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1. UVOD 

 

Zaključni račun proračuna občine je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in 

realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo proračunsko 

leto. Občine so ga dolţne pripraviti po zaključku proračunskega leta, ki je enako koledarskemu. 

Pri tem morajo upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu s predpisi s 

področja javnih financ.  

 

Pravne podlage predpisujejo naslednji zakoni ter podzakonski akti: 

 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 

110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09),  

- Navodilo o pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07),  

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09),  

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),  

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08),  

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09),  

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 

računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),  

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09),  

- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja preseţka 

upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega 

zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07 in 81/09) in  

- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 

zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).  

 

Zakona o javnih financah predpisuje vsebino in roke za pripravo zaključnega računa. Zakona o 

računovodstvu in Navodilo o pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter 

metodologija za pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 

uporabnikov proračuna, pa nalagata poslovno poročilo kot del zaključnega računa. 

 

 

 

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO 

PODROČJE  MESTNE OBČINE 

 

Na osnovi Zakona o lokalni samoupravi ter Statuta mestne občine Murska Sobota opravlja 

mestna občina samostojno lokalne zadeve javnega prava, zlasti pa: 

- Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena. 

- Načrtuje prostorski razvoj in v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v 

prostor in graditve objektov. 

- Upravlja občinsko premoţenje. 

- Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s 

področja gostinstva, turizma in kmetijstva. 
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- Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada 

stanovanj. 

- V okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne sluţbe. 

- Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraţevalno in zdravstveno dejavnost. 

- Pospešuje sluţbe socialnega varstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in 

druţine, skrbi za socialno ogroţene, invalide ter ostarele. 

- Pospešuje raziskovalno, informacijsko, dokumentacijsko, kulturno in društveno dejavnost, 

razvoj športa in rekreacije, zagotavlja splošno izobraţevalno knjiţnično dejavnost, ter skrbi 

za kulturno dediščino na svojem območju. 

- Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 

odpadkov ter druge dejavnosti s področja varstva okolja.  

- Upravlja, gradi in vzdrţuje občinske ceste in druge javne prometne površine, površine za 

pešce in kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča, javne parkirne prostore, 

parke, trge in druge javne površine, ter ureja promet v občini. 

- Skrbi za poţarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč. 

- Ureja javni red v občini in opravlja naloge občinskega redarstva. 

- Ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 

 

 

3. DOLGOROČNI,  SREDNJEROČNI IN OPERATIVNI CILJI 

 

Dolgoročne cilje ima mestna občina zastavljene v okviru Vizije razvoja Mestne občine Murska 

Sobota do leta 2020, ki jo je mestni svet sprejel dne 23.12.2013. 

 

Z vsakoletnim sprejemom proračuna ima mestna občina postavljene operativne cilje za tekoče 

leto. V načrtu razvojnih programov kot sestavnim delom proračuna, pa ima mestna občina 

opredeljene srednjeročne operativne cilje za obdobje naslednjih treh let po posameznih 

področjih. V letu 2017 je bilo tako planirano za obdobje 2017 do 2020.  

 

Iz navedenih dokumentov izhajajo cilji, ki jih je mestna občina s operativnimi aktivnostmi ţelela 

doseči in sicer: 

 

° Z izvajanjem izvirnih nalog oziroma zakonsko predpisanih lokalnih zadev javnega   

    pomena dosledno izvrševati z zakoni prenesene obveznosti iz drţave. 

° Z urejanjem komunalne infrastrukture izboljšati in varovati čistočo okolja. 

° Z opremljanjem in usposabljanjem enot civilne zaščite ter gasilskih društev zagotoviti  

    njihovo uspešno delovanje v primeru naravnih in drugih nesreč. 

° Z izgradnjo oziroma rekonstrukcijami vodovodnega sistema zagotoviti neoporečno 

    pitno vodo.  

° Z posodobitvijo cestnega omreţja s poudarkom na modernizaciji kriţišč (kroţišča), ter  

    pripravo dokumentacij za gradnje obvoznic mesta, izboljšati cestno prometno varnost  

    udeleţencem v prometu. 

° Z izgradnjo mreţe kolesarskih stez v mestu in primestnih naseljih izboljšati varnost  

   kolesarjev v prometu. 

° S komunalnim urejanjem zazidalnih območij zlasti potencialnih obrtno industrijskih  

   con ustvariti pogoje za gospodarski razvoj.  

° Z urejanjem urbanega razvoja primestnih naselij ustvariti enake pogoje bivanja v celotni  

    mestni občini. 

° Z zagotavljanjem in urejanje območij za odlaganje odpadkov, ločevalnim zbiranjem   

   odpadkov ter urejanjem ekoloških otokov zmanjševati onesnaţenost okolja. 
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° S spodbujanjem učinkovite rabe obnovljivih virov energije predvsem prijaznejše okolju, 

      prispevati k manjši porabi energije. 

° Z urejanjem mestnega jedra spodbujati druţabnost občanov. 

° Z urejanjem turistično atraktivnih objektov razvijati turistično panogo. 

° Z urejanjem osnovnošolskih objektov ustvarjati čim boljše pogoje za izobraţevanje. 

° Z izgradnjo oziroma adaptacija objektov socialnega in zdravstvenega varstva občanom  

    zagotoviti kvalitetne pogoje zdravstva ter socialne varnosti. 

° Z izvajanjem stanovanjske politike preko Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 

    Murska Sobota z gradnjo in obnovo stanovanjskih objektov, nuditi občanom moţnost 

    bivanja, še posebej socialno niţji kategoriji. 

° Z gradnjo, obnovami in vzdrţevanji športnih objektov ter otroških igrišč zagotoviti  

    občanom predvsem mladim, moţnost tovrstnega aktivnega udejstvovanja. 

° Z gradnjo in vzdrţevanjem objektov kulturnega značaja (pokrajinska in študijska  

    knjiţnica, muzej, gledališče Park, galerija) občanom omogočati izvedbe in spremljanje  

    kulturnih dogajanj. 

 

 

 

4. LETNI CILJI 

 

Letni cilji mestne občine izhajajo iz sprejetega proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto 

2017 in sicer: 

 

- Politični sistem: 

° Zagotavljanje sredstev za delovanje občinskega sveta, političnih strank in ţupana.  

 

- Ekonomska in fiskalna administracija: 

° Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov plačilnega prometa.  

 

- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve: 

° Zagotavljanje sredstev za obveščanje domače in tuje javnosti (uradne objave občinskih  

   predpisov, spletne strani občine). 

° Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov izvedbe protokolarnih dogodkov. 

° Zagotavljanje sredstev za upravljanje z občinskim premoţenjem v mestu in primestnih 

    naseljih.  

 

- Znanost in tehnološki razvoj: 

° Zagotavljanje sredstev za znanost in tehnološki razvoj s sofinanciranjem programov  

    tehnične kulture.  

° Zagotavljanje sredstev za mlade raziskovalce. 

 

-     Lokalna samouprava: 
° Zagotavljanje sredstev za delovanje mestne uprave glede izvajanje izvirnih nalog,  

    oziroma zakonsko predpisanih lokalnih zadev javnega pomena. 

° Zagotavljanje sredstev za delovanje občinske redarske sluţbe. 

 

-     Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih: 
° Zagotavljanje sredstev za funkcioniranje sistema za zaščito reševanje in pomoč. 

° Zagotavljanje sredstev za funkcioniranje gasilskih društev ter investicijska sredstva za 

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

-     Trg dela in delovni pogoji: 
° Sofinanciranje javnih del namenjenih urejanju javnih zadev v dobrodelnih organizacijah  

    in krajevnih skupnostih, ter ob tem prizadevanje za povečano zaposlenost občanov. 

° Spodbujanje zaposlovanja mladih s sofinanciranjem BTC Campusa – programa  

   dodatnega podjetniškega izobraţevanja za mlade do 30 leta starosti. 

 

- Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo: 

° Zagotavljanje sredstev za varstvo ţivali v okviru azila za zapuščene ţivali. 

° Urejanje gozdnih cest. 

 

- Pridobivanje in distribucija energetskih surovin: 

° Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje delovanja energetske pisarne ter izvedbe  

  nalivnega preizkusa na obstoječih vrtinah za morebitno izkoriščanje tople vode preko  

  daljinskega ogrevanja. 

 

- Cestni promet in komunalna infrastruktura: 

° Upravljanje in tekoče vzdrţevanje lokalnih cest, mestnih ulic ter drugih javnih poti in  

   ne kategoriziranih cest. 

° Sanacije posedanj po ureditvi plinifikacije in kanalizacijskih omreţij ter manjše 

   preplastitve z zalivanjem mreţastih razpok. 

° Preplastitev LC M.Sobota – Krog (Kroška ulica). 

° Ureditev lokalne ceste Nemčavci Markišavci, Polana. 

° Sofinanciranje izvedbe kroţišča na Lendavski ulici v M.Soboti. 

° Delna preplastitev Ulice Štefana Kuzmiča. 

° Preplastitev JP v naselju Krog. 

° Delna preplastitev JP v Bakovcih. 

° Ureditev pločnika na ulici Joţeta Benka v Murski Soboti. 

° Izvedba pločnika ob LC 269111 pri OŠ Krog 

° Preplastitev cestišča ulice Ivana Regenta v M.Soboti. 

° Nadaljnje urejanje modrih cen in prometnega reţima. 

° Urejanje kolesarskih povezav 1. Faza – CTN. 

° Odprava arhitektonskih ovir za invalide. 

° Nadaljevanje prenove javne razsvetljave v Mestni občini Murska Sobota. 

° Dokončanje izdelave Celostne prometne strategije MOMS. 

 

- Gospodarstvo: 

° Vrata v Pomurje – regijski promocijski center. 

 

- Varovanje okolja in ravnanje z odpadki: 

° Sofinanciranje izgradnje regijskega zbirnega centra za odpadke CERO v Puconcih.  

° Urejanje kanalizacijskega omreţja na Pušči III. faza. 

° Vzdrţevanje in obnova mešanega in meteornega sistema kanalizacije. 

° Sanacija severnega kolektorja 2. faza. 

° Priprava energetske zasnove občine.  

° Izvajanje brezplačnega javnega mestnega prometa – avtobus Sobočanec. 

° Spodbujanje kolesarjenja po mestu- projekt Soboški biciklin (izposoja koles).  

° Prenova mestnega središča 1. faza - CTN. 

° Postavitev treh polnilnic za električna vozila. 

° Vzdrţevanje objektov in naprav za urejanje voda. 
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- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost: 

° Prostorsko načrtovanje v MOMS. 

° Sofinanciranje projekta Pomurski vodovod- sistem B. 

° Ureditev vodovodnega omreţja v naselju Bakovci. 

° Rekonstrukcija vozlišč na vodovodnem omreţju. 

° Obnova hidrantnega omreţja. 

° Prestavitev vodovoda na Bakovski cesti – ob kroţišču na Juţni obvoznici. 

° Nadaljevanje urejanja pokopališč in poslovilnih objektov v KS.  

° Dokončanje ureditve platoja na mestnem pokopališču v M.Soboti. 

° Urejanje javnih zelenih površin in parkov v Murski Soboti in primestnih naseljih.  

° Vzdrţevanje otroških igrišč ter drugih objektov za rekreacijo (letno kopališče). 

° Zagotavljanje sredstev za delovanje Javnega stanovanjskega sklada MOMS. 

° Dokup in postavitev razširjene praznične razsvetljave. 

° Komunalno urejanje območja za potrebe vrtičkov v Murski Soboti. 

° Nakupi zemljišč kot predpogoj za izvajanje različnih investicijskih projektov. 

 

- Zdravstveno varstvo: 

° Zagotavljanje sredstev za osnovno zdravstveno varstvo občanov brez lastnih virov. 

 ° Zagotavljanje sredstev za izvedbo preventivnih programov v zdravstvu. 

 

- Kultura, šport in nevladne organizacije: 

      ° Zagotavljanje sredstev za delovanje kulturnih ustanov (PIŠK, Pokrajinski muzej,  

         Galerija, ZKTŠ, ljubiteljska društva). 

° Zagotavljanje sredstev za nakup knjig v PIŠK. 

      ° Zagotavljanje materialnih stroškov za delovanje Gledališča Park. 

      ° Zagotavljanje sredstev za delovanje športnih društev, športne zveze (letni prog.športa).        

° Dokončanje urejanja nogometnega igrišča na Pušči. 

° Urejanje športno rekreacijskega centra v Polani. 

° Zamenjava umetne trave na pomoţnem igrišču stadiona Fazanerija v M.Soboti. 

° Odkup dela teniške hale v M.Soboti. 

° Postavitev spominskih obeleţij in kipov. 

      ° Sofinanciranje delovanja MIKK. 

 

- Izobraževanje: 

      ° Zagotavljanje sredstev za delovanje in investicijsko vzdrţevanje vrtcev v mestni občini. 

° Energetska sanacija OŠ III., OŠ IV. in OŠ Bakovci. 

      ° Zagotavljanje sredstev za nadstandardne programe osnovnih šol, ter delovanje  

         glasbene šole. 

      ° Zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrţevanje osnovnih šol.  

      ° Regresiranje prevozov otrok v osnovne šole. 

      ° Štipendiranje deficitarnih poklicev v mestni občini. 

      ° Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze ter RIS Dvorec Rakičan. 

 

- Socialno varstvo:           

° Zagotavljanje sredstev za programe socialnega varstva občanov (financiranje druţinskih 

   pomočnikov, varstva starejših občanov v domovih in bivanja invalidov v zavodih,  

   subvencioniranje najemnin socialno ogroţenih, enkratne denarne pomoči).  

° Denarne pomoči ob rojstvu otroka. 

° Sofinanciranje šolskih potrebščin prvošolčkov. 

° Zagotavljanje sredstev za delovanje Hiše sadeţi druţbe, Zavetišča za brezdomce- 

   Društva Mozaik ter Centru za pomoč občanom – Karitas (javna kuhinja). 
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5. OCENA USPEHA IN DOSEGANJE CILJEV 

 

Po zaključnem računu mestne občine za leto 2017 so realizirani naslednji prejemki in izdatki: 
 

- Prejemki       18.168.131,24 EUR 

- Izdatki       16.398.282,22 EUR 

- Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih               1.769.849,02 EUR 

 

Ker je bilo ob koncu let 2016 (na dan 31.12.2016) stanje na računih 485.742,07 EUR je tako 

novo stanje na računih na dan 31.12.2017  2.255.591,09 EUR. 

 

Pozitivno stanje na računih, kot posledica večjih realiziranih prejemkov od izdatkov, je nastalo v 

zadnjih dveh mesecih proračunskega leta. Kupnina za prodajo zemljišča v SOIC firmi Medicop v 

višini 300.630 EUR je realizirana 10.11.2017, dolgoročni kredit v višini 1.500.000 EUR pa je 

črpan  dne 22.12.2017. Prav tako je prejeti davek od loto dobitka 250.000 EUR »hranjen« za 

namen obnove letnega  kopališča Murska Sobota v letu 2018. Najeti kredit je namenjen 

zagotavljanju lastne udeleţbe pri projektih, ki bodo sofinancirani iz sredstev EU in drţavnega 

proračuna (iz operacije Celostnih teritorialnih naloţb). Izvedba dveh projektov (Vrata v Pomurje 

in Ureditev mestnega središča 1.faza) se je začela ţe v letu 2017 in bo v največji meri bremenila 

proračun leta 2018, ko bosta tudi zaključena. 

 

PREJEMKI:  
 

Skupno znašajo 18.168.131,24 EUR in so razvidni iz naslednje tabele: 

           v EUR 

Konto Naziv Veljavni 

proračun 2017 

Realizacija 2017 Indeks 

70-74 Bilanca prihodkov in odhodkov 16.687.567,00 16.545.185,53 99,15 

75 Račun finančnih terjatev in naloţb 227.600,00 6.126,71 2,70 

50 Račun financiranja 1.616.819,00 1.616.819,00 100,00 

 SKUPAJ PREJEMKI 18.531.986,00 18.168.131,24 98,04 

 

Prejemki so realizirani v skladu s zastavljenim planom razen kapitalskih prihodkov, kjer pa je ob 

izkazani realizaciji ţe podpisana pogodba o prodaji še ene parcele v SOIC firmi Pomurski 

avtocenter za 242.000 EUR. Finančna realizacija te prodaje bo v skladu s določili pogodbe v 

začetku januarja 2018.  

 

IZDATKI: 
 

Skupni izdatki znašajo 16.398.282,22 EUR in so razvidni iz naslednje tabele: 

                     v EUR 

Konto Naziv Veljavni 

proračun 2017 

Realizacija 2017 Indeks 

40-43 Bilanca prihodkov in odhodkov 18.322.428,00 15.719.122,02 85,80 

44 Račun finančnih terjatev in naloţb 7.000,00 0,00 0,00 

55 Račun financiranja 688.300,00 679.160,20 98,68 

 SKUPAJ IZDATKI 19.017.728,00 16.398.282,22 86,23 

 

Izdatki so realizirani v manjšem obsegu kot prejemki zaradi vzrokov navedenih v tretjem 

odstavku te točke. Razpoloţljivo stanje na računih bo tako na razpolago za zagotavljanje lastne 

udeleţbe pri investicijah, ki so v letu 2017 ţe začete oziroma investicijah, ki se bodo začele 

izvajati v letu 2018. 
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6. OPIS NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU 

PROGRAMA 

 

V sprejetem proračunu je bila planirana izvedba večjega dela projektov na podlagi sofinanciranj 

iz operacij celostnih teritorialnih naloţb (Vrata v Pomurje, Prenova mestnega središča 1.faza,…). 

Ker je bil prvi poziv ZMOS za predloţitev vlog za sofinanciranje objavljen šele 26. maja 2017, 

je bilo nujno prilagoditi dinamiko izvajanja teh projektov temu pozivu.  

 

Sam postopek odobritve sofinanciranja iz CTN drţavnih in EU sredstev predvideva tri stopnje 

pregledov in potrditev pred dokončno odobritvijo sofinanciranja. Prijavljeni projekti MOMS so 

bili na prvi stopnji potrjeni do konca meseca avgusta, na drugi stopnji pa pregledi s strani 

Ministrstva za okolje in prostor do izteka leta še niso bili zaključeni. Ker je za projekt Vrata v 

Pomurje bilo odobreno še sofinanciranje iz Pomurskega zakona (polovico odobrenih sredstev 

500.000 EUR je bilo potrebno črpati v letu 2017),  je bilo nujno pripraviti rebalans proračuna, ter 

planirati izvajanje teh projektov skladno s novimi dejstvi.  

 

Javni razpis za izvedbo del zahteva zaključeno finančno konstrukcijo projekta. Ker pa 

sofinanciranje iz CTN še ni bilo potrjeno, je bilo potrebno začasno planirati celoten projekt z 

lastnimi sredstvi, kar smo lahko zagotovili z planiranjem najema dolgoročnega kredita 

(1.500.000 EUR). Ta bi bil sicer nujen najpozneje v prvem tromesečju leta 2018 za zagotavljanje 

lastne udeleţbe pri teh projektih, saj je sofinanciranje moţno le do višine 80 % upravičenih 

stroškov.  

 

Na tako zastavljenem novem planu - rebalansu je bil zato v letu 2017 projekt Vrata v Pomurje  

izveden v bistveno manjšem obsegu kot je bilo planirano v prvotno sprejetem proračunu. So pa 

uspešno črpana sredstva iz Pomurskega zakona, najeti kredit (neposredno pred iztekom leta) pa 

je ostal na razpolago kot prenesena sredstva v leto 2018, ko bodo ta nujno potrebna za 

zagotavljanje lastne udeleţbe pri nadaljnji izvedbi, oziroma dokončanju projektov sofinanciranih 

iz sredstev CTN. 

 

 

 

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI 

    S PRETEKLIMI LETI 

 

Čeprav so bile občine v letu 2017 po treh letih zmanjševanja povprečnine prvič deleţne 

minimalnega povečanja le-te na 533,50 EUR, prejeti prihodek, ki temelji na tej povprečnini 

nikakor ni »odtehtal« nastalega izpada v preteklih treh letih, ko so se zakonsko naloţene 

obveznosti povečevale, vir za financiranje pa zaradi zniţevanja povprečnine zmanjševal. 

 

S tem so bile občine pa tudi MOMS postavljene pred dejstvo ali zmanjševati transfere na 

področju sociale, izobraţevanja, kulture, športa,… ali začasno trošiti sredstva, ki bi sicer bila 

namenjena investicijam. 

 

Splošna ocena izvajanja se bistveno ne razlikuje od ocene v preteklih dveh letih, saj je MOMS 

tudi v letu 2017 nivo financiranja zakonsko naloţenih obveznosti ohranila na visokem nivoju. 

Še posebej na področju sociale, šolstva in zdravstva z doslednim zagotavljanjem tekočih 

transferjev upravičencem. Ta del proračuna je tako kot v preteklosti popolnoma izveden, ne 

glede na zmanjšane finančne moţnosti, ki jih je drţava povzročila z zniţanjem povprečnine v 

letih 2013, 2014 in še posebej 2015. 
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V investicijskem delu proračuna so zastavljeni cilji prav tako doseţeni, razen v primeru izvajanja 

projektov sofinanciranih iz sredstev CTN, kar je podrobneje pojasnjeno ţe v prejšnji točki 6.  

 

 

 

     8.  OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 

 

Mestna občina ima organizirano skupno notranjo revizijo za več proračunskih uporabnikov 

(MOMS, Vrtec Murska Sobota in Razvojni center Murska Sobota, krajevne skupnosti in mestne 

četrti). Na sistematiziranem delovnem mestu notranjega revizorja je bila zaposlena ena javna 

usluţbenka, ki je v skladu s svojim letnim programom revizij opravila pri različnih proračunskih 

uporabnikih šest rednih revizij od tega dve v različnih krajevnih skupnostih. Po opravljenih 

revizijah so na podlagi ugotovitev in priporočil sprejeti ustrezni ukrepi in v večini primerov 

ugotovljene nepravilnosti ţe odpravljene. Nekatere pa so še v fazi odpravljanja, saj so bile v teh 

primerih revizije zaključene neposredno pred iztekom proračunskega leta.  

 

Člani nadzornega odbora so si v letnem programu dela zastavili trinajst pregledov na različnih 

področjih poslovanja mestne občine na osnovi Zaključnega računa proračuna Mestne občine 

Murska Sobota za leto 2016. Do izteka leta 2017 so končali šest pregledov, sedem pa jih še 

poteka in bodo končani predvidoma do meseca aprila 2018, ko bodo sprejemali novi program 

dela. 

 

 

 

      9.  POJASNILA NEDOSEŽENIH ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

Izvajanje tekočega dela proračuna je v letu 2017 potekalo v skladu s predvidenim planom, so pa 

bile nujne določene prilagoditve v investicijskem delu proračuna. 

 

Kot je ţe navedeno v točki 6, je imel na sprejete cilje planirane v proračunu za leto 2017 največji 

vpliv dokaj pozen prvi poziv za sofinanciranje projektov iz sredstev Celostnih teritorialnih 

naloţb. Skromnejši izvedbi investicij so prispevali še dolgotrajni postopki pregledov prijavljenih 

projektov (tri faze), kar je dodatno pomaknilo dokončanje le-teh v leto 2018. 

 

 

 

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA GOSPODARSTVO, SOCIALNO 

DEJAVNOST, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN PROSTOR 

 

 

MOMS je tudi v letu 2017 s pravočasnim ter doslednim financiranjem tekočih odhodkov ter še 

posebej tekočih transferjev na vseh področjih druţbenega ţivljenja (sociala, izobraţevanje, 

zdravstvo, kultura, šport) blaţila in reševala mnoge teţave občanov predvsem tistih z nizkim 

standardom in s tem izvrševala svojo osnovno funkcijo. 

 

Z investicijskimi vlaganji je gospodarskim subjektom omogočena določena količina dela in 

storitev, z sofinanciranjem javnih del pri različnih javnih subjektih in društvih, pa skupno 91 

osebam začasna zaposlitev.  
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Izvedena investicijska vlaganja v kanalizacijsko in vodovodno omreţje nedvomno prispevajo k 

varstvu okolja,  začetek izvedbe projekta Vrata v Pomurje pa uresničevanje zamisli o 

pospešenemu razvoju turizma v mestni občini in regiji nasploh.  

 

Tekoča vzdrţevanja ter še posebej investicije v cestno infrastrukturo omogočajo na eni strani 

večjo pretočnost prometa in hkrati večjo varnost vseh udeleţencev v prometu. 

 

Z  nadaljnjimi vlaganji v različne objekte po krajevnih skupnostih (vaški domovi, športno 

rekreacijski centri, otroška igrišča, tudi poslovilni objekti na pokopališčih), se pa permanentno 

izboljšujejo pogoji za delovanje društev, oziroma omogočajo kvalitetnejša druţbena dogajanja 

tudi v primestnih naseljih. 

 

 

  

Murska Sobota, 28.02.2018       dr. Aleksander JEVŠEK 

                       Ţ   U   P   A   N 


