o., iz 

proračuna MOMS vloţenih  175.334,79 EUR.  

Sredstva proračunskega sklada so se namensko porabljala za zamenjavo dotrajane opreme in za 

nove investicije na področju ravnanja z odpadki. Nove investicije, zamenjava dotrajane opreme in 

nabava nove opreme ter investicijsko vzdrţevanje se je izvajalo v skladu s sprejetim letnim 

načrtom predvidenih investicij, ki je sestavni del poslovnega načrta CEROP za leto 2017,  

sprejetega na 11. seji Skupščine Javnega  podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., dne 

24.3.2017.  Sredstva v proračunski sklad prispevajo vse občine ustanoviteljice (27 občin) in sicer v 

višini lastniškega deleţa. V skladu z 9. členom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za 

ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, št. 34/08 in 54/09), ima Mestna občina Murska 

Sobota 27,31% deleţ v druţbi. Tako Mestna občina Murska Sobota v omenjen proračunski sklad 

prispeva 27,31% zadrţanih sredstev iz amortizacije (50 % amortizacije).  

15021002 - Sanacija divjih odlagališč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rezervacija sredstev za sanacijo divjih odlagališč predvsem na zemljiščih, ki imajo status javne 

površine in površine v lasti Mestne občine Murska Sobota. V letu 2017 ni bilo sanirano nobeno 

večje divje odlagališče, ostala divja odlagališča, ki so bila na privatnih parcelah so bila sanirana s 

strani lastnikov parcel 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

15022000 - Vzdrţevanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz naslova drugih operativnih odhodkov so bila realizirana za stroške vodenje katastra 

javne sluţbe in dajanja soglasij na kanalizacijskem omreţju za prenesene obveznosti iz leta 2016 v 

skladu s predpisi.  

Predvidene delne sanacije kanalizacijskega omreţja so bile v  celoti realizirane. Realizirala se je 

sanacija severnega kolektorja faza 1 in 2.  

Realizirala se je sanacijo dela kanalizacije v Markišavcih (prečrpališče Fridrih).  

V tej postavki so bila realizirana tudi sredstva za stroške – izgubo, v zvezi z obratovanjem ČN M. 

Sobota in kanalizacije za leto 2016. 

Sredstva so bila realizirana za plačila storitev izvajalcu javne sluţbe oziroma koncesionarju in so 

bila namenjena pokrivanju stroškov izvajanja javne sluţbe čiščenja odpadnih in padavinskih voda, 

ki jih je dolţna pokrivati občina v delu, ki se ne pokrivajo s plačili uporabnikov in se nanašajo na 

obdobje leta 2017.  Mestni svet je sklep o subvencioniranju  100 % omreţnine za odvajanje in 

čiščenje padavinske vode sprejel na seji dne 16.5.2017 in na seji dne 12.9.2017.  

15022001 - Kanalizacijsko omreţje na Pušči  - 3 faza 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena 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 je drţava 

investicijo, v končni višini nekaj pod 178.000 €, skoraj v celoti sofinancirala, občina je s proračuna 
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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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 

15023002 – Spodbujanje kolesarjenja po mestu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana finančna sredstva so bila porabljena za upravljanje, vzdrţevanje in izvajanja sistema 

Soboški biciklin vključno z zavarovanjem koles ter uporabnino programske opreme za delovanje 

sistema. 

15023003 - Ukrepi iz Načrta za kakovost zraka (PM10) 

Za izvajanje ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska 

Sobota so se sredstva porabila za osveščanje občanov glede moţnih ukrepov, s katerimi lahko 

prispevajo k izboljšanju stanja kakovosti zraka na območju občine (delna prenova spletne strani, 

publikacija kakovost zraka v Sloveniji). 

15023004 - Celostne teritorialne naloţbe 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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.  

15023005 - Odstranjevanje in hranjenje zapuščenih vozil 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 ni bilo porabljenih nič od načrtovanih sredstev. Postavka ni bila izkoriščena v 

predlaganem znesku zaradi predhodnih rešitev problemov odstranitve vozil, oziroma so zapuščena 

vozila odstranili njihovi lastniki na podlagi odredbe Mestnega redarstva, tako da posredovanje z 

odvozom in hranjenjem teh vozil ni bilo potrebno in posledično tudi niso nastali stroški. 

15023006 - Prenova mestnega središča 1 faza - CTN 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je na projektu prenove mestnega središča 1 faza bila predvidena izvedba le podfaze 1A 

– ploščadi. Po uspešno izvedenem postopku javnega naročanja so jeseni stekla gradbeno obrtniška 
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dela ter bila končana v začetku meseca decembra. Vrednost investicije v GOI dela po končnem 

obračunu znaša 428.776,19 € z DDV in je manjša od sklenjene pogodbe. Realizacija v 

proračunskem letu 2017 je manjša zaradi zapadlosti prejetih računov-situacij ter tudi zadrţanih 

sredstev za odpravo pomanjkljivosti ugotovljenih na kvalitetnem prevzemu del (izvajalec mora 

odpraviti najkasneje v aprilu 2018, potem prenakazilo zadrţanih sredstev). Sočasno z izvedbo 

podfaze 1A so nastali tudi sorazmerni stroški za storitve gradbenega nadzora.  

Za omenjen projekt je bila v letu 2017 naročena tudi projektna dokumentacija (ki pa je zajemala 

tudi projekte za drugi del – Ureditev Slovenske ulice), realizacija plačil v letu 2017 pa zajema le 

projekte za območje okoli Trga zmage (1A,B,C). 

Na projektu so nastali tudi stroški vezani na javni natečaj, izdelavo spremljajoče projektne 

dokumentacije (predinvesticijska zasnova, Investicijski program ipd).  

Projekt se bo nadaljeval skladno s prijavami na razpis CTN in sicer podfaza 1B in 1C v začetku leta 

2018. Za Ureditev Slovenske ulice pa se predeva v letu 2018 izvesti le uspešno javno naročanje, 

gradnjo pa pričeti v letu 2019. 

Pomen dejavnosti  - Prenova mestnega središča je naloţba, ki izhaja iz Trajnostne urbane 

strategije - TUS in bo sofinancirana preko instrumenta celostnih teritorialnih naloţb (CTN). Projekt 

bo pomembno prispeval k oţivitvi središča mesta Murska Sobota. 

Realizacija finančnega načrta  - V letu 2017 so se načrtovana sredstva večinoma realizirala. Za 

stroške, ki so nastali zaradi priprave investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije so bili 

prejeti računi, ki so bili tudi poravnani. Za določen obseg del pa računi še niso bili poravnani, saj 

delno zapadejo v leto 2018. Planirana izvedba platoja na Trgu zmage je bila izvedena. Stroški 

nastali z gradnjo in nadzorom so bili večinoma poravnani , nekaj jih je zapadlo v plačilo v letu 

2018. 

Doseţeni cilji -  na podlagi uspešno izvedenega javnega naročila je bil izveden plato – Drevored 

Martina Luthra, kar predstavlja del projekta, ki vključuje ureditev Trga zmage.  

15023008 - Polnilnice za električna vozila 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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.  

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15041000 - Vzdrţevanje objektov, naprav in površin za urejanje voda 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so bila planirana sredstva izkoriščena  za tekoče vzdrţevanje vodotokov, v 

upravljanju MOMS. Vzdrţevanje je bilo izvedeno v planiranem  obsegu, oziroma v obsegu 

planiranih sredstev.  

Na kontu za investicijsko vzdrţevanje 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. 
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1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

15051000 – Biosferno območje ob reki Muri 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V predlanskem 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 demonstracijske 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 €.  

Zaradi uskladitve projekta je bil začetek izvajanja projekta marca, nekatere aktivnosti so se 

zamaknile v naslednje obdobje.  

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

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

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 

dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). 

1602 - Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16021001 - Stroški prostorske informacijske baze 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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, 
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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.  

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. 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

16023000 - Prostorsko načrtovanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 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). 
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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. 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

16031000 - Investicije v vodovodno omreţje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na kontu novogradnje 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.  

Na kontu rekonstrukcije in adaptacije je bila realizirana zamenjava vodovoda v naselju Bakovci ( 

Zvezna ulica in Ulica ob Potoku ) ter rekonstrukcija vozlišč v mestu Murska Sobota, Rakičan in 

Černelavci. 

16031001 - Hidrantno omreţje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na kontu drugi splošni material in storitve je bil izveden letni pregled hidrantov v letu 2017.   

Na kontu investicijsko vzdrţevanje in izboljšave je bila izvedena zamenjava dela hidrantov v mestu 

Murska Sobota, Rakičan, Kupšinci, Černelavci.  

16031003 - Vodooskrba Pomurja - sistem B 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za drugi splošni material in storitve so bila realizirana za pokrivanje stroškov vodenja 

katastra in izdajanja soglasij, ki jih po predpisih izvaja izvajalec javne sluţbe javno podjetje 

Vodovod sistema B d.o.o.  Sredstva so bila nadalje realizirana za namen subvencioniranja cen 

javnemu podjetju kot izvajalcu javne sluţbe oskrba s pitno vodo, ki se ne pokrivajo s plačili 

uporabnikov,  kot je to bilo sprejeto s sklepom mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, 

20.9.2016.  Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo so bila realizirana za namen 

poplačil izvajalca – projektanta za investicijo Vodovod sistema B – I.faza, za izvedena dela, ki niso 

bila ţe prej poravnana.  Gre za obveznosti vseh občin investitork do projektanta iz naslova priprave 

projektne dokumentacije, za katere pa občine niso mogle pravočasno pridobiti gradbenih dovoljenj 

v okviru izvajanja projekta in zaradi tega nosilna občina ni mogla uveljavljati zahtevka do MOP za 

vračilo teh stroškov znotraj izvedbe projekta. Občine so se dogovorile, da bo vsaka poravnala svoj 

deleţ stroškov, občina Grad pa bo kot nosilna občina uveljavljala vračilo teh sredstev  v enakem 

znesku iz vodnega sklada RS.  

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16032000 - Mestno pokopališče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba mrliške veţice Markišavci se je delno realizirana v letu 2017, saj gre za  dvoletno 

investicijo,  in se bo zaključila v letu 2018. Sama izvedba nadstreška mrliške veţice Kupšinci se je 
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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. 

16032002 - Vzdrţevanje spominskih obeleţij na pokopališčih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo tekočih vzdrţevalnih del spominskih obeleţij na 

pokopališču v M. Soboti, v višini kot so bila planirana, oziroma v višini sklenjene pogodbe z 

resornim ministrstvom na eni strani in izvajalcem vzdrţevanja na drugi. Proračunski odhodek je 

tako v isti višini refundiralo resorno ministrstvo. 

16032003 - Ţidovsko pokopališče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana za ureditev ograje oziroma ţive meje, vendar niso bila realizirana, se pa 

ureditev prenaša v leto 2018, za kar so planirana tudi potrebna sredstva. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

16033001 - Vzdrţevanje javnih zelenih površin 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno vzdrţevanje zelenih površin je bilo realizirano v  okvirju planiranih sredstev proračuna, 

čeprav se obseg vzdrţevanja iz leta v leto povečuje z dodatnimi zasaditvami in ureditvami. Na 

kontu investicijskih izboljšav so bila sredstva, v višini planiranih sredstev, porabljena za načrtovane 

zasaditve.  Na kontu za nakup opreme so bila sredstva uporabljena v nekoliko niţji višini od plana 

(doseţena niţja cena v postopku javnega naročanja) za nakup kosilnic za KS Kupšinci in KS Pušča. 

16033002 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za vzdrţevanje otroških igrišč so bila uporabljena v skladu z namenom,  kot je bilo 

planirano s planom proračuna. 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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 so bila realizirana sredstva za pokrivanje stroškov obratovanja kopališča v M. Soboti iz 

leta 2016, v okviru planiranih sredstev. 

16033007 - Drsališče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila planirana  za postavitev drsališča v mestnem središču za sezono 2016/ 2017 in za 

sezono 2017/2018 ter za stroške v zvezi z obratovanjem drsališča, elektrika, voda..   

Planirana sredstva so bila le delno realizirana, saj so po pogodbi realizirani in zapadli stroški le za 

sezono 2016/ 2017. Sredstva za poplačilo stroškov za sezono 2017/2018 pa zapadejo v letu 2018. 
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16039004 - Praznično urejanje naselij 

16034000 - Praznično urejanje mesta in naselij 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirani stroški na proračunski postavki se nanašajo na praznično okrasitev mesta konec leta 

2016, za kar so obveznosti za plačilo zapadle v leto 2017 in na nakup novih svetlobnih luči konec 

leta 2016, prav tako se stroški na proračunski postavki nanašajo  na montaţo in popravilo praznične 

okrasitve konec leta 2017. 

Realizacija proračunske postavke je skladna s predvideno. Plan proračunske postavke je višji od 

realizacije, saj so planirana sredstva na tej postavki predvidena za kritje oziroma prevzem stroškov 

montaţe in demontaţe praznične okrasitve za dve leti, torej v višini prenesene obveznosti iz 

predhodnega leta ter v višini prevzete obveznosti za okrasitev konec leta 2017, za kar obveznosti 

zapadejo v naslednje leto.  

Praznična okrasitev je v letu 2016 bila bistveno nadgrajena od predhodnih let, na osnovi 

sodelovanja s šolami so bili izdelani lampijoni, ki so tudi v letu 2017 bili nameščeni na Trgu 

zmage. 

Cilj in namen proračunske postavke je bil izboljšati praznično okrasitev. Cilj je bil doseţen.  

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

16035000 - Mestna trţnica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obnova  strehe mestne trţnice  se je zaradi iskanja optimalne rešitve prestavila v leto 2018. Zato 

postavka v letu 2017 ni bila realizirana. 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16052000 - Delovanje občinskega stanovanjskega sklada 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija v letu 2017 predstavlja finančni transfer za nemoteno delovaje Javnega stanovanjskega 

sklada Mestne občine Murska Sobota. 
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 

stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

16061000 - Urejanje zemljišč s komunalno infrastrukturo 

Sredstva so bila v celoti realizirana za izvedbo komunalnih priključkov na območju Mestne občine 

Murska Sobota na podlagi izdanih odločb o komunalnih prispevkih. 

16061001 – Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno 

infrastrukturo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

Zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravja ter na področju 

lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na 

področju zdravstva. 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

17061000 - Preventivni programi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva se krijejo projekti in programi 

za izboljšanja zdravja in ugotavljanje  dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih 

bolezni in prezgodnje umrljivosti. Tako se po posameznih krajevnih skupnostih in mestu Murska 

Sobota izvajajo delavnice za zdrav način ţivljenja, tečaji za nudenje osnovne zdravstvene oskrbe in 
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nege, programi za preprečevanje kajenja in zdrave prehrane ter tečaji za osnovnošolsko mladina 

glede zdravega načina ţivljenja 

V okviru  preventivnih programov s področja zdravstvenega varstva, so bili vključeni tudi  

programi  za promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota za leto 2017, ki jih lahko pridobijo 

izvajalci programov na podlagi uspešne prijave na javni razpis, ter sredstva za deratizacijo in 

dezinsekcijo  v naselju Pušča z namenom preprečevanja širjenja različnih bolezni.  V letu 2017 se 

je sofinanciralo naslednje programe, ki so bili tudi realizirani: 

1. DRUŠTVO DIABETIKOV POMURJA, M. SOBOTA ZNESEK 

dnevni program izobraţevanja v Šmarjeških toplicah                                   430,00      

edukativna rehabiitacija v termah Dobrna                                   430,00      

programi za promocijo zdravja - nordijska hoja                                   223,60      

delavnice program telesnih aktivnosti pri obvladovanju bolezni                                   223,60      

  

2. ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA  

 s pravilno prehrano do zdrave telesne teţe                                   430,00      

tekmovanje za čiste zobe                                   223,60      

nordijska hoja za zdravje                                    223,60      

test hoje na 2 km                                    223,60      

  

4. PREKMURSKA OSTEOLOŠKO DRUŠTVO  

osteoporoza - preventiva in preprečevanje tihe bolezni                                 1.496,40      

  

5. DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV POMURJA  

programi za izboljšanje kakovosti ţivljenja ledvič bolnikov                                    309,60      

  

7. DRUŠTVO  ZA BOLNIKE PO MOŢGANS. KAPI  

delovanje društva v letu 2017                                   292,40      

  

9. DRŠTVO PSORIATIKOV, PODRUŢNICA POMURJA  

ţivljenje s psoriozo                                   223,60      

  

10.DRUŠTVO HOSPIC  

Hospic spremljanje na domu                                    430,00      

  

11. SLOVENSKO DRUŠTVO ZA PREPREČEV. SAMOMORA  

svetovanje parom, posameznikom in druţinam v duševni stiski                                   223,60      

program zdravstvene rehabilitacije                                           -        

  

14. POMURSKA DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU  

za več zdravja v Mestni občini Murska Sobota                                   731,00      

  

SKUPAJ                                 6.114,60     

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

17071000 - Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. členu zakona 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje 

obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju. To so drţavljani republike Slovenije s stalnim prebivališčem 
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v  Mestni občini Murska Sobota, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Postavka je bila skoraj v 

celoti realizirana.  Do osnovnega zdravstvenega zavarovanja pa so upravičene osebe, ki prejemajo 

drţavno socialno pomoč. Meseca decembra 2017 je do osnovnega zdravstvenega zavarovanja bilo 

upravičenih 933 oseb. 

17079002 - Mrliško ogledna sluţba 

17072000 - Zdravstvene storitve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je skoraj  v celoti realizirana. V okviru mrliško pregledne sluţbe se opravljajo mrliški 

ogledi, intervencije v primeru nesreč in obdukcije. Število primerov v posameznem koledarskem 

letu je zelo različno, zato je zelo teţko načrtovati višino te postavke.   

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin 

(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

18021000 - Obnova objektov kulturne dediščine – CTN 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

MOMS je z Občino Moravske Toplice ustanovitelj Pomurskega muzeja Murska Sobota in sicer z 

ustanoviteljskimi deleţi 76 : 24 %. Muzej ima s strani Ministrstva za kulturo pridobljeno 

pooblastilo za opravljanje drţavne javne sluţbe muzeja in zato je skladno z zakonodajo javna 

sluţba v višini 80 % stroškov delovanja financirana s strani ministrstva. Razliko do celotnih 

stroškov delovanja bi naj  v skladu s 93. členom ZVKD-1,  zagotavljal ustanovitelj oziroma  sam 

javni zavod iz lastnih sredstev in predvidenih sredstev soustanovitelja oziroma drugih lokalnih 

skupnostih na območju katerih deluje muzej.   

Stroški na proračunski postavki predstavljajo sofinanciranje programskih in materialnih stroškov 

delovanja muzeja:  

- izvedbi programa, ki zajema evidentiranje, dokumentiranje, inventariziranje, konserviranje, 

restavriranje, vrednotenje, proučevanje dediščine in območja v določenih zgodovinskih 

obdobjih na področjih: arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine in etnologije;  

- zavarovanje muzealij in drugih sredstev v upravljanju, nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča; 

- sofinanciranje ½ plače hišnika. 

Zaradi prenosa objekta gradu v upravljanje muzeju so v okviru proračunskih sredstev bila 

zagotovljena tudi sredstva za investicijske transferje, ki so bila namenjena predvsem za urejanje 

dokumentacije (izdelava dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za grajsko dvorano) 

ter za sanacijska in vzdrţevalna dela na objektu.  

Pomurski muzej Murska Sobota ima od leta 1997 v matični hiši na ogled stalno razstavo Med 

preteklostjo in sedanjostjo, od leta 2010 tudi Kološev kabinet umetniške fotografije, od leta 2014 

naprej pa je v avli muzeja na ogled tudi stalna razstava Drago Tršar: Slovenski impresionisti.   

V letu 2017 so bile na ogled naslednje občasne razstave domačih avtorjev: Kelti so tüdi tü avtorja 

dr. Branka Kermana; Zbirka igrač družine Marton avtorice Tamare Andrejek; Ženske in 

reformacije avtorice Metke Fujs in Čez ta prag me bodo nesli, ko zatisnil bom oči avtorice Jelke 

Pšajd.. Lastne razstave muzeja so gostovale tudi v drugih muzejih oziroma na drugih lokacijah.  

Zaradi upravljanja objekta in urejanja okolice gradu MOMS sofinancira polovico stroškov plače 

hišnika. V letu 2017 je v lastni reţiji bila izvedena zagraditev prostora za smeti ob vhodu s strani 

grajske ulice.  

Cilj in namen sofinanciranja javnega zavoda je sofinanciranje delovanja za zagotovitev 

nemotenega izvajanja programa javnega zavoda ter izvedba investicijskih del za zakonito  

obratovanje objekta. Cilj je bil doseţen.  

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjiţničarstvo in zaloţništvo 

18031000 - Sofinanciranje delovanja - PIŠK 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so bila delno zagotovljena sredstva  za delovanje javnega zavoda 

Pokrajinska in študijska knjiţnica Murska Sobota, kajti MOMS je skupaj z občino Beltinci 

ustanoviteljica zavoda, pogodbene občine pa so še Cankova, Kuzma, Hodoš, Grad, Rogašovci, 

Tišina, Šalovci, Gornji Petrovci, Puconci in Moravske Toplice.  

PIŠK razpolaga s knjiţnično zbirko 410.900 enot gradiva, od tega je 389.461 enot knjiţnega 

gradiva, ostalo je neknjiţno gradivo.  
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V PIŠK je bilo v letu 2017 zaposlenih 26 javnih usluţbencev in 8 oseb v programu javnih del. Iz 

poslovnega poročila PIŠK za leto 2017 izhaja, da je PIŠK v letu 2017 imela skupno 933.301,00 

EUR prihodkov in 947.591,00 odhodkov, kar pomeni, da znaša skupen znesek sofinanciranja s 

strani MOMS 35,44 EUR realiziranih prihodkov oziroma 34,90 % odhodkov.   

S strani MOMS je bilo PIŠK izvedeno celotno predvideno sofinanciranje materialnih stroškov 

delovanja ter nakupa knjiţnega gradiva. Niţje pa je bilo sofinanciranje plač in prispevkov. 

Cilj in namen sofinanciranja javnega zavoda je sofinanciranje delovanja za zagotovitev 

nemotenega izvajanja programa javnega zavoda. Cilj je bil doseţen.  

18039002 - Umetniški programi 

18032000 - Zavod za kulturo, šport in turizem 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so zajeti stroški sofinanciranja delovanja ZKTŠ MS. Stroški delovanja 

zajemajo plače zaposlenih, prispevke na izplačilo plač, materialne stroške delovanja ter izvedene 

investicije. ZKTŠ MS deluje od leta 2010 in zdruţuje delovanja na področju kulture, turizma in 

športa. Sofinanciranje delovanja ZKTŠ je bilo izvedeno v skladu z veljavnim proračunom MOMS, 

sredstva so bila realizirana v skladu z načrtovanimi, niţje je bilo sofinanciranje plač in prispevkov, 

kajti zavod je bil uspešen na dveh evropskih razpisih, kjer so upravičeni stroški tudi stroški 

zaposlenih na projektih.  

Materialni stroški zajemajo stroške izvedbe programa na vseh  področjih delovanja zavoda 

(kultura, turizem in šport) in tudi stroške obratovanja Gledališča Park, saj je objekt z začetkom leta 

2017 predan zavodu v upravljanje. Materialni stroški  zajemajo tudi sofinanciranje izvedbe 

gledaliških in glasbenega abonmaja, ki se finančno ne pokrivata zgolj s prodanimi vstopnicami.  

Zavod je v letu 2017 izvedel naslednje abonmaje: Abonma komedija, Abonma drama/komedija, 

Lutkovni abonma  ter Gledališko lutkovni abonma. Izvedene so bile tudi predstave za srednješolce.  

Skupno je bilo v letu 2017 izvedenih 56 abonmajskih predstav in predstav za srednješolce, ki si jih 

je ogledalo 15.283 obiskovalcev. 

Izvedene so bile tudi predstave za izven in sicer skupno 16 predstav, katere si je ogledalo 5.002  

obiskovalcev. V prostorih zavoda so bile izveden tudi ljubiteljske predstave in sicer skupno 11 

predstav, ki si jih je ogledalo 1.700 obiskovalcev. Otroške predstave so bile izveden tudi v okviru 

Soboškega poletja in sicer 9 sobotnih predstav v juliju in avgustu. Ogledalo si jih je 810 

obiskovalcev. 

Na področju glasbe je v letu 2017 bil ţe peto leto zaporedoma izveden Glasbeni abonma, 5 

abonmajskih glasbenih dogodkov si je ogledalo 948 obiskovalcev. V prostorih ZKTŠ-ja je bilo 

izvedenih tudi 16 koncertov za izven, katere je obiskalo 4.449 obiskovalcev. V okviru Soboškega 

poletja na Trgu kulture je bilo izvedenih 13 koncertov, ki so imeli 4.600 obiskovalcev. V letu 2017 

je ţe drugo leto zapored bila izvedena glasbena prireditev Skrito dvorišče, v okviru katere je bilo 

izvedenih 9 koncertnih večerov, ki si jih je ogledalo 1.210 obiskovalcev. 

Zavod je v okviru svoje dejavnosti izvedel lastne produkcije (scenarij, reţija, tehnična podpora in 

izvedba) – slovesnosti (4 dogodki s skupno 935 obiskovalcev), organiziral potopise in filmske 

projekcije (10 dogodkov s skupno 1.371 obiskovalci) in sodeluje pri soorganizaciji Festivala 

Fronta, slavnostnih dogodkov (8 dogodki), prav tako pa nudi prostorsko in tehnično podporo 

zunanjim uporabnikom.   

Na področju turizma so aktivnosti v letu 2017 dobile še večji poudarek. Turistično informativno – 

kulinarični center »Hranilnica prekmurskih dobrot« je deloval ţe drugo leto.  V tem sklopu deluje 

trgovinica s ponudbo 44 dobaviteljev, ki ponujajo preko 400 izdelkov. V prodajnem delu TIC-a 

prodajajo kakovostne izdelke domače in umetnosten obrti lokalnih rokodelcev, izdelke blagovne 

znamke I feel Slovenija, knjige o Murski Soboti in Sloveniji, prekmursko-slovenski slovar, 

kolesarske karte, pohodniške karte, spominke in drugo. V TIC-u je omogočen brezplačen dostop do 
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WI-Fi omreţja. Obisk TIC-a je v letu 2017 bil za 5 % več kot predhodno leto. Omogoča se tudi 

nakup uporabniške kartice za Soboški biciklin. 

Zavod je na v letu 2017 pomagal ali sam pripravljal promocijska gradiva za različen medije ter 

sodeloval pri novinarskih konferencah. Izvajano je bilo vodenje obiskovalcev Visitor centra, zavod 

je sodeloval pri pripravi in izvedbi festivala Soboški dnevi. Drugo leto zapored je s ciljem oţivitve 

mestnega jedra bil izveden Festival ulične kulinarike Sočna vilica (10 prireditve s skupno 32 

različnimi ponudniki). V sodelovanju s podjetjem Komunala so ţe šesto leto zaporedoma izvedli 2 

uspešna Rokodelska sejma, na Slovenski ulici v mestnem središču izvedli prireditev Martinovanje 

in Boţični sejem. Drugo leto zapored je v organizaciji ZKTŠ bilo izvedeno Silvestrovanje na 

prostem. 

Celo leto so izvajali turistično vodenje ter organizirali 4 brezplačno vodene oglede po mestu 

»Spoznajmo našo Soboto«. Na področju turizma je bilo izvedenih 6 novinarskih tur, pripravljeno 

mnogo prispevkov in informacijah za medije, ki so bili objavljeni v različnih revijah, časopisih in 

drugih medijih. Zavod je aktivno vključen v strokovno delo Regionalne destinacijske 

organizacacije v Pomurju. Zavod je aktivno vključen v vse aktualne projekte na področju turizma 

na območju MOMS. 

Na področju športa so bile izvedene naslednje aktivnosti: priprava baz podatkov o športni 

dejavnosti, promocija športnih objektov in površin, priprava urnika vadbe za športna društva v 

športnih telovadnicah, zbiranje podatkov o športnih prireditvah, v sodelovanju s Športno zvezo MS 

izvedba prireditve Športni doseţki in izbor športnikov leta 2017.  

Izvedene so bile tradicionalne in nove prireditve na področju športa v lastni organizaciji oziroma 

soorganizaciji: prvi Pokal Murske Sobote v skokih v vodo, Prvi pokal MOMS v kajak kanu na 

mirnih vodah, Aktivne zimske počitnice, Z gibanjem v pomlad, rekreativno kolesarjenje, Trim mix 

– brezplačna organizirana vadba na prostem (od avgusta do oktobra ob sobotah, 8x), 52. Spominski 

tek MOMS, 16. Soboški tek in pohod, 15. Miklavţev pohod, Hura prosti čas (jesenske počitnice s 

športnimi aktivnostmi), Mini olimpijada  ter druge. 

Sodelovali so pri organizaciji naslednjih prireditev: Veter v laseh – s športom proti drogi, Odprti 

pokal v triatlonu 2017, občan strelja z zračno puško 2017, Otroške nogometne sanje, Balkansko 

prvenstvo v rokoborbi in pri drugih prireditvah. 

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 izvedena in se prenaša v naslednje leto.  

Cilj in namen sofinanciranja javnega zavoda je sofinanciranje delovanja za zagotovitev 

nemotenega izvajanja programa javnega zavoda vseh področjih delovanja. Cilj je bil doseţen.  

18039003 - Ljubiteljska kultura 

18033000 - Kulturni praznik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirana sredstva na proračunski postavki predstavljajo stroške izvedbe programa na  

slovesnosti ob kulturnem  prazniku in za nakup likovnega dela – plakete. Slovesnost ob kulturnem 

prazniku je bila izvedena v Gledališču Park. Skladno s sklepom mestnega sveta so bile podeljene 

nagrade ob kulturnem prazniku.  

Cilj je izvedba kakovostne prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku ter podelitev nagrad na 

področju kulture in umetnosti. Cilj je bil doseţen.  
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18033002 - Sofinanciranje delovanja kulturnih društev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirana sredstva na proračunski postavki predstavljajo sofinanciranje delovanja kulturnih 

društev. Sredstva so bila razdeljena na osnovi izvedenega javnega razpisa. Cilj razpisa je bil 

podpreti programe delovanja društev na področju kulture v letu 2017.  MOMS je sofinancirala 

stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev, ki so jih izvajalci v celoti izvedli v letu 

2017 na območju MOMS. Realizacija sredstev je razvidna iz spodnjih tabel. Na osnovi predloţenih 

dokazil o stroških je bilo nakazanih 99,9 % odobrenih sredstev.   

Vlagatelj/ naziv Program Realizirano 

Društvo upokojencev Murska Sobota Ročna dela pri DU Murska Sobota 

355,75 

Društvo upokojencev Murska Sobota Glasbena dejavnost DU 

400,22 

Društvo upokojencev Murska Sobota Literarna dejavnost DU  

435,80 

Društvo upokojencev Murska Sobota Likovna dejavnost DU Murska Sobota 

422,46 

Slovenska filantropija,   Hiša sadeţi druţbe 

Murska Sobota 

Kulturna dejavnost Hiše Sadeţi druţbe 

355,75 

Kulturno društvo Fotoklub Murska Sobota Letni delovni program Fotokluba Murska 

Sobota 2017 
440,85 

Upokojensko ţensko pevsko društvo Püngrad Ljudske in umetne pesmi v zborovski 

izvedbi 
386,88 

Prekmurska godba Bakovci društvo Delovanje društva v letu 2017 

689,27 

Kulturno-turistično društvo Černelavci Delovanje kulturno-turističnega društva 

533,63 

Kulturno in turistično društvo Goska Satahovci Večzvrstna dejavnost 

418,01 

Društvo prekmurskih maţoretk Bakovci Delovanje društva v 

 letu 2017 
524,74 

Društvo mešani pevski zbor Štefana Kovača 

Murska Sobota 

Delovanje društva  

569,21 

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Pomurja 

Delovanje Vokalne skupine Ţarek 

409,12 

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Pomurja 

Kulturni program 
             

418,01 

Društvo likovnih umetnikov Prekmurja in 

Prlekije 

Aktivna vloga likovne umetnosti pri 

nastajanju urarnega okolja v Murski Soboti 
300,00 

Večetnično kulturno, izobraţevalno, turistično 

in športno društvo 

Dramska skupina Mokoš, Folklorna 

skupina Mokoš 
418,01 

Pihalni orkester Murska Sobota Delovanje Pihalnega orkestra Murska 

Sobota 
582,55 
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Kulturno umetniško društvo Cantate Cantate kulturni program 2017 

560,31 

Kulturno umetniško društvo Štefan Kovač 

Murska Sobota 

Kulturni program 

520,29 

 

18033003 – Sofinanciranje projektov kulturnih društev in ustanov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirana sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za sofinanciranje projektov na 

področju kulture. Sredstva so bila razdeljena na osnovi javnega razpisa. Namen razpisa je bil 

spodbujanje aktivnosti na področju kulture v MOMS, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na 

vzpodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj razpisa je podpreti projekte na področju kulture v letu 

2017, ki so se izvajali v MOMS in so usmerjeni v razvoj in dostopnost kulture v MOMS. Namen in 

cilj izvedbe javnega razpisa je bil doseţen.   

Od prijavljenih 43 vlog je bilo za sofinanciranje odobrenih 39 projektov. Vsi odobreni projekti niso 

bili izvedeni oziroma izvajalci niso predloţili zaključnih poročil o izvedbi. Od skupno odobrene 

vrednosti v višini 21.000,00 EUR je bilo na podlagi predloţene dokumentacije nakazanih 

20.465,98 EUR. Realizacija sredstev je razvidna iz spodnjih tabel. Na osnovi predloţenih dokazil o 

stroških je bilo nakazanih 97,45 % odobrenih sredstev.   

 

Vlagatelj Naziv projekta Realizirano   

Romsko društvo Phuro Kher Ko zazvenijo cimbale 391,30 

Flota, zavod, Murska Sobota 12. Front@ sodobnega plesa, festival 4.000,00 

Društvo upokojencev Murska Sobota Mednarodna likovna kolonija "Ţivljenje ob 

reki Rabi" 
400,00 

Društvo upokojencev Murska Sobota Velikonočna razstava "Marjetice in njihove 

prijateljice pikapolonice" 
100,00 

Društvo upokojencev Murska Sobota Shojene poti 13 455,44 

TV Idea - Kanal 10 d.o.o. Kulturna reportaţa 512,37 

TV Idea - Kanal 10 d.o.o. Kulturni intervju 495,29 

Evangeličanska cerkvena občina AV Murska 

Sobota 

Krepost glasbe za krepost ljudi 483,91 

Pomurski muzej Murska Sobota Soboške roţice 210,00 

Kulturno-turistično društvo Černelavci Pozdrav jeseni Černelavci 2017 683,16 
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Kulturno društvo Fotoklub Murska Sobota 1. klubska fotografska razstava Fotokluba 

M. Sobota DETAJLI 
179,49 

Kulturno društvo Fotoklub Murska Sobota 2. klubska fotografska razstava Fotokluba 

M. Sobota MURSKA SOBOTA, NAŠE 

MESTO 

178,49 

Kulturno društvo Fotoklub Murska Sobota 3. klubska fotografska razstava Fotokluba 

M. Sobota LETNA RAZSTAVA 
200,20 

Kulturno društvo Fotoklub Murska Sobota Slavnostna seja ob 20. obletnici in 4. 

klubska fotografska razstava Fotokluba M. 

Sobota 20 LET FOTOKLUBA 

469,00 

ZAVOD SONČNICA Med slovenskimi izseljenci v Avstraliji 455,44 

Kulturno in turistično društvo Goska Satahovci Kmečke igre 2017 455,44 

Zdruţenje borcev za vrednote NOB Murska 

Sobota Mestna organizacija Murska Sobota 

Svečanost pri Brumnovi hiši 250,00 

Društvo MEPZ Štefana Kovača Murska Sobota 50. tradicionalni pomladni koncert 597,77 

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Pomurja 

Koncert s stanovskimi pevskimi zbori iz 

Slovenije 
455,44 

DLUPP Razstava članov DLUPP 2017 Galerija -

knjiţnica Murska Sobota-tema: mala slika 
455,44 

Društvo gibanje za mladino Drugačen pogled 592,07 

Društvo gibanje za mladino Kultura v gibanju 546,53 

Večetnično kulturno, izobraţevalno, turistično 

in športno društvo 

4. večer smeha in zabave 455,44 

ENOVITA društvo za veselo ţivljenje Uglasbitev poezije Vrvohodci 483,91 

Pihalni orkester Murska Sobota Gostovanje orkestra iz Belgije s koncertom 

na prostem 
609,15 

Klub Pomurski Akademski Center Izdaja tretje zgoščenke kvarteta dţeZZva 461,13 

Pihalni orkester Murska Sobota Boţično novoletni koncert 563,61 

Prekmurska godba Bakovci društvo Tradicionalni koncert z gosti 523,76 

Prekmurska godba Bakovci društvo Zgodbe Prekmurja na DVD-ju 300,00 
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Radio Murski val Krpanke II 500,99 

Mladinski informativni in kulturni klub Murska 

Sobota 

Jö poletje 2017 512,37 

Mladinski informativni in kulturni klub Murska 

Sobota 

Festival Delu čast in oblast 2017 518,07 

Mladinski informativni in kulturni klub Murska 

Sobota 

MIKKlab 461,13 

Mladinski informativni in kulturni klub Murska 

Sobota 

MIKK(s)TRIP 483,91 

Kulturno umetniško društvo Štefan Kovač 

Murska Sobota 

LIKKOL 466,83 

Kulturno umetniško društvo Štefan Kovač 

Murska Sobota 

Likovne razstave 455,44 

Kulturno umetniško društvo Štefan Kovač 

Murska Sobota 

Gledališka predstava 603,46 

Kulturno umetniško društvo Cantate Košček ljubezni - boţične pesmi sveta 500,00 

 

18033005 - Literarni festival Oko besede 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki  so realizirana sredstva za sofinanciranje izvedbe prireditve XXII. srečanje 

slovenskih mladinskih pisateljev OKO BESEDE 2017. Prireditev je bila izvedena septembra 2017.  

Prireditev je v preteklosti organiziralo Podjetje za promocijo kulture Franc – Franc, ki je prenehalo 

delovati in je s pisnim dogovorom izvedbo tega projekta preneslo na Društvo ARGO. Sredstva za 

sofinanciranje prireditve so izvajalcu bila nakazana na osnovi predloţitve dokazil o stroških 

izvedene prireditve in so se nanašala na pripravo in izvedbo literarnega festivala. Cilj 

sofinanciranja je finančna podpora izvedbe Literarnega festivala Oko besede oziroma XXII. 

Srečanje slovenskih mladinskih pisateljev OKO BESEDE 2017. Cilj je bil doseţen. 

18033006 - JSKD območna izpostava Murska Sobota 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki  so realizirana sredstva za sofinanciranje izvedbe srečanj in revij, ki jih 

organizira Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in na njih sodelujejo 

ljubiteljska kulturna društva iz MOMS. Sredstva za sofinanciranje so izvajalcu bila nakazana na 

osnovi predloţitve dokazil o stroških izvedenih prireditev in dokazil o sodelovanju društev iz 

MOMS. 

Cilj sofinanciranja je finančna podpora srečanj in revij na katerih sodelujejo ljubiteljska kulturna 

društva iz MOMS. Cilj je bil doseţen. 
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18039005 - Drugi programi v kulturi 

18035001 - Gledališče Park 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so evidentirani stroški, ki zajemajo materialne stroškov obratovanja 

objekta Gledališča Park in stroške vzdrţevanja, servisa ter pregleda vgrajenih naprav, ki so nastali 

konec leta 2016 in so računi bili plačani v letu 2017.  Objekt je v upravljanje  ZKTŠ-ju bil predan z 

začetkom leta 2017. 

Proračunska postavka skladno z veljavno bančno garancijo izvajalcev gradnje objekta zajema tudi 

stroške morebitnega investicijskega vzdrţevanja oziroma sanacije zamakanja.  

Proračunska postavka ni bila v celoti realizirana. 

18035002 - Ostali programi v kulturi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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.   

Od 13 prijavljenih projektov je za sofinanciranje bilo odobrenih 12 projektov. Skupna razpisana 

vrednost je bila 10.000,00 EUR, za sofinanciranje je bilo dodeljenih 9.960,77 EUR. Na osnovi 

predloţenih dokazil o stroških je bilo nakazanih 9.420,32 EUR.  

Realizacija odobrenih sredstev je razvidna v tabeli. Vsi odobreni projekti so bili izvedeni. 

Vlagatelj Naziv inv.  projekta Realizirano 

Kulturno društvo Fotoklub Murska 

Sobota 

Nakup drobnega inventarja in matiranih stekel   197,50 

Prekmurska godba Bakovci društvo Altovski saksofon 1210,30 

Prekmurska godba Bakovci društvo Pozavna Yahaha Bb/F YSL-620 978,56 

Prekmurska godba Bakovci društvo Multifunkcijska naprava Konica Minolta bizhub 

226 - ČB MFC A3 

562,79 

Kulturno in turistično društvo Goska 

Satahovci 

Investicija društva KTD Satahovci 2017 811,65 

Društvo prekmurskih maţoretk Bakovci Nabava uniform za maţoretke za skupino junior 

in kadet 

1125,60 

Društvo MEPZ Štefana Kovača Murska 

Sobota 

Nabava notnih stojal 550,00 

Večetnično kulturno, izobraţevalno, 

turistično in športno društvo 

Nakup narodnih noš 757,16 

Enovita Društvo za veselo ţivljenje Nakup ozvočenja in mikrofona 963,65 

Prekmurska godba Bakovci društvo Popravila inštrumentov 624,96 

Pihalni orkester Murska Sobota Nakup koncertnih lučk z dvema vratovoma 399,00 

Pihalni orkester Murska Sobota Nakup godbenih oblačil 1238,98 
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18035006 - Galerija Murska Sobota 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so bila namenjena za nakup umetniških del za galerijsko stalno zbirko in za 

sofinanciranje investicijsko vzdrţevalnih del na objektu, saj je objekt v letu 2017 v upravljanje 

prevzela Galerija. MOMS je z občino Moravske Toplice soustanoviteljica javnega zavoda Galerija 

Murska Sobota in sicer s 76 % ustanoviteljskim deleţem. 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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema plačilo stroškov sanacije kapele v Nemčavcih iz leta 2016 ter 

minimalno popravilo spomenika na Trgu zmage.  

Proračunska postavka ni bila v celoti realizirana. Cilj je doseţen.  

18035012 - Kipi in spominske plošče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirana sredstva na proračunski postavki se nanašajo na selitev, popravilo in postavitev 

skulptur tovarne Mura v javni prostor – na ulico Štefana Kovača v Murski Soboti. Prav tako je na 

objekt Pošte in Telekoma bilo nameščeno umetniško delo Ladislava Danča – Gorička pokrajina, ki 

je bilo preneseno v občinsko last.  

Na kontu investicijsko vzdrţevanje so evidentirani stroški obnove kamnitega dela spomenika na 

Trgu zmage. Izvedbo del je sofinanciralo Veleposlaništvo Ruske federacije v Sloveniji.  

Cilj proračunske postavke je bil ohraniti umetniško vrednost ter umetniška dela postaviti v javni 

prostor. Cilj je bil doseţen.  

18035013 - Muzej soţitja kulture 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. Do realizacije v letu 2017 ni prišlo, saj se s 

projektom nismo prijavili na razpis – CTN. 

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

18044000 - Sredstva za delovanje pisarne brezplačne pravne pomoči 

Sofinanciralo se je delovanje pisarne brezplačne pravne pomoči. 
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1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

18051000 - Stadion Fazanarija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrţevanje mestnega stadiona, kot je 

vzdrţevanje travnih površin, vključno z izvajanjem zimske sluţbe ter za vzdrţevanje objekta 

mestnega stadiona, vse v okviru sredstev planiranih s proračunom. Stroški porabljene električne 

energije so bili nekoliko niţji od planiranih in to zaradi racionalnih ukrepov (striktno ugašanje luči, 

selektivno priţiganje reflektorjev, glede na potrebe).  V sklopu investicijskih vlaganj so bila 

izvedena pripravljalna dela za polaganje nove umetne trave ter poravnan sofinancerski deleţ 

MOMS za umetno travo. 

18051005 - Športna rekreacija in drugo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila realizirana za igre šolarjev in stroškov udeleţbe predstavnika MOMS na 

Mednarodnih igrah šolarjev ter plačila članarine MIŠ za leto 2017 in plačila najemnine za uporabo 

nogometnega igrišča v Bratoncih. 

Realizacija predstavlja tudi stroške dotacij oz. finančne pomoči društvom in zavodom  na podlagi 

prošenj. 

18051006 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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.  
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18051009 - Ureditev nogometnega igrišča na Pušči 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo spremljevalnega objekta (slačilnic) ob nogometnem igrišču 

in sicer za izvedbo, nadzor in za potrebe izdelave varnostnega načrta, vse v obsegu, kot je to bilo 

načrtovano s planom proračuna, 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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi določil Zakona o športu, Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni 

občini Murska Sobota in sprejetega Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za 

leto 2017, so se preko javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje posameznih vsebin, 

razvojnih in strokovnih nalog, izbrali izvajalci letnega programa športa za leto 2017.  

V Uradnem listu št. 13/2017 z dne 17.3.2017 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje Letnega 

programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2017. Na razpis se je prijavilo 69 

prijaviteljev. Strokovna komisija  za  izvedbo postopka javnega razpisa za sofinanciranje Letnega 

programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2017, imenovana s sklepom ţupana, je 

vloge prijaviteljev obravnavala in ugotovila, da 67 prijaviteljev izpolnjuje vse pogoje v skladu z 

javnim razpisom. 

  

Naziv izvajalca: Realizirano: 

Aeroklub Murska Sobota 1.036,71€ 

Atletski klub Panvita Murska Sobota 6.526,64€ 

Babič Boris s.p. Fitnes Krpan 281,11€ 

Balonarski klub Bakovci 0,00€ 

Dodgeball klub Pomurje 558,24€ 

Društvo modelarjev Pomurja 1.830,74€ 

Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije 2.667,02€ 

Društvo upokojencev Krog 577,80€ 

Društvo upokojencev Murska Sobota 686,52€ 

Društvo za ritmično gimnastiko Murska Sobota 1.305,35€ 

Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota 7.892,35€ 

Judo klub Murska Sobota 6.201,42€ 

Judo klub Štorkljice Murska Sobota 3.626,55€ 

Kajak Kanu Klub Mura Krog 2.509,38€ 

Karate klub Mura-Ken MS 480,90€ 

Karate klub Murska Sobota 4.966,48€ 

Kegljaški klub Radenska Murska Sobota 2.091,92€ 

Kickboxing klub Murska Sobota 2.118,36€ 

Košarkarski klub Radenska Creativ Sobota 15.474,93€ 

Klub malega nogometa Panonska 344,68€ 

Klub malega nogometa Krog 97 0,00€ 

Kolesarski klub Kicker 108,00€ 

Kolesarski klub Pomurje 492,19€ 
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Košarkarski klub "Štorklje" Veteranke 328,50€ 

Košarkarsko društvo Sobota 350,40€ 

Lesoplast internacional d.o.o. 2.149,27€ 

Medobčinska nogometna zveza Murska Sobota 850,00€ 

Medobčinska zveza klubov malega nogometa Murska Sobota 350,00€ 

Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota 2.286,15€ 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota 1.455,71€ 

Namiznoteniški klub Sobota, Murska Sobota 11.643,90€ 

Nogometni klub Rakičan 7.206,85€ 

Občinska strelska zveza Murska Sobota 186,30€ 

Partizan Bakovci dtv 311,30€ 

Planinsko društvo Matica Murska Sobota 2.334,00€ 

Planinsko društvo Mura Murska Sobota 807,89€ 

Plavalni klub Zdravilišče Radenci 4.607,13€ 

Plesni klub Urška Pomurje 0,00€ 

Plesni klub Zeko 6.691,64€ 

Rokoborsko društvo Sobota 12.668,91€ 

Rokometni klub Pomurje 9.043,86€ 

Romska športna zveza Slovenije 350,00€ 

Romsko društvo nogometna šola Pušča 257,94€ 

Šahovsko društvo Radenska - Pomgrad 6.334,08€ 

Športno društvo Bakovci 6.365,93€ 

Strelsko društvo Bakovci 205,53€ 

Športno društvo Bakovci -padalska sekcija 67,61€ 

Športno društvo NK Pušča 3.049,28€ 

Športna zveza Murska Sobota 23.200,00€ 

Športni klub Pomurje deset 19.492,68€ 

Športno društvo Černelavci 669,18€ 

Športno društvo Kupšinci 680,28€ 

Športno društvo nogometna šola Mura 16.953,11€ 

Športno društvo Murska Sobota Storks 608,26€ 

Športno društvo Polana 344,31€ 

Športno društvo prijateljev ribištva in kajakaštva Krog 675,52€ 

Športno in rekreacijsko društvo Nemčavci 392,11€ 

Športno kulturno društvo Romi Pušča 1.438,10€ 

Športno nogometni klub Bakovci 7.041,52€ 

Športno rekreacijsko društvo Sobota 341,66€ 

Športno strelsko društvo Murska Sobota 1.929,29€ 

Strelski klub M-48 135,22€ 
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Strelsko društvo Trap Štefan Kovač Murska Sobota 1.197,57€ 

Teniški klub Murska Sobota 4.086,83€ 

Varstveno delovni center Murska Sobota 527,58€ 

Večetnično kulturno, izobraţevalno, turistično in športno društvo 1.337,12€ 

Zdruţenje atletskih sodnikov Murska Sobota 1.098,85€ 

Ţenski košarkarski klub Pomurje 9.569,46€ 

Ţenski odbojkarski klub Murska Sobota 8.765,97€ 

Zveza za hokej na travi Slovenije 350,00€ 

Z izdanimi sklepi so bila razdeljena vsa planirana in razpisana sredstva v višini 250.000 EUR. 

Realiziranih je bilo nekoliko manj sredstev v višini 242.676,08 EUR in sicer iz razloga  

nerealizacije vseh prijavljenih programov društev, prireditev ipd. 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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila realizirana  za stroške upravljanje z objektom TVD Partizan in 

stroške obratovanja ter nujnega vzdrţevanja objekta in za pokrivanje stroškov plače hišnika, ki je 

zaposlen pri DŠR Murska Sobota. Realizacija je nekoliko niţja od planirane , saj so bili dejanski 

stroški in izdani računi za upravljanje z objektom in za nujna vzdrţevalna dela na objektu niţji od 

predvidenih. 

Realizirani so tudi stroški za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2016 za izdelavo projektov za 

kegljišče pri TVD Partizanu. 

18051018 - Teniška hala 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ker, izgradnja teniške hale ni bila dokončana v letu 2017, kot je bila načrtovana in so se dela 

nadaljevala v letu 2018, pravni posli niso bili sklenjeni, zato tudi ni prišlo do realizacije sredstev v 

letu 2017. V letu 2018 so načrtovana sredstva v enaki višini. 

18051019 - Aeroklub Murska Sobota 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v letu 2017 so bila v celoti realizirana za sofinanciranje vzdrţevanja ter posodobitve 

infrastrukture in letalske tehnike na Letališču Murska Sobota. Aeroklub Murska Sobota je lastnik in 

upravitelj Letališča Murska Sobota, javnega letališča regijskega značaja, ki je namenjeno za javni 

zračni promet ob zagotavljanju enakomernega regionalnega razvoja in je v povezavi z drugimi 

prometnimi sistemi. Aero klubu Murska Sobota je s strani RS Ministrstva za infrastrukturo 

podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju prometa. 
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18059002 - Programi za mladino 

18052000 - Mladinski informativni in kulturni klub 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjena za delovanje mladinskega  informativnega kulturnega kluba so bila realizirana. 

Financirale so se plače, prispevki, materialni in programski stroški. S sofinanciranjem dejavnosti, 

smo omogočili nemoteno delovanje javnega zavoda in sicer;   

- zbiranje in posredovanje informacije za potrebe mladih,  

- organizacijo, koordinacijo in izvajanje dejavnosti ter prireditve za mlade, 

- organizacija in izvajanje počitniške dejavnosti za mlade, 

- organizacijska in tehnična pomoč organizacijam, ki izvajajo dejavnost za mlade, 

18052002 - Sofinanciranje programov za mladino 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so bila  realizirana za sofinanciranje projektov in programov različnih 

organizacij s področja dejavnosti mladih. Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa. Namen 

javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju delovanja mladih v Mestni občini Murska 

sobota, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje aktivnosti ter angaţiranja 

mladih in mladinskih organizacij v javno in druţbeno ţivljenje v Mestni občini Murska Sobota. Od 

razpisanih 10.000,00 EUR  je bilo razdeljenih  10.000,00 EUR, realiziranih pa 8.285,00 EUR.  Na 

razpis se je prijavilo 18 prijaviteljev, z 35 programi.  

 

IME PRIJAVITELJA NAZIV  PROJEKTA 

 

REALIZIRANO  

TV IDEA - KANAL 10 D.O.O. Mladinska reportaţa               269    

TV IDEA - KANAL 10 D.O.O. Mladinski intervju               251    

Zasebni športni delavec Zoran Kos Varni v ţivljenju               279    

CSD Murska Sobota, Krizni center za mlade Preţivljajmo skupaj               251    

CSD Murska Sobota, Krizni center za mlade Dnevni center Kekec               288    

CSD Murska Sobota, Veseli trenutki z otroci v rejništvu               260    

Zavod Pomaju Podjetništvo priloţnost za mlade               /    

Konjeniško društvo Kopito Počitnice s konji             /    

Zavod Roka Podjetniška prespektiva v MOMS               /    

RIS Dvorec Rakičan Slikarska šola v Dvorcu Rakičan               279    

RIS Dvorec Rakičan Angleške počitnice v Dvorcu Rakičan               288    

RIS Dvorec Rakičan Nemške počitnice v Dvorcu Rakičan               288    

Društvo gibanje za mladino Mladi v sliki in video na spletu               279    

Društvo gibanje za mladino Komentiraj!               279    

MIKK Murska Sobota Poletna glasbena delavnica za mlade               /    

MIKK Murska Sobota MIKK- ov poletni tabor za  otroke               316    

MIKK Murska Sobota Aktivno v poletje               288    

Slovenska filantropija - Hiša sadeţi druţbe 

Aktivno preţivljanje prostega časa v hiši 

sadeţi druţbe               344    

Enovita Društvo za veselo ţivljenje Jasa mavričnih utrinkov               279    

Klub prekmurskih študentov KUL-tura!               288    

Večetnično kulturno izobraţevalno, turistično in 

športno društvo Dan druţine in športa               269    
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Večetnično kulturno izobraţevalno, turistično in 

športno društvo Nikoli zasvojen               251    

Večetnično kulturno izobraţevalno, turistično in 

športno društvo Tabor Mokoš               251    

Večetnično kulturno izobraţevalno, turistično in 

športno društvo Varno s kolesom in motornim kolesom               260    

Društvo tabornikov Rod Veseli veter Mladi 2017               306    

Društvo tabornikov Rod Veseli veter Zimovanje in letni tabor 2017               297    

Klub prekmurskih študentov Poliglot               /    

Klub prekmurskih študentov FitFest               306    

Klub prekmurskih študentov Študentski fond               297    

Klub prekmurskih študentov Razširjamo obzorja              306    

Klub prekmurskih študentov Karisfera               334    

Kulturno športno društvo Prekmurec Festival znanja in spretnosti mladih               /    

Connect, društvo za promocijo aktivnega 

drţavljanstva, socialno podjetje Mladi za mlade               279    

Regionalni sklad dela za pomurje Mladi za trajnostno ekonomijo               269    

Astronomsko društvo Kmica Astronomija in mladi               334    

 

18052003 - Otroški počitniški dom Murska Sobota - Baška 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 
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19 - IZOBRAŢEVANJE 

Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraţevanja, poklicnega 

izobraţevanja, srednjega splošnega izobraţevanja, osnovnega glasbenega izobraţevanja, 

izobraţevanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraţevanja ter vse oblike pomoči 

šolajočim. 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

Financira se dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili 

staršev, dodatni programi v vrtcih), nakup , gradnja in vzdrţevanje vrtcev. 

19021000 - Dejavnost vrtcev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirana sredstva so  predvidena za dejavnost vrtcev in so bila namenjena za sofinanciranje 

varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med  potrjeno ekonomsko ceno in 

zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri 

višine plačila vrtca odredi staršem. Prav tako je bil predviden znesek za sofinanciranje 

nevrofizioterapevta.  Načrtovana sredstva v letu 2017  so zagotavljala vključevanje otrok v 

programe javne sluţbe, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, 

pristojen za predšolsko vzgojo. S financiranjem je občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično 

uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so vključiti 

čim več otrok v eno od oblik izven druţinske vzgoje.  

Oddelki so bili formirani v skladu z veljavnimi normativi in sicer v oddelkih prvega starostnega 

obdobja (1-3 let) do 14 otrok na oddelek, v oddelkih drugega starostnega obdobja (3-6 let) do 24 

otrok na oddelek. 
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19021001 - Dodatni programi v vrtcih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena sofinanciranju programov in projektov  za predšolsko vzgojo, kot so razni 

tabori v vrtcih, obdarovanje otrok, predšolska rekreacija. Sredstva se dodeljujejo preko javnega 

razpisa.  Od razpisanih 15.000,00 eur je bilo razdeljenih 15.000,00 eur, realiziranih pa 15.000,00 

eur.  Na razpis se je prijavilo 7 prijaviteljev z 10 projekti.  

 

IME PRIJAVITELJA NAZIV PROJEKTA REALIZIRANO 

Zasebni športni delavec Zoran Kos 

Tabor plavanje za najmlajše,   

Otroški vodni tabor    

                                   

303    

Društvo Nasmešek  Teden otroka 

                                   

150    

Kulturno športno društvo Prekmurec Gibalček 

                                   

124    

Društvo prijateljev mladine Murska Sobota Pustovanje, Jelkovanje 

                              

13.973    

Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src 

Jaz in ti, oba enaka, Prelep 

decembrski čas 

                                   

200    

Večetnično kulturno, izobraţevalno, turistično in 

športno društvo 

Navihani škratki - delavnice za 

otroke, Kurentovanje 

                                   

103    

Enovita Društvo za veselo ţivljenje Pravljična joga za otroke 

                                   

146    

 

19021002 - Investicije in investicijsko vzdrţevanje vrtcev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirana sredstva  so bila  namenjena še za razna investicijsko vzdrţevalna dela na objektih 

vrtca in  za sofinanciranje  nakupa igral v enoti Gozdiček. 

VRTEC Z ENOTAMI Št. oddelkov 

GOZDIČEK-Štefana Kovača 11 

SRNICA-Krog 3 

RINGARAJA-Gregorčičev 8 

KRTEK-Bakovci 3 

URŠKA - Prešernova 4 

MIŠKE-Talanyijeva 10 

VEVERIČKA-Rakičan 2 

ROMANO-Pušča 2 

BOLNIŠNIČNI ODDELEK-Rakičan 1 

SKUPAJ 44 
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1903 - Primarno in sekundarno izobraţevanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja je določeno, da se na lokalni 

ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraţevanja: 

- plače z davki in prispevki: zaposlenim v nadstandardnih programih; 

- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi:  

- materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme, sredstva za investicijsko vzdrţevanje 

nepremičnin in nabavo opreme: osnovnim in glasbenim šolam; 

- investicije  v osnovne šole 

- prevoz učencev in varstvo vozačev;  

- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški. 

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja je določeno, da se na lokalni 

ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraţevanja: 

- plače z davki in prispevki: zaposlenim v nadstandardnih programih; 

- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi:  

- materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme, sredstva za investicijsko vzdrţevanje 

nepremičnin in nabavo opreme: osnovnim in glasbenim šolam; 

- investicije  v osnovne šole 

- prevoz učencev in varstvo vozačev;  

- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški. 

19031000 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ I 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja je določeno, da se na lokalni 

ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraţevanja: 

- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih, (hišniki, kuhar, 

računalničar, mentor – e šole, čistilka), regres za prehrano in druga nadomestila po 

kolektivni pogodbi.   

- finančna postavka tekoči transferi v javne zavode-za izdatek za blago in storitve (sredstva 

za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov  - elektrika, ogrevanje, voda, drugi materialni 

stroški povezani s tekočim vzdrţevanjem in materialni stroški športnih dvoran za potrebe 

učencev OŠ), izračunanih po normativih, ki upoštevajo površino šol; 6.308 m2, 

Malo niţja realizacija je bila zaradi tega, ker se stoodstotne porabe sredstev  za plače in druge 

izdatke zaposlenim, prispevke za delodajalce ter regresa za prehrano in prevoz, zelo teţko predvidi. 

19031001 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ II 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja je določeno, da se na lokalni 

ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraţevanja: 

- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih, (kuharica, 

računalničar, hišnik, pedagog), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni 

pogodbi. 

- finančna postavka tekoči transferi v javne zavode-za izdatek za blago in storitve (sredstva 

za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov  - elektrika, ogrevanje, voda, drugi materialni 

stroški povezani s tekočim vzdrţevanjem in materialni stroški športnih dvoran za potrebe 

učencev OŠ), izračunanih po normativih, ki upoštevajo površino šol; 3.848 m2 na matični 

OŠ in 1.485 m2 podruţnici Krog, skupaj 5.333 m2) 

Malo niţja realizacija je bila zaradi tega, ker se stoodstotne porabe sredstev  za plače in druge 

izdatke zaposlenim, prispevke za delodajalce ter regresa za prehrano in prevoz, zelo teţko predvidi. 
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19031002 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ III 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja je določeno, da se na lokalni 

ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraţevanja: 

- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih, (logoped, 

računalničar, športni pedagog, svetovalna delavka, kuharica, šofer, logoped), regres za 

prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi.   

- finančna postavka tekoči transferi v javne zavode-za izdatek za blago in storitve, (sredstva 

za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov  - elektrika, ogrevanje, voda, drugi materialni 

stroški povezani s tekočim vzdrţevanjem in materialni stroški športnih dvoran za potrebe 

učencev OŠ), izračunanih po normativih, ki upoštevajo površino šol; 7.278 m2 

Malo niţja realizacija je bila zaradi tega, ker se stoodstotne porabe sredstev  za plače in druge 

izdatke zaposlenim, prispevke za delodajalce ter regresa za prehrano in prevoz, zelo teţko predvidi. 

19031003 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ IV 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja je določeno, da se na lokalni 

ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraţevanja: 

- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih,  (šofer, čistilka, varuh 

negovalec, logoped, spremljevalec gibalno oviranega učenca, učitelj)  regres za prehrano 

in druga nadomestila po kolektivni pogodbi. 

- finančna postavka tekoči transferi v javne zavode-za izdatek za blago in storitve, (sredstva 

za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov - elektrika, ogrevanje, voda, drugi materialni 

stroški povezani s tekočim vzdrţevanjem), izračunanih po normativih, ki upoštevajo 

površino šol; 1.406 m2. 

Malo niţja realizacija je bila zaradi tega, ker se stoodstotne porabe sredstev  za plače in druge 

izdatke zaposlenim, prispevke za delodajalce ter regresa za prehrano in prevoz, zelo teţko predvidi. 

19031004 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ Bakovci 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja je določeno, da se na lokalni 

ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraţevanja: 

- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih, (računalničar, učitelj 

športne vzgoje, čistilka, kuharica, pomivalka, varstvo vozačev, učitelj v OPB, hišnik), 

regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi. 

- finančna postavka tekoči transferi v javne zavode-za izdatek za blago in storitve, (sredstva 

za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov  - elektrika, ogrevanje, voda, drugi materialni 

stroški povezani s tekočim vzdrţevanjem in materialni stroški športnih dvoran za potrebe 

učencev OŠ), izračunanih po normativih, ki upoštevajo površino šol; 3.308 m2 

Malo niţja realizacija je bila zaradi tega, ker se stoodstotne porabe sredstev  za plače in druge 

izdatke zaposlenim, prispevke za delodajalce ter regresa za prehrano in prevoz, zelo teţko predvidi. 

19031005 - Dodatni programi v osnovnih šolah 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila sredstva realizirana za razširjeno dejavnost v osnovnih šolah, ki zajema 

sofinanciranje poletnih in drugih taborov na osnovnih šolah, sofinanciranje dodatnega programa z 

izbirnimi vsebinami različnih predmetnih področij po letnem programu osnovnih šol in glasbene 
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šole ter programe zunanjih organizacij in društev s svojimi mentorji, ki se vključujejo v različne 

programe za osnovno šolsko populacijo. 

IME PRIJAVITELJA NAZIV PROJEKTA REALIZIRANO 

Osnovna šola II Murska Sobota 

Interesna dejavnost, predmetna tekmovanja, program šolske 

organizacije in skupnosti, Sodelovanje na razpisnih natečajih in 

taborih, Mednarodno sodelovanje, Organizacija šolskih športnih 

programov in tekmovanj 

                                

4.281    

Osnovna šola IV Murska 

Sobota 

Interesna dejavnost, predmetna tekmovanja, program šolske 

organizacije in skupnosti, Sodelovanje na razpisnih natečajih in 

taborih, Mednarodno sodelovanje, Organizacija šolskih športnih 

programov in tekmovanj 

                                

2.212    

Osnovna šola III Murska 

Sobota 

Interesna dejavnost, predmetna tekmovanja, program šolske 

organizacije in skupnosti, Sodelovanje na razpisnih natečajih in 

taborih, Mednarodno sodelovanje, Organizacija šolskih športnih 

programov in tekmovanj 

                                

4.034    

Osnovna šola Bakovci 

Interesna dejavnost, predmetna tekmovanja, program šolske 

organizacije in skupnosti, Sodelovanje na razpisnih natečajih in 

taborih, Mednarodno sodelovanje, Organizacija šolskih športnih 

programov in tekmovanj 

                                

3.295    

Osnovna šola I Murska Sobota 

Interesna dejavnost, predmetna tekmovanja, program šolske 

organizacije in skupnosti, Sodelovanje na razpisnih natečajih in 

taborih, Mednarodno sodelovanje, Organizacija šolskih športnih 

programov in tekmovanj 

                                

5.069    

Glasbena šola Murska Sobota 

Interesna dejavnost, predmetna tekmovanja, program šolske 

organizacije in skupnosti, Sodelovanje na razpisnih natečajih in 

taborih, Mednarodno sodelovanje, Organizacija šolskih športnih 

programov in tekmovanj 

                                

1.110    

Ţenski košarkarski klub 

Pomurje Poletni počitniški tabor, Košarkarske igre mladih - Francija 2017   761                             

Košarkarski klub Radenska 

Creativ Sobota  Poletna košarkarska šola 

                                 

1.305 

Zveza za hokej na travi 

Slovenije Tabor - hokej na travi 

                                

1.234    

Zasebni športni delavec Zoran 

Kos Poletni doţivljajski tabor 

                                

1.360    

Društvo nogometna šola Mura  Murina otroška nogometna šola - OŠ I MS 

                                

1.269    

Društvo Nasmešek  Razgiban druţinski piknik 

                                   

150    

Društvo tabornikov Rod Veseli 

veter Vodova srečanja - medvedki in čebelice 

                                   

550    

Društvo prijateljev mladine 

Murska Sobota Otroški parlament 

                                   

1114 

Enovita Društvo za veselo 

ţivljenje Zvočni sprostitveni tretmaji za učence 

                                   

571    

Dobrodelno društvo 

Pomagajmo odprtih src Revščina ni sramota 

                                   

653    

Večetnično kulturno, 

izobraţevalno, turistično in 

športno društvo Krompirjeve počitnice 

                                   

462    
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19031006 - Investicije in investicijsko vzdrţevanje osnovnih šol 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 

19031009 - Interventna investicijska vzdrţevalna dela osnovnih šol 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 

19031013 - Energetska sanacija OŠ III in OŠ IV 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 

19031014 - Energetska sanacija OŠ Bakovci 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 
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19031015 - Dograditev učilnic OŠ IV 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 

19031017 - Sofinanciranje šolskih potrebščin prvošolčkom 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirana sredstva so namenjena za bila namenjena za  sofinanciranje šolskih potrebščin 

prvošolčkom, saj je prehod otrok iz vrtca v osnovno šolo je za  starše velik finančni zalogaj.  

Sredstva niso bila v celoti realizirana, saj vsi starši niso uveljavljali pravice do denarne pomoči za 

prvošolčke.  

19039002 - Glasbeno šolstvo 

V okviru tega podprograma se financirajo materialni stroški glasbenih šol, nadomestila stroškov 

delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni programi v glasbenih šolah, nakup, gradnja in 

vzdrţevanje glasbenih šol. 

19032000 - Glasbeno šolstvo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z 82. členom ZOFVI so v sredstvih upoštevani materialni in splošni ter drugi materialni 

stroški, sredstva za pokrivanje stroškov izobraţevanja  glasbenih pedagogov, najemnina prostorov, 

največji strošek pa predstavljajo nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo, ki 

jih ne pokriva tako kot v osnovnih šolah drţava, pač pa je to obveznost lokalne skupnosti kot 

nadstandardni programi. Malo niţja realizacija je bila zaradi tega, ker se stoodstotne porabe 

sredstev  za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke za delodajalce ter regresa za prehrano in 

prevoz, zelo teţko predvidi. 

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. 

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraţevanju 

19034000 - Sofinanciranje podjetniškega kroţka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila namenjena za sofinanciranje  podjetniškega kroţka.  Postavka ni bila realizirana v 

celoti, saj je bil na začetku izvedbe kroţka vključenih premalo dijakov. Cilj sofinanciranja 

dejavnosti je vzpodbujanje ustvarjalnosti in podjetnosti med mladimi.  
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1905 - Drugi izobraţevalni programi 

19059001 - Izobraţevanje odraslih 

19051000 - Ljudska univerza 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje Ljudske univerze Murska Sobota je s strani ustanoviteljice MO MS temeljnega 

pomena pri prijavah posameznih izobraţevalnih programov za odrasle na javnih razpisih 

ministrstev, kjer je pogoj tretjinski deleţ sofinanciranja programov s strani ustanoviteljice. S tem se 

stroški za udeleţence zniţajo, nekatere vsebine  pa so lahko tudi brezplačne. V sredstvih so 

vključena tudi sredstva za izvajanje programa teţje zaposljivih brezposelnih oseb (projektno učenje 

mladih-  PUM). Preko Ljudske univerze pa se nakazujejo tudi sredstva za sofinanciranje 

Andragoškega društva, ki deluje v okviru LU. Postavka je bila v celoti realizirana. 

19051001 - RIS Dvorec Rakičan 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so se pokrivali  stroški plač, prispevkov in materialnih stroškov delovanja RIS 

Dvorec Rakičan. Postavka je  v celoti realizirana. 

Namen in poslanstvo javnega zavoda je zagotavljanje kontinuirane prisotnosti kvalitetnih vsebin s 

področja izobraţevanja, raziskovanja, socialnega področja in izvajanje programov in dejavnosti za 

mlade ter učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na omenjenih področjih s 

ciljem dviga kvalitete ţivljenja skupnosti in posameznika v občini in boljše prepoznavnosti Mestne 

občine Murska Sobota. 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

19061000 - Regresiranje prevozov otrok v šolo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so skladna s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi, ki so rezultat javnega razpisa 

za izbiro prevoznika. Po zakonu so do brezplačnih prevozov upravičeni učenci, ki so od šole 

oddaljeni nad 4 km, ustanoviteljica pa je zadolţena, da zagotovi varen prevoz na prometno 

nevarnih poteh učencem oddaljenih do 4 km. Na šolskih avtobusih se na vseh osnovnih šolah 

dnevno vozi nekaj čez 500 učencev, prevoznik je Avtobusni promet Murska Sobota. Učencem 

prvega razreda devetletke in učencem s posebnimi potrebami na OŠ III in OŠ IV (teţje gibljivi 

otroci- »vozičkarji«) pa zagotavljajo varen prevoz šole same s šolskimi kombiniranimi vozili. 

19069003 - Štipendije 

19063000 - Štipendije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se financirajo zlate štipendije Mestne občine Murska Sobota, ki se podeljujejo 

preko Pomurske izobraţevalne fundacije. Glede na sklepe komisije za podeljevanje štipendij, ki je 

obravnavala prispele vloge, postavka ni bila v celoti realizirana, saj je veliko študentov med letom 

zaradi zaposlitev, prejemanja druge štipendije prekinilo pravico do prejemanja štipendije s strani 

MOMS.  S financiranjem zlatih štipendij spodbujamo financiranje deficitarnih poklicev.  
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20 - SOCIALNO VARSTVO 

Zajema programe na področju urejanja socialnega varstva, ter programe  pomoči, ki so 

namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: druţin, starih, najrevnejših slojev 

prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. 

2002 - Varstvo otrok in druţine 

20029001 - Drugi programi v pomoč druţini 

20021001 - Denarna pomoč ob rojstvu otroka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila v celoti realizirana , saj je upadlo  število rojenih otrok. 

20021002 - Materinski dom Pomurja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 se je v Pomurju odprl Materinski dom ,ki skrbi za matere in otroke, ki so izpostavljeni 

nasilju. Materinski dom preteţno financira Ministrstvo za delu, druţino, socialne zadeve in enake 

moţnosti, nekaj pa tudi občine. Prispevek občin v Pomurju se je določal glede na število 

prebivalcev. Postavka je bila v celoti realizirana in to v deleţu, ki je odpadel na našo občino. 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049001 - Centri za socialno delo 

20041001 - Dejavnost CSD 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka  ni  bila   v celoti  realizirana, saj je en zahtevek za plačilo zapadel v plačilo  v letu 2017. 

Sredstva so bila namenjena izvajanju postopkov na Centru za socialno delo za  enkratne denarne 

pomoči in pogrebne stroške socialno ogroţenih.  

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

20042000 - Institucionalno varstvo odraslih - bivanje invalidov v zavodih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V institucionalnem varstvu se je v letu 2017 nahajalo povprečno mesečno  33 invalidnih oseb in 

sicer v Zavodu Hrastovec, Domu Lukavci, Zavodu Dornava, Zavod Ţelva in Ozara – stanovanjska 

skupina. Postavka ni bila v celoti realizirana. Do razlik pri planu in realizaciji prihaja, ker je 

nemogoče točno planirati sredstva, saj se ne ve koliko invalidov bo letno vključenih v zavodstko 

varstvo  in za koliko invalidom se prekine plačevanje stroškov v zavodih zaradi smrti ali izključitve 

iz zavoda.  

20042001 - Financiranje druţinskega pomočnika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občine so  dolţne zagotavljati sredstva za izplačila druţinskemu pomočniku. Gre za  pravico do 

izbire druţinskega pomočnika, ki je namenjena polnoletnim osebam s teţko motnjo v duševnem 

razvoju in teţko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih 

ţivljenjskih potreb. Druţinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. 

Trenutno je z odločbo Centra za socialno delo Murska Sobota priznana pravica do izbire 
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druţinskega pomočnika petim  invalidnima osebama. V letu 2006 je bil spremenjen  Zakon o 

socialnem varstvu, ki je na področju zagotavljanja sredstev za plačilo druţinskih pomočnikov 

določil, da se dodatek za pomoč in postreţbo, ki je invalidni osebi v času uveljavljene pravice do 

druţinskega pomočnika miroval, nameni občini, ki druţinskega pomočnika financira. Postavka je  

bila   v celoti  realizirana.  

20049003 - Socialno varstvo starih 

20043000 - Institucionalno varstvo starejših oseb 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za plačilo storitev institucionalnega varstva starejših 

za naše občane, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve v skladu z Uredbo o merilih za 

določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Po Zakonu o socialnem varstvu 

obsega institucionalno varstvo vse oblike pomoči v zavodu, v drugi druţini ali v drugi organizirani 

obliki (kot so stanovanjske skupine, dnevni centri), s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali 

dopolnjujejo funkcije doma in lastne druţine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana ter 

zdravstveno varstvo. 

Naši občani so nameščeni predvsem v socialno varstvenih zavodih (Dom starejših Rakičan, Dom 

starejših Kuzma, Dom starejših Ljutomer, Dom starejših Gornja Radgona, Dom starejših Radenci 

in Dom starejših Beltinci).  V letu 2017 je bilo povprečno mesečno  v navedenih zavodih 49 naših 

občanov.  Postavka je bila skoraj v celoti realizirana, saj je nemogoče točno planirati sredstva, kajti    

ni zanano koliko starejših bo letno vključenih v zavodstko varstvo  in za koliko občanom se prekine 

plačevanje stroškov v zavodih zaradi smrti ali odhoda  iz domskega varstva.  

20043002 - Hiša sadeţi druţbe - sredstva za delovanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila  v celoti realizirana in sicer v takšni višini kot so bili dani zahtevki za izplačilo v 

skladu s pogodbo. 

20043003 - Izvajanje programa pomoč druţine na domu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V nudenje  storitve pomoč druţini na domu je v letu 2017  povprečno mesečno vključenih 60  

občanov naše občine. Uporabniki storitve so starejši občani in invalidni občani, ki potrebujejo 

pomoč pri zagotavljanju ţivljenjskih potreb.  Sredstva na tej postavki, v letu 2017, so bila 

povečana, saj je število uporabnikov bilo večje kot v letu 2016.  Prav tako pa se je cena storitve v 

letu 2017 dvakrat  zvišala. Ugotavlja pa se, da se število uporabnikov do storitve pomoč druţini na 

domu iz leta v leto povečuje, zato se povečuje tudi višina sredstev za izvajanje te storitve. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroţenih 

20044000 - Plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroţenim 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroţenim je bila realizirana niţje od plana. To 

postavko je teţko planirati in  predvideti njeno realizacijo, saj se nikoli ne ve za koliko oseb bo 

pogrebne stroške za socialno ogroţene potrebno plačati. 

20044001 - Subvencioniranje najemnin socialno ogroţenim 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavke je bila  realizirana v višine predvidenega  plana.  Števila oseb upravičenih do subvencije 

se je v letu 2017 povečevalo, poraslo je številu subvencioniranja najemnin za profitna stanovanja. 
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Višina subvencije za najemnino je odvisna tudi od materialnega stanja upravičenca, niţji so 

dohodki, višja je subvencija. 

20044002 - Enkratne denarne pomoči socialno ogroţenim 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Do občinskih enkratnih denarnih pomoči so upravičeni občani, ki izkoristijo vse druge zakonske 

moţnosti za rešitev socialne stiske. Postavka je bila v letu 2017 preseţena, saj se je število 

upravičencev do enkratne denarne pomoči povišalo.. 

20044003 - Društvo Mozaik – socialni programi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se financira delovanje Zavetišča za brezdomce, to je za osebe, ki ostanejo 

brez  moţnosti kakršne koli druge nastanitve. Postavka je bila v celoti realizirana v skladu za 

danimi zahtevki in sklenjeno pogodbo. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20046000 - Sofinanciranje preventivnih programov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru tega programa občina financira preventivne programe na področju socialnega varstva, ki 

jih izvajajo invalidske organizacije in društva, humanitarne organizacije in društva ter zavodi, ki 

izvajajo socialno varstvene dejavnosti.  

Postavka je bila  v celoti  realizirana. Realizirani  so  bili  programi  na področju  socialno 

varstvene dejavnosti in sicer sledeči: 

PROGRAMI A   

    

1. ZDRUŢENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE   

posebni socialni programi poverjeništvo  360,00 

    

2. ŢUPNIJSKA KARITAS MURSKA SOBOTA    

programi humanitar. organizacij in društev soc. varstvo 1680,00 

    

3. OZARA- ZDRUŢENJE ZA KAKOVOST ŢIVLJENJA    

dnevni center OZARA Murska Sobota 1920,00 

    

4. CENTER ZA SOCIALNO DELO    

opolnomočenje in podpora staršem  216,00 

juhuhu počitnice so tu  216,00 

prostovoljno delo z mladimi in preven. prog. za delo z mlad 216,00 

čarobni december otroci v rejništvu 216,00 

    

5. MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV M. S.    

preprečevanja socialnih in psihičnih posledic invalidnosti  2040,00 

program svetovanja invalidom 2040,00 

    

6. SOŢITJE - DRUŠTVO DUŠEVNO PRIZADETIH    

programi za svetovanje in rehabilitacijo duševno prizadetih 1040,00 

    

7. DRUŠTVO VARNEGA ZAVETJA   

varna hiša Pomurja  1000,00 
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9. DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA    

programi humanitaranih organizacij in društev soc. varstvo 2040,00 

programi vključevanja socialno izključenih invalidnih oseb 480,00 

    

10. DRUŠTVO PARAPLEGIKOV POMURJA IN PRLEK.   

posebni socialni programi  1680,00 

    

11. MEDOBČINSKO DRUŠ SLEPIH IN SLABOV   

pomoč in samopom pri vključevanju slepih v socialno okolje 1920,00 

    

12. DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV POMURJA   

posebni socialni programi na področju socialnega varstva in zdravstva 320,00 

    

13. DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŢIVLJENJE - NOVA POT   

ţiveti brez alkohola 216,00 

    

14. DRUŠTVO ZA POMOČ PRI ZASVOJENSTI- ZDR. POT   

terensko delo z odvisniki  1000,00 

    

15.  ZDRUŢENJE BORCEV ZA VREDNOTE  NOB. M.S.   

programi vključevanja socialne izklju. invalidnih oseb 280,00 

    

16. RIS RAKIČAN   

gremo na angleške počitnice 2017 400,00 

    

17. DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNE BOLEZNI   

neodvisno ţivljenje oseb s kronično črevesno boleznijo 216,00 

    

18. DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO POŠKODBI GLAVE   

osebna asistenca, svetovanje, izobraţevanje 216,00 

    

20. DRUŠTVO UNIVERZA ZA  TRETJE ŢIVLJ. OBDOBJE   

izobraţevanje v tretjem ţivljenjskem obdobju 1000,00 

    

22. DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE M. SOBOTA   

program svetovan ja preko telefona otrokom in mladostn. 216,00 

    

23. DOBRODELNO DRUŠTVO ODPRTIH SRC   

pomoč v vsakem trenutku   

otroški tabor 2017 320,00 

    

34. DRUŠTVO ZA CELIAKIJHO    

program društev v javnem interesu na področju soc. varstva 280,00 

    

32. ŢAREK -  DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO   

športne aktivnosti za osebe s cerebralno paralizo  280,00 

    

33.  DRUŠTVO ZA KREPITEV SOCIALNEGA DELA    

festival Zbüjdi se 2017 400,00 

    

34. SLOVENSKA FILANTROPIJA   
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prostovoljni servis  480,00 

    

SKUPAJ 22.688,00 

  

  PROGRAMI B   

    

1. DRUŠTVO UPOKOJENCEV BAKOVCI   

aktivni starejši  1611,9 

    

2. DRUŠTVO UPOKOJENCEV M. SOBOTA    

socialno varstvo starejših v Murski Soboti 3976,02 

svetovalnica za starejše 1002,96 

    

3. DRUŠTVO UPOKOJENCEV KROG SATAHOVCI   

zmanjševanje socialne izključenosti upokojencev 1002,96 

    

4. DRUŠTVO UPOKOJENCEV ČERNELAVCI   

starejši za starejše 1002,96 

    

5. POMURSKA POKRAJIN. ZVEZA UPOKOJENCEV   

program društev upokojencev  1002,96 

    

SKUPAJ: 9599,76 

  PROGRAMI C    

    

1. ŠKOFIJSKA  KARITAS    

center za pomoč občanom karitas 50.226,06 

    

2. EHO PODPORNICA    

mobilna diakonija 9770,94 

    

3. OBMOČNA ORGANIZACIJA RK M. SOBOTA   

humanitarna dejavnost za občane MO M. Sobota 5999,70 

vsi vküper 1.250,00 

    

Skupaj: 67.246,70 
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolţevanje 

22011000 - Plačilo obresti za kredite 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija predstavlja plačilo obresti za najete dolgoročne in kratkoročne kredite. Večji del 

predstavljajo obresti za najete dolgoročne kredite s strani MOMS in dveh dolgoročnih kreditov 

prenesenih iz JP Komunala ob prenosu osnovnih sredstev GJI v poslovne knjige MOMS. 

Realizacija je skladna s veljavnimi amortizacijskimi načrti. 

22011100 - Plačilo obresti za kredite - SOIC 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija predstavlja plačilo obresti za dva  najeta dolgoročna kredita za komunalno ureditev 

SOIC. Tudi v tem primeru je realizacija skladna s veljavnima amortizacijskima načrtoma. 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

22012000 - Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita .) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija predstavlja stroške bančnih storitev ob najemu  in vodenju kreditov. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, sneţni 

plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba,suša, mnoţični pojav nalezljive človeške, ţivalske ali 

rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne 

rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem 

proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

23021000 - Proračunska rezerva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je bil dodatno oblikovan rezervni sklad v višini 9.678 EUR za primer elementarnih 

nesreč. 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

23031000 - Splošna proračunska rezervacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija predstavlja izdatke, ki niso bili planirani v proračunu za leto 2017 oz. so bili planirani v 

premajhnem obsegu. V nadaljevanju gradiva je realizacija podrobneje predstavljena. 
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9000 - Mestna četrt Center 

 

POSLOVNO  POROČILO   MESTNE ČETRTI CENTER MURSKA SOBOTA 

V  OBDOBJU OD 01.01. DO 31.12.2017 

 

Predpisi, zakonske in druge pravne podlage na podlagi katerih deluje Mestna četrt 

Mestna četrt Center Murska Sobota je bila ustanovljena na podlagi Statuta Mestne občine Murska 

Sobota (Uradni list RS, št. 23/07-Uradno prečiščeno besedilo in 49/10) kot oţji del mestne občine. 

Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status mestne četrti so določeni z navedenim statutom 

in posebnim odlokom mestne občine.  

Mestna četrt Center  je bila ustanovljena z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb 

občanov na območju oţjega dela mesta Murska Sobota (področje – ulice so določene v 2. členu 

statuta mestne občine). Mestna četrt je del Mestne občine Murska Sobota v teritorialnem, 

funkcionalnem, organizacijskem, premoţenjsko-finančnem in pravnem smislu. 

Mestna četrt  opravlja naloge, ki se preteţno nanašajo na prebivalce oţjega dela mesta Murska 

Sobota, hkrati pa sodeluje pri opravljanju javnih zadev v mestni občini. 

Mestna četrt Center Murska Sobota je pravna oseba javnega prava in  nastopa v pravnem prometu v 

svojem imenu in za svoj račun. Mestna četrt  ima lastno premoţenje, ki ga sestavljajo, premičnine, 

denarna sredstva in pravice. 

Delovanje mestne četrti se financira iz občinskega proračuna. 

Na podlagi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov (Ur.l. RS, št. 97/01, 81/2002 in 46/2003) je mestna četrt neposredni uporabnik 

občinskega proračuna. 

Po Zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 in 30/02-1253) in Pravilniku o enotnem kontnem 

načrtu (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11)  je mestna četrt drugi uporabnik enotnega 

kontnega načrta. 

Poslovanje mestne četrti je potekalo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 11/11-

uradno prečiščeno besedilo in 101/2013), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 

30/02-1253) in drugimi podzakonskimi predpisi, ki jih morajo upoštevati drugi uporabniki 

proračuna.  

V letu 2017 je Mestna četrt Center dosegla prihodke v višini 49.311,15 EUR in odhodke v višini 

45.524,73 EUR. Preseţek prihodkov nad odhodki je tako znašal  3.786,42 EUR. Na 

transakcijskem računu je imela mestna četrt Center na dan 31.12.2017 15.756,06 EUR sredstev. 

Potrebe tekočega delovanja mestne četrti  se zadovoljujejo z mesečnimi dotacijami prejetimi od 

Mestne občine Murska Sobota. Vse investicije, ki se izvajajo v okviru vseh mestnih četrti, se 

izvajajo v okviru občinskega proračuna. Mestna četrt pripravi letni in srednjeročni program 

investicij, plačila pa se izvedejo neposredno iz proračuna Mestne občine Murska Sobota. 

V mestu Murska Sobota je ustanovljenih pet mestnih četrti (Park, Partizan, Turopolje, Ledava in 

Center),  ki imajo skupni sedeţ in skupno upravo. Stroški delovanja pisarne se obračunajo in 

refundirajo po vnaprej določenem ključu za vsako mestno četrt. V letu 2017 je Mestna četrt Center 

pokrivala 26,42 % skupnih stroškov, Mestna četrt Park 19,38 %, Mestna četrt Turopolje 17,73%, 

Mestna četrt Partizan 18,49 % in Mestna četrt Ledava 17,98 %. 

 

V Murski Soboti, 23.2.2018                    Iztok Zrinski 

 Predsednik sveta MČ Center 
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POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV, BILANCI STANJA TER 

PRILOGAM K IZKAZOM MESTNE ČETRTI CENTER MURSKA SOBOTA ZA  OBDOBJE 

OD 01.01. DO 31.12.2017 

 

Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske porabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 

60/10, 104/10, 104/2011 in 86/2016) navajamo pojasnila k izkazom poslovanja v letu 2017. 

 

 A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV  

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere se na 

podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov razvršča tudi mestna četrt, priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega 

toka, to pa po določbi 16. člena Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov 

pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in 

odhodke v skladu z načelom denarnega toka.  

Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 

izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo. 

Potrebe tekočega delovanja Mestne četrti Center se zadovoljujejo z mesečnimi dotacijami mestne 

občine Murska Sobota. Same investicije se izvajajo v okviru občinskega proračuna. Mestna četrt 

pripravi letni in srednjeročni program investicij, plačila pa se izvedejo neposredno iz proračuna 

Mestne občine Murska Sobota. 

P RI H O DK I  

 

V letu 2017 je mestna četrt planirala prihodke v višini 48.384,00 EUR. Realizacija prihodkov je 

znašala 49.311,15 EUR.  

Od tega je znašala 13.099,92 EUR oziroma 27 % vseh prihodkov dotacija občine za tekoče 

poslovanje mestne četrti, 24.577,59 EUR oziroma 49 % dotacija občine za starejše občane za 

skupno vseh pet mestnih četrti in 5.640,73 EUR oziroma 12 % prenos sredstev iz ostalih štirih 

mestnih četrti za skupne stroške poslovanja, ki se vodijo in plačujejo direktno iz transakcijskega 

računa  Mestne četrti Center in za prireditve 5.992,91 EUR.  

O DH O DK I  

 

V letu 2017 so bili planirani odhodki v višini 60.354,00 EUR, realizirani pa 45.524,73 EUR, kar 

predstavlja 75,43 %. V strukturi odhodkov predstavljajo največji deleţ, in sicer 32.481,33 EUR 

oziroma 71% vseh odhodkov stroški prireditev (starejši občani, dan ţena, ipd.). V mestni četrti se 

izplačujejo sejnine članom sveta Mestne četrti Center (3.083,75 EUR) ter drugi tekoči odhodki, kot 

so porabljen pisarniški material (310,16 EUR), stroški čiščenja in čistilni material (2.020,48 EUR), 

telefonski stroški in stroški interneta (872,93 EUR), stroški za naročene časopise (553,05 EUR), 

reprezentanca, tekoče vzdrţevanje opreme, ipd. Preseţek prihodkov nad odhodki je tako znašal 

3.786,42 EUR, neporavnane obveznosti MČ Center pa so obveznosti do dobaviteljev 1.683,21  

EUR (prejeti računi, ki se nanašajo na december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2018), 

obveznosti in kratkoročne obveznosti do Mestne občine M. Sobota (15.756,06 EUR – stanje na 

transakcijskem računu na dan 31.12.2017 in 158,48 EUR-stroški za električno energijo), ima pa 

MČ Center terjatve v okviru mestnih četrti (Park, Partizan, Turopolje in Ledava) v skupni višini 

2.862,89 EU. Gre za skupne stroški delovanja mestnih četrti za mesece oktober, november in 

december 2017. 

V Mestni četrti Center so bili glede na veljavni plan 2017 skoraj v celoti realizirani zastavljeni cilji. 
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V mestu Murska Sobota je ustanovljenih pet mestnih četrti (Park, Partizan, Turopolje, Ledava in 

Center),  ki imajo skupni sedeţ in skupno upravo. Stroški delovanja pisarne se obračunajo in 

refundirajo po vnaprej določenem ključu za vsako mestno četrt  (po % sofinanciranja mestne 

občine za tekočo porabo posamezne četrti). 

 

B .  B I L A N C A  S T A N J A  

 

I.        PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  je v letu 2017 znašal  3.786,42  EUR.  

 

II.   OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV v znesku 1.683,21  EUR se v celoti nanašajo na 

obveznosti za prejete račune, ki se nanašajo na december, njihova zapadlost pa je v mesecu 

januarju.  

 

III. KRATKOROČNE OBVEZNOST DO MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA – 

predstavlja znesek 15.756,06 EUR. To je stanje na transakcijskem računu na dan 31.12.2017. 

Znesek v višini 158,48 EUR pa predstavlja obveznost do Mestne občine Murska Sobota za 

pokritje stroškov električne energije. 

 

IV. OBVEZNOSTI DO NEPOSRED. PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA DRŢAVE – 
predstavlja 1,63 EUR Gre za obveznost izkazano do Uprave Republike Slovenije za javna 

plačila, in sicer za stroške provizije od opravljenih storitev na dan 31.12.2017, ki bo zapadla v 

letu 2018. 

 

V.  TERJATVE V OKVIRU MESTNIH ČETRTI – znašajo na dan 31.12.2017 2.862,89 EUR 

in se nanašajo na skupne stroške delovanja.  

 

VI. OSNOVNA SREDSTVA – za osnovna sredstva je bila obračunana amortizacija v breme 

sklada osnovnih sredstev v znesku 613,86 EUR. Vrednost  sklada osnovnih sredstev tako na 

dan 31.12.2017 znaša  152,54 EUR.  

   

 

 

Murski Soboti, 23.02.2018 

Iztok Zrinski 

                                                                                                Predsednik sveta MČ Center  
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9001 - Mestna četrt  Ledava 

 

POSLOVNO  POROČILO   MESTNE ČETRTI  LEDAVA  MURSKA SOBOTA 

V  OBDOBJU OD 01.01. DO 31.12.2017 

 

Predpisi, zakonske in druge pravne podlage na podlagi katerih deluje Mestna četrt 

Mestna četrt Ledava Murska Sobota je bila ustanovljena na podlagi Statuta Mestne občine Murska 

Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-UPB in 49/2010) kot oţji del mestne občine. Naloge, 

organizacija in delovanje ter pravni status mestne četrti so določeni z navedenim statutom in 

posebnim odlokom mestne občine.  

Mestna četrt Ledava je bila ustanovljena z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb 

občanov na območju oţjega dela mesta Murska Sobota (področje – ulice so določene v 2. členu  

statuta mestne občine). Mestna četrt je del Mestne občine Murska Sobota v teritorialnem, 

funkcionalnem, organizacijskem, premoţenjsko-finančnem in pravnem smislu. 

Mestna četrt  opravlja naloge, ki se preteţno nanašajo na prebivalce oţjega dela mesta Murska 

Sobota, hkrati pa sodeluje pri opravljanju javnih zadev v mestni občini. 

Mestna četrt Ledava Murska Sobota je pravna oseba javnega prava in  nastopa v pravnem prometu 

v svojem imenu in za svoj račun.  

Delovanje mestne četrti se financira iz občinskega proračuna. 

Na podlagi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov (Ur.l. RS 97/01, 81/2002 in 46/2003) je mestna četrt neposredni uporabnik 

občinskega proračuna. 

Po Zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 in 30/02-1253) in Pravilniku o enotnem kontnem 

načrtu (Ur.l. RS 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11)  je mestna četrt drugi uporabnik enotnega 

kontnega načrta. 

Poslovanje mestne četrti je potekalo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 11/11-

uradno prečiščeno besedilo, 101/2013), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 30/02-

1253) in drugimi podzakonskimi predpisi, ki jih morajo upoštevati drugi uporabniki proračuna.  

V letu 2017 je mestna četrt dosegla prihodke v višini 8.932,92 EUR in odhodke v višini 5.434,56 

EUR. Preseţek prihodkov nad odhodki  je tako znašal  3.498,36 EUR. 

Mestna četrt potrebe tekočega delovanja mestne četrti pokriva z dotacijo mestne občine. Vse 

investicije, ki se v tekočem letu delajo, se izvajajo v okviru občinskega proračuna. Mestna četrt 

pripravi letni in srednjeročni program za investicije, plačila pa se izvedejo neposredno iz proračuna 

Mestne občine Murska Sobota.  

V mestu Murska Sobota je ustanovljenih pet mestnih četrti (Park, Partizan, Turopolje, Ledava in 

Center),  ki imajo skupni sedeţ in skupno upravo. Stroški delovanja pisarne se obračunajo in 

refundirajo po vnaprej določenem ključu za vsako mestno četrt. V letu 2016 je Mestna četrt Center 

pokrivala 26,42 % skupnih stroškov, Mestna četrt Park 19,38 %, Mestna četrt Turopolje 17,73%, 

Mestna četrt Partizan 18,49 % in Mestna četrt Ledava 17,98 %. 

 

V Murski Soboti, 23.02.2018                    

 Branko Časar 

   Predsednik sveta MČ Ledava 
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POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV, BILANCI STANJA TER 

PRILOGAM K IZKAZOM MESTNE ČETRTI LEDAVA MURSKA SOBOTA ZA  OBDOBJE 

OD 01.01. DO 31.12.2017 

Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske porabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 

60/10, 104/10, 104/2011 in 86/2016) navajamo pojasnila k izkazom poslovanja v letu 2017. 

 

A .  I Z K A Z   P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere se na 

podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov razvršča tudi mestna četrt, priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega 

toka, to pa po določbi 16. člena Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov 

pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in 

odhodke v skladu z načelom denarnega toka.  

Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 

izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo.  

Potrebe tekočega delovanja mestne četrti se pokrivajo z dotacijo mestne občine. Same investicije 

mestne četrti se izvajajo v okviru občinskega proračuna. Mestna četrt pripravi letni in srednjeročni  

program za investicije, plačila pa se izvedejo neposredno iz proračuna  Mestne občine Murska 

Sobota. 

V letu 2017 je mestna četrt planirala prihodke v višini 8.933,00 EUR. Realizacija prihodkov je 

znašala 8.933,00 EUR (100%). Vsi prihodki predstavljajo dotacijo občine za tekočo porabo. 

Planirani odhodki v letu 2017 so znašali 10.909 EUR, realizirani pa so bili v višini 5.434,56 % 

(49,82 %). Največji deleţ odhodkov, in sicer 4.054,80 EUR oziroma 74 % predstavlja izplačilo 

sejnin članom sveta mestnih četrti, 1.378,38 EUR predstavljajo sredstva, prenesena oţjim delom 

občin, stroški provizije za opravljeni plačilni promet pa v letu 2017 znašajo 1,38 EUR.  

V Mestni četrti Ledava so bili glede na veljavni plan 2017 skoraj v celoti realizirani zastavljeni 

cilji. 

V mestu Murska Sobota je ustanovljenih pet mestnih četrti (Park, Partizan, Turopolje, Ledava in 

Center),  ki imajo skupni sedeţ in skupno upravo.  Stroški delovanja pisarne se obračunajo in 

refundirajo po vnaprej določenem ključu za vsako mestno četrt. 
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B .  B I L A N C A  S T A N J A  

 

I. PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI je znašal  3.498,36 EUR.  

 

II. OBVEZNOSTI DO MESTNE ČETRTI CENTER – znašajo 699,56 EUR. Gre za obračun 

skupnih stroškov delovanja pisarne mestnih četrti za obdobje oktober-december 2017. 

 

III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA – 

predstavlja znesek 6.913,74 EUR. To je stanje denarnih sredstev na računu na dan 31.12.2017.  

 

IV. OBVEZNOSTI DO NEPOSRED. PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA DRŢAVE – 
predstavlja 0,36 EUR Gre za obveznost izkazano do UJP-a na dan 31.12.2017. 

 

VI.       OSNOVNA SREDSTVA – mestna četrt nima osnovnih sredstev. 

 

V Murski Soboti, 23.2.2018 

     

              Branko Časar 

    Predsednik sveta MČ Ledava 
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9002 - Mestna četrt Park 
 

POSLOVNO  POROČILO   MESTNE ČETRTI  PARK  MURSKA SOBOTA 

V  OBDOBJU OD 01.01. DO  31.12.2017 

 

Predpisi, zakonske in druge pravne podlage na podlagi katerih deluje Mestna četrt 

Mestna četrt Park Murska Sobota je bila ustanovljena na podlagi Statuta Mestne občine Murska 

Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-UPB in 49/2010) kot oţji del mestne občine. Naloge, 

organizacija in delovanje ter pravni status mestne četrti so določeni z navedenim statutom in 

posebnim odlokom mestne občine. 

Mestna četrt Park je bila ustanovljena z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb 

občanov na območju oţjega dela mesta Murska Sobota (področje – ulice so določene v 2. členu 

statuta mestne občine). Mestna četrt je del Mestne občine Murska Sobota v teritorialnem, 

funkcionalnem, organizacijskem, premoţenjsko-finančnem in pravnem smislu. 

Mestna četrt  opravlja naloge, ki se preteţno nanašajo na prebivalce oţjega dela mesta Murska 

Sobota, hkrati pa sodeluje pri opravljanju javnih zadev v mestni občini. 

Mestna četrt Park Murska Sobota je pravna oseba javnega prava in  nastopa v pravnem prometu v 

svojem imenu in za svoj račun.  

Delovanje mestne četrti se financira iz občinskega proračuna.  

Na podlagi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov (Ur.l. RS 97/01, 81/2002 in 46/2003) je mestna četrt neposredni uporabnik občinskega 

proračuna. 

Po Zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 in 30/02-1253) in Pravilniku o enotnem kontnem 

načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 112/09, 58/10, 

104/10 in 104/11)  je mestna četrt drugi uporabnik enotnega kontnega načrta. 

Poslovanje mestne četrti je potekalo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 11/11-

uradno prečiščeno besedilo, 101/2013), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 30/02-

1253) in drugimi podzakonskimi predpisi, ki jih morajo upoštevati drugi uporabniki proračuna. 

V letu 2017 je mestna četrt dosegla prihodke v višini 9.642,96 EUR in odhodke v višini 5.400,75 

EUR. Preseţek prihodkov nad odhodki  v letu 2017 je tako znašal 4.242,21 EUR.  

Potrebe tekočega delovanja mestne četrti se pokrivajo z dotacijo mestne občine. Investicije mestne 

četrti se izvajajo v okviru občinskega proračuna. Mestna četrt pripravi letni in srednjeročni program 

za investicije, plačila pa se izvedejo neposredno iz proračuna Mestne občine Murska Sobota. 

V mestu Murska Sobota je ustanovljenih pet mestnih četrti (Park, Partizan, Turopolje, Ledava in 

Center),  ki imajo skupni sedeţ in skupno upravo. Stroški delovanja pisarne se obračunajo in 

refundirajo po vnaprej določenem ključu za vsako mestno četrt. 

V letu 2017 je Mestna četrt Center pokrivala 26,42 % skupnih stroškov, Mestna četrt Park 19,38 %, 

Mestna četrt Turopolje 17,73%, Mestna četrt Partizan 18,49 % in Mestna četrt Ledava 17,98 %. 

 

V Murski Soboti, 23.2.2018 

   Nikolaj Hochstetter 

Predsednik sveta MČ Park 
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POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV, BILANCI STANJA TER 

PRILOGAM K IZKAZOM MESTNE ČETRTI PARK MURSKA SOBOTA ZA  OBDOBJE 

OD 01.01. DO 31.12.2017 

Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske porabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 

60/10, 104/10, 104/2011 in 86/2016) navajamo pojasnila k izkazom poslovanja v letu 2017. 

Potrebe tekočega delovanja mestne četrti  se zadovoljujejo z dotacijo mestne občine. Same 

investicije mestne četrti se izvajajo v okviru občinskega proračuna. Mestna četrt pripravi letni in 

srednjeročni program za investicije, plačila pa se izvedejo neposredno iz proračuna Mestne občine 

Murska Sobota. 

 

A .  I Z K A Z  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere se na 

podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov razvršča tudi mestna četrt, priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega 

toka, to pa po določbi 16. Člena Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov 

pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in 

odhodke v skladu z načelom denarnega toka.  

Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 

izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo.  

V letu 2017 je mestna četrt planirala prihodke v višini 9.643,00 EUR , realizirala pa v višini 

9.642,96 EUR. Celotni znesek prihodkov je iz naslova dotacije občine za delovanje mestne četrti v 

letu 2017. 

Planirani odhodki v letu 2017 so znašali 11.292,00 EUR. Realizacija odhodkov na koncu leta je 

znašala 5.400,75 EUR (47,83 %).Največji deleţ odhodkov predstavljajo odhodki za izplačane 

sejnine članom sveta mestne četrti v skupni višini 2.583,43  EUR, za izplačilo pogodbenega dela 

smo namenili 1.330,34 EUR, za delovanje skupne pisarne vseh mestni četrti pa 1.485,69 EUR. 

Preostali del odhodkov pa znaša provizija za plačilni promet. 

V Mestni četrti Park so bili glede na veljavni plan 2017 skoraj v celoti realizirani zastavljeni cilji. 

V mestu Murska Sobota je ustanovljenih pet mestnih četrti (Park, Partizan, Turopolje, Ledava in 

Center),  ki imajo skupni sedeţ in skupno upravo. Stroški delovanja pisarne se obračunajo in 

refundirajo po vnaprej določenem ključu za vsako mestno četrt. 
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B .  B I L A N C A  S T A N J A  

 

I. PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI je znašal 4.242,21 EUR. 

  

II. OBVEZNOSTI DO MESTNE ČETRTI CENTER na dan 31.12.2017 znaša 754,05 

EUR in se nanaša na obračun skupnih stroškov delovanja pisarne za obdobje oktober-

december  2017. 

 

III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA – 

predstavlja znesek 7.441,31 EUR. To je stanje denarnih sredstev na računu na dan 

31.12.2017. 

 

IV. OBVEZNOSTI DO NEPOSRED. PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA DRŢAVE – 
predstavlja 0,30 EUR Gre za obveznost izkazano do UJP-a na dan 31.12.2017,  

ki bo zapadla v letu 2018, in sicer za opravljene finančne storitve v mesecu decembru 

2017 (obračun stroškov). 

 

V.      OSNOVNA SREDSTVA -  obračunana je bila amortizacija v znesku 298,08 EUR v breme 

sklada osnovnih sredstev. Sklad osnovnih sredstev je tako na dan 31.12.2017 znašal 

562,46 EUR.  

 

 

Murski Soboti, 23.02.2018 

   Nikolaj Hochstetter 

Predsednik sveta MČ Park 
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9003 - Mestna Četrt Partizan 

 

POSLOVNO  POROČILO   MESTNE ČETRTI PARTIZAN MURSKA SOBOTA 

V  OBDOBJU OD 01.01. DO 31.12.2017 

 

Predpisi, zakonske in druge pravne podlage na podlagi katerih deluje Mestna četrt 

Mestna četrt Partizan Murska Sobota je bila ustanovljena na podlagi Statuta Mestne občine Murska 

Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-UPB in 49/2010) kot oţji del mestne občine. Naloge, 

organizacija in delovanje ter pravni status mestne četrti so določeni z navedenim statutom in 

posebnim odlokom mestne občine.  

Mestna četrt Partizan je bila ustanovljena z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb 

občanov na območju oţjega dela mesta Murska Sobota (področje – ulice so določene v 2. členu  

statuta mestne občine). Mestna četrt je del Mestne občine Murska Sobota v teritorialnem, 

funkcionalnem, organizacijskem, premoţenjsko-finančnem in pravnem smislu. 

Mestna četrt  opravlja naloge, ki se preteţno nanašajo na prebivalce oţjega dela mesta Murska 

Sobota, hkrati pa sodeluje pri opravljanju javnih zadev v mestni občini. 

Mestna četrt Partizan Murska Sobota je pravna oseba javnega prava in  nastopa v pravnem prometu 

v svojem imenu in za svoj račun. 

Delovanje mestne četrti se financira iz občinskega proračuna. 

Na podlagi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov (Ur.l. RS 97/01, 81/2002 in 46/2003) je mestna četrt neposredni uporabnik občinskega 

proračuna. 

Po Zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 in 30/02-1253 ) in Pravilniku o enotnem kontnem 

načrtu (Ur.l. RS 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11)  je mestna četrt drugi uporabnik enotnega 

kontnega načrta. 

Poslovanje mestne četrti je potekalo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 11/11-

uradno prečiščeno besedilo, 101/2013), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 30/02-

1253) in drugimi podzakonskimi predpisi, ki jih morajo upoštevati drugi uporabniki proračuna.  

V letu 2017 je mestna četrt dosegla prihodke v višini 9.186,96 EUR in odhodke v višini  4.338,06 

EUR. Preseţek prihodkov nad odhodki je tako v letu 2017 znašal 4.848,90 EUR.   

Potrebe tekočega delovanja mestne četrti se zadovoljujejo z dotacijo mestne občine. Investicije 

mestne četrti se izvajajo v okviru občinskega proračuna.  Mestne četrti pripravijo letne in 

srednjeročne programe za investicije, plačila pa se izvedejo neposredno iz proračuna Mestne 

občine Murska Sobota. 

V mestu Murska Sobota je ustanovljenih pet mestnih četrti (Park, Partizan, Turopolje, Ledava in 

Center),  ki imajo skupni sedeţ in skupno upravo. Stroški delovanje pisarne se obračunajo in 

refundirajo po vnaprej določenem ključu za vsako mestno četrt. V letu 2017 je Mestna četrt Center 

pokrivala 26,42 % skupnih stroškov, Mestna četrt Park 19,38 %, Mestna četrt Turopolje 17,73%, 

Mestna četrt Partizan 18,49 % in Mestna četrt Ledava 17,98 %. 

  

V Murski Soboti, 23.2.2018        Jasenka Kerec 

  Predsednica sveta MČ Partizan 
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POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV, BILANCI STANJA TER 

PRILOGAM K IZKAZOM MESTNE ČETRTI PARTIZAN MURSKA SOBOTA ZA  

OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2017 

Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske porabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 

60/10, 104/10, 104/2011in 86/2016) navajamo pojasnila k izkazom poslovanja v letu 2017. 

 

I Z K A Z  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  

 

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere se na 

podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov razvršča tudi mestna četrt, priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega 

toka, to pa po določbi 16. Člena Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov 

pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in 

odhodke v skladu z načelom denarnega toka.  

Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 

se izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo.  

Potrebe tekočega delovanja mestne četrti se pokrivajo z dotacijo mestne občine. Investicije mestne 

četrti se izvajajo v okviru občinskega proračuna.  Mestne četrti pripravijo letne in srednjeročne 

programe za investicije, plačila pa se izvedejo neposredno iz proračuna Mestne občine Murska 

Sobota. 

V letu 2017 je mestna četrt planirala prihodke v višini 9.187,00 EUR, realizirala pa 9.186,96 EUR. 

Celotni prihodek mestne četrti predstavlja dotacija občine za delovanje v letu 2017.  

Planirani odhodki v letu 2017 so znašali 9.742,00 EUR, realizirani so bili v višini 4.338,06 EUR 

(44,53%).  

Največji deleţ sredstev, in sicer 2.705,62 EUR je bilo namenjenih  za izplačane sejnine članom 

sveta mestne četrti, 1,47 EUR znaša izplačana provizija za plačilni promet, 1.417,47 EUR znaša 

odhodek za delovanje skupne pisarne mestnih četrti, odhodek v višini 213,50 EUR pa predstavlja 

izplačilo mediju za izvedbo obvestila občanom. 

V Mestni četrti Partizan so bili glede na veljavni plan 2017 skoraj v celoti realizirani zastavljeni 

cilji. 

V mestu Murska Sobota je ustanovljenih pet mestnih četrti (Park, Partizan, Turopolje, Ledava in 

Center),  ki imajo skupni sedeţ in skupno upravo. Stroški delovanje pisarne se obračunajo in 

refundirajo po vnaprej določenem ključu za vsako mestno četrt.   
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B I L A N C A  S T A N J A  

 

I .  P R E S E Ţ E K   P R I H O D K O V  N A D  O D H O D K I   j e  z n a š a l  

4 . 8 4 8 , 9 0  E U R .  

 

II. OBVEZNOSTI DO MESTNE ČETRTI CENTER na dan 31.12.2017 znaša 719,43 

EUR in se nanaša na obračun vseh stroškov delovanja pisarne za mesec oktober, 

november in december 2017. 

 

III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA – 

predstavlja znesek 6.883,99 EUR. To je stanje denarnih sredstev na računu na dan 

31.12.2017. 

 

IV. OBVEZNOSTI DO NEPOSRED. PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA DRŢAVE – 
predstavlja 0,36 EUR Gre za obveznost izkazano do Uprave Republike Slovenije za javna 

plačila, in sicer za stroške provizije od opravljenih storitev na dan 31.12.2017, ki bo 

zapadla v letu 2018.  

 

V. OSNOVNA SREDSTVA – mestna četrt nima osnovnih sredstev. 

 

V Murski Soboti, 23.02.2018        Jasenka Kerec 

 Predsednica sveta MČ Partizan 
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9004 - Mestna Četrt Turopolje 

 

POSLOVNO  POROČILO   MESTNE ČETRTI  TUROPOLJE  MURSKA SOBOTA 

V  OBDOBJU OD 01.01. DO 31.12.2017 

 

Predpisi, zakonske in druge pravne podlage na podlagi katerih deluje Mestna četrt 

Mestna četrt Turopolje Murska Sobota je bila ustanovljena na podlagi Statuta Mestne občine 

Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-UPB in 49/2010) kot oţji del mestne občine. Naloge, 

organizacija in delovanje ter pravni status mestne četrti so določeni z navedenim statutom in s 

posebnim odlokom mestne občine.  

Mestna četrt Turopolje je bila ustanovljena z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb 

občanov na območju oţjega dela mesta Murska Sobota (področje – ulice so določene v 2. členu 

statuta mestne občine). Mestna četrt je  del Mestne občine Murska Sobota v teritorialnem, 

funkcionalnem, organizacijskem, premoţenjsko-finančnem in pravnem smislu. 

Mestna četrt  opravlja naloge, ki se preteţno nanašajo na prebivalce oţjega dela mesta Murska 

Sobota, hkrati pa sodeluje pri opravljanju javnih zadev v mestni občini. 

Mestna četrt Turopolje Murska Sobota je pravna oseba javnega prava in  nastopa v pravnem 

prometu v svojem imenu in za svoj račun. Mestna četrt ima lastno premoţenje, ki ga sestavljajo 

nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice. 

Delovanje mestne četrti se v celoti financira iz občinskega proračuna. 

Na podlagi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov (Ur.l. RS 97/01, 81/2002 in 46/2003) je mestna četrt neposredni uporabnik 

občinskega proračuna. 

Po Zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 30/02-1253) in Pravilniku o enotnem kontnem načrtu 

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 

104/10 in 104/11)  je mestna četrt drugi uporabnik enotnega kontnega načrta. 

Poslovanje mestne četrti je potekalo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 11/11-

uradno prečiščeno besedilo in 101/2013), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 

30/02-1253) in drugimi podzakonskimi predpisi, ki jih morajo upoštevati drugi uporabniki 

proračuna.  

V letu 2017 je mestna četrt dosegla prihodke v višini 8.800,92 EUR in odhodke v višini 4.740,71 

EUR. Preseţek prihodkov nad odhodki je znašal  4.060,21 EUR. Na transakcijskem računu je 

imela mestna četrt na dan 31.12.2017 8.948,51 EUR.  

Mestna četrt svoje potrebe tekočega delovanja pokriva z dotacijo mestne občine Murska Sobota. 

Investicije mestne četrti se izvajajo v okviru občinskega proračuna. Mestna četrt pripravi letni in 

srednjeročni program za investicije, plačila pa se izvedejo iz proračuna Mestne občine Murska 

Sobota.  

V mestu Murska Sobota je ustanovljenih pet mestnih četrti (Park, Partizan, Turopolje, Ledava in 

Center),  ki imajo skupni sedeţ in skupno upravo. Stroški delovanja pisarne se obračunajo in 

refundirajo po vnaprej določenem ključu za vsako mestno četrt. V letu 2017 je Mestna četrt Center 

pokrivala 26,42 % skupnih stroškov, Mestna četrt Park 19,38 %, Mestna četrt Turopolje 17,73%, 

Mestna četrt Partizan 18,49 % in Mestna četrt Ledava 17,98 %. 

 

V Murski Soboti, 23.02.2018                                                          Jasna Lovrenčič 

   Predsednica sveta MČ Turopolje 
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POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV, BILANCI STANJA TER 

PRILOGAM K IZKAZOM MESTNE ČETRTI TUROPOLJE MURSKA SOBOTA ZA  

OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2017 

 

Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske porabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 

60/10, 104/10, 104/2011 in 86/2016) navajamo pojasnila k izkazom poslovanja v letu 2017. 

 

I Z K A Z  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere se na 

podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov razvršča tudi mestna četrt, priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega 

toka, to pa po določbi 16. člena Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov 

pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in 

odhodke v skladu z načelom denarnega toka.  

Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 

izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo.  

Potrebe tekočega delovanja mestne četrti se pokrivajo z dotacijo mestne občine. Celotne investicije 

se izvajajo v okviru občinskega proračuna. Mestna četrt pripravi letni in srednjeročni program za 

investicije, plačila pa se izvedejo neposredno iz proračuna Mestne občine Murska Sobota.  

V letu 2017 je mestna četrt planirala prihodke v višini 8.801,00 EUR, realizirala pa 8.800,92 EUR. 

Od tega znaša celotni znesek dotacija občine za tekoče poslovanje.  

Planirani odhodki v letu 2017 so znašali 12.271,00 EUR, realizirani pa so bili v višini 4.740,71 

EUR (38,63 %). Od tega predstavlja največji deleţ oziroma 3.380,19 EUR oziroma 71 % vseh 

odhodkov izplačane sejnine članom sveta mestne četrti. Za pokrivanje skupnih stroškov delovanja 

je mestna četrt namenila 1.359,19 EUR. Provizija za opravljeni plačilni promet je znašala 1,33 

EUR.  

V Mestni četrti Turopolje so bili glede na veljavni plan 2017 skoraj v celoti realizirani zastavljeni 

cilji. 

V mestu Murska Sobota je ustanovljenih pet mestnih četrti (Park, Partizan, Turopolje, Ledava in 

Center),  ki imajo skupni sedeţ in skupno upravo. Stroški delovanja pisarne se obračunajo in 

refundirajo po vnaprej določenem ključu za vsako mestno četrt. 
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B .  B I L AN C A S T A NJ A  

 

I. PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  je v letu 2017 znašal  4.060,21 EUR. 

 

II. OBVEZNOST DO MESTNE ČETRTI CENTER – znaša 689,85 EUR. Gre za izstavljeni 

račun v mesecu decembru 2017, katerega zapadlost je v mesecu februarju (obračun skupnih 

stroškov poslovanja oktober-december 2017). 

 

III. OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV – 817,00 EUR se  v celoti se nanašajo na 

kratkoročne obveznosti za prejete račune, ki se nanašajo na mesec december, njihova 

zapadlost (zakonsko določeni plačilni rok 30. dan od prejema) pa je v mesecu januarju.  

 

IV. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA – 

predstavlja znesek 8.948,51 EUR. To je stanje denarnih sredstev na računu na dan 31.12.2017.  

 

V. OBVEZNOSTI DO NEPOSRED. PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA DRŢAVE – 
predstavlja 0,30 EUR Gre za obveznost izkazano do Uprave Republike Slovenije za javna 

plačila, in sicer za stroške provizije od opravljenih storitev na dan 31.12.2017, ki bo zapadla v 

letu 2018. 

 

VI. OSNOVNA SREDSTVA – mestna četrt nima osnovnih sredstev. 

 

 

V Murski Soboti, 23.02.2018 

 

                 Jasna Lovrenčič 

  Predsednica sveta MČ Turopolje 
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9005 - Krajevna skupnost Bakovci 
    

POSLOVNO  POROČILO   KRAJEVNE   SKUPNOSTI   BAKOVCI 

V OBDOBJU OD 01.01. DO 31.12.2017 

 

Predpisi, zakonske in druge pravne podlage na podlagi katerih deluje Krajevna skupnost 

Krajevna skupnost Bakovci je bila ustanovljena na podlagi Statuta Mestne občine Murska Sobota 

(Uradni list RS, št. 23/2007-UPB in 49/2010) kot oţji del mestne občine. Naloge, organizacija in 

delovanje ter pravni status krajevne skupnosti so določeni z navedenim statutom in posebnim 

odlokom mestne občine.  

Krajevna skupnost je bila ustanovljena z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb 

občanov na območju naselja Bakovci. Krajevna skupnost je  del Mestne občine Murska Sobota v 

teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoţenjsko-finančnem in pravnem smislu. 

Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se preteţno nanašajo na prebivalce naselja Bakovci, hkrati 

pa sodeluje pri opravljanju javnih zadev v mestni občini. 

Krajevna skupnost Bakovci je pravna oseba javnega prava in  nastopa v pravnem prometu v svojem 

imenu in za svoj račun. Krajevna skupnost ima lastno premoţenje, ki ga sestavljajo nepremičnine, 

premičnine, denarna sredstva in pravice. 

Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki 

fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve in s prihodki od premoţenja krajevne skupnosti. 

Na podlagi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov (Ur.l. RS 97/01 s spremembami) je krajevna skupnost neposredni uporabnik 

občinskega proračuna. 

Po Zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 in 30/02-1253) in Pravilniku o enotnem kontnem 

načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 

58/10, 104/10 in 104/11)  je krajevna skupnost drugi uporabnik enotnega kontnega načrta. 

Poslovanje krajevne skupnosti je potekalo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 

11/11-uradno prečiščeno besedilo in 101/2013), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 

in 30/02-1253) in drugimi podzakonskimi predpisi, ki jih morajo upoštevati drugi uporabniki 

proračuna.  

Za leto 2017 je imela krajevna skupnost planiranih skupno 61.712,00 EUR odhodkov, od tega jih 

je realizirala 53.756,84 EUR. V krajevni skupnosti smo zastavljene cilje skoraj v celoti uresničili.  

V letu 2017 je krajevna skupnost dosegla prihodke v višini 53.283,39 EUR in odhodke v višini 

53.756,84 EUR. Na transakcijskem računu ima krajevna skupnost na dan 31.12.2017 4.053,17 

EUR, ki jih bo namenila za pokrivanje nastalih obveznosti v naslednjem proračunskem letu.  

 

V Bakovcih, 23.2.2018 

      Nives Cajnko 

      Predsednica sveta KS Bakovci 
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POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV, BILANCI STANJA TER 

PRILOGAM K IZKAZOM KRAJEVNE SKUPNOSTI BAKOVCI ZA  OBDOBJE OD 01.01. 

DO 31.12.2017 

Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske porabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 

60/10,  104/10, 104/2011 in 86/2016) navajamo pojasnila k izkazom poslovanja v letu 2017. 

 

A .  I Z K A Z  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  

 

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere se na 

podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov razvršča tudi krajevna skupnost, priznavajo v skladu z računovodskim načelom 

denarnega toka, to pa po določbi 16. Člena Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo 

prihodke in odhodke v skladu z načelom denarnega toka.  

Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 

izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse prihodke in odhodke, ki so nastali 

ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v koledarskem letu 2017.  

 

I. PRIHODKI v EUR 

               Leto 2016              Leto 2017 

- najemnine za poslovne prostore 12.078,38 12.176,21 

- drugi prihodki od prodaje 104,00  

- drugi izredni nedavčni prihodki 1.205,00  

- dotacija občine za vzdrţevanje objektov 16.386,00 16.386,00 

- dotacija občine za tekočo porabo 11.338,00 11.343,00 

- dotacija občine za starejše občane 2.404,00 2.656,00 

-dotacija občine za prireditve 1.528,00 1.528,00 

- dotacija občine za vzdrţevanje zelenic 6.035,90 6.036,00 

-dotacija občine za vzdrţevanje nekateg.cest 4.283,74 3.158,18 

SKUPAJ: 55.363,02 53.283,39 

 

Iz proračuna Mestne občine Murska Sobota smo  v letu 2017 pridobili sredstva za tekočo porabo, za 

starejše občane, za vzdrţevanje objektov v KS, za vzdrţevanje nekategoriziranih cest, za prireditve 

druţbenega pomena, za vzdrţevanje zelenih javnih površin. Skupno pridobljena sredstva iz proračuna 

tako znašajo 41.107,18 EUR, kar predstavlja 77 % vseh prihodkov 

Večji deleţ ostalih prihodkov predstavlja oddajanje premoţenja v najem, kjer smo zaračunavali 

najemnino za poslovne prostore (ŠRC). 
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II.  ODHODKI v EUR 

     Leto 2016                       Leto 2017 

 

V letu 2017 je krajevna skupnost namenila največ sredstev za tekoče vzdrţevanje objektov, zelenih 

javnih površin in opreme v lasti krajevne skupnosti. 

  

V letu 2017 so bile izplačane sejnine članom sveta KS ter nagrada predsednici. 

 

Krajevna skupnost je v letu 2017 organizirala čistilno akcijo, »dan ţena«, kresovanje in prireditev 

za starejše občane. Ti odhodki so zajeti v postavki drugi operativni odhodki.  

 

 

B. BILANCA STANJA 

 

I. Krajevna skupnost ima na računu 4.053,17 EUR sredstev na dan 31.12.2017. Sredstva na 

računu bo krajevna skupnost namenila za pokrivanje nastalih obveznosti v naslednjem 

proračunskem letu.  

 

II. PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI- preseţek odhodkov nad prihodki je v letu 

2017 znašal 473,45 EUR. 

 

III. OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV znašajo 8.240,68 EUR se  v celoti se nanašajo na 

kratkoročne obveznosti za prejete račune, ki se nanašajo na mesec december, njihova 

zapadlost (zakonsko določeni plačilni rok 30. dan od prejema) pa je v mesecu januarju ali 

februarju.  

 

IV.  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA – 

predstavlja znesek 4.053,17 EUR. To je stanje denarnih sredstev na računu na dan 31.12.2017. 

 

- pisarniški material,tiskarske storitve, 

reprezentanca, drugi splošni material 

2.762,12 1.903,59 

- elektrika, kurjava, voda, odvoz odpadkov, 

telefon, poštnina 

18.143,83 18.652,92 

-  gorivo 2.093,78 2.650,52 

- tekoče vzdrţevanje posl. objektov, drugih 

objektov in opreme, zavarovanje 

10.759,32 12.611,91 

- sejnine, nagrade, pogodbeno delo,  bančne 

storitve, storitve za plačilni promet, operativni 

odhodki 

16.811,55 17.487,90 

- nakup opreme 1.858,01 450,00 

SKUPAJ:  52.428,61 53.756,84 
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V. OBVEZNOSTI DO NEPOSRED. PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA DRŢAVE – 

predstavlja 2,03 EUR. Gre za obveznost izkazano do UJP-a na dan 31.12.2017, ki bo zapadla 

v naslednjem letu, in sicer za opravljene finančne storitve v novembru in decembru 2017 

(obračun stroškov). 

 

 

VI. TERJATVE DO KUPCEV –1.292,41 EUR. Gre za terjatev od najemnin za poslovni prostor 

in porabo vode in elektrike v lokalu ŠRC. 

 

VII. OSNOVNA SREDSTVA –V letu 2017 je bila obračunana amortizacija v višini 7.011,93 

EUR. Sklad osnovnih sredstev je znašal na dan 31.12.2017 znašal 42.736,06 EUR. Med letom 

smo nabavili vrtno pohištvo in mobilni aparat. 

 

 

V Bakovcih, 23.02.2018 

 

               Nives Cajnko 

      Predsednica sveta KS Bakovci 
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9006 - Krajevna skupnost Černelavci 

 

POSLOVNO  POROČILO   KRAJEVNE   SKUPNOSTI   ČERNELAVCI 

V  OBDOBJU OD 01.01. DO 31.12.2017 

 

Predpisi, zakonske in druge pravne podlage na podlagi katerih deluje Krajevna skupnost 

Krajevna skupnost Černelavci je bila ustanovljena na podlagi Statuta Mestne občine Murska 

Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-UPB in 49/2010) kot oţji del mestne občine. Naloge, 

organizacija in delovanje ter pravni status krajevne skupnosti so določeni z navedenim statutom in 

posebnim odlokom mestne občine.  

Krajevna skupnost Černelavci je nastala z ukinitvijo prejšnje Krajevne skupnosti Černelavci, ki je 

zajemala vasi Černelavci, Kupšinci, Polana, Veščica in Pušča. 

Krajevna skupnost je bila ustanovljena z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb 

občanov na območju naselja Černelavci. Krajevna skupnost je del Mestne občine Murska Sobota v 

teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoţenjsko-finančnem in pravnem smislu. 

Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se preteţno nanašajo na prebivalce naselij Černelavci, hkrati 

pa sodeluje pri opravljanju javnih zadev v mestni občini. 

Krajevna skupnost Černelavci je pravna oseba javnega prava in  nastopa v pravnem prometu v 

svojem imenu in za svoj račun. Krajevna skupnost ima lastno premoţenje, ki ga sestavljajo 

nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice. 

Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki 

fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, in s prihodki od premoţenja krajevne skupnosti. 

Na podlagi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov (Ur.l. RS 97/01, 81/2002 in 46/2003) je krajevna skupnost neposredni uporabnik 

občinskega proračuna. 

Po Zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 in 30/02-1253) in Pravilniku o enotnem kontnem 

načrtu (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11)  je krajevna skupnost drugi uporabnik 

enotnega kontnega načrta. 

Poslovanje krajevne skupnosti je potekalo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 

11/11-uradno prečiščeno besedilo in 101/2013), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 

in 30/02-1253) in drugimi podzakonskimi predpisi, ki jih morajo upoštevati drugi uporabniki 

proračuna.  

V letu 2017 je krajevna skupnost dosegla prihodke v višini 41.286,96 EUR in odhodke v višini 

34.090,57 EUR. Preseţek prihodkov nad odhodki je tako znašal 7.196,39 EUR.  

Veljavni plan odhodkov za leto 2017 je znašal 46.759,00 EUR, realizacija pa je bila 34.090,57 

EUR, kar predstavlja 72,91 % realizacijo. Z zastavljenimi cilji za leto 2017 smo v krajevni 

skupnosti zadovoljni, saj smo cilje skoraj v celoti realizirali. 

Krajevna skupnost razpolaga s sredstvi, ki jih dobi iz občinskega proračuna,  s sredstvi od najemnin 

za poslovni prostor ter s sredstvi, zbranimi od občanov za vzdrţevanje pokopališča. 

V Černelavcih, 23.2.2018 

 Miran Forjanič 

Predsednik sveta KS Černelavci      
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POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV, BILANCI STANJA TER 

PRILOGAM K IZKAZOM KRAJEVNE SKUPNOSTI ČERNELAVCI ZA  OBDOBJE OD 

01.01. DO 31.12.2017 

 

Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske porabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 

60/10, 104/10, 104/2011 in 86/2016) navajamo pojasnila k izkazom poslovanja v letu 2017. 

 

A .  I Z K A Z  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  

 

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere se na 

podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov razvršča tudi krajevna skupnost, priznavajo v skladu z računovodskim načelom 

denarnega toka, to pa po določbi 16. Člena Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo 

prihodke in odhodke v skladu z načelom denarnega toka.  

Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 

izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse prihodke in odhodke, ki so nastali 

ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v koledarskem letu 2017.  

 

Razkritje prihodkov v letu 2017: 

 

P RI H O DK I  

                Leto 2016                   Leto 2017 

- najemnina za poslovne prostore 13.837,63 11.399,25 

- zakupnina za grobove 3.614,65 2.934,60 

-drugi izredni nedavčni prihodki 792,00 4.158,86 

-dotacija občine za vzdrţevanje objektov v KS 7.164,00 7.164,00 

-  dotacija občine za tekočo porabo 8.377,00 7.711,88 

- dotacija občine za starejše občane 1.630,30 2.581,07 

- dotacija občine za vzdrţevanje zelenic 4.072,00 3.804,30 

-dotacija občine za prireditve druţbenega 

pomena 

959,00 959,00 

-dotacija  

občine za vzdrţevanje nekategoriziranih cest 

574,00 574,00 

SKUPAJ: 41.020,58 41.286,96 

 

Višina planiranih prihodkov je znašala 43.316,00 EUR. Od tega smo jih realizirali 41.286,96 EUR 

oziroma 95,32 %.  
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Največji deleţ prihodkov je KS dobila iz proračuna Mestne občine Murska Sobota (22.794,25 EUR 

oziroma 55 % vseh prihodkov) v obliki dotacij za tekočo porabo, za vzdrţevanje objektov, za 

vzdrţevanje nekategoriziranih cest, za starejše občane, za prireditve druţbenega pomena in za 

vzdrţevanje zelenih javnih površin.  

V najem dajemo tudi prostore v vaškem domu, zaračunavamo pa tudi zakupnino za grobove in 

uporabo mrliške veţe.  

 

O DH O DK I  

              Leto 2016               Leto 2017 

 

 

Iz tabele je razvidna poraba sredstev v letu 2017. V letu 2017 je krajevna skupnost namenila največ 

sredstev za tekoče vzdrţevanje objektov, zelenih javnih površin in opreme v lasti krajevne 

skupnosti. 

 

V letu 2017 so bile izplačane tudi sejnine za člane sveta KS in nagrada za predsednika sveta 

krajevne skupnosti. 

 

V letu 2017 smo organizirali tudi prireditve kot so pogostitev starejših občanov, prireditve ob 

dnevu ţena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pisarniški mat., čistilni mat., izdatki za 

reprezentanco, drugi splošni material in storitve 

1.272,61 693,00 

-drobno orodje in naprave 289,10  

- elektrika, ogrevanje, voda, odvoz odpadkov, 

telefon 

10.109,67 10.245,63 

- prevozni stroški in storitve 1.026,08 689,99 

- tekoče vzdrţevanje 

objektov,opreme,zavarovanje 

17.522,46 11.847,88 

- sejnine, nagrada,provizija banki, str. plačilnih 

storitev, drugi operativni odhodki 

8.787,91 8.233,63 

-nakup opreme 900,36 2.380,44 

SKUPAJ:  39.908,19 34.090,57 
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B. BILANCA STANJA 

 

Krajevna skupnost ima na računu 10.639,52 EUR sredstev na dan 31.12.2017. Sredstva na računu 

bo krajevna skupnost namenila za pokrivanje nastalih obveznosti v naslednjem proračunskem letu.  

 

I. PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  je znašal 7.196,39 EUR.  

 

II. OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV – 2.694,88 EUR se  v celoti se nanašajo na 

kratkoročne obveznosti za prejete račune, ki se nanašajo na mesec december, njihova 

zapadlost (zakonsko določeni plačilni rok 30. dan od prejema) pa je v mesecu januarju 

ali februarju.  

 

III. OBVEZNOSTI DO NEPOSRED. PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 

DRŢAVE – predstavlja 1,49 EUR. Gre za obveznost izkazano do UJP-a na dan 

31.12.2017, ki bo zapadla v mesecu januarju in februarju, in sicer za opravljene 

finančne storitve v novembru in decembru 2017 (obračun stroškov). 

 

IV. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA 

– predstavlja znesek 10.639,52 EUR.  

 

V. DRUGE OBVEZNOSTI – drugih obveznosti krajevna skupnost nima. 

 

VI. TERJATVE DO KUPCEV –  znašajo v letu 2017 24.155,20 EUR. Gre za terjatve, 

ki se nanašajo na izstavljene račune za grobove in terjatev za najem poslovnega 

prostora v vaškem domu. Dolţnikom se letno pošljejo opomini.   

 

VII. OSNOVNA SREDSTVA –Obračunana je bila amortizacija v breme sklada osnovnih 

sredstev v višini 15.139,72 EUR. Na koncu leta 2017 znaša sklad osnovnih sredstev 

209.487,14 EUR. Med letom je prišlo do sledeče nabave osnovnih sredstev, opreme in 

drobnega inventarja: 3 kom klim. 

 

 

V Černelavcih, 23.2.2018 

 

Miran Forjanič 

Predsednik sveta KS Černelavci 
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9007 - Krajevna skupnost Krog 

 

POSLOVNO  POROČILO   KRAJEVNE   SKUPNOSTI   KROG 

V OBDOBJU OD 01.01.  DO 31.12.2017 

 

Predpisi, zakonske in druge pravne podlage na podlagi katerih deluje Krajevna skupnost 

Krajevna skupnost Krog je bila ustanovljena na podlagi Statuta Mestne občine Murska Sobota 

(Uradni list RS, št. 23/2007-UPB in 49/2010) kot oţji del mestne občine. Naloge, organizacija in 

delovanje ter pravni status krajevne skupnosti so določeni z navedenim statutom in posebnim 

odlokom mestne občine.  

Krajevna skupnost Krog je del Mestne občine Murska Sobota v teritorialnem, funkcionalnem, 

organizacijskem, premoţenjsko-finančnem in pravnem smislu. 

Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se preteţno nanašajo na prebivalce naselja Krog, hkrati pa 

sodeluje pri opravljanju javnih zadev v mestni občini. 

Krajevna skupnost Krog je pravna oseba javnega prava in  nastopa v pravnem prometu v svojem 

imenu in za svoj račun. Krajevna skupnost ima lastno premoţenje, ki ga sestavljajo nepremičnine, 

premičnine, denarna sredstva in pravice. 

Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki 

fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve in s prihodki od premoţenja krajevne skupnosti. 

Na podlagi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS 97/01, 81/2002 in 46/2003) je krajevna skupnost neposredni 

uporabnik občinskega proračuna. 

Po Zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 in 30/02-1253) in Pravilniku o enotnem kontnem 

načrtu  za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 112/09, 58/10, 

104/10 in 104/11)  je krajevna skupnost drugi uporabnik enotnega kontnega načrta. 

Poslovanje krajevne skupnosti je potekalo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 

11/11-uradno prečiščeno besedilo, 101/2013), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 

30/02-1253) in drugimi podzakonskimi predpisi, ki jih morajo upoštevati drugi uporabniki 

proračuna.  

V letu 2017 je krajevna skupnost dosegla prihodke v višini 36.532,27 EUR in odhodke višini 

37.700,61 EUR. Preseţek odhodkov nad prihodki je tako znašal 1.168,34 EUR.  

Krajevna skupnost razpolaga s sredstvi, ki jih dobi iz občinskega proračuna, s sredstvi od najemnin 

poslovnih prostorov ter s sredstvi, zbranimi od občanov za investicijsko in tekočo porabo. 

Največji deleţ prihodkov krajevne skupnosti predstavljajo prihodki pridobljeni iz proračuna 

Mestne občine Murska Sobota (skupno v letu 2017 24.949,00 EUR, kar predstavlja 68 % vseh 

prihodkov). Ostali deleţ prihodkov je iz naslova najemnin od oddanih poslovnih prostorov ter iz 

zakupnin za grobove.  

 

V letu 2017 je krajevna skupnost planirala odhodke v višini 36.609,00 EUR, realizirala pa 

32.848,74 EUR, kar predstavlja 99,79 % realizacijo plana za leto 2017.  

Večina odhodkov je nastala v zvezi z tekočim vzdrţevanjem objektov in opreme v lasti krajevne 

skupnosti. Ostala sredstva so bila namenjena za delovanje same krajevne skupnosti in njenih 

organov. V krajevni skupnosti smo z delom v letu 2017 zadovoljni, saj smo realizirali skoraj vse 

aktivnosti iz zadanega programa.  
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V Krogu, 23.2.2018 

     Erika Vogrinčič Barbarič 

    Predsednica sveta KS Krog 

 

 

POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV, BILANCI STANJA TER 

PRILOGAM K IZKAZOM KRAJEVNE SKUPNOSTI KROG ZA  OBDOBJE OD 01.01. DO 

31.12.2017 

Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske porabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 

60/10, 104/10, 104/2011 in 86/2016) navajamo pojasnila k izkazom poslovanja v letu 2017. 

 

I Z K A Z  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  

 

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere se na 

podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov razvršča tudi krajevna skupnost, priznavajo v skladu z računovodskim načelom 

denarnega toka, to pa po določbi 16. Člena Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo 

prihodke in odhodke v skladu z načelom denarnega toka.  

Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 

izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo.  

 

Razkritje prihodkov v letu 2017: 

 

PRIHODKI (EUR) so bili doseţeni: 

             Leto 2016                Leto 2017 

- prihodki od najemnin za posl. prostore 619,20 757,48 

- zakupnina za grobove 4.846,00 5.346,00 

- drugi izredni nedavčni prihodki 1.332,00 5.573,10 

- dotacija občine za vzdrţevanje objektov KS 5.144,00 5.144,00 

- dotacija občine za tekoče poslovanje 10.629,00 10.650,96 

- dotacija občine za starejše občane 1.856,00 1.882,09 

- dotacija občine za vzdrţevanje parkov in zelenic 3.463,00 3.463,00 

-dotacija občine za prireditve druţbenega pomena 1.114,84 1.113,64 

-dotacija občine za vzdrţevanje nekateg.cest 2.602,00 2.602,00 

SKUPAJ: 31.606,04 36.532,27 
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V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala prihodke v skupni višini 36.532,27 EUR.   

Preteţni vir financiranja krajevne skupnosti predstavlja dotacija Mestne občine Murska Sobota za 

tekočo porabo (29 % vseh prihodkov), za vzdrţevanje objektov (14 %), za starejše občane (5 %), 

za vzdrţevanje zelenic (9 %).  

 

V krajevni skupnosti oddajamo v najem tudi prostore v vaškem domu, zaračunavamo uporabo 

mrliške veţe, najemnino grobnih prostorov. Prihodke smo dosegli tudi z refundacijo stroškov 

čistilne akcije, ter za organizacijo prireditve »starejši občani«, z zbranimi prostovoljnimi prispevki 

od občanov za mrliško veţico in nakup defibliratorja. 

    

ODHODKI: 

 

Razkritje odhodkov v letu 2017 

          Leto 2016       Leto 2017 

 

V letu 2017 je krajevna skupnost planirala 40.044,00 odhodkov, realizirala pa v višini 37.700,61 

EUR (94,14 %). Največji deleţ odhodkov predstavlja tekoče vzdrţevanje objektov in opreme v 

lasti krajevne skupnosti. 

Krajevna skupnost je namenila sredstva tudi za izplačila pogodbenih del ter za izplačilo sejnin za 

člane sveta krajevne skupnosti ter za izplačilo nagrade za predsednico sveta. 

Krajevna skupnost je v letu 2017 organizirala čistilno akcijo, prireditev za starejše občane in 

»materinski dan«. Ti odhodki so zajeti v postavki drugi operativni odhodki.  

 

 

 

 

- pisarniški material,čistilni material, 

reprezentanca, drugi splošni material in 

posebni material 

1.136,23 1.463,58 

-drobno orodje in naprave 163,66  

- elektrika, kurjava, voda, odvoz odpadkov, 

telefon, poštnina 

6.256,38 6.938,56 

- gorivo in maziva za prevozna sredstva 460,82 590,97 

- tekoče vzdrţevanje posl. objektov, 

opreme,zavarovanje objekta 

13.013,74 13.768,03 

- sejnine, nagrade, pogodbeno delo, 

provizija,drugi operativni odhodki 

9.884,90 10.584,11 

-nakup opreme 1.933,01 4.355,36 

SKUPAJ:  32.848,74 37.700,61 
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B I L A N C A  S T A N J A  

 

Krajevna skupnost ima na računu 2.266,26 EUR sredstev na dan 31.12.2017. Sredstva na računu 

bo krajevna skupnost namenila za pokrivanje nastalih obveznosti v naslednjem proračunskem letu.  

 

I.  PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI je znašal 1.168,34 EUR.  

 

 II.  OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV –  3.005,33 EUR se  v celoti se nanašajo na 

kratkoročne obveznosti za prejete račune, ki se nanašajo na mesec december, njihova 

zapadlost (zakonsko določeni plačilni rok 30. dan od prejema) pa je v mesecu januarju ali 

februarju.  

 

III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA –   

predstavlja znesek 2.266,26 EUR. To je stanje denarnih sredstev na računu na dan 

31.12.2017. 

 

IV. OBVEZNOSTI DO NEPOSRED. PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA DRŢAVE – 
predstavlja 2,01 EUR. Gre za obveznost izkazano do UJP-a na dan 31.12.2017, ki bo 

zapadla v letu 2018 (obračun stroškov). 

 

V. TERJATVE DO KUPCEV –846,82 EUR se nanašajo na terjatve za  najemnino grobnih 

prostorov in najem dvorane, terjatev v višini 413,10 EUR pa se nanaša na komunalni 

prispevek za priključitev na vodovodno omreţje. Vsako tekoče leto se dolţnikom pošljejo 

opomini. 

 

VI. OSNOVNA SREDSTVA -  obračunana je bila amortizacija v znesku 14.107,75 EUR v 

breme sklada osnovnih sredstev. Sklad osnovnih sredstev je tako na dan 31.12.2017 znašal 

221.234,84 EUR. V letu 2017 smo nabavili sledeča osnovna sredstva in drobni inventar: 

defiblirator, termo posodo, stole in motorno koso. 

 

VII. DRUGI AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE- predstavlja znesek  

          2.400,00 EUR, in sicer gre za prejeto garancijo. 

 

V Krogu, 23.02.2018         

   Erika Vogrinčič Barbarič 

  Predsednica sveta KS Krog   
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9008 - Krajevna skupnost Kupšinci 

 

POSLOVNO  POROČILO   KRAJEVNE   SKUPNOSTI   KUPŠINCI 

V  OBDOBJU OD 01.01. DO 31.12.2017 

 

Predpisi, zakonske in druge pravne podlage na podlagi katerih deluje Krajevna skupnost 

Krajevna skupnost Kupšinci je bila ustanovljena na podlagi Statuta Mestne občine Murska Sobota 

(Uradni list RS, št. 23/2007-UPB in 49/2010) kot oţji del mestne občine. Naloge, organizacija in 

delovanje ter pravni status krajevne skupnosti so določene z navedenim statutom in posebnim 

odlokom mestne občine. 

Krajevna skupnost Kupšinci je nastala z razdelitvijo prejšnje Krajevne skupnosti Černelavci, ki je 

zajemala vasi Černelavci, Kupšinci, Polana, Veščica in Pušča. 

Krajevna skupnost je bila ustanovljena z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb 

občanov na območju naselja Kupšinci. Krajevna skupnost je del Mestne občine Murska Sobota v 

teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoţenjsko-finančnem in pravnem smislu. 

Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se preteţno nanašajo na prebivalce naselja Kupšinci,  hkrati 

pa sodeluje pri opravljanju javnih zadev v mestni občini. 

Krajevna skupnost Kupšinci je pravna oseba javnega prava in  nastopa v pravnem prometu v 

svojem imenu in za svoj račun. Krajevna skupnost ima lastno premoţenje, ki ga sestavljajo 

nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice. 

Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki 

fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve in s prihodki od premoţenja krajevne skupnosti. 

Na podlagi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 97/01, 81/2002, 46/2003) je krajevna skupnost neposredni 

uporabnik občinskega proračuna. 

Po Zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 in 30/02-1253) in Pravilniku o enotnem kontnem 

načrtu  za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 112/09,  58/10, 

104/10 in 104/11) je krajevna skupnost drugi uporabnik enotnega kontnega načrta. 

Poslovanje krajevne skupnosti je potekalo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 

11/11-uradno prečiščeno besedilo in 101/2013), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 

in 30/02-1253) in drugimi podzakonskimi predpisi, ki jih morajo upoštevati drugi uporabniki 

proračuna. 

V letu 2017 je krajevna skupnost dosegla prihodke v višini 18.523,81 EUR in odhodke v višini 

17.253,61 EUR. Preseţek prihodkov nad odhodki je tako znašal 1.270,20 EUR.  

V letu 2017 je krajevna skupnost imela planiranih sredstev v višini 22.308 EUR, realizacija pa je 

bila 17.253,61 EUR (77,34 %). Večina odhodkov je nastala v zvezi z tekočim vzdrţevanjem 

objektov in opreme v lasti krajevne skupnosti. Ostala sredstva so bila namenjena za delovanje same 

krajevne skupnosti in njenih organov. V krajevni skupnosti smo z delom v letu 2017 zadovoljni, saj 

smo realizirali skoraj vse aktivnosti iz zadanega programa.  

 

V Kupšincih, 23.2.2018 

    Joţef Recek 

Predsednik sveta KS  



215 

 

POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV, BILANCI STANJA TER 

PRILOGAM K IZKAZOM KRAJEVNE SKUPNOSTI KUPŠINCI ZA  OBDOBJE OD 01.01. 

DO 31.12.2017 

 

Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske porabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 

60/10, 104/10, 104/2011 in 86/2016) navajamo pojasnila k izkazom poslovanja v letu 2017. 

 

I Z K A Z  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  

 

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere se na 

podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov razvršča tudi krajevna skupnost, priznavajo v skladu z računovodskim načelom 

denarnega toka, to pa po določbi 16. Člena Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo 

prihodke in odhodke v skladu z načelom denarnega toka.  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 

izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo.  

 

Razkritje prihodkov v letu 2017: 

 

P RI H O DK I  ( i z k a z a n i  v  E U R)  

 

             Leto 2016                Leto 2017 

 

 

-najemnina za poslovne prostore 1.588,00 1.512,00 

- zakupnina za grobove 2.409,00 2.739,00 

- drugi izredni nedavčni prihodki 332,34 383,19 

- dotacija občine za vzdrţevanje objektov v KS 3.823,00 3.823,00 

- dotacija občine za tekočo porabo 5.949,00 5.952,96 

- dotacija občine za starejše občane 666,13 703,86 

- dotacija občine za vzdrţevanje parkov, 

zelenic 

1.345,00 1.345,00 

-dotacija občine za prireditve druţbenega 

pomena 

608,34 901,80 

-dotacija občine za vzdrţevanje nekateg.cest 1.163,00 1.163,00 

SKUPAJ: 17.883,81 18.523,81 
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Planirani prihodki v letu 2017 so znašali 19.731,00 EUR. Od tega smo jih realizirali 18.523,81 EUR 

(93,88 %). 

Največji deleţ prihodkov sestavljajo prihodki, ki jih krajevna skupnost dobi iz proračuna Mestne 

občine Murska Sobota. V letu 2017 je krajevna skupnost skupno iz proračuna prejela sredstva v višini 

13.889,62 EUR, kar znaša skupno 74 % vseh prihodkov.  

Razkritje odhodkov v letu 2017 

 

O DH O DK I  ( i z k a z a n i  v  EU R)  

Leto 2016               Leto 2017  

- pisarniški material, reprezen.,  drugi splošni 

material 

379,29 827,58 

-drobni inventar 359,06 830,45 

- elektrika, voda, komunalne storitve 4.904,80 4.803,35 

- sejnine, nagrade,provizija za plačilni 

promet,drugi operativni odhodki 

4.320,50 4.813,14 

-nakup goriva 275,66 243,19 

- tekoče vzdrţevanje objektov,opreme, 

zavarovanje 

5.055,08 5.572,90 

-nakup opreme 755,10 163,00 

-novogradnje 730,37  

SKUPAJ:  16.779,86 17.253,61 

 

Največji deleţ odhodkov predstavljajo razna tekoča in investicijska vzdrţevanja opreme in 

objektov, poraba elektrike, odvoz smeti, porabo vode ter zavarovanje objekta. Izplačane so bile 

sejnine članom sveta KS ter nagrada predsedniku. Krajevna skupnost je v letu 2017 organizirala 

prireditev za starejše občane, ob dnevu ţena in miklavţevanju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 

 

B. BILANCA STANJA 

  

Krajevna skupnost ima na računu 3.847,57 EUR sredstev na dan 31.12.2017. Sredstva na računu 

bo krajevna skupnost namenila za pokrivanje nastalih obveznosti v naslednjem proračunskem letu.  

 

I.  PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI je znašal 1.270,20 EUR.  

 

II. OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 1.634,19 EUR se  v celoti nanašajo na kratkoročne 

obveznosti za prejete račune, ki se nanašajo na mesec december, njihova zapadlost (zakonsko 

določeni plačilni rok 30. dan od prejema) pa je v mesecu januarju ali februarju.  

 

III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA – 

predstavlja znesek 3.847,57 EUR. To je stanje denarnih sredstev na računu na dan 31.12.2017. 

 

IV. OBVEZNOSTI DO NEPOSRED. PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA DRŢAVE – 

predstavlja 1,55 EUR. Gre za obveznost izkazano do UJP-a na dan 31.12.2017, ki bo zapadla 

v januarju in februarju, in sicer za opravljene finančne storitve v novembru in decembru 2017 

(obračun stroškov). 

 

V. TERJATVE DO KUPCEV –22,00 EUR se nanašajo na terjatve za  najemnino grobnega 

prostora. Vsako tekoče leto se dolţnikom pošljejo opomini. 

 

VI. OSNOVNA SREDSTVA - Obračunana je bila amortizacija v znesku 2.698,44 EUR. Na 

koncu leta 2017 je  tako znašal  sklad osnovnih sredstev 84.172,66 EUR. 

 

V letu 2017 smo nabavili naslednja osnovna sredstva in drobni inventar: sedeţ za gugalnico. 

 

 

V Kupšincih, 23.2.2018 

Joţef Recek 

Predsednik sveta KS Kupšinci 
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9009 - Krajevna skupnost Markišavci 

 

POSLOVNO  POROČILO   KRAJEVNE   SKUPNOSTI   MARKIŠAVCI 

V  OBDOBJU  OD 01.01. DO 31.12.2017 

 

Predpisi, zakonske in druge pravne podlage na podlagi katerih deluje Krajevna skupnost 

Krajevna skupnost Markišavci je bila ustanovljena na podlagi Statuta Mestne občine Murska 

Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-UPB in 49/2010) kot oţji del mestne občine. Naloge, 

organizacija in delovanje ter pravni status krajevne skupnosti so določeni z navedenim statutom in 

posebnim odlokom mestne občine.  

Krajevna skupnost je bila ustanovljena z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb 

občanov na območju naselja Markišavci. Krajevna skupnost je  del Mestne občine Murska Sobota 

v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoţenjsko-finančnem in pravnem smislu. 

Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se preteţno nanašajo na prebivalce naselja Markišavci, hkrati 

pa sodeluje pri opravljanju javnih zadev v mestni občini. 

Krajevna skupnost Markišavci je pravna oseba javnega prava in nastopa v pravnem prometu v 

svojem imenu in za svoj račun. Krajevna skupnost ima lastno premoţenje, ki ga sestavljajo 

nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice. 

Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki 

fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s prihodki od premoţenja krajevne skupnosti. 

Na podlagi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov (Ur.l. RS 97/01, 81/2002 in 46/2003) je krajevna skupnost neposredni uporabnik 

občinskega proračuna. 

Po Zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 30/02-1253) in Pravilniku o enotnem kontnem načrtu 

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 

104/10 in 104/11) je krajevna skupnost drugi uporabnik enotnega kontnega načrta. 

Poslovanje krajevne skupnosti je potekalo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 

11/11-uradno prečiščeno besedilo, 101/2013), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 

30/02-1253) in drugimi podzakonskimi predpisi, ki jih morajo upoštevati drugi uporabniki 

proračuna.  

V letu 2017 je krajevna skupnost dosegla prihodke v višini 18.667,32 EUR in odhodke v višini 

12.858,02 EUR. Preseţek prihodkov nad odhodki je tako v letu 2017 znašal 5.809,30 EUR.  

Veljavni plan za leto 2017 je znašal 24.434,00 EUR, realizacija pa je bila 12.858,02 EUR, kar 

predstavlja 52,62 % realizacijo. Z zastavljenimi cilji za leto 2017 smo v krajevni skupnosti 

zadovoljni, saj smo cilje skoraj v celoti realizirali.  

Krajevna skupnost razpolaga s sredstvi, ki jih dobi iz občinskega proračuna, s sredstvi od najemnin 

za poslovni prostor ter s sredstvi, zbranimi od občanov za vzdrţevanje pokopališča. 

V Markišavcih, 23.2.2018 

      Milan Horvat 

   Predsednik sveta KS Markišavci 
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POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV, BILANCI STANJA TER 

PRILOGAM K IZKAZOM KRAJEVNE SKUPNOSTI MARKIŠAVCI ZA  OBDOBJE OD 

01.01. DO 31.12.2017 

 

Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske porabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 

60/10, 104/10, 104/2011 in 86/2016) navajamo pojasnila k izkazom poslovanja v letu 2017. 

 

A  I Z K A Z  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere se na 

podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov razvršča tudi krajevna skupnost, priznavajo v skladu z računovodskim načelom 

denarnega toka, to pa po določbi 16. Člena Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo 

prihodke in odhodke v skladu z načelom denarnega toka.  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 

izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse prihodke in odhodke, ki so nastali 

ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v koledarskem letu 2017.  

 

Razkritje prihodkov v letu 2017: 

 

PRIHODKI 

       Leto 2016              Leto 2017 

-prihodki od najemnin  156,00 

- zakupnina za grobove 1.594,87 1.408,09 

- drugi prihodki od prodaje 52,00  

- drugi izredni nedavčni prihodki 700,00 5.895,79 

- dotacija občine za vzdrţevanje 

objektov v KS 

2.577,00 2.577,00 

- dotacija občine za tekočo porabo 4.618,00 4.617,00 

-dotacija občine za prireditve 

druţbenega pomena 

742,00 894,44 

-dotacija občine za vzdrţevanje zelenic 388,00 388,00 

-dotacija občine za starejše občane 321,30 362,00 

-dotacija občine za vzdrţevanje 

nekateg.cest 

2.369,00 2.369,00 

SKUPAJ  13.362,17 18.667,32 
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Največji deleţ prihodkov je KS dobila iz proračuna Mestne občine Murska Sobota (11.207,44 

EUR) v obliki dotacij za tekočo porabo, za sofinanciranje objektov, za starejše občane, za 

prireditve druţbenega pomena, za vzdrţevanje nekategoriziranih cest in za vzdrţevanje zelenih 

javnih površin.  

 

Iz namena zakupnin za grobove je bilo prejetih 1.408,09 EUR, kar predstavlja 7,54 % vseh 

prihodkov.  

 

Razkritje odhodkov v letu 2017: 

 

O DH O DK I  

Leto 2016             Leto 2017 

- pisarniški material in storitve, drugi 

splošni material in storitve, 

reprezentanca 

80,73 103,32 

-drugi posebni material  71,80 

- elektrika, voda, komunalne storitve, 

odvoz odpadkov 

1.422,63 1.255,66 

- zavarovalne premije, izdatki za tekoče 

vzdrţevanje in zavarovanje 

6.604,32 7.370,56 

- sejnine, nagrade, posebni davek na 

prejemke, drugi operativni odhodki 

4.497,56 4.056,68 

- nakup opreme 457,34  

- novogradnje,rekonstrukcije in 

adaptacije 

1.124,06  

SKUPAJ  14.186,64 12.858,02 

 

 

V letu 2017 je krajevna skupnost namenila največ sredstev za tekoče vzdrţevanje objektov in 

opreme v lasti krajevne skupnosti.   

 

Sredstva smo namenili tudi za izplačila sejnin članom sveta KS in za nagrado predsedniku sveta.  

 

V letu 2017 smo organizirali tudi prireditve kot so pogostitev starejših občanov, prireditve ob 

dnevu ţena. 
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B .  B I L AN C A S T A NJ A  

 

Krajevna skupnost ima na računu 12.581,85 EUR sredstev na dan 31.12.2017, kar predstavlja 

5.809,30 EUR več kot leto 2016. Sredstva na računu bo krajevna skupnost namenila za pokrivanje 

nastalih obveznosti v naslednjem proračunskem letu.  

 

I. PRESEŢEK  PRIHODKOV NAD ODHODKI  je znašal 5.809,30 EUR.  

 

II. OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV znašajo 907,89 EUR in predstavljajo    

             obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2018. 

 

III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA   

– predstavlja znesek 12.581,85 EUR. To je stanje denarnih sredstev na računu na dan 

31.12.2017. 

 

IV. OBVEZNOSTI DO NEPOSRED. PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA DRŢAVE – 
predstavlja 1,01 EUR. Gre za obveznost izkazano do UJP-a na dan 31.12.2017, ki bo 

zapadla v mesecu januarju in februarju 2018, in sicer za opravljene finančne storitve v 

mesecu novembru in decembru 2017 (obračun stroškov). 

 

V. TERJATVE DO KUPCEV – znašajo 319,71 EUR in se nanašajo na izstavljene račune 

fizičnim osebam za najemnino grobnega prostora.   

 

VI. OSNOVNA SREDSTVA  - V letu 2017 je bila obračunana amortizacija v višini 1.169,05 

EUR in je bila obračunana v breme sklada osnovnih sredstev. Na koncu leta 2017 tako 

znaša sklad osnovnih sredstev 21.155,79 EUR. Med letom smo nabavili gol s steno. 

 

 

V Markišavcih, 23.2.2018 

 

 

    Milan Horvat 

   Predsednik sveta KS Markišavci 
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9010 - Krajevna skupnost Nemčavci 
    

POSLOVNO  POROČILO   KRAJEVNE   SKUPNOSTI   NEMČAVCI 

V  OBDOBJU OD 01.01. DO 31.12.2017 

 

Predpisi, zakonske in druge pravne podlage na podlagi katerih deluje Krajevna skupnost. 

Krajevna skupnost Nemčavci je bila ustanovljena na podlagi Statuta Mestne občine Murska Sobota 

(Uradni list RS, št. 23/2007-UPB in 49/2010) kot oţji del mestne občine. Naloge, organizacija in 

delovanje ter pravni status krajevne skupnosti so določeni z navedenim statutom in posebnim 

odlokom mestne občine.  

Krajevna skupnost je bila ustanovljena z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb 

občanov na območju naselja Nemčavci. Krajevna skupnost je  del Mestne občine Murska Sobota v 

teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoţenjsko-finančnem in pravnem smislu. 

Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se preteţno nanašajo na prebivalce naselja Nemčavci, hkrati 

pa sodeluje pri opravljanju javnih zadev v mestni občini. 

Krajevna skupnost Nemčavci je pravna oseba javnega prava in  nastopa v pravnem prometu v 

svojem imenu in za svoj račun. Krajevna skupnost ima lastno premoţenje, ki ga sestavljajo 

nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice. 

Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki 

fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve  in s prihodki od premoţenja krajevne skupnosti. 

Na podlagi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov (Ur.l. RS 97/01, 81/2002 in 46/2003) je krajevna skupnost neposredni uporabnik 

občinskega proračuna. 

Po Zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 in 30/02-1253) in Pravilniku o enotnem kontnem 

načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 

58/10, 104/10 in 104/11)  je krajevna skupnost drugi uporabnik enotnega kontnega načrta. 

Poslovanje krajevne skupnosti je potekalo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 

11/11-uradno prečiščeno besedilo in 101/2013), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 

in 30/02-1253) in drugimi podzakonskimi predpisi, ki jih morajo upoštevati drugi uporabniki 

proračuna.  

V letu 2017 je krajevna skupnost dosegla prihodke v višini 22.818,39  EUR, odhodke pa v  višini  

17.402,83 EUR. Preseţek prihodkov nad odhodki je tako v letu 2017 znašal 5.415,56 EUR. 

Krajevna skupnost je v letu 2017 planirala odhodke v višini 60.478,00 EUR, realizirala pa 

17.402,83 EUR. Tako je plan realizirala 28,78 %.    

V krajevni skupnosti smo zastavljene cilje za leto 2017 skoraj v celoti realizirali.  

 

V Nemčavcih, 23.02.2018 

 

Štefan Barbarič 

   Predsednik sveta KS Nemčavci 
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POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV, BILANCI STANJA TER 

PRILOGAM K IZKAZOM KRAJEVNE SKUPNOSTI NEMČAVCI ZA  OBDOBJE OD 01.01. 

DO 31.12.2017 

 

Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske porabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 

60/10, 104/10, 104/2011 in 86/2016) navajamo pojasnila k izkazom poslovanja v letu 2017. 

 

A   I ZK A Z P RI H O DK O V  I N  O DH O DK OV  

 

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere se na 

podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov razvršča tudi krajevna skupnost, priznavajo v skladu z računovodskim načelom 

denarnega toka, to pa po določbi 16. Člena Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo 

prihodke in odhodke v skladu z načelom denarnega toka.  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 

izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse prihodke in odhodke, ki so nastali 

ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v koledarskem letu 2017.  

 

P R I H O D K I  

                                  Leto 2016                    Leto 2017 

- najemnina za poslovne prostore, zakupnina 

za grobove 

6.010,03 6.468,15 

- drugi prihodki od prodaje in prodaje   52,00  

- izredni nedavčni prihodki 7,29 2.606,51 

-prejete donacije od domačih pravnih oseb   

-dotacija občine za vzdrţevanje zelenic 1.302,89 1.325,35 

-dotacija občine za prireditve druţbenega 

pomena 

750,00 865,00 

-dotacija občine za starejše občane 536,00 598,56 

- dotacija občine za tekočo porabo 4.799,00 4.801,92 

-dotacija občine za vzdrţevanje nekategor.cest 1.333,01 1.159,90 

-dotacija občine za vzdrţevanje objektov 4.993,00 4.993,00 

SKUPAJ:  19.783,22 22.818,39 

 

 



224 

 

Kot je razvidno iz tabele se prihodki pridobivajo predvsem iz dotacije občine, in sicer: za tekočo 

porabo, za izvedbo prireditev ob tednu starejših občanov, za vzdrţevanje zelenic, za vzdrţevanje 

nekategoriziranih cest in dotacije za sofinanciranje vzdrţevanje objektov in za prireditve 

druţbenega pomena. Prihodki občine v letu 2017 skupno predstavljajo 13.743,73 EUR oziroma 60 

% vseh prihodkov. Prihodki od najemnin za poslovne prostore so v letu 2017 znašali  4.956,00 

EUR, prihodki od zakupnin za grobove pa 1.512,15 EUR.  

 

 

 

 

 

ODHODKI: 

                                                                                           Leto 2016                     Leto 2017 

- pisarniški material in storitve, izdatki za 

reprezentanco, drugi splošni material 

318,79 477,83 

-drugi posebni material in storitve 213,68  

- energija, voda in komunalne storitve, odvoz 

smeti, poštnina, telefon 

4.723,64 4.742,01 

- goriva in maziva za prevozna sredstva 589,57 453,02 

- tekoče vzdrţevanje posl.objektov, zavarovanje 

in drugi izdatki 

6.032,43 5.411,89 

- sejnine, pogodbeno delo, nagrade, drugi 

operativni odhodki, provizije 

6.648,68 5.049,49 

-tekoči transferi neprofitnim organizacijam  400,00 

-nakup opreme 540,00 272,01 

-načrti in druga projektna dokumentacija  596,58 

SKUPAJ  19.066,79 17.402,83 

 

V letu 2017 je Krajevna skupnost Nemčavci največji deleţ sredstev namenila za tekoča 

vzdrţevanja poslovnih objektov in opreme v lasti krajevne skupnosti in sredstva namenjena za 

tekoče delovanje krajevne skupnosti (elektrika, pisarniški material, kurjava, odvoz smeti, telefon, 

zavarovanje...). 

 

Izplačane so bile tudi sejnine članom sveta KS in nagrada predsedniku sveta. V letu 2017 smo 

organizirali pogostitev starejših občanov in praznovanje dneva ţena. 
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B .  B I L AN C A S T A NJ A  

 

Krajevna skupnost ima na računu 8.269,90 EUR sredstev na dan 31.12.2017. Sredstva na računu 

bo krajevna skupnost namenila za pokrivanje nastalih obveznosti v naslednjem proračunskem letu.  

 

I.       PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI- preseţek prihodkov nad odhodki    

                  je znašal 5.415,56 EUR. 

  

I.  OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV znašajo 2.249,41 EUR in se nanašajo na 

obveznosti, ki jih bo KS poravnala  v letu 2018. 

 

II. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA 

– predstavlja znesek 8.269,90 EUR. To je stanje denarnih sredstev na računu na dan 

31.12.2017. 

 

III. OBVEZNOSTI DO NEPOSRED. PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 

DRŢAVE – predstavlja 1,90 EUR. Gre za obveznost izkazano do UJP-a na dan 

31.12.2017, ki bo zapadla v mesecu januarju in februarju 2018, in sicer za opravljene 

finančne storitve v novembru in decembru 2017 (obračun stroškov). 

 

IV. TERJATVE DO KUPCEV  so na dan 31.12.2017 znašale 1.318,36 EUR. Gre za 

terjatve, ki se nanašajo na izstavljene račune za grobnine in za oddajanje prostora v 

najem. Dolţnikom se pošiljajo opomini.  

 

V. OSNOVNA SREDSTVA – Obračunana je bila amortizacija v višini 3.200,52 EUR v 

breme sklada osnovnih sredstev. Sklad osnovnih sredstev je tako na dan 31.12.2017 

znašal  71.343,12 EUR. V letu 2017 smo nabavili naslednja osnovna sredstva in drobni 

inventar: kosilnico in pihalec listja. 

 

 

V Nemčavcih, 23.02.2018 

    Štefan Barbarič 

     Predsednik sveta KS Nemčavci 
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9011 - Krajevna skupnost Polana 

 

POSLOVNO  POROČILO   KRAJEVNE   SKUPNOSTI   POLANA 

V OBDOBJU OD 01.01. DO 31.12.2017 

 

Predpisi, zakonske in druge pravne podlage na podlagi katerih deluje Krajevna skupnost 

Krajevna skupnost Polana je bila ustanovljena na podlagi Statuta Mestne občine Murska Sobota 

(Uradni list RS, št. 23/2007-UPB in 49/2010) kot oţji del mestne občine. Naloge, organizacija in 

delovanje ter pravni status krajevne skupnosti so določeni z navedenim statutom in posebnim 

odlokom mestne občine.  

Krajevna skupnost Polana je nastala z ukinitvijo prejšnje Krajevne skupnosti Černelavci, ki je 

zajemala vasi Černelavci, Kupšinci, Polana, Veščica in Pušča. 

Krajevna skupnost je bila ustanovljena z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb 

občanov na območju naselja Polana. Krajevna skupnost je del Mestne občine Murska Sobota v 

teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoţenjsko-finančnem in pravnem smislu. 

Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se preteţno nanašajo na prebivalce naselja Polana, hkrati pa 

sodeluje pri opravljanju javnih zadev v mestni občini. 

Krajevna skupnost Polana je pravna oseba javnega prava in  nastopa v pravnem prometu v svojem 

imenu in za svoj račun. Krajevna skupnost ima lastno premoţenje, ki ga sestavljajo nepremičnine, 

premičnine, denarna sredstva in pravice. 

Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki 

fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, in s prihodki od premoţenja krajevne skupnosti. 

Na podlagi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov (Ur.l. RS 97/01, 81/2002 in 46/2003) je krajevna skupnost neposredni uporabnik 

občinskega proračuna. 

Po Zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 30/02-1253) in Pravilniku o enotnem kontnem načrtu 

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 

104/10 in 104/11)  je krajevna skupnost drugi uporabnik enotnega kontnega načrta. 

Poslovanje krajevne skupnosti je potekalo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 

11/11-uradno prečiščeno besedilo, 101/2013), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 

30/02-1253) in drugimi podzakonskimi predpisi, ki jih morajo upoštevati drugi uporabniki 

proračuna.  

V letu 2017 je krajevna skupnost dosegla prihodke v višini 22.667,27 EUR in odhodke v višini 

22.263,48 EUR. Preseţek prihodkov nad odhodki je tako na dan 31.12.2017 znašal 403,79 EUR. 

  

Plan za leto 2017 je znašal 25.741,00 EUR, realizacija pa je bila 22.263,48 EUR, kar znaša 86,49 

% realizacijo plana. Največ sredstev smo namenili za urejanje športnega objekta. Z zastavljenimi 

cilji za leto 2017 smo zadovoljni. 

 

Polana, 23.2.2018 

Karel Gjergek 

Predsednik sveta KS Polana 
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POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV, BILANCI STANJA TER 

PRILOGAM K IZKAZOM KRAJEVNE SKUPNOSTI POLANA ZA  OBDOBJE OD 01.01. 

DO 31.12.2017 

 

 Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske porabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 

60/10, 104/10 in 86/2016) navajamo pojasnila k izkazom poslovanja v letu 2017. 

 

I Z K A Z  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  

 

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere se na 

podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov razvršča tudi krajevna skupnost, priznavajo v skladu z računovodskim načelom 

denarnega toka, to pa po določbi 16. Člena Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo 

prihodke in odhodke v skladu z načelom denarnega toka.  

Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 

izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo. 

 

Razkritje prihodkov v letu 2017: 

 

A .  I Z K A Z  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  

 

P R I H O D K I  

               Leto 2016                   Leto 2017 

-najemnina za poslovne prostore 7.612,00 7.716,00 

-zakupnina za grobove 1.354,00 1.349,50 

-drugi prihodki od prodaje   436,61 515,04 

-drugi izredni nedavčni prihodki 1.225,02 716,00 

-prejete donacije 300,00  

-dotacija občine za tekočo porabo 4.380,00 4.377,96 

-dotacija občine za starejše občane 345,93 358,77 

-dotacija občine za zelenice 1.262,00 1.262,00 

-dotacija občine za prireditve druţbenega 

pomena 

743,00 743,00 

-dotacija občine za vzdrţevanje objektov v KS 4.313,00 4.313,00 

-dotacija občine za vzdrţ.nekategoriziranih cest 1.316,00 1.316,00 

SKUPAJ:  23.287,56 22.667,27 
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V letu 2017 je bilo planiranih 22.159,00 EUR prihodkov. Od tega je bilo realiziranih 22.667,27 

EUR.  

Največji deleţ prihodkov je KS dobila iz proračuna Mestne občine Murska Sobota (12.370,73 EUR 

oziroma 54 % vseh prihodkov) v obliki dotacij za tekočo porabo, za vzdrţevanje  objektov, za 

vzdrţevanje nekategoriziranih cest, za starejše občane in za vzdrţevanje zelenih javnih površin.  

 

V najem dajemo tudi prostore v vaškem domu, zaračunavamo pa tudi zakupnino za grobove.   

 

ODHODKI: 

 

      Leto 2016                     Leto 2017 

-pisarniški material 743,92 288,91 

-elektrika, voda in odvoz odpadkov 3.466,30 3.466,32 

-drugi posebni material   

-tekoče  

vzdrţevanje posl. objektov, zavarovanje,  

drugi izdatki 

6.289,50 7.856,67 

-sejnine, nagrade, drugi operativni odhodki 4.673,18 4.550,50 

-nakup druge opreme 290,26  

-investicijsko vzdrţevanje in obnove 27.090,06 6.101,08 

SKUPAJ: 42.553,22 22.263,48 

 

Razkritje odhodkov v letu 2017 

Iz tabele je razvidna poraba sredstev v letu 2017. V letu 2017 je krajevna skupnost namenila največ 

sredstev za urejanje športnega centra. Ostali odhodki predstavljajo odliv sredstev za pisarniški 

material, elektriko, odvoz smeti, poraba vode, zavarovanje objekta ter druga tekoča vzdrţevanja 

objektov in opreme v lasti krajevne skupnosti. 

 

Izplačane so bile sejnine in nagrade članom sveta KS. Izvedli pa smo tudi pogostitev starejših v KS 

in dan ţena.                                                           
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B. BILANCA STANJA 

Krajevna skupnost ima na računu 3.985,25 EUR sredstev na dan 31.12.2017. Sredstva na računu 

bo krajevna skupnost namenila za pokrivanje nastalih obveznosti v naslednjem proračunskem letu.  

 

I. PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  je v letu 2017 znašal 403,79 EUR.  

 

II. OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV – 1.028,54 EUR se  v celoti se nanašajo na 

kratkoročne obveznosti za prejete račune, ki se nanašajo na mesec december, njihova 

zapadlost (zakonsko določeni plačilni rok 30. dan od prejema) pa je v mesecu januarju 

ali februarju.  

 

III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA 

– predstavlja znesek 3.985,25 EUR. To je stanje denarnih sredstev na računu na dan 

31.12.2017. 

 

IV. OBVEZNOSTI DO NEPOSRED. PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 

DRŢAVE – predstavlja 1,25 EUR. Gre za obveznost izkazano do UJP-a na dan 

31.12.2017, ki bo zapadla v mesecu januarju in februarju 2018, in sicer za opravljene 

finančne storitve v novembru in decembru 2017 (obračun stroškov). 

 

V. TERJATVE DO KUPCEV – 2.563,50 EUR se nanašajo na terjatve za  najemnino 

poslovnega prostora (2.520,00 EUR), znesek v višini 43,50 EUR pa predstavlja 

terjatev do treh najemnikov grobnega prostora.  

 

 

VI.   OSNOVNA SREDSTVA – Obračunana je bila amortizacija v breme sklada osnovnih 

sredstev v višini 3.102,96 EUR. Na koncu leta 2017 znaša sklad osnovnih sredstev 

113.704,61 EUR. 

 

V Polana, 23.2.2018 

Karel Gjergek 

Predsednik sveta KS Polana 
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9012 - Krajevna skupnost Pušča 

 

POSLOVNO  POROČILO   KRAJEVNE   SKUPNOSTI   PUŠČA 

V  OBDOBJU OD 01.01. DO 31.12.2017 

 

Predpisi, zakonske in druge pravne podlage na podlagi katerih deluje Krajevna skupnost 

Krajevna skupnost Pušča je bila ustanovljena na podlagi Statuta Mestne občine Murska Sobota 

(Uradni list RS, št. 23/2007-UPB in 49/2010) kot oţji del mestne občine. Naloge, organizacija in 

delovanje ter pravni status krajevne skupnosti so določeni z navedenim statutom in posebnim 

odlokom mestne občine.  

Krajevna skupnost Pušča je nastala po ukinitvi prejšnje Krajevne skupnosti Černelavci, ki je 

zajemala vasi Černelavci, Kupšinci, Polana, Veščica in Pušča. 

Krajevna skupnost je bila ustanovljena z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb 

občanov na območju naselja Pušča. Krajevna skupnost je  del Mestne občine Murska Sobota v 

teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoţenjsko-finančnem in pravnem smislu. 

Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se preteţno nanašajo na prebivalce naselja Pušča, hkrati pa 

sodeluje pri opravljanju javnih zadev v mestni občini. 

Krajevna skupnost Pušča je pravna oseba javnega prava in nastopa v pravnem prometu v svojem 

imenu in za svoj račun. Krajevna skupnost ima lastno premoţenje, ki ga sestavljajo nepremičnine, 

premičnine, denarna sredstva in pravice. 

Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki 

fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, in s prihodki od premoţenja krajevne skupnosti. 

Na podlagi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov (Ur.l. RS 97/01, 81/2002 in 46/2003) je krajevna skupnost neposredni uporabnik 

občinskega proračuna. 

Po Zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 30/02-1253) in Pravilniku o enotnem kontnem načrtu 

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 

104/10 in 104/11)  je krajevna skupnost drugi uporabnik enotnega kontnega načrta. 

Poslovanje krajevne skupnosti je potekalo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 

11/11-uradno prečiščeno besedilo in 101/2013), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 

in 30/02-1253) in drugimi podzakonskimi predpisi, ki jih morajo upoštevati drugi uporabniki 

proračuna.  

V letu 2017 je krajevna skupnost dosegla prihodke v višini 8.843,56 EUR in odhodke v višini 

8.847,22 EUR. Preseţek odhodkov nad prihodki je tako znašal 3,66 EUR.  

V letu 2017 je krajevna skupnost planirala odhodke v višini 9.628,00 EUR, realizirala pa 8.847,22 

EUR, kar predstavlja 91,89 % realizacijo plana za leto 2017. Zastavljene cilje smo v letu 2017 

skoraj v celoti uresničili. 

 

  Pušča, 23.2.2018 

Dejvid Horvat 

   Predsednik sveta KS Pušča 
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POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV, BILANCI STANJA TER 

PRILOGAM K IZKAZOM KRAJEVNE SKUPNOSTI PUŠČA ZA  OBDOBJE OD 01.01. DO 

31.12.2017 

Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske porabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 

60/10, 104/10, 104/2011 in 86/2016) navajamo pojasnila k izkazom poslovanja v letu 2017. 

 

I Z K A Z  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  

 

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere se na 

podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov razvršča tudi krajevna skupnost, priznavajo v skladu z računovodskim načelom 

denarnega toka, to pa po določbi 16. Člena Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo 

prihodke in odhodke v skladu z načelom denarnega toka.  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 

izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse prihodke in odhodke, ki so nastali 

ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v koledarskem letu 2017.  

 

Razkritje prihodkov v letu 2017: 

 

P RI H O DK I  

            Leto 2016              Leto 2017 

-najemnina za poslovni prostor  156,00 

-drugi izredni nedavčni prihodki  600,00 

- drugi prihodki od prodaje 52,00  

- dotacija občine za vzdrţevanje objektov v KS 1.878,00 1.878,00 

- dotacija občine za tekočo porabo 4.003,00 3.993,96 

- dotacija občine za starejše občane 214,00 262,00 

- dotacija občine za vzdrţevanje parkov, zelenic  862,00 862,00 

-dotacija občine za prireditve druţbenega 

pomena 

811,00 811,00 

- dotacija občine za vzdrţevanje nekateg.cest 289,00 280,60 

SKUPAJ: 8.109,00 8.843,56 

 

Planirani prihodki v letu 2017 so znašali 9.514,00 EUR. Od tega jih je bilo realiziranih 8.843,56 

EUR oziroma 92,95 %. 
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Transfer občine zajema dotacijo za tekočo porabo, za vzdrţevanje objektov, za vzdrţevanje 

zelenic, za starejše občane, dotacijo za vzdrţevanje nekategoriziranih cest in dotacijo občine za 

prireditve druţbenega pomena.  

 

O DH O DK I  

                Leto 2016                     Leto 2017 

- izdatki za pisarniški material, 

reprezentanco,drugi splošni material 

603,48 485,43 

- energija,voda,komunalne storitve,telefon, 

internet 

1.485,52 2.231,91 

- goriva za kmetijske stroje 324,26 563,07 

- tekoče vzdrţevanje in zavarovanje 1.768,69 777,61 

- sejnine, nagrade, plačilo storitev 

organizacijam,drugi operativni odhodki 

3.880,51 4.789,20 

SKUPAJ: 8.062,46 8.847,22 

 

Iz tabele je razvidna poraba sredstev v letu 2017. Največ sredstev smo namenili za tekoče 

vzdrţevanje objekta.  

   

Ostali odhodki predstavljajo: porabo električne energije, telefon, gorivo ter druga tekoča 

vzdrţevanja. Izplačane so bile tudi sejnine za člane sveta KS ter nagrada za predsednika KS. V letu 

2017 smo organizirali tudi prireditve, kot so: pogostitev starejših občanov in »miklavţevanje«. 

 

B. BILANCA STANJA 

 

Krajevna skupnost ima na računu 110,05 EUR sredstev na dan 31.12.2017. Sredstva na računu bo 

krajevna skupnost namenila za pokrivanje nastalih obveznosti v naslednjem proračunskem letu.  

 

I. PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   je znašal  3,66 EUR.  

 

II. OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV –  638,94 EUR se  v celoti se nanašajo na 

kratkoročne obveznosti za prejete račune, ki se nanašajo na mesec december, njihova 

zapadlost (zakonsko določeni plačilni rok 30. dan od prejema) pa je v mesecu januarju 

ali februarju.  

 

III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA 

– predstavlja znesek 110,05 EUR. To je stanje denarnih sredstev na računu na dan 

31.12.2017. 

 

IV. OBVEZNOSTI DO NEPOSRED. PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 

DRŢAVE – predstavlja 1,14 EUR. Gre za obveznost izkazano do UJP-a na dan 
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31.12.2017, ki bo zapadla v naslednjem letu, in sicer za opravljene finančne storitve v 

novembru in decembru 2017 (obračun stroškov). 

 

V .  OSNOVNA SREDSTVA –  Obračunana je bila amortizacija v znesku 1.204,40 EUR. 

Na koncu leta 2017 je  tako znašal  sklad osnovnih sredstev 1.111,41 EUR.   

 

 

Pušča, 23.2.2018         

 

Dejvid Horvat 

  Predsednik sveta KS Pušča 
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9013 – Krajevna skupnost Rakičan 

 

POSLOVNO  POROČILO   KRAJEVNE   SKUPNOSTI   RAKIČAN 

V  OBDOBJU  OD 01.01. DO  31.12.2017 

 

Predpisi, zakonske in druge pravne podlage na podlagi katerih deluje Krajevna skupnost 

Krajevna skupnost Rakičan je bila ustanovljena na podlagi Statuta Mestne občine Murska Sobota 

(Uradni list RS, št. 23/2007-UPB in 49/2010) kot oţji del mestne občine. Naloge, organizacija in 

delovanje ter pravni status krajevne skupnosti so določeni z navedenim statutom in posebnim 

odlokom mestne občine.  

Krajevna skupnost je bila ustanovljena z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb 

občanov na območju naselja Rakičan. Krajevna skupnost je del Mestne občine Murska Sobota v 

teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoţenjsko-finančnem in pravnem smislu. 

Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se preteţno nanašajo na prebivalce naselja Rakičan, hkrati pa 

sodeluje pri opravljanju javnih zadev v mestni občini. 

Krajevna skupnost Rakičan je pravna oseba javnega prava in  nastopa v pravnem prometu v svojem 

imenu in za svoj račun. Krajevna skupnost ima lastno premoţenje, ki ga sestavljajo nepremičnine, 

premičnine, denarna sredstva in pravice. 

Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki 

fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve in s prihodki od premoţenja krajevne skupnosti. 

Na podlagi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov (Ur.l. RS 97/01, 81/2002 in 46/2003) je krajevna skupnost neposredni uporabnik 

občinskega proračuna. 

Po Zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 30/02-1253) in Pravilniku o enotnem kontnem načrtu 

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 

104/10 in 104/11) je krajevna skupnost drugi uporabnik enotnega kontnega načrta. 

Poslovanje krajevne skupnosti je potekalo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 

11/11-uradno prečiščeno besedilo in 101/2013), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 

in 30/02-1253) in drugimi podzakonskimi predpisi, ki jih morajo upoštevati drugi uporabniki 

proračuna.  

V letu 2017 je krajevna skupnost dosegla prihodke v višini 40.022,43 EUR in odhodke v višini 

40.180,93 EUR. Preseţek odhodkov nad prihodki je tako v letu 2017 znašal 158,50 EUR.  

Krajevna skupnost je v letu 2017 planirala odhodke v višini 47.181,00 EUR, realizirala pa 

40.180,93 EUR. Tako je plan realizirala 85,16 %.    

V krajevni skupnosti smo zastavljene cilje za leto 2017 skoraj v celoti realizirali.  

 

V Rakičanu, 23.2.2018 

Matjaţ Durič 

Predsednik sveta KS Rakičan 
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POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV, BILANCI STANJA TER 

PRILOGAM K IZKAZOM KRAJEVNE SKUPNOSTI RAKIČAN ZA  OBDOBJE OD 01.01. 

DO 31.12.2017 

 

Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske porabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 

60/10, 104/10, 104/2011 in 86/2016) navajamo pojasnila k izkazom poslovanja v letu 2017. 

 

A .  I Z K A Z  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  

 

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere se na 

podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov razvršča tudi krajevna skupnost, priznavajo v skladu z računovodskim načelom 

denarnega toka, to pa po določbi 16. Člena Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo 

prihodke in odhodke v skladu z načelom denarnega toka.  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 

izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse prihodke in odhodke, ki so nastali 

ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v koledarskem letu 2017.  

 

RAZKITJE PRIHODKOV: 

            Leto 2016     Leto 2017 

- prihodki od najemnin 2.523,43 2.093,76 

- drugi prihodki od prodaje  52,00  

- drugi nedavčni prihodki (odškodnina zavar.,prihod. od 

komunal. prispevkov, in drugi izredni nedavčni prih.) 
375,84 967,24 

- dotacija občine za sofinanciranje objektov v KS 7.560,00 7.560,00 

- dotacija občine za tekočo porabo 11.206,00 11.211,96 

- dotacija občine za starejše občane 1.358,20 1.230,00 

- dotacija občine za vzdrţevanje zelenic 12.858,49 12.965,87 

- dotacija občine za prireditve druţbenega pomena 1.078,00 978,00 

- dotacija občine za vzdrţevanje nekateg.cest 2.347,89 3.015,60 

SKUPAJ 39.359,85 40.022,43 

 

Poslovanje krajevne skupnosti je največji del odvisno od sredstev, ki jih KS prejme iz  proračuna 

Mestne občine Murska Sobota Od mestne občine smo v letu 2017 pridobili sredstva za tekočo porabo, 

za starejše občane, za vzdrţevanje zelenic, za prireditve druţbenega pomena in za vzdrţevanje 

objektov v lasti KS in za vzdrţevanje nekategoriziranih cest  (skupno 36.961,43 EUR, kar predstavlja 

92 % vseh prihodkov).  
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Ostali prihodki v letu 2017 predstavljajo sredstva pridobljena iz naslova oddaje prostora v vaškem 

domu v najem, drugih prihodkov od prodaje, drugi izredni nedavčni prihodki (prostovoljni 

prispevki občanov namesto vencev za pokojne). 

 

RAZKRITJE ODHODKOV: 

                                                                                                 Leto 2016         Leto 2017 

 

Največji deleţ odhodkov v letu 2017 predstavlja postavka tekoče vzdrţevanje objektov, kjer so 

zajeti stroški za tekoče vzdrţevanje vseh objektov in opreme v lasti krajevne skupnosti (VGD, 

slačilnice NK Rakičan). V postavki je zajeto tudi vzdrţevanje in urejanje parka in pokopališča. 

Krajevna skupnost je namenila sredstva tudi za izplačila pogodbenih del (vzdrţevanje parka in 

pokopališča) kar skupaj znaša 1.056,79 EUR ter za izplačilo sejnin za člane sveta krajevne 

skupnosti in nagrado predsednika skupaj (2.985,31 EUR). 

V letu 2017 smo organizirali čistilno akcijo, »dan ţena«, prireditev za starejše občane in 

»miklavţevanje za otroke«. Nakup daril za otroke in pogostitev ob prireditvah je zajeto v odhodkih 

v postavki drugi operativni odhodki in znašajo skupaj 5.349,14 EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- čistilni material, reprezentanca, drugi splošni material in 

drugi posebni material 
302,12 35,42 

- elektrika, kurjava, voda, odvoz odpadkov, internet, 

poštnina, 
7.730,87 8.183,47 

- gorivo in maziva, registracija, zavarovalne premije za 

motorna vozila 
1.499,02 2.213,57 

- tekoče vzdrţevanje objektov, zavarovanje objektov, 

tekoče vzdrţevanje opreme, vzdrţevanje in košnja parka, 

pokopališča, poljskih poti,  

15.280,38 18.386,98 

- sejnine, nagrade, pogodbeno delo, provizija, drugi 

operativni odhodki 
10.953,76 9.391,24 

- nakup opreme 5.502,25  

- investicijsko vzdrţevanje in obnove 1.939,89 1.470,25 

- projektna dokumentacija, investicijski nadzor  500,00 

SKUPAJ:  43.208,29 40.180,93 
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B .  B I L A N C A  S T A N J A  

 

Krajevna skupnost ima na računu 3.520,78 EUR sredstev na dan 31.12.2017. Sredstva na računu 

bo krajevna skupnost namenila za pokrivanje nastalih obveznosti v naslednjem proračunskem letu.  

 

I. PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI je znašal 158,50 EUR. 

   

II. OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV – 3.172,18 EUR se  v celoti nanašajo na 

kratkoročne obveznosti za prejete račune, ki se nanašajo na mesec december, njihova 

zapadlost (zakonsko določeni plačilni rok 30. dan od prejema) pa je v mesecu januarju 

ali februarju.  

 

III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA 

– predstavlja znesek 3.520,78 EUR.  

 

IV. OBVEZNOSTI DO NEPOSRED. PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 

DRŢAVE – predstavlja 2,03 EUR. Gre za obveznost izkazano do UJP-a na dan 

31.12.2017, ki bo zapadla v naslednjem letu, in sicer za opravljene finančne storitve v 

mesecu novembru in decembru 2017 (obračun stroškov). 

 

V. TERJATVE DO KUPCEV – 211,66 EUR in predstavlja terjatev za najem 

elektrarne. Račun za opravljeno storitev se nanaša na dan 31.12.2017, zapadlost pa je 

v letu 2018.  

 

VI. OSNOVNA SREDSTVA – obračunana je bila amortizacija v višini 8.654,35 EUR in 

je bila knjiţena v breme sklada osnovnih sredstev. Sklad osnovnih sredstev tako na 

dan 31.12.2017 znaša 231.581,79 EUR. Med letom nismo nabavili osnovnih sredstev, 

opreme in drobnega inventarja. 

 

               

V Rakičanu, 23.02.2018 

Matjaţ Durič 

Predsednik sveta KS Rakičan 
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9014 - Krajevna skupnost Veščica 

 

POSLOVNO  POROČILO   KRAJEVNE   SKUPNOSTI   VEŠČICA 

V  OBDOBJU  OD 01.01. DO 31.12.2017 

 

Predpisi, zakonske in druge pravne podlage na podlagi katerih deluje Krajevna skupnost 

Krajevna skupnost Veščica je bila ustanovljena na podlagi Statuta Mestne občine Murska Sobota 

(Uradni list RS, št. 23/2007-UPB in 49/2010) kot oţji del mestne občine. Naloge, organizacija in 

delovanje ter pravni status krajevne skupnosti so določeni z navedenim statutom in posebnim 

odlokom mestne občine.  

Krajevna skupnost Veščica je nastala z ukinitvijo prejšnje Krajevne skupnosti Černelavci, ki je 

zajemala vasi Černelavci, Kupšinci, Polana, Veščica in Pušča. 

Krajevna skupnost je bila ustanovljena z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb 

občanov na območju naselja Veščica. Krajevna skupnost je  del Mestne občine Murska Sobota v 

teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoţenjsko-finančnem in pravnem smislu. 

Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se preteţno nanašajo na prebivalce naselij Veščica, hkrati pa 

sodeluje pri opravljanju javnih zadev v mestni občini. 

Krajevna skupnost Veščica je pravna oseba javnega prava in  nastopa v pravnem prometu v svojem 

imenu in za svoj račun. Krajevna skupnost ima lastno premoţenje, ki ga sestavljajo nepremičnine, 

premičnine, denarna sredstva in pravice. 

Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki 

fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, in s prihodki od premoţenja krajevne skupnosti. 

Na podlagi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov (Ur.l. RS 97/01, 81/2002 in 46/2003) je krajevna skupnost neposredni uporabnik 

občinskega proračuna. 

Po Zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 30/02-1253) in Pravilniku o enotnem kontnem načrtu 

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 

104/10 in 104/11) je krajevna skupnost drugi uporabnik enotnega kontnega načrta. 

Poslovanje krajevne skupnosti je potekalo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 

11/11-uradno prečiščeno besedilo, 101/2013), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 

30/02-1253) in drugimi podzakonskimi predpisi, ki jih morajo upoštevati drugi uporabniki 

proračuna.  

V letu 2017 je krajevna skupnost dosegla prihodke v višini 16.114,17 EUR in odhodke v višini 

18.377,59 EUR. Preseţek odhodkov nad prihodki je tako na dan 31.12.2017 znašal 2.263,42 EUR.               

 

Veljavni plan odhodkov za leto 2017 je znašal 64.918,00 EUR, realizacija pa je bila 18.377,59 

EUR, kar predstavlja 28,31 % realizacijo. Z zastavljenimi cilji za leto 2017 smo v krajevni 

skupnosti zadovoljni, saj smo cilje skoraj v celoti realizirali. 

Krajevna skupnost razpolaga s sredstvi, ki jih dobi iz občinskega proračuna ter s sredstvi, zbranimi 

od občanov za vzdrţevanje pokopališča. 

V letu 2017 je krajevna skupnost namenila največ sredstev za tekoče vzdrţevanje objektov in 

opreme, ki so v njeni lasti.    
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V Veščici, 23.2.2018 

Dezider ŠOOŠ 

  Predsednik sveta KS Veščica 

 

POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV, BILANCI STANJA TER 

PRILOGAM K IZKAZOM KRAJEVNE SKUPNOSTI VEŠČICA ZA  OBDOBJE OD 01.01. 

DO 31.12.2017 

Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske porabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 

60/10, 104/10, 104/2011 in 86/2016) navajamo pojasnila k izkazom poslovanja v letu 2017. 

 

I Z K A Z  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  

 

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere se na 

podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov razvršča tudi krajevna skupnost, priznavajo v skladu z računovodskim načelom 

denarnega toka, to pa po določbi 16. Člena Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo 

prihodke in odhodke v skladu z načelom denarnega toka.  

Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 

izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo.  

 

Razkritje prihodkov v letu 2017: 

    P RI H O DK I  

            Leto 2016                    Leto 2017 

-najemnine za poslovne prostore  156,00 

- drugi prihodki od prodaje 52,00  

-zakupnina za grobove 2.525,00 2.440,00 

- drugi izredni nedavčni prihodki 630,00 1.552,60 

- dotacija občine za tekočo porabo 4.952,00 4.947,96 

- dotacija občine za starejše občane 677,88 760,67 

-dotacija za vzdrţevanje zelenic 1.134,71 1.117,42 

-dotacija občine za prireditve druţbenega 

pomena 

877,25 832,52 

- dotacija občine za vzdrţevanje  objektov 

v KS 

3.502,00 3.502,00 

-dotacija občine za vzdrţ.nekateg.cest 804,20 805,00 

SKUPAJ  15.155,04 16.114,17 
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Planirani odhodki v letu 2017 so znašali 60.174,00 EUR, realizirani pa so bili v višini 16.114,17 

EUR.  

Največji deleţ vseh prihodkov krajevne skupnosti predstavljajo prihodki iz proračuna Mestne 

občine Murska Sobota. Tako smo iz proračuna v letu 2017 dobili sredstva iz naslova  dotacija 

občine za tekočo porabo, dotacija občine za vzdrţevanje objektov v KS, dotacija občine za 

vzdrţevanje zelenih javnih površin, dotacija občine za sprejem starejših občanov, dotacija občine 

za prireditve druţbenega pomena, sredstva za vzdrţevanje nekategoriziranih cest. Skupno smo tako 

iz proračuna Mestne občine prejeli 11.965,57 EUR oziroma 74 %. 

 

ODHODKI: 

 

Razkritje odhodkov v letu 2017 

           Leto 2016         Leto 2017 

- drugi splošni material in storitve, izdatki za 

reprezentanco, pisarniški material 

232,82 106,63 

-drobno orodje in naprave 109,43  

- električna energija, voda, odvoz smeti, 

komunalne storitve 

2.858,85 3.951,36 

- tekoče vzdrţevanje objektov, zavarovalne 

premije, drugi izdatki za tekoče vzdrţevanje 

5.273,03 5.066,71 

- plačila storitev za plačilni promet, sejnine, 

nagrade, drugi operativni odhodki 

4.901,67 4.581,00 

-nakup opreme za tiskanje  199,99 

-rekonstrukcije in adaptacije  2.448,26 

-nakup zemljišč  2.023,64 

-načrti in druga projektna dokumentacija 2.154,85  

S K UP A J  
15.530,65 18.377,59 

 

Iz tabele je razvidna poraba sredstev v letu 2017. Največ sredstev je bilo namenjenih za 

vzdrţevanje vaškega dom, pokopališča in opreme. 

  

Veliko postavko predstavljajo stroški električne energije, porabljena voda, odvoz smeti. V letu 

2017 smo organizirali tudi prireditve kot so: »dan ţena« ter pogostitev starejših občanov. Izvedli 

smo tudi čistilno akcijo. 

 

Izplačane so bile tudi sejnine članom sveta KS in nagrada predsedniku sveta.  
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B .  B I L AN C A S T A NJ A  

 

Krajevna skupnost ima na računu 2.480,58 EUR sredstev na dan 31.12.2017. Sredstva na računu 

bo krajevna skupnost namenila za pokrivanje nastalih obveznosti v naslednjem proračunskem letu.  

 

I. PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI je znašal 2.263,42 EUR. 

  

II. OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV – 1.011,85 EUR se  v celoti se nanašajo na 

kratkoročne obveznosti za prejete račune, ki se nanašajo na mesec december, njihova 

zapadlost (zakonsko določeni plačilni rok 30. dan od prejema) pa je v mesecu januarju ali 

februarju.  

 

III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA – 

predstavlja znesek 2.480,58 EUR. To je stanje denarnih sredstev na računu na dan 

31.12.2017. 

 

IV. OBVEZNOSTI DO NEPOSRED. PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA DRŢAVE – 

predstavlja 1,59 EUR. Gre za obveznost izkazano do UJP-a na dan 31.12.2017, ki bo 

zapadla v naslednjem letu, in sicer za opravljene finančne storitve v novembru in 

decembru 2017 (obračun stroškov). 

 

V. TERJATVE DO KUPCEV – odprtih terjatev do kupcev ima krajevna skupnost 2.050,00 

EUR. Gre za terjatev iz naslova izdanih računov za grobnine. Krajevna skupnost 

dolţnikom letno pošlje opomine. 

 

VI. OSNOVNA SREDSTVA –obračunana amortizacija za leto 2017 znaša 4.425,48 EUR in 

je bila obračunana v breme sklada osnovnih sredstev. Na koncu leta 2017 znaša sklad 

osnovnih sredstev 136.539,95 EUR. V letu 2017 smo nabavili tiskalnik. 

 

 

V Veščici, 23.2.2018 

Dezider ŠOOŠ 

 Predsednik sveta KS Veščica     
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9015 - Krajevna skupnost Satahovci 

 

POSLOVNO  POROČILO   KRAJEVNE   SKUPNOSTI   SATAHOVCI 

V  OBDOBJU  OD 01.01. DO 31.12.2017 

 

Predpisi, zakonske in druge pravne podlage na podlagi katerih deluje Krajevna skupnost 

Krajevna skupnost Satahovci je bila ustanovljena na podlagi Statuta Mestne občine Murska Sobota 

(Uradni list RS, št. 23/2007-UPB in 49/2010) kot oţji del mestne občine. Naloge, organizacija in 

delovanje ter pravni status krajevne skupnosti so določeni z navedenim statutom in posebnim 

odlokom mestne občine.  

Krajevna skupnost Satahovci je do 1.12.2006 delovala v okviru Krajevne skupnosti Krog. S 

spremembo Statuta Mestne občine Murska Sobota je bilo dne 6.7.2006 sprejeto, da sta pravni 

naslednici dosedanje Krajevne skupnosti.  

Krajevna skupnost je bila ustanovljena z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb 

občanov na območju Krajevne skupnosti. 

Krajevna skupnost Satahovci je del Mestne občine Murska Sobota v teritorialnem, funkcionalnem, 

organizacijskem, premoţenjsko-finančnem in pravnem smislu. 

Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se preteţno nanašajo na prebivalce vasi Satahovci, hkrati pa 

sodeluje pri opravljanju javnih zadev v mestni občini. 

Krajevna skupnost Satahovci je pravna oseba javnega prava in  nastopa v pravnem prometu v 

svojem imenu in za svoj račun. Krajevna skupnost ima lastno premoţenje, ki ga sestavljajo 

nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice. 

Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki 

fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve in s prihodki od premoţenja krajevne skupnosti. 

Na podlagi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov (Ur.l. RS 97/01, 81/2002 in 46/2003) je krajevna skupnost neposredni uporabnik 

občinskega proračuna. 

Po Zakonu o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 30/02-1253) in Pravilniku o enotnem kontnem načrtu 

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 

104/10 in 104/11)  je krajevna skupnost drugi uporabnik enotnega kontnega načrta. 

Poslovanje krajevne skupnosti je potekalo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 

11/11-uradno prečiščeno besedilo, 101/2013), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 

30/02-1253) in drugimi podzakonskimi predpisi, ki jih morajo upoštevati drugi uporabniki 

proračuna.  

V letu 2017 je krajevna  skupnost dosegla prihodke v višini 15.971,49 EUR in odhodke v višini 

16.045,62 EUR. Preseţek odhodkov nad prihodki je znašal 74,13 EUR.  

V krajevni skupnosti organiziramo razne akcije in prireditve, kot so: dan ţena, prireditev ob tednu 

za starejše. 

V letu 2017 je krajevna skupnost planirala odhodke v višini 23.072,00 EUR, realizirala pa 

16.045,62 EUR, kar predstavlja 69,55 % realizacijo plana za leto 2017. Največ sredstev smo 

namenili za tekoče vzdrţevanje objektov v lasti krajevne skupnosti.  

 

Satahovci, 23.2.2018                                                                 Marko Ruţič 

                                                                                  Predsednik sveta KS Satahovci 
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POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV, BILANCI STANJA TER 

PRILOGAM K IZKAZOM KRAJEVNE SKUPNOSTI SATAHOVCI ZA  OBDOBJE OD 

01.01. DO 31.12.2017 

Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske porabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 

60/10, 104/10, 104/2011 in 86/2016) navajamo pojasnila k izkazom poslovanja v letu 2017. 

 

I Z K A Z  P R I H O D K O V  I N  O D H O D K O V  

 

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere se na 

podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 

proračunov razvršča tudi krajevna skupnost, priznavajo v skladu z računovodskim načelom 

denarnega toka, to pa po določbi 16. Člena Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo 

prihodke in odhodke v skladu z načelom denarnega toka.  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 

izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo.  

 

PRIHODKI: 

               Leto 2016                Leto 2017 

- prihodki od najemnin za poslovne prostore, 

zakupnine za grobove 

2.499,26 2.034,65 

-drugi izredni nedavčni prihodki 509,06 1.355,69 

- dotacija občine za vzdrţevanje objektov v 

KS 

4.984,00 4.984,00 

- dotacija občine za tekoče poslovanje  5.020,00 5.025,00 

- dotacija občine za starejše občane 473,80 389,16 

-dotacija občine za prireditve druţbenega 

pomena 

720,28 756,93 

- dotacija občine za vzdrţevanje parkov in 

zelenic 

842,82 350,06 

-dotacija občine za vzdrţevanje 

nekategoriziranih cest 

1.050,01 1.076,00 

SKUPAJ 16.099,23 15.971,49 

 

Planirani prihodki v letu 2017 so znašali 16.517,00 EUR, realizirani pa so bili v višini 15.971,49 

EUR (96,70 %). 

Največji deleţ prihodkov (12.581,15 EUR oziroma 78 %) pridobi krajevna skupnost iz proračuna 

Mestne občine Murska Sobota, in sicer iz: dotacije za tekoče poslovanje, dotacije za vzdrţevanje 
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objektov v KS, dotacija za starejše občane, dotacija za vzdrţevanje zelenic, dotacija občine za 

prireditve druţbenega pomena ter iz dotacije za vzdrţevanje nekategoriziranih cest.  

 

Nekaj sredstev pridobimo tudi iz naslova najemnin za oddajo prostorov v vaškem domu ter iz 

zakupnin za grobove.  

 

ODHODKI: 

            Leto 2016                  Leto 2017 

 

 

Največ sredstev smo namenili za tekoče vzdrţevanje objektov in opreme v lasti krajevne skupnosti.  

 

V letu 2017 so bile izplačane tudi sejnine za člane sveta KS in nagrada za predsednika sveta 

krajevne skupnosti. 

 

B I L A N C A  S T A N J A  

 

Krajevna skupnost ima na računu 6.481,08 EUR sredstev na dan 31.12.2017. Sredstva na računu 

bo krajevna skupnost namenila za pokrivanje nastalih obveznosti v naslednjem proračunskem letu.  

 

I.  PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  je znašal 74,13  EUR.  

 

II. OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV – 3.494,04 EUR se  v celoti se nanašajo na 

kratkoročne obveznosti za prejete račune, ki se nanašajo na mesec december, njihova 

zapadlost (zakonsko določeni plačilni rok 30. dan od prejema) pa je v mesecu januarju 

ali februarju.  

 

III. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA 

– predstavlja znesek 6.481,08 EUR. To je stanje denarnih sredstev na računu na dan 

31.12.2017. 

- pisarniški material,čistilni material, 

reprezentanca, drugi splošni material 

272,83 256,62 

- elektrika, kurjava, voda, odvoz odpadkov, 

telefon, poštnina 

4.715,18 5.189,21 

- gorivo in maziva za prevozna sredstva 170,89 129,85 

- tekoče vzdrţevanje posl. objektov, 

zavarovanje in druge opreme 

4.800,11 5.088,72 

- sejnine, nagrade, plačila organizacijam, plač. 

bančnih storitev, drugi operativni odhodki 

4.596,98 4.376,50 

-nakup druge opreme 333,53 1.004,72 

SKUPAJ:  14.889,52 16.045,62 
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IV. OBVEZNOSTI DO NEPOSRED. PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 

DRŢAVE – predstavlja 1,91 EUR. Gre za obveznost izkazano do UJP-a na dan 

31.12.2017, ki bo zapadla v naslednjem letu, in sicer za opravljene finančne storitve v 

novembru in decembru 2017 (obračun stroškov). 

 

V. TERJATVE DO KUPCEV –1.136,94 EUR se nanašajo na terjatve za  najemnino 

grobnih prostorov in terjatve za najem dvorane. Dolţnikom letno pošljemo opomine. 

 

VI. OSNOVNA SREDSTVA -  obračunana je bila amortizacija v znesku 2.997,90 EUR 

v breme sklada osnovnih sredstev. Sklad osnovnih sredstev znaša na dan 31.12.2017 

56.840,55 EUR. V letu 2017 smo nabavili več funkcijsko lasersko barvno napravo, 

otroško igralo, mikrofon in mešalno mizo. 

 

 

V Satahovcih, 23.2.2018         

                                                                                                     Marko Ruţič 

     Predsednik sveta KS Satahovci 
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C - Račun financiranja 

4000 - Občinska uprava  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolţevanje 

22011001 - Odplačila kreditov poslovnim bankam 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so porabljena za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah 

skladno z amortizacijskimi načrti. 

22011002 - Odplačila kreditov javnim skladom 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so porabljena za odplačilo glavnic dveh dolgoročnih kreditov najetih pri  Javnem skladu 

RS za regionalni razvoj (za prenovo kinodvorane v večnamensko dvorano in izvedbo kogeneracije 

v kotlovnici daljinskega ogrevanja na Lendavski ulici v Murski Soboti). 

22011101 - Odplačila kreditov javnim skladom - SOIC 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so porabljena za odplačilo glavnic dveh dolgoročnih kreditov  najetih pri Javnemu skladu 

RS za regionalni razvoj za namen komunalnega urejanja SOIC. 

 

 

 

 


