Obrazložitev proračunskih postavk
A - Bilanca odhodkov
1000 - Občinski svet
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
01011000 - Stroški svetnikov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so načrtovana za reprezentanco, dnevnice za službena potovanja doma in v tujini, nastanitve, ter
izdatke za strokovna izobraževanja svetnikov.

01011001 - Stroški sej mestnega sveta in odborov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana sredstva predstavljajo stroške sejnin mestnih svetnikov, stroške sejnin za člane delovnih teles
mestnega sveta ( odborov in komisij ) ter materialne stroške. Načrtovana je izvedba osmih rednih sej
mestnega sveta in temu ustrezno število sej delovnih teles mestnega sveta. Višina sejnin je določena v
Pravilniku o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Mestni občini
Murska Sobota.

01011002 - Financiranje političnih strank
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Financiranje političnih strank je urejeno v 26. člen Zakona o financiranju političnih strank. Sredstev
namenjenih za financiranje političnih strank so načrtovana na ravni lanskega leta in ne smejo presegati 0,6%
sredstev, ki jih ima občina zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerim zagotovi
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno leto.

01011003 - Sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih članov Mestnega sveta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih članov mestnega
sveta. Načrtovana so na ravni lanskega leta, porabijo pa se lahko izključno za njihovo delovanje ter za
namen, ki je določen v Pravilniku o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Mestnega
sveta Mestne občine Murska Sobota.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01012001 - Materialni stroški in storitve volitev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavki so načrtovana sredstva za material, tiskarske storitve, poštnine, najemnine,
sejnine in povračila stroškov za delo volilne komisije in volilnih odborov za lokalne volitve 2022. V tem letu
so še volitve v državni zbor in predsedniške volitve, kjer bo MOMS zagotovila plakatna mesta, namenjena
plakatiranju med volilno kampanjo.
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2000 - Nadzorni odbor
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 - Fiskalni nadzor
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora
02032100 - Dejavnost nadzornega odbora
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za delo Nadzornega odbora. Zagotavljajo se sredstva za
sejnine in nagrade za izvedene nadzore, ter sredstva za strokovno izobraževanje, v skladu s programom dela,
ki ga sprejme nadzorni odbor. Višino sejnin in nagrade članom za opravljene nadzore določa Pravilnik o
določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Mestni občini Murska
Sobota.

3000 – Župan
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov
01013000 - Plače in drugi izdatki za funkcionarje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana so sredstva za plačo župana, dodatki iz naslova plače, regres za letni dopust ter povračila stroškov
prehrane in prevoza.

01013001 - Prispevki delodajalcev za funkcionarje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirani so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje,
prispevek za zaposlovanje in starševsko varstvo.

01013003 - Stroški za službena potovanja – funkcionarji
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so načrtovana sredstva za službena potovanja župana in podžupana.

01013004 - Delovanje neprofesionalnih funkcionarjev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za plačilo opravljanja funkcije enega podžupana, višina
plačila je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in je odvisna tudi od obsega pooblastil.
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana, vključuje tudi udeležbo na sejah mestnega sveta in sejah delovnih
teles ter udeležbo na sejah drugih organov občine.
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01013005 - Materialni stroški in storitve
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana so sredstva za materialne stroške.

01013006 - Prispevki za kolektivno zavarovanje zaposlenih funkcionarjev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana je premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

01013007 – Financiranje druge javne porabe
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so načrtovana sredstva, ki jih ima župan na razpolago za dotacije oz. finančno pomoč
društvom ali posameznikom za izredne dogodke (na podlagi posredovanih prošenj).

4001 – Kabinet župana
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin
03022000 - Mednarodno sodelovanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenjajo za aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja ter sodelovanja s partnerskimi
mesti (prevozi, stroški povezani z izvedbo projektov izmenjave mladih in različnih društev (športnih,
kulturnih) s partnerskimi mesti.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0401 - Kadrovska uprava
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev
04011000 - Občinske nagrade
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana na osnovi Odloka o priznanjih Mestne občine Murska Sobota in predstavljajo denarno
nagrado ob občinskem prazniku, ki znaša 1.500,00 EUR.

0403 - Druge skupne administrativne službe
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
04031001 - Spletne strani občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za gostovanje ter sprotne posodobitve občinske spletne strani.
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04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04032005 – Izvedba protokolarnih dogodkov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za organizacijo in izvedbo občinskih proslav (občinski praznik, kulturni praznik, dan
upora proti okupatorju, dan državnosti, spominski dan MOMS, dan reformacije, dan samostojnosti in
enotnosti) ter drugih protokolarnih dogodkov občine (podelitev priznanj naj prostovoljcem, spominska
slovesnost na dan zmage, sprejem odličnjakov in zlatih maturantov, komemoracija pred dnevom spomina na
mrtve, sprejemi za uspešne posameznike na različnih področjih, obiski tujih predstavnikov, veleposlanikov,
podjetnikov).
Sredstva so predvidena tudi za nabavo protokolarnih daril, pogostitve po občinskih prireditvah, poslovna
kosila in večerje. Pod druge operativne odhodke štejejo: cvetlični aranžmaji na občinskih prireditvah, šopki
ob različnih priložnostih, venci za položitev ob spominskih obeležjih, venci, osmrtnice v javnih glasilih in
sožalnice, izdelava plaket in priznanj ob različnih priložnostih (kulturne nagrade, občinske nagrade,
priznanja ob okroglih obletnicah društev, podjetij…), fotografiranje občinskih proslav in prireditev, tiskanje
vabil za občinske prireditve, nabava zastav, uokvirjanje prejetih priznanj in drugi stroški povezani z
delovanjem službe za protokol.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in
lokalne ravni
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06012000 - Skupnost občin Slovenije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so načrtovana za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije - SOS, ki je določena na število
prebivalcev občine članice.

06012001 – Združenje mestnih občin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so načrtovana za plačilo članarine za Združenje mestnih občin Slovenije – ZMOS. Članice ZMOS
dodatno pokrivajo tudi članarino v Slovenskem poslovnem in raziskovalnem združenju v Bruslju (SBRA),
razdelitev je prav tako na število prebivalcev.

06039001 - Administracija občinske uprave
06031012 - Komunikacijska orodja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Največji delež te postavke zajemajo stroški obveščanja javnosti o vseh pomembnejših aktivnostih mestnega
sveta, občinske uprave in župana preko lokalnih medijev ter drugi stroški povezani z oglaševanjem v
medijih. Stroški na tej postavki so načrtovani predvsem na podlagi letnih pogodb o sodelovanju z lokalnimi
mediji, v katerih je predvideno obveščanje javnosti (zakupljene mesečne oddaje) o vseh pomembnejših
aktivnostih občinske uprave.
Prav tako so sredstva namenjena za podporo občinske uprave pri pripravi različnih komunikacijskih orodij
ter informativnega in promocijskega gradiva (snemanje dogodkov, grafično-vizualne predstavitve) za
obveščanje o delovanju in aktivnostih Mestne občine Murska Sobota.
Zajeti so tudi stroški dnevnega spremljanja medijev o delu Mestne občine Murska Sobota (kliping) na
področju Slovenije.
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
18034000 - Izdajanje občinskega časopisa - "Soboške novine"
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z Odlokom o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine so sredstva namenjena za
izdajo enajstih številk občinskega glasila letno.
Znesek postavke zajema plačilo stroškov v zvezi s pripravo in tiskom glasila, honorarje zunanjim avtorjem
člankov in uredniku, honorar za izdelavo križanke, lektoriranje in distribucijo glasila. Podlaga za izplačilo so
letne pogodbe z zunanjimi izvajalci na podlagi cenika, ki ga sprejme izdajateljski odbor javnega glasila
Soboške novine.

4002 – Sekretariat za splošne zadeve
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
04031000 – Uradne objave občinskih predpisov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana so sredstva za uradne objave občinskih aktov. Poraba sredstev je odvisna od števila objavljenih
aktov in drugih objav v Uradnem listu RS. Ceno objav določa Uradni list RS.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
06031004 - Sredstva za dejavnost občinske uprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za dejavnost mestne uprave. Nanašajo se na materialne
stroške in storitve, katere zagotavljajo nemoteno izvajanje nalog mestne uprave. V primerjavi z preteklim
letom so višje načrtovana, poglavitni razlog pa so zvišanja cen pisarniškega materiala, poštnih storitev,
energentov, komunalnih storitev in cen storitev vzdrževanja opreme. Sredstva so namenjena tudi za
strokovno izobraževanje zaposlenih, ter za sodne stroške, storitve odvetnikov in notarjev.

06031010 - Promocija zdravja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so načrtovana sredstva v enaki višini kot v preteklem letu, namenjena pa so za promocijo
zdravja zaposlenih na delovnem mestu, katero je potrebno izvesti v skladu z zakonodajo.
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06031104 - Javna dela
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2022 načrtujemo tudi sredstva za sofinanciranje stroškov javnih del. Javna dela bomo v primeru
odobritve s strani Zavoda RS za zaposlovanje predvidoma omogočili 2 javnima delavcema in sicer enemu v
Oddelku za gospodarske dejavnosti ter enemu v Oddelku za premoženjskopravne zadeve.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
06032002 - Nakup opreme
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za nakup različne opreme, namenjene delovanju mestne
uprave in organov občine. Načrtuje se delna zamenjava dotrajanega pisarniškega pohištva in opreme v
upravni stavbi za potrebe mestne uprave ter opreme za hlajenje v prostorih, kateri so bili opremljeni. Več
sredstev se namenja nabavi strojne računalniške opreme, nakupu novega strežnika, nadgradnji obstoječe
računalniške opreme ter nakup licenčne opreme za strežnik in pisarniško poslovanje, vse za nemoteno
delovanje mestne uprave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0008 Nakup pisarniškega pohištva
OB080-15-0009 Nakup pisarniške opreme
OB080-15-0010 Nakup strojne računalniške opreme
OB080-15-0011 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
OB080-15-0012 Nakup telekomunikacijske opreme
OB080-15-0013 Nakup druge opreme in napeljav
OB080-15-0015 Nakup licenčne programske opreme
OB080-16-0008 Nakup pasivne mreže in komunikacijske opreme
OB080-16-0036 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
OB080-17-0010 Nakup avdiovizualne opreme

06032003 - Upravna stavba
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana so sredstva za nujna vzdrževalna in investicijska dela, ki bodo v upravni stavbi zagotavljala
nemoteno delo župana, mestne uprave, upravne enote in drugih uporabnikov prostorov v stavbi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0016 Upravna stavba

06032007 – Prenova Hartnerjeve vile
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za izdelavo DGD in PZI dokumentacije za spomeniško
zaščiteno stavbo bivše študijske knjižnice – Hartnerjeve vile, na naslovu Grajska ul. 2, Murska Sobota.
Izdelava navedene dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja sta osnovi za pristopu k celoviti
uredite in prenovi stavbe, ki bo po dokončanju namenjena vsebinam, ki jih vsebuje že izdelana idejna
zasnova.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-21-0001 Prenova Hartnerjeve vile

06032008 – Priprava strategije digitalne transformacije MOMS
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtuje se priprava strategije vzpostavitve digitalne transformacije MOMS, storitev pa bo vključevala tudi
strokovno svetovanje ob implementaciji rešitev. Strategija je konkretiziran dokument načrtovanja na
področju pametnih mest in digitalizacije e-storitev, ki bo vseboval merljive ukrepe, s katerimi se bo dvignila
kvaliteta življenja občanov in lažja uporaba vseh občinskih upravnih storitev, kakor tudi uporaba javnih
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služb. Strategija je tudi temelj oziroma pogoj za pridobivanje evropskih sredstev na področju digitalne
transformacije v naslednji finančni perspektivi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-21-0002 Priprava strategije digitalne transformacije MOMS

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
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
Pri pripravi proračuna za leto 2022 na področju zaščite in reševanja smo najprej pripravili predlog sredstev
za tekoče delovanje sistema pod postavko 07031000. Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za pokrivanje
stroškov varovanja objektov, električne energije, obvezna zavarovanja pripadnikov in opreme, dotacije za
delovanje društev po pogodbi idr..
Podlaga je bila realizacija 2021. Ker smatramo, da se cene materialov in storitev v letu 2022 ne bodo
bistveno povečale tudi v predlogu proračuna 2022 ni bistvenih odstopanj na tej postavki. Na kontu 402100 se
predvideva nabava uniform in službenih oblek (za nove člane OŠ CZ) v višini 1.800,00 EUR.
V boju proti širjenju koronavirusa bodo tudi v letu 2022 vključeni poveljnik in člani OŠ CZ, ter se jim glede
na opravljene naloge v zvezi s tem nakaže honorar v skladu s sklenjenimi podjemnimi pogodbami v
predvideni višini 3.000,00 EUR. Za redne in izredne seje OŠ CZ, se članom OŠ CZ v letu 2022 izplačajo
sejnine v predvideni višini 700,00 EUR. Na postavki 07031000 kontu 4120-00 se zagotavljajo sredstva za
delovanje društev vključenih v sistem ZiR MO Murska Sobota za izvajanje posameznih nalog ZiR. Za
potrebe delovanja in priprav se v proračunu zagotovi 7.000,00€ za PD Murska Sobota in Društva reševalnih
psov REPS Limbuš. Višina sredstev na tej postavki je planirana na 27.750,00 EUR.

07031001 - Nakup opreme za zaščito in reševanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za opremljanje enot in služb CZ se predlaga zagotovitev minimuma sredstev, ki pomenijo samo zamenjavo
najnujnejše opreme v enotah in službah CZ. Zaradi pandemije COVID-19 in sprejetih ukrepov za zaščito se
bodo pod to postavko nabavljala zaščitna sredstva in oprema (zaščitne maske, razkužila za roke in prostore,
zaščitna očala in oblačila,….). Za ta namen je v letu 2022 predvidena višina sredstev 7.000,00 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0017 Nakup opreme za zaščito in reševanje

07031002 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje za zaščito in reševanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2021 smo za tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in objektov za ZiR planirali 17.000,00 €. Ker
pa v letu 2021 ni bila realizirana postavka v zastavljenem obsegu planiramo v letu 2022 sredstva v višini
10.500,00 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0018 Investicijsko vzdrževanje zaklonišč

07031005 - Vadbeni potapljaški center
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pod proračunsko postavko so planirana investicijska sredstva za projektiranje in izgradnjo prostora ter
naprav za potrebe Potapljaškega društva Murska Sobota.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-22-0001 Vadbeni potapljaški center
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07032000 - Sofinanciranje društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu s potrebami delovanja GZ MO Murska Sobota, katere dejavnost je pomembna za zaščito in
reševanje (na podlagi 73. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami) je bilo ugotovljeno,
da se mora za delovanje GZ MO MS zagotoviti sredstva v višini 75.200,00 €. Kot podlaga se upoštevajo
stroški GZ MO MS v letu 2021. Prav tako je predvideno investicijsko sofinanciranje gasilskega vozila v
Krajevni skupnosti Nemčavci in sicer v višini 40.000,EUR.

07032002 - Investicijski transferi - požarna taksa
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Investicijski transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam - požarna taksa (postavka 07032002) se
planira glede na predvidene prilive v letu 2022 iz požarnih zavarovanj glede na prilive in prenos iz leta 2021
do skupne višine 78.656,00€. Tako se lahko, v skladu s prilivi in na osnovi programa nabav in usposabljanja,
financira opremljanje in usposabljanje gasilskih enot. Dodelitev sredstev se realizira v skladu s sklepi Odbora
za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Mestne občine Murska Sobota. Za pripravo predloga delitve
sredstev odboru je pri GZ MO Murska Sobota imenovana Komisija za opremo, ki pripravlja predloge nabav
na podlagi dejanskih potreb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0021 Investicijski transferi – požarna taksa

07032005 – Sofinanciranje PGD Murska Sobota
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu s potrebami za delovanje osrednje gasilske enote s poklicnim jedrom PGD Murska Sobota je
ugotovljeno, da je za delovanje društva potrebno zagotoviti sredstva v višini 105.305,00 €. V teh sredstvih je
zajeto dodatno sofinanciranje enega zaposlenega s stroški opreme, stroški servisa avtolestve in stroški
tekočih fiksnih odhodkov.
Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam se mora, po podpisu dogovora o nabavi
gasilskega vozila TRV 2D za potrebe osrednje gasilske enote pri PGD Murska Sobota, letno zagotoviti
50.000,00 €. Ta nabava je usklajena med GZ MO Murska Sobota, PGD Murska Sobota, Odborom za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MO Murska Sobota in Mestno občino Murska Sobota. Skupni
strošek do leta 2023 je planiran do višine 400.000,00 € in jo bodo realizirali vsi navedeni sopodpisniki po
dogovorjenem ključu. Končni finančni vložek MO Murska Sobota je do 200.000,00 € enakomerno
porazdeljen v leta 2020, 2021, 2022 in 2023.
Prav tako je za potrebe osrednje enote potrebno zagotoviti 140.000 € za predvideno nabavo gasilskega vozila
GVC 24/50, s katerim enota ne razpolaga in gasilskega vozila GV-1. Prostovoljno gasilsko društvo Murska
Sobota spada v kategorijo gasilskih enot, katera mora v skladu z merili o organiziranju in opremljanju
gasilskih enot razpolagati tudi z navedenimi vozili, da s tem zadosti minimalnim pogojem kategorije gasilske
enote.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-21-0003 Sofinanciranje PGD Murska Sobota

07032006 – Gasilski dom Murska Sobota
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izdelavo načrtov in pridobitve projektne dokumentacije za obnovo in
rekonstrukcijo gasilskega doma Murska Sobota . Izvedba projekta bo potekala v več fazah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-21-0004 Gasilski dom Murska Sobota
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
15021003 - Čistilna akcija KS in MČ
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana so sredstva za ozaveščanje javnosti o pomembnosti varovanja okolja in promocijska gradiva ter za
izvedbo čistilne akcije v mestu in primestnih naseljih.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
18034001 – Stroški objav v medijih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana so sredstva za snemanje sej mestnega sveta. Sredstva so planirana glede na predvideno število sej
mestnega sveta.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč
23022000 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč – COVID 19
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je formirana zaradi ločenega izkazovanja izdatkov, povezanih s COVID-19.

4003 – Oddelek za javne finance
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
02021000 - Stroški plačilnega prometa
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirani so stroški za plačilni promet organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

02021003 - Stroški finančnih institucij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški bančnih storitev in drugih finančnih institucij.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
06031000 - Plače in drugi izdatki javnih uslužbencev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postave so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnih uslužbencev.
Obseg sredstev za plače v letu 2022 je oblikovan na podlagi predloga kadrovskega načrta za leto 2022 in
2023, ki ga župan sprejme v skladu s 44. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPKC, 203/20 – ZIUPOPDVE in 202/21 – odl. US), s katerim je dovoljeno število zaposlenih 57 javnih
uslužbencev in 1 funkcionar (župan), skupaj 58 zaposlenih. Kadrovski načrt za leti 2022 in 2023 je priloga k
odloku o proračunu mestne občine in je sestavljen v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti.
Plače in drugi stroški dela javnih uslužbencev se bodo v letu 2022 usklajevale v skladu z veljavno
zakonodajo. Javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2022 pripada del plače za redno delovno
uspešnost. Višina delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnega uslužbenca lahko znaša
največ 20 % njegove osnovne plače oziroma skupno največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca v
primeru izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova sredstev
posebnega projekta (torej iz naslova rednega dela in projektov ter posebnih projektov).
Javni uslužbenci, ki bodo v letu 2022 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred oziroma višji
naziv, bodo na podlagi veljavne zakonodaje pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom oziroma
višjim nazivom pridobili dne 1. decembra 2022 (pri plači za mesec december).
Sredstva za povračila, nadomestila in drugi izdatki zaposlenim (povračilo stroškov prehrane med delom,
povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči), so
planirana v skladu z veljavno zakonodajo ter glede na število upravičencev.
Regres za prehrano za javne uslužbence od 1. januarja 2022 dalje znaša 4,47 EUR. Višina regresa za
prehrano se bo glede na količnik rasti cen prehrambenih izdelkov med letom usklajevala.
Izdatek za regres za letni dopust za leto 2022 bo predvidoma tako kot v letu 2021 vezan na višino minimalne
plače. V letu 2021 je na podlagi 15. člena aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni
list RS, št. 88/21) regres za letni dopust za leto 2021 za zaposlenega znašal 1.050,00 EUR.
V letu 2022 so prav tako planirana sredstva za izplačilo nagrad za dijake in študente, ki bodo med letom
opravljali dijaško in študentsko prakso. Prav tako so planirana sredstva za enega pripravnika.
V letu 2022 planiramo tudi sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad zaposlenim, pri čemer se upošteva delovna
doba pri delodajalcih v javnem sektorju. Prav tako so planirana sredstva za solidarnostno pomoč.
V letu 2022 so planirana tudi sredstva za odpravnine za starostno upokojitev javnih uslužbencev, ki se bodo
predvidoma v letošnjem letu zaradi izpolnjevanja pogojev upokojili. Javnemu uslužbencu v skladu z
zakonodajo ob upokojitvi pripada odpravnina v višini treh povprečnih plač oziroma treh zadnjih plač javnega
uslužbenca, če je to zanj ugodneje.

06031001 - Prispevki delodajalca za javne uslužbence
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana so sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno
zavarovanje, prispevke za zaposlovanje in starševsko varstvo.

06031002 - Premije za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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Premije za kolektivno dodatno zavarovanje za leto 2022 so načrtovane v skladu z veljavno zakonodajo.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
22011000 - Plačilo obresti za kredite
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo obresti od najetih kratkoročnih in dolgoročnih kreditov..

22011100 - Plačilo obresti za kredite – SOIC
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov za SOIC.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
22012000 - Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita .)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana so sredstva za stroške bančnih storitev.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 - Rezerva občine
23021000 - Proračunska rezerva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Rezerva občine je v letu 2022 za primer elementarnih nesreč dodatno planirana v višini 3.000 EUR.

2303 - Splošna proračunska rezervacija
23039001 - Splošna proračunska rezervacija
23031000 - Splošna proračunska rezervacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu
in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog, ter za naloge za katere se med letom izkaže, da planirana
sredstva niso predvidena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
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4004 – Oddelek za premoženjsko pravne zadeve
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04033002 - Sodni postopki in odškodnine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za plačilo odškodnin ter sodnih stroškov v upravnih
sporih, nepravdnih in pravdnih zadevah, v katerih je kot tožena ali tožeča stranka udeležena Mestna občina
Murska Sobota. Proračunska postavka vključuje tudi stroške pravne strokovne pomoči pri odprtih zadevah z
zavodi in javnimi podjetji, kjer je občina soustanoviteljica ter storitev odvetnikov, notarjev, sodnih tolmačev
in nepravdne sodne stroške v zvezi z urejanjem pripadajočih zemljišč po ZVEtL-1, ki jih je vsako leto več.
Predvideni so tudi stroški za sodne postopke v zvezi z izgradnjo vodovoda sistema B 1. faza in za druge
pravdne ali nepravdne postopke v zvezi z nepremičninami občine.

04033003 – Pridobivanje in upravljanje z nepremičnim premoženjem
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki se predvidevajo stroški rednega in tekočega vzdrževanja občinskih nepremičnin,
predvsem stavb in drugih objektov oziroma tistih nepremičnin, ki niso zajete že v drugih postavkah
proračuna in sicer gre za stroške varovanja zgradb in prostorov, električne energije, vode in komunalnih
storitev in tekočega vzdrževanja. Na tej postavki so predvidena sredstva za delno sanacijo talnih oblog na
Slovenski 44 ter sanacija ometov v kleti. Sredstva za drugi splošni material in storitve, so predvidena za
redno upravljanje zgradb, za stroške rušenja »stare vage« na Lendavski ulici, stroške rušenja objekta ZOTKa in za ostale potrebne storitve ravnanja in upravljanja z nepremičnim premoženjem, kot so cenitve
premoženja, parcelacije. Sredstva investicijskega vzdrževanja so predvidena za nujna investicijska
vzdrževanja objektov v lasti in upravljanju občine (popravilo ostrešja na objektu na Slovenska 44 Murska
Sobota - v skladu s planom, ko se je objekt pridobival). Sredstva za čistilni material in storitve so predvidena
za čiščenje zgradbe na Slovenski 44 – Medgeneracijsko središče za razvoj podjetništva in društvenih
dejavnosti, ki je zasedena z novimi uporabniki ter čiščenje objekta na Lendavski 15/a (ki je prav tako v celoti
zaseden z novimi uporabniki iz prostorov bivše ZOTK-e). Prav tako so sredstva za porabo kuriv in stroški
ogrevanja namenjeni za objekt Lendavska 15/a - daljinsko ogrevanje in objekt Slovenska 44 - kurilno olje) in
telefon, faks, elektronska pošta namenjeni za Slovensko 44 in Lendavsko 15/a.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0002 Upravljanje s premoženjem MOMS

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in
lokalne ravni
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti
06013001 - Sredstva za izvajanje splošnih razvojnih nalog po ZSRR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni, določenih z
Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki jih kot nosilna RRA za Pomursko regijo izvaja
Razvojni center Murska Sobota. Občine Pomurja so za splošne razvojne naloge dolžne sofinancirati 40 %
sredstev namenjenih za opravljanje splošnih razvojnih nalog, preostanek je sofinanciran iz državnega
proračuna (MGRT). V proračunu so na tej postavki načrtovana sredstva za splošne razvojne naloge, ki
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odpadejo na Mestno občino Murska Sobota in sicer na podlagi sklenjene Pogodbe o sofinanciranju izvajanja
splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji v programskem obdobju 2021 – 2027.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
12079001 - Oskrba s toplotno energijo
12071002 - Oskrba s toplotno energijo (kataster, ostali odhodki)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej proračunski postavki, pod kontom 402099) so planirana za stroške vodenja katastra,
programske opreme, izdajanje projektnih pogojev, smernic in mnenj, ki jih po predpisih izvaja Komunala,
javno podjetje d.o.o. kot izvajalec javne službe oskrbe s toplotno energijo.
Pravna podlaga za planiran odhodek je Pogodba o izvajanju javnih pooblastil v upravnih zadevah in vodenju
katastra gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v
Mestni občini Murska Sobota, sklenjena dne 30.12.2014.

14 - GOSPODARSTVO
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14021002 - Razvojni center
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Razvojni center Murska Sobota (RC), je ustanovljen kot javni zavod, katerega edina ustanoviteljica je
Mestna občina Murska Sobota. RC je lokalna inštitucija in izvaja splošne razvojne naloge ter naloge
spodbujanja gospodarskega trajnostnega razvoja v občini in širše, v regiji. V letu 2016 je javni zavod
pridobil status RRA in deluje kot nosilna institucija regionalnega razvoja v Pomurski regiji. Sredstva v
proračunu so namenjena za tekoče delovanje razvojnega centra in sicer za sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, za izdatke za blago in storitve ter za investicijske transfere.
Sredstva za plače in prispevke so namenjene za izplačilo plač zaposlenim. Sredstva za blago in storitve pa
predstavljajo sredstva za lastni delež projektov, ki zagotavljajo izvajanje dodatnih razvojnih vsebin v občini
in izvajanju razvojnih nalog.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0091 Razvojni center

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14032011 - Paviljon Expano - obratovanje in upravljanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva za obratovanje paviljona Expano s strani
Razvojnega centra (RC) in obratovanje TIC-a s strani Zavoda za kulturo, turizem in šport (ZKTŠ).
Na kontu za tekoče vzdrževanje so planirana sredstva namenjena za potrebe vzdrževanja sanitarij v
pomožnem objektu, ki je bil zgrajen v sklopu izgradnje Regijskega promocijskega centra in služijo za
obiskovalce slednjega, predvsem pa obiskovalce soboškega jezera. Sredstva so namenjena za čiščenje
sanitarij, tekočega vzdrževanja objekta in nabavo sanitarnega materiala.
Sredstva, predvidena za delno pokrivanje stroškov delovanja TIC-a v paviljonu Expano za ZKTŠ in RCtransferni odhodki, so namenjeni za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter sredstva za prispevke
delodajalcev za osebje zaposleno v TIC-u.
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Transferni odhodki namenjeni za izdatke za blago in storitve za RC in ZKTŠ so namenjeni za promocijo,
oglaševanje, trženje, redno oz. tekoče vzdrževanje razstave, prispevke za SAZAS, tiskanje vstopnic ipd. ter
druge stroške, ki so potrebni za nemoteno funkcioniranje objekta: stroški elektrike, vode, komunalnih
storitev, čiščenja objekta, vzdrževanja neposredne okolice, zavarovanja in varovanja objekta ipd. Navedena
sredstva predstavljajo le razliko, ki se ne pokriva iz rednih prihodkov poslovanja Expana. Sredstva za
investicije - investicijski transfer:; na tem kontu so predvideni stroški RC-ja, ki se navezujejo na nujne
investicije v nadgradnjo ponudbe v Expanu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-19-0010 Paviljon Expano – obratovanje in upravljanje

14032015 - Soboško jezero - obratovanje in upravljanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva za obratovanje in upravljanje Soboškega jezera. V
letu 2022 prevzema javni zavod Razvojni center v opravljanje tudi Soboško jezero. Sredstva so namenjena
za financiranje stroškov obratovanja in urejanja okolice južnega dela Soboškega jezera ter motoričnega
parka. Vzdrževanje orodij in utrjenih površin ter vzdrževanje opreme in stroški drugih manjših ureditev za
nadgradnjo projekta. Predvideni so tudi stroški za analizo vode, stroški elektrike ipd.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
15021001 - Center za ravnanje z odpadki Puconci
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pod konto 402099 so planirana sredstva proračunskih skladov za planirane investicije oz. investicijsko
vzdrževalna dela na objektih CEROP. Ta sredstva predstavljajo sicer prihodek občine iz najemnine za
uporabo gospodarske javne infrastrukture (najemnina nepremičnine in opreme CEROP) in se na podlagi
sklepa skupščine javnega podjetja in aneksa k pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture, namenijo
v skupen proračunski sklad pri Občini Puconci. Iz sklada se plačujejo stroški za investicije in investicijska
vzdrževalna dela, v skladu s planom javnega podjetja CEROP. V letu 2022 se iz naslova amortizacije
planira, da bi MO MS pripadalo 363.183,10 EUR sredstev, vendar se v skladu s sprejetim sklepom, zadrži
50% te vrednosti na Proračunskem skladu, za namen izvedbe investicij in investicijskih vzdrževalnih del v
tem letu, kar znaša 181.591,55 EUR. Proračunski sklad je bil oblikovan na podlagi sklepa, sprejetega dne
20.03.2015, na 9. seji Skupščine javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. in Pogodbe o
poslovnem najemu infrastrukture Center za ravnanje z odpadki Pomurje, z dne 25.11.2016 ter Aneksom II k
omenjeni pogodbi, z dne 14.12.2016.
Pod kontom 409300 Sredstva proračunskih skladov, so planirana sredstva za vodenje proračunskega sklada
za leto 2022, v višini 3.797,00 EUR. Pravna podlaga za nastanek odhodka je Pogodba o opravljanju storitev
pri vodenju Proračunskega sklada Občine Puconci, z dne 29.8.2019.

15021004 – Zbiranje določenih vrst odpadkov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod kontom 402099 drugi splošni material in storitve se planirajo stroški pri izvajanju gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
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15029002- Ravnanje z odpadno vodo
15022002 – Mešani meteorni sistem kanalizacije (kataster, subvencioniranje cen)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na Kontu 402099 – drugi splošni material in storitve so planirana sredstva za odhodke izdajanja projektnih
pogojev in soglasij, smernic in mnenj, strošek vodenja katastra javne infrastrukture in strošek programske
opreme, ki jih po predpisih izvaja Komunala, javno podjetje d.o.o. kot izvajalec javne službe odvajanje
komunalne in padavinske vode. Pravna podlaga za planirani odhodek je Pogodba o izvajanju javnih
pooblastil v upravnih zadevah in vodenju katastra gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske
javne službe odvajanja odpadne in padavinske vode v Mestni občini Murska Sobota, z dne 30.12.2014.
Na kontu 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb so
planirana sredstva namenjena pokrivanju stroškov izvajanja javne službe čiščenja odpadnih in padavinskih
voda, ki jih je dolžna pokrivati občina v delu, ki se ne pokrivajo s plačili uporabnikov. Znesek predstavlja
subvencijo omrežnine za odvajanje in čiščenje padavinske vode. Pravna podlaga za planiran odhodek je
Sklep mestnega sveta, sprejet na 23. Seji, z dne 12. septembra 2017.
Na kontu 410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem so planirana sredstva za pokrivanje negativne razlike –
izgube iz naslova čiščenja odpadne vode- Pravna podlaga za planiran odhodek je koncesijska pogodba za
izgradnjo čistilne naprave in Aneks št II k pogodbi o ureditvi medsebojnih odnosov pri plačilu storitvene
pristojbine z dne 22.12.2017.

15029003- Izboljšanje stanja okolja
15023001 – Ureditev Ciglenskih grab
Na obravnavanem območju v KS Nemčavci se predvideva ureditev privlačnega naravnega biotopa v
povezavi s športno rekreacijsko in družabno vsebino.
Predvidena je postopna sanacija ter ureditev:
- območja za šport in rekreacijo ter druženje, ki vključuje tudi primerne parkirne površine za
obiskovalce območja;
- zahodnega dela območja, kjer je predvidena izgradnja nove kolesarske steze/pločnika ter topolov
drevored;
- primernega prehoda za pešce ter ureditev južnega roba območja s pločnikom in drevoredom;
- vodnih površin in brežin s čiščenjem obstoječih vodnih depresij;
- oz. reguliranje novih povečanih vodnih površin z vodometom ter manjšim mostom na pretoku med
obema vodnima površinama;
- novih zelenih površin po principu »angleškega parka« ;
- sprehajalnih poti ob teh vodnih površinah, ki bi bile primerno osvetljene;
- in sicer namestitev klopi, košev in informacijskih tabel ter postavitev paviljona v osrčju parka;
- nasipa proti kanalu na vzhodni strani območja, ki bo zadrževal vodo v primeru visokih voda.
Sanacija območja je predvidena v daljšem obdobju začenši v letu 2022. Trenutno smo v fazi pridobivanja
raznih okoljskih poročil, mnenj, soglasij in dovoljenj pri pristojnih organih.
V letošnjem letu bodo nastali stroški za jeseni 2021 izdane naročilnice povezane z zahtevanimi poročili. Za
potrebe sanacije obstoječih dveh manjših vodnih površin je v letošnjem letu potrebno pridobiti tudi
podrobnejšo projektno dokumentacijo za sanacijo brežin, hkrati pa zagotavljamo že nekaj sredstev za zaščito
roba območja z nasutjem, ki bo varovalo pred nedovoljenim in nenadzorovanim dovozom raznih zasipnih
materialov s strani tretjih oseb.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0099 Ureditev Ciglenskih grab
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15023012 – Projekt Primus
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt s konzorcijem partnerjev, v katerem Mestna občina Murska Sobota deluje kot vodilni partner,
predstavlja tranzicijo v zeleno gospodarstvo. Namen projekta je analiza surovinskega toka v pomurskem
gospodarstvu in posledica temu razviti postopke ponovne uporabe surovin v smislu krožnega gospodarstva.
Lastni delež mestne občine predstavljajo stroški priprave projektne dokumentacije in drugi stroški pri izvedbi
projekta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-21-0005 Projekt Primus

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 – Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
16031006 – Vodooskrba Pomurja – sistem B (kataster, subvencioniranje cen)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na kontu 402099 – drugi splošni material in storitve so planirana sredstva za pokrivanje stroškov vodenja
katastra in izdajanja soglasij, za naloge, ki jih po predpisih izvaja javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o.
kot izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo. Pravna podlaga za planiran odhodek je Pogodba o
financiranju posebnih storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo z dne 24.8.2017 in veljavni
elaborat.
Sredstva za subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb so
predvidena za pokrivanje subvencije javnemu podjetju Vodovod sistema B d.o.o. kot izvajalcu javne službe
oskrbe s pitno vodo. Pravna podlaga za planiran odhodek je Sklep mestnega sveta o sprejemu elaborata o
oblikovanju cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota, z
dne 17.9.2020.

16039003 - Objekti za rekreacijo
16033010 - Mestno kopališče - upravljanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka vključuje stroške za obratovanje mestnega kopališča. Na kontu 402099 – drugi
splošni material in storitve se planirajo sredstva za upravljanje delovanja letnega kopališča v letu 2022. Na
kontu 420500 – investicijsko vzdrževanje in izboljšave pa so planirani stroški za pripravo letnega kopališča
na novo sezono. Izvede se javno naročilo za upravljanje mestnega kopališča.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16052000 - Delovanje občinskega stanovanjskega sklada
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Javni stanovanjski sklad je organiziran kot neprofitna stanovanjska organizacija in je osrednja lokalna
institucija za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa na lokalni ravni. Ustanovljen je bil z Odlokom
o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota. Sredstva v proračunu so
namenjena za tekoče delovanje stanovanjskega sklada.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0135 Stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota
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16052001 – Reševanje stanovanjske problematike mladih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo sredstva za izvedbo javnega poziva
spodbude za reševanje stanovanjske problematike mladih

-

Investicijski transfer predstavlja sredstva za ureditev stanovanj za mlade družine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-21-0006 Reševanje stanovanjske problematike mladih

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna
in stavbna zemljišča)
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
16061010 - Komunalno urejanje območja za potrebe vrtičkov v MOMS
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za ureditev obstoječega območja vrtičkov na Kopališki ulici v Murski Soboti in sicer
za dodatno urbano opremo in manjše ureditve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-16-0035 Komunalno urejanje za potrebe vrtičkov v MOMS

16069002 - Nakup zemljišč
16062000 - Nakup zemljišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so sredstva namenjena nakupom zemljišč, ki niso zajeta že v drugih postavkah proračuna (ob
investicijah) in sicer:
- za odkup zemljišča v k.o. Veščica, kjer se nahaja otroško igrišče v krajevni skupnosti,
- za odkup zemljišč v k.o. Rakičan, zaradi dokončne lastninsko pravne ureditve kolesarske steze
Jezera,
- za odkup zemljišča za potrebe ureditve križišča Ciril Metodove ul. in Vrbišča,
- za zemljišča, ki predstavljajo pločnik in kolesarsko pot ter avtobusno postajališče ob objektu
trgovskega centra Maximus,
- za zemljišča, ki v naravi predstavljajo kolesarsko stezo na Bakovski ulici,
- za zemljišči potrebni za ureditev dovoza do parkirišč za stanovalce na Kocljevi ulici,
- za zemljišče ob Tomšičevi ulici v Rakičanu, kjer se na delu zemljišča nahaja občinska pot,
- za kmetijska zemljišča v SOIC, ki so potrebna zaradi zaokrožitve območja, ki je že v lasti MOMS,
- za zemljišče na Lendavski ulici, kjer poteka toplovod,
- za odkup zemljišč za potrebe izgradnje dovozne javne ceste na območju Lendavska – sever,
- za zemljišča v naselju Černelavci ob Ulici Štefana Kovača, kjer se predvideva sklenitev menjalne
pogodbe,
- za nakup zemljišč v k.o. Murska Sobota za potrebe izvedbe komunalne infrastrukture v načrtovanem
stanovanjskem območju Kajuhova in Tomšičeva ulica,
- za nakup zemljišč v k.o. Rakičan na območju Splošne bolnišnice MS, ki predstavljajo
kategorizirano občinsko cesto,
- za nakup zemljišč, ki predstavljata kategorizirano občinsko cesto na ulici Plese,
- za nakup stavbnega dela zemljišča ob parku Rakičan, za potrebe Dvorca Rakičan,
- za zemljišče v Malih Bakovcih kjer se po delu zemljišča nahaja dostopna cesta; predvideva se
sklenitev menjalne,
- za odkup solastnega dela stavbnega dela zemljišča ob dovozni cesti do SBM,
- za odkup zemljišča, ki predstavlja del javnega parkirišča na Gregorčičevi ulici.
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Vsi odkupi zemljišč so predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2022 oz.v načrtu
pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2022.
Sredstva za drugi splošni material in storitve so namenjena za stroške parcelacij, cenitev ter za druge
povezane stroške ob sklepanju pravnih poslov pri nakupu ali menjavi zemljišč oziroma nepremičnin.
Drugi operativni odhodki so namenjeni pokritju stroškov odškodnin v zvezi s pridobitvijo nepremičnin in za
druge s tem povezane stroške.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0162 Nakup zemljišč

4005 – Oddelek za gospodarske dejavnosti
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
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
V okviru proračunske postavke se načrtujejo sredstva za novelacijo Trajnostne urbane strategije (TUS) in
Izvedbenega načrta trajnostne urbane strategije (IN TUS) Mestne občine Murska Sobota. Trenutna
dokumenta prednostno obravnavata trenutno finančno perspektivo 2014-2020 in ju je potrebno novelirati za
potrebe nove finančno perspektivo 2021-2027. V okviru novelacije TUS se načrtuje tudi nadgradnja
razvojnih dokumentov Mestne občine Murska Sobota s smernicami in usmeritvami iz evropskega »Zelenega
dogovora«. Novelirani razvojni dokumenti Mestne občine Murska Sobota bodo tudi podlaga za prijave in
črpanje EU in drugih nepovratnih sredstev v novi finančni perspektivi 2021-2027.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-20-0004 Strateški in razvojni dokumenti MOMS

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04033010 - Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke se načrtuje nadaljevanje investicije v obnovo vaškega doma Rakičan in sicer
so sredstva namenjena za obnovo dotrajane kuhinje v vaškem domu. Projekt obnove vaškega doma Rakičan
poteka več let. V preteklih letih so tako se izgradili prostori za gasilce, uredila nova fasada in okolica
vaškega doma. Z obnovljenim vaškim domov in obnovljeno kuhinjo se bodo uporabnikom doma predvsem
pa prebivalcem naselja Rakičan zagotovili bistveno boljši pogoji za skupne aktivnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-17-0008 Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan
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04033012 – Obnova vaškega doma Kupšinci
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za letu 2022 so načrtovana za ureditev okolice vaškega doma Kupšinci z ureditvijo dovozne poti do
vaškega doma in novo izgrajenih garaž za potrebe gasilcev. V letu 2021 so bile izgrajene garaže za potrebe
gasilcev, sočasno nam je uspelo izvesti še fasado na novem objektu, ki je bila planirana v letu 2022. Del
sredstev se namenja tudi za stroške nadzora in izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del, za potrebe
pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt garaž. Nadaljevanje izvedbe projekta je načrtovano v Načrtu
razvojnih programov za naslednja leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-17-0041 VGD Kupšinci

04033017 - Večnamenski objekt Krog
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2022 zagotavljamo sredstva za zaključevanje gradnje večnamenskega objekta ob nogometnem igrišču
v Krogu. Med gradbeno obrtniška dela so všteta:
ureditev okolice objekta (dostopna pot delno asfaltirana) cca. 200 m2
rekonstrukcija ploščadi v izmeri cca. 100 m2 na severni strani objekta,
notranja vrata v mansardi (4x), dodatno držalo na stopnicah.
V istem letu želimo pridobiti PID projektno dokumentacijo, izvesti tehnični pregled in pridobiti uporabno
dovoljenje za novi objekt.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-0039 - Večnamenski objekt Krog

04033018 -VGD Markišavci
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za ureditev dvorišča pred Vaško – gasilskim domov Markišavci. Pogodba je za ta
namen je bila sklenjena v lanskem letu in v pretežni meri v lanskem letu tudi izvedena. Tako se je v letu
2021 fizično v pretežni meri izvedla obnova dvorišča, za leto 2022 pa je ostal manjši del in sicer postavitev
ograje okrog doma. Poleg stroškov obnove je potrebno zagotoviti še preostanek sredstev za investicijski
nadzor in ostale stroške povezane z obnovo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-17-0040 VGD Markišavci

04033019 - Vaški dom Polana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za celovito obnovo Vaško-gasilskega doma v
Polani ter izgradnjo garaže za potrebe gasilcev. Projektna dokumentacija je bila naročena konec lanskega leta
in bo izdelana v letu 2022. Izvedba projekta pa je načrtovana v Načrtu razvojnih programov za naslednja
leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-20-0001 Obnova vaškega doma Polana
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04033020 - Večnamenski prostori Pušča
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za nadaljevanje investicije za ureditev večnamenskega
objekta na Pušči, in sicer za nabavo opreme za potrebe večnamenske dvorane in prostorov PGD Pušča.
Načrtuje se tudi ureditev ustreznega ogrevanja, predvidoma s toplotno črpalko. S tem se bodo izboljšali
pogoji za delovanje KS Pušče, PGD Pušča in drugih organizacij ter prebivalce naselja Pušča, ki bodo s tem
pridobili bistveno boljše pogoje za izvajanje aktivnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-15-0144 Večnamenski prostori – Pušča

04033021 – VGD Černelavci
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje objekta Vaško-gasilskega doma
Černelavci, in sicer za ureditev dela fasade ( pročelja), kjer prihaja do zatekanja v notranjost objekta. V
prihodnosti se planira ureditev prostorov za ostala društva, ter ureditev dotrajane kanalizacije objekta. Del
sredstev se zagotavlja tudi za nadzor.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-21-0007 VGD Černelavci

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07032004 – Obramba pred točo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenjajo za izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s
srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letu 2022 z letalsko obrambo pred točo. S sofinanciranjem se
pridružujemo skupnemu javnemu naročilu, ki ga na podlagi pooblastil občin, ki bomo pristopili k projektu,
izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izvajalec bo izbran na podlagi Zakona o javnem
naročanju. Z izvajalcem Ministrstvo podpiše krovno pogodbo, na podlagi te pa občine še neposredne
pogodbe z izvajalcem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Podlaga za izplačilo bosta krovna pogodba med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
izbranim izvajalcem letalske obrambe pred točo in na podlagi krovne pogodbe podpisana neposredna
pogodba med mestno občino in izbranim izvajalcem.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11021001 - Pospeševanje društvene dejavnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se na podlagi izvedenega javnega razpisa namenjajo za pospeševanje društvene dejavnosti za
društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
(Neposredni učinek in kazalnik)
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Podlaga za izplačilo bo podpisana pogodba med mestno občino in društvi, ki bodo uspešno kandidirali na
razpisana sredstva, in končno poročilo.
Pravne podlage za izvedeni javni razpis so: Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije, Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 in Statut
Mestne občine Murska Sobota.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11022000 - Las Goričko2020 in projekti CLLD
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Mestna občina Murska Sobota je od leta 2015 članica Lokalne akcijske skupine Las Goričko 2020, ki je bila
ustanovljena z namenom izvedbe projektov iz ukrepa CLLD v okviru Evropskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V okviru proračunske postavke so načrtovana
sredstva za delovanje (upravljanje) Las Goričko 2020, ki odpadejo na Mestno občino Murska Sobota kot
enega od ustanoviteljev LAS Goričko 2020. Upravljanje Las-s izvaja Bistra Hiša Martjanci. Sredstva so
načrtovana za ustanoviteljski prispevek MOMS za leto 2022.

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 smo v letu
2017 pristopili k zbiranju podpisov lastnikov kmetijskih zemljišč na komasacijskem območju Satahovci in s
tem začeli projekt izvedbe agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci, ki vključuje izvedbo
komasacije in izvedbo pripadajočih agromelioracijskih del. Po dosegu zadostnega % podpisov smo v letu
2018 pristopili k pripravi dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije in komasacije na
komasacijskem območju Satahovci. V letu 2020 smo pridobili pravnomočno odločbo o uvedbi
komasacijskega postopka in pravnomočno odločbo o uvedbi agromelioracijskega postopka. Obe
pravnomočni odločbi sta bili pogoj za prijavo na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Skupna ocenjena projektantska vrednost projekta je v skupni višini 704.361,63 EUR. Novembra 2021 smo se
prijavili na 4. Javni razpis ministrstva za podukrep 4.3. Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z
razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija Izvedba agromelioracij na
komasacijskih območjih (Uradni list RS, št. 150/01) za pridobitev sredstev za izvedbo projekta. Gre za 100
% sofinanciranje vseh nastalih upravičenih stroškov. 21. 1. 2022 smo prejeli Odločbo o pravici do sredstev, s
katero so se odobrila finančna sredstva v višini do 704.121,29 EUR. Ker smo bili na javnem razpisu uspešni,
bomo v letu 2022 začeli z izvedbo projekta, ki bo, zaradi faznosti projekta, trajal več let in sicer do leta 2025.
V prvi fazi bomo začeli z aktivnostmi geodetskih del na komasacijskem območju. Zapadlost prvega računa
za geodetska dela se po terminskem načrtu planira v letu 2023. V proračunu 2022 se zagotavljajo sredstva za
označevalne aktivnosti, ki so zahtevane s strani javnega razpisa ministrstva, saj gre za projekt sofinanciran iz
Evropskega sklada za razvoj podeželja v deležu sredstev 75% upravičenih stroškov. Delež sredstev iz
proračuna Republike Slovenije znaša 25 % upravičenih stroškov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-17-0030 Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci
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1104 - Gozdarstvo
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11041000 - Urejanje gozdnih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu s programom vzdrževalnih del Zavoda za gozdove Slovenije bo izvedeno vzdrževanje gozdnih cest.
Del sredstev vsako leto refundira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v skladu s predhodno
podpisano tripartitno pogodbo. V znesku postavke je zajet tudi strošek pristojbine za vzdrževanje gozdnih
cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-15-0022 Urejanje gozdnih cest
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
(Neposredni učinek in kazalnik)
Na podlagi vsakoletnega programa vzdrževalnih del Zavoda za gozdove Slovenije in tripartitne pogodbe med
Mestno občino Murska Sobota, Zavodom za gozdove in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
se, v skladu s pravili ZJN-3, izvede izbor izvajalca del. Podlaga za izplačilo je račun izvajalca.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIHSUROVIN
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
Sredstva so v letu 2022 planirana za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo distribucijskega omrežja
za oskrbo s toplotno energijo in sicer za zamenjavo in prevezavo glavnega voda toplovoda na izhodu iz
toplarne do toplotne postaje TOP 1. V načrtu razvojnih programov za naslednja leta je načrtovana izvedba
zamenjave in prevezave glavnega voda toplovoda ter ostale sanacije toplovoda po mestu Murska Sobota.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-15-0189 Oskrba s toplotno energijo

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13021000 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z vzdrževalnimi deli na občinskih lokalnih cestah, se zagotavlja prevoznost cest ter vsa tista tekoča
vzdrževalna dela, s katerimi se zagotavlja varnost v cestnem prometu, v skladu z zakonskimi in drugimi
pravnimi in strokovnimi podlagami. Med redna ali tekoča vzdrževalna dela se tako štejejo: košnja brežin,
urejanje bankin, krpanje udarnih jam, vzdrževanje ograj, krpanje manjših mrežastih razpok, zalivanje
linijskih razpok, zimska služba (pluženje, posipavanje), čiščenje cest (pometanje, po potrebi pranje), obnova
talnih označb (osne črte, robne črte, prehodi za pešce, križišča), obnova vertikalne prometne signalizacije
(zamenjava prom. znakov, smerne deske, odbojne ograje, krajevne table, snežni koli, smerniki).
S predlagano višino sredstev se zagotavlja ohranitev cest v stanju v kakršnem so, oziroma se bo s predlagano
višino sredstev zagotavljal nivo tekočega vzdrževanja, ki bo omejil nadaljnjo propadanje cest. Sredstva na tej
postavki (na kontu Drugi splošni material in storitve) so namenjena še za potrebe priprave sprememb in
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dopolnitev kategorizacije občinskih cest, za izdelavo katerih je bil izbran zunanji izvajalec (pogodba z njim
je bila sklenjena v 2021, vendar še ni v celoti realizirana). Nadalje so sredstva na tem kontu namenjena za
servisiranje portala www.e-ceste.net ter za druge manjše izdatke za blago in storitve, ki niso predmet
tekočega vzdrževanja (iz obsega pogodbe za vzdrževanje lokalnih cest), niti zanje niso planirana sredstva na
drugih proračunskih postavkah s področja investicijskega vzdrževanja ali investicij – npr. za izdelave
ustreznih dokumentacij za dela manjših obsegov, za poplačilo geodetskih storitev in drugih, ki se pojavijo
med letom in jih je v bistvu nemogoče vnaprej predvideti.
Osnova in obseg ter minimalni nivo vzdrževanja sta definirana s predpisi s področja dejavnosti, naročnik
(MOMS) in izvajalec (JP Komunala) pa s pogodbo uredita obseg in nivo vzdrževanja na podlagi vnaprej
ovrednotenih in predvidenih programov vzdrževanja. Izvajalec zaračunava stroške vzdrževanja mesečno, na
podlagi programa vzdrževanja in dejansko opravljenih storitev in vgrajenih materialov, na podlagi režijskega
ali količinskega obračuna ter cenika za vzdrževanje, ki je prav tako sestavni del pogodbe.
Sredstva za vzdrževanje lokalnih cest se planirajo realno v enaki višini, kot so bila planirana, oziroma kot so
znašali stroški vzdrževanja lokalnih cest v letu 2021.
Naročnik in izvajalec nekaj krat letno opravljata skupne oglede stanja cest in v odvisnosti od potreb in na
dane okoliščine (npr. po spomladni odjugi) tudi prilagajata ukrepe vzdrževanja v posameznem obdobju in
preko celotnega leta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
(Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva na proračunski postavki so planirana na podlagi ocenjenih stroškov vzdrževanja lokalnih cest ob
upoštevanju stanja cest in njihovega pomena v prostoru in prometne funkcije, kot jih je ocenil izvajalec
vzdrževanja in uskladil z naročnikom ob upoštevanju zmožnosti financiranja naročnika, t.j. sredstev, ki jih
lahko za te namene zagotovi naročnik.
Vzdrževanje občinskih lokalnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki se v Mestni občini M. Sobota
izvaja v Javnem podjetju, v skladu z določili Zakona o javnih cestah, Zakona o gospodarskih javnih službah,
Zakona o varnosti cestnega prometa, Zakona o prevozih v cestnem prometu, Zakona o varstvu okolja,
Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o občinskih cestah v Mestni občini M.
Sobota, Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini M. Sobota ter Odloka o ureditvi cestnega
prometa na območju Mestne občine Murska Sobota
V postavko so vključena tudi namenska sredstva, ki jih bomo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano pridobili kot letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov. Sredstva se porabljajo kot
namenski izdatki za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture.

13021001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje mestnih ulic
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z vzdrževalnimi deli na mestnih ulicah, se zagotavlja prevoznost cest ter vsa tista tekoča vzdrževalna dela, s
katerimi se zagotavlja varnost v cestnem prometu, v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in promet na njih. Med
redna ali tekoča vzdrževalna dela tako spadajo: tekoča vzdrževalna dela (košnja brežin, urejanje bankin,
krpanje udarnih jam, vzdrževanje ograj, krpanje manjših mrežastih razpok, zalivanje razpok, zimska služba
(pluženje, posipavanje), čiščenje cest (pometanje – odstranjevanje posipnih materialov, listja ipd.), javna
snaga (praznjenje in vzdrževanje košev, pobiranje smeti), obnova talnih označb (osne črte, prehodi za pešce,
križišča), obnova vertikalne prometne signalizacije (zamenjava prom. znakov, smerne deske, odbojne
ograje, krajevne table). Med tekoča vzdrževalna dela pa spadajo tudi vsa vzdrževalna dela na posebnih
prometnih površinah, kot so pločniki, trgi, kolesarski pasovi in druge prometne površine ob in na cestah v
mestu, tako ob in na občinskih cestah, kot državnih cestah v območju mesta.
Sredstva za tekoče vzdrževanje mestnih ulic se rahlo povečujejo glede na prejšnje leto, saj so potrebe v
mestu po nujnem tekočem vzdrževanju vedno večje, zaradi velike dotrajanosti in dodatnih negativnih
vremenskih vplivov. Po programu ukrepov, ki ga je pripravil izvajalec tekočega vzdrževanja, bi za
vzdrževanje mestnih ulic potrebovali sicer še več sredstev, vendar je bilo potrebno sredstva za ta namen
prilagoditi proračunskim zmožnostim. Realno so tako sredstva za vzdrževanje mestnih ulic povečana zgolj v
manjši meri glede na stroške v 2021 in sicer nominalno za dobrih 5,5%, realno pa precej manj.
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Tudi na tej postavki (na kontu Drugi splošni material in storitve) se sredstva planirajo še za potrebe priprave
sprememb in dopolnitev kategorizacije občinskih cest, za izdelavo katerih je bil izbran zunanji izvajalec
(pogodba z njim je bila sklenjena v 2021, vendar še ni v celoti realizirana), kot za servisiranje portala
www.e-ceste.net ter za servisiranje dvigala pod železniško progo (za peš povezavo med Bakovsko ulico in
pokopališčem) in določenih drugih manjših potreb, ki se lahko pojavijo med letom, pa jih vnaprej ni mogoče
natančno predvideti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
(Neposredni učinek in kazalnik)
Sredstva na proračunski postavki so planirana na podlagi ocenjenih stroškov vzdrževanja mestnih ulic ob
upoštevanju stanja cest in njihovega pomena v prostoru in prometne funkcije, kot jih je ocenil izvajalec
vzdrževanja in uskladil z naročnikom ob upoštevanju zmožnosti financiranja naročnika, t.j. sredstev, ki jih
lahko za te namene zagotovi naročnik.
Vzdrževanje mestnih ulic, kot segmenta občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki se v Mestni
občini M. Sobota izvaja v Javnem podjetju,v skladu z določili Zakona o javnih cestah, Zakona o
gospodarskih javnih službah, Zakona o varnosti cestnega prometa, Zakona o prevozih v cestnem prometu,
Zakona o varstvu okolja, Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnika
o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o občinskih
cestah v Mestni občini M. Sobota, Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini M. Sobota ter
Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Murska Sobota.

13021002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z vzdrževalnimi deli na javnih poteh in nekategoriziranih cestah, katerih lastnik je MOMS, se zagotavlja
prevoznost cest ter vsa tista tekoča vzdrževalna dela, s katerimi se zagotavlja varnost v cestnem prometu, v
skladu s predpisi, ki urejajo ceste in promet na njih. Med redna ali tekoča vzdrževalna tako spadajo: tekoča
vzdrževalna dela (košnja brežin, urejanje bankin, krpanje udarnih jam, zimska služba, obnavljanje prometne
signalizacije ipd.).
Sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti se načrtujejo v realno enaki višini kot so bili stroški v 2021.
Tudi na tej postavki (na kontu Drugi splošni material in storitve) se sredstva planirajo še za potrebe priprave
sprememb in dopolnitev kategorizacije občinskih cest, za izdelavo katerih je bil izbran zunanji izvajalec
(pogodba z njim je bila sklenjena v 2021, vendar še ni v celoti realizirana) ter za servisiranje portala www.eceste.netin za morebitne druge namene manjšega obsega, ki jih vnaprej ni mogoče natančno predvideti.
Vzdrževanje javnih poti, kot nižjega ranga občinskih cest, je obvezna gospodarska javna služba, ki se v
Mestni občini M. Sobota izvaja v Javnem podjetju. Podlaga za obračunavanje storitev vzdrževanja javnih
cest je zato pogodba, ki jo ima MOMS sklenjeno z Javnim podjetjem Komunala, h kateri se vsako leto
sklene dodatek, s katerim se regulira obseg in nivo vzdrževanja javnih poti ter cene storitev vzdrževanja.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
(Neposredni učinek in kazalnik)
Osnova in obseg ter min. nivo vzdrževanja je definirana v skladu z določili Zakona o javnih cestah, Zakona
o gospodarskih javnih službah, Zakona o varnosti cestnega prometa, Zakona o prevozih v cestnem prometu,
Zakona o varstvu okolja, Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnika
o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, ter Odloka o občinskih
cestah v Mestni občini M. Sobota, Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini M. Sobota ter
Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Murska Sobota. Naročnik (MOMS) in
izvajalec (JP Komunala) s pogodbo uredita obseg in nivo vzdrževanja na enak način, oziroma z isto
pogodbo, kot za lokalne ceste in mestne ulice, pri čemer je osnova za sklenitev pogodbe program
vzdrževanja javnih poti, katerega pripravi izvajalec in ga pred sprejetjem proračuna uskladi z naročnikom.
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13022000 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na investicijskem vzdrževanju lokalnih cest, kontu obnove in izboljšave, se s predlagano višino sredstev v
proračunu za leto 2022 zasleduje dinamiko, predvideno z načrtom razvojnih programov. Sredstva so
planirana za naslednja večja investicijska vlaganja in investicijsko vzdrževalna dela v obnovo lokalnih cest
na območju celotne občine in sicer za:
-

-

-

-

-

nadaljevanje izgradnje lokalne ceste Nemčavci-Markišavci-Polana, kot največjo investicijo v letu
2022 v lokalne ceste. V okviru te investicije je predvidena obnova in razširitev lokalne ceste
Nemčavci – Markišavci – Polana, na odseku od obnovljenih mostov čez Puconski potok in potok
Gruba do naselja Polana, v dolžini 1100 m. Ta obnova predstavlja nadaljevanje več letne investicije
obnove in razširitve celotne ceste Polana – Markišavci – Nemčavci. Ocenjena vrednost gradbenih del
(po pogodbi, sklenjeni konec leta 2021), namreč znaša dobrih 338.000,00 €. Hkrati so za leto 2022
načrtovana tudi sredstva za odkup zemljišč na istem odseku (za ta odsek je sklepanje pogodb o
odkupih in izplačila odškodnin v teku) ter za bodočo ureditev dela 4. faze obnove (ureditev pločnika)
na odseku Nemčavci – OBI; tako da so skupni stroški te investicije za leto 2022 načrtovani v višini
čez 360.000 €;
saniranje mrežastih razpok in zalivanje linijskih razpok na večjem številu lokalnih cest, glede na
njihovo prizadetost (tovrstni ukrepi se izvajajo povsod tam, kjer so ceste lokalno poškodovane –
mrežaste razpoke, posedi, zastajanje vode na cestišču, linijske razpoke), v največjem obsegu bodo v
letu 2022 izvedene sanacije cestišč LC M. Sobota – Bakovci – Dokležovje, M. Sobota – Krog, Krog
– Bakovci, M. Sobota – Noršinski (občinska meja), Veščica – Črnske meje, Satahovci – pokopališče
Satahovci – državna cesta, M. Sobota – Markišavci (Kopališka ulica), Černelavci - Polana in druge;
izvedbo določenih ukrepov za umirjanje prometa - za nakup in montažo hitrostnih ovir v mestu in
posameznih naseljih;
Krog in Satahovci: obnova/preplastitev dela lokalne ceste Krog – Satahovci – Črnske meje, na odseku
od priključka za parkirišče pri pokopališču v Krogu do križišča pri pokopališču Satahovci ter od
območja izvedenega križišča do meje z občino Tišina, v skupni dolžini 720 m; Vrednost celotne
investicije znaša čez 110.000 €. Gradbena pogodba je bila v sklopu skupnega javnega naročila za več
cest, sklenjena konec lanskega leta;
Kupšinci: sanacija in preplastitev lokalne ceste od državne ceste M. Sobota – Gederovci do
pokopališča za naselje Kupšinci (v dolžini 275 m), za kar je bila pogodba prav tako sklenjena proti
koncu leta 2021, ocenjena vrednost del po pogodbi pa znaša 26.800,00 €;
Bakovci: za sanacijo in preplastitev dela Soboške ulice (LC 050064), na odseku od križišča »pri
Rajhu« do otoka za umirjenje prometa, dolžina odseka je 190 m, širina cestišča 6m; investicija je
ocenjena na 37.100 €.

Na drugih kontih se sredstva planirajo še za strokovne nadzore izvedbe načrtovanih investicij ter za
izvedbo parcelacij ter odškodnin in odkupov zemljišč, za zemljišča, ki so potrebna za:
-

-

obnovo in razširitev ceste Markišavci – Polana, na odseku od naselja Polana do »mostov« ter
predvideno ureditev pločnika od naselja Nemčavci do OBI, za kar se skupno namenja 16.370 €;
izdelavo strokovne ocene o gradbeno tehničnem stanju in izvedbene dokumentacije za obnovo
nekaterih mostov na lokalnih cestah (Černelavci – Polana, za most čez Mali Dobel, M. Sobota –
Bakovci – Dokležovje, za dva mostova preko razbremenilnega kanala) in
izdelavo PZI dokumentacije za celostno ureditev Ulice Mikloša Kuzmiča (ureditev komunalnih
vodov, zamenjava asfaltnega cestišča, ureditev površin za pešce, ureditev javne razsvetljave), ki jo bo
potrebno izvesti v sklopu regijskega projekta Nadgradnja vodovoda Sistema B.

V postavko so vključena tudi namenska sredstva, ki jih bomo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano pridobili kot letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov. Sredstva se porabljajo kot
namenski izdatki za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0023 Lokalne ceste, sanacije posedkov, večja krpanja
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OB080-15-0024 Lokalne ceste – umirjanje prometa,
OB080-15-0026 Obnova in sanacija mostov na lokalnih cestah,
OB080-15-0031 Preplastitev LC v naselju Bakovci,
OB080-15-0033 Preplastitev – obnova lokalne ceste Krog - Črnske meje,
OB080-15-0037 Ureditev LC Nemčavci – Markišavci – Polana,
OB080-15-0048 Preplastitev ulice Mikloša Kuzmiča,
OB080-20-0009 Preplastitev LC v naselju Kupšinci.

13022001 - Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za investicijsko vzdrževanja mestnih ulic se načrtuje nekoliko več sredstev kot v prejšnjem letu, saj so
številne ceste v mestnih ulicah močno dotrajane, še zlasti pa je potrebno celostno urediti dostopno cesto do
mestnega stadiona Fazanerija. Za leto 2022 se tako sredstva planirana za:






zalivanje linijskih razpok in saniranje mrežastih razpok na nekaterih zelo dotrajanih mestnih ulicah,
kot je Naselje Jožeta Kerenčiča, Naselje ljudskem pravice in Ulica Štefana Kuzmiča, Zelena ulica,
Jakobovo naselje, Ivanocijevo naselje, Ulica Ivana Regenta, Ulica D. Šumenjaka, stranski kraki
Prešernove ulice, ulica Juša Kramarja in Rožno naselje ter druge, s podobnim stanjem cestišč,
ureditev dostopne ceste do Mestnega stadiona ki zajema ureditev ceste v dolžini cca. 320m
(razširitev in preplastitev iz sedanjih 3,5 na 5,5 m), ureditev pločnika in javne razsvetljave ter mostu za pešce preko Malega Dobla). Ureditev te ceste je največja investicija v mestne ulice v letu 2022 in
je ocenjena na 167.300 €.
sanacijo in preplastitev Prešernove ulice, na odseku od Cankarjeve do Ulice Mikloša Kuzmiča,
dolžina odseka je 340 m, ocenjena vrednost investicije znaša 58.300,00 €.

Številne mestne ulice so sicer v sorazmerno slabem stanju in bi jih po nekaterih kriterijih že bilo potrebno v
celoti preplastiti oziroma sanirati asfaltne sloje, vendar žal sredstva proračuna ne zadoščajo za vse potrebe,
zato se bodo posamezne deformacije odpravljale z manjšimi preplastitvami in sanacijami, predvsem pa z
zalivanjem linijskih in mrežastih razpok, s čemer se preprečuje nadaljnje propadanje cest. Nekatere sanacije
cest so povezane tudi z izgradnjo pomurskega vodovoda (kot npr. Kardoševa ulica v naslednjem letu).
Sredstva se planirajo tudi za izvedbo strokovnih nadzorov za izvedbo investicij ter za potrebe izdelave
projektne dokumentacije za ureditev dostopne ceste do Mestnega stadiona, slednja je že v izdelavi po
pogodbi, sklenjeni v letu 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-14-0042 Mestne ulice – lokalne sanacije
OB080-17-0058 Preplastitve in sanacije mestnih ulic

13022002 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na investicijskem vzdrževanju javnih poti so sredstva planirana za obnove javnih poti v naseljih in sicer:
-

-

-

zalivanje linijskih razpok ter saniranje mrežastih razpok na javnih poteh v posameznih naseljih in
sicer v Černelavcih, Krogu, Rakičanu, v Bakovcih (še zlasti stranskih krakov Ulice Mali Bakovci),
Satahovcih in v manjšem obsegu še po drugih naseljih, za kar vse se v letu 2022 namenja več sredstev
kot leta prej, skupaj kar 35.000,00 €;
v Bakovcih: preplastitev dela Ulice ob Potoku, v dolžini 205 m, kjer se je v preteklosti izvedla
obnova vodovoda in izgradnja kanalizacije in je odsek v izredno slabem gradbeno tehničnem stanju;
za izvedbo te investicije je bila pogodba sklenjena konec leta 2021, ocenjena pogodbena vrednost pa
znaša 33.146 €;
v Krogu: sanacija/obnova in preplastitev Dobelske ulice v dolžini 172 m in Rožne ulice, v dolžini 150
m. V sklopu investicijsko vzdrževalnih del bo v celoti urejena tudi meteorna odvodnja z odvodnjo v
potok Dobel. Ocenjena vrednost izvedbe vseh del po pogodbi, sklenjeni konec leta 2021, znaša
80.490,00 €;
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-

Nemčavci: obnovo dela kolesarske steze od TC Merkur do naselja bivšega skladišča Petrol, z
ocenjeno vrednostjo izvedbe del v višini 13.087 €, po pogodbi sklenjeni konec leta 2021;
v Veščici: preplastitev/obnova javne poti na odseku od lokalne ceste Veščica – Černelavci proti
Evangeličanski cerkvi, dolžina poti je 440m, investicijska vrednost pa je ocenjena na 55.500,00 €;
ureditev javne poti v novem delu naselja Markišavci, katero je potrebno izvesti vsaj v gramozni
izvedbi zaradi dostopnosti graditeljev ter sočasno z izvedbo priključkov na javni vodovod in
kanalizacijo.

Na drugih kontih se sredstva planirajo še za izvedbo nadzorov za potrebe navedenih investicij ter za potrebe
enkratne odškodnine za služnost na zemljišču preko katerega bo potekal meteorni odvodnik Rožna ulica –
Dobel v naselju Krog.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0055 Lokalne sanacije JP,
OB080-15-0059 Preplastitev JP v naselju Krog,
OB080-15-0062 Preplastitev – ureditev JP Bakovci,
OB080-19-0007 Preplastitev in ureditev JP Veščica
OB080-21-0024 Preplastitve in ureditve JP Nemčavci ter
OB080-22-0018 Ureditve in preplastitve JP Markišavci.

13022003 - Investicije v prometno ureditev mesta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke je predviden odkup manjkajočih zemljišč za nadaljevanje izgradnje pločnika s komunalno
infrastrukturo v Ulici Jožeta Benka in Tomšičevi ulici v Murski Soboti. Nadaljevanje izgradnje pločnika v
prihodnjih letih je možno šele po pridobitvi zemljišč.
Sredstva so predvidena za izdelavo geodetskega elaborata ureditev mej v območju Kocljeve in Slomškove
ulice ter posledično za odkup zemljišč novozgrajenega dela pločnika na Kocljevi ulici, kjer ta v naravi
predstavlja javno dobro.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0066 - Ureditev pločnika na ulici Jožeta Benka
OB080-21-0034 - Ureditev Kocljeve ulice

13022010 - Urejanje kolesarskih povezav 1 faza – CTN
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Naložbe v vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav so upravičene do sofinanciranja na izdane odločitve
o podpori iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer v okviru t.i. mehanizma CTN,. Projekt
se izvaja v okviru Operativnega programe evropske kohezijske politike 2014-2020, prednostne naložbe 4.4.
Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi
ukrepi, in obsega ureditve na pet odsekih in sicer: Lendavska, Zvezna, Staneta Rozmana, Gregorčičeva in
Slomškova ulica.
Vzpostavitev in ureditev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestu Murska Sobota, (obnove in novogradnje),
bo prispevala k uresničevanju ciljev iz Trajnostne urbane strategije (TUS) na področju trajnostne mobilnosti
in varovanja okolja (kakovost zraka). Prav tako bo projekt prispeval k uresničevanju ciljev Celostne
prometne strategije (CPS) na področju trajnostnih oblik mobilnosti.
Dela na dveh odsekih (Zvezna in Lendavska) so že zaključena. Dela na Ulici Staneta Rozmana so v teku.
Ureditve na Gregorčičevi in Slomškovi ulici pa so načrtovane za letošnje oziroma prihodnje leto.
Ureditve posameznih odsekov so bile izvedene oz. so načrtovane po naslednjem zaporedju:
Kolesarska steza s parkirišči na Lendavski ulici pred trgovino (izvedeno konec leta 2020)
Kolesarska steza na Zvezni ulici (izvedeno konec leta 2020)
Krožišče Gregorčičeva ul. - Ul. Staneta Rozmana (izvedba do maja 2022; že sklenjena pogodba)
Celovita prometna ureditev ulice Staneta Rozmana (izvedba do maja 2022; že sklenjena pogodba)
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Kolesarska steza na Gregorčičevi ulici s krožiščem na Ul. arhitekta Novaka (izvedba 2022).
Kolesarska steza z obnovo cestišča na Slomškovi ulici s krožiščem Slomškova - Gregorčičeva
(izvedba 2022-2023).
Hkrati je v okviru posebnega projekta načrtovana izgradnja kanalizacijskega omrežja.
V sklopu izvedbe projekta se bo obnovila tudi ostala komunalna in cestna infrastruktura, ki poteka v
območju posameznih tras kolesarske povezave in je nujno potrebna obnove ali prestavitve in sicer: javna
razsvetljava, vodovod, kanalizacija, na določenih odsekih pa bo postavljena tudi urbana oprema (klopi, koši),
drevoredi, kolesarski števec in postajališča za kolesa. Na območjih, kjer imamo za to prostorske možnosti, se
bo odvodnja utrjenih površin reševala tudi z dodatnimi ponikalnimi polji.
Na najslabših cestnih odsekih, se bo obnovilo tudi cestišča ter pripadajoča parkirišča (npr. Slomškova ulica,
Ulica Staneta Rozmana). Ker ti stroški niso upravičeni do sofinanciranja, bodo financirani iz občinskega
proračuna, s tem pa bo zagotovljena celovitost izvedbe na posameznem odseku.
Cilj projekta je:
povečati delež kolesarjev in pešcev ter s tem prehod z avtomobilov na trajnostne načine mobilnosti;
izboljšanje kolesarskih povezav (op. zvezne);
zmanjšati emisije ter druge negativne učinke (predvsem onesnaženost zraka s trdimi delci PM10 in
hrup), ki jih povzroča motoriziran promet;
povečati telesno aktivnost prebivalcev in s tem prispevati k boljšemu zdravju;
zmanjšati stroške občanov za vsakodnevno mobilnost.
Sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je predvideno v obsegu 80% upravičenih stroškov
projekta (brez DDV).
-

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-0012 - Urejanje kolesarskih povezav 1 faza – CTN

13022011 - Urejanje kolesarskih povezav 2 faza – CTN
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt Urejanje kolesarskih povezav- 2. faza prav tako načrtuje vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih
povezav v mestu. Projekt bo sofinanciran s sredstvi Kohezijskega sklada, in sicer v okviru t.i. mehanizma
CTN,. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programe evropske kohezijske politike 2014-2020, iz
prednostne naložbe 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja,
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi
prilagoditvenimi ukrepi, in obsega ureditve na Kroški ulici in Ulici arhitekta Novaka.
Ureditve posameznih odsekov so načrtovane:
Celovita ureditev Kroške ulice (končano spomladi 2021)
Celovita ureditev Ulice arhitekta Novaka (v izvedbi januar-maj 2022).
Tudi v okviru tega projekta se bo obnovila ostala dotrajana komunalna in cestna infrastruktura, ki poteka na
območju posameznih tras kolesarske povezave in je nujno potrebna obnove ali prestavitve, in sicer: javna
razsvetljava, vodovod, kanalizacija, na določenih odsekih pa bo postavljena tudi urbana oprema (klopi, koši),
avtobusna postajališča, ipd. Na območjih, kjer to dopuščajo prostorske možnosti, se bo tudi tu reševala
odvodnja utrjenih površin z dodatnimi ponikalnimi polji. V sklopu projekta, se je/bo na obeh ulicah (Kroška
in Ul. arhitekta Novaka) obnovilo tudi cestišče, na Ulici arhitekta Novaka pa tudi parkirišča. Ker tovrstni
stroški niso upravičeni do sofinanciranja iz EU sredstev, bodo zanje sredstva zagotovljena iz občinskega
proračuna, s tem bo zagotovljena celovitost izvedbe na posameznem odseku.
Gradbena dela na projektu (obe ulici) so tako načrtovana v obdobju 2020–2022. Načrtovana sredstva v letu
2022 so v celoti namenjena za izvedbo ureditve Ulice arhitekta Novaka.
Sofinanciranje iz Kohezijskega sklada je predvideno v obsegu 85% upravičenih stroškov (brez DDV).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-0013 - Urejanje kolesarskih povezav 2 faza – CTN
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13022014 - Urejanje kolesarskih povezav 3 faza
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej proračunski postavki se namenjena za stroške priprave bodočih projektov na področju
trajnostne mobilnosti (kolesarske povezave, pločniki in ostala infrastruktura), ki so večinoma predvidena za
naslednjo evropsko finančno perspektivo. Predvidena je izdelava projektne dokumentacije in drugih
strokovnih podlag za projekte kolesarskih povezav in pločnikov na odsekih, kjer tovrstna infrastruktura še ni
izgrajena ali pa je dotrajana in neprimerna. Sredstva so načrtovana tudi za pridobitev projektne
dokumentacije za izgradnjo manjkajočega dela kolesarske steze v Rakičanu od dvorca RIS Rakičan do Jezer.
Na predlog KS Rakičan se v proračunu za leto 2022 načrtujejo tudi sredstva za izvedbo manjkajočega odseka
kolesarske steze v Rakičanu do območja Jezera. V okviru NRP pa se za to investicijo vodi posebni NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-0060 - Urejanje kolesarskih povezav – dokumentacija
OB080-22-0020 – Kolesarska steza – Rakičan Jezera

13022020 - Kolesarska povezava z ureditvijo ceste M. Sobota - Noršinci
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za leto 2022 je za kolesarsko povezavo in ureditev cestne infrastrukture v območju t.i. Noršinske ceste
načrtovana izdelava projektne dokumentacije, vendar ne v okviru te proračunske postavke, ampak v okviru
proračunske postavke tehnične pomoči Elena (pri Oddelku za okolje in prostor). V okviru tehnične pomoči
Elena, je namreč MO Murska Sobota uspešno kandidirala v konzorciju drugih občin za pridobitev sredstev
za pripravo projektov trajnostne mobilnosti iz programa tehnične pomoči pri Evropski investicijski banki.
Na tej postavki so v letu 2022 sredstva načrtovana le za morebitno pripravo investicijske dokumentacije
(DIIP, IP). Je pa izvedba investicije načrtovana v načrtu razvojnih programov v okviru te proračunske
postavke. Ker gre za obsežno investicijo, je za financiranje izvedbe projekta načrtovana tudi prijava na
evropske razpise s področja trajnostne mobilnosti v prihodnji finančni perspektivi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-20-0010 Kolesarska povezava z ureditvijo ceste M. Sobota – Noršinci

13022021 - Kolesarski most čez reko Ledava v Polani
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za izgradnjo kolesarskega mostu čez potok Ledava v Polani (prehod iz Černelavcev v Polano) je pridobljena
projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2021 so bili speljani postopki
pridobitve potrebnih zemljišč. V leto 2022 se je zamaknila tudi pridobitev gradbenega dovoljenja. Nekaj
sredstev zagotavljamo tudi za novogradnje, kar omogoča izvedbo razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del v
drugi polovici leta.
Investicija zajema izgradnjo mostu čez potok, manjši del pločnika s kolesarsko stezo ter javno razsvetljavo. S
tem bo omogočen varen prehod stanovalcem naselja Polana (in tudi drugim dnevnim migrantom) v vas, ker
sicer kolesarji in pešci nevarno prečkajo most in spust v naselje skupaj z motornim prometom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0081 - Ureditev mostu za kolesarje Černelavci-Polana

13029003 - Urejanje cestnega prometa
13023003 - Upravljanje in vzdrževanje parkirišč ter urejanje parkiranja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenjajo za tekoče redno vzdrževanje javnih parkirišč, na katerih se ne plačuje parkirnina. Med
tekoča vzdrževalna dela se štejejo: košnja in urejanje zelenih površin v sklopu parkirišč, krpanje udarnih jam,
vzdrževanje ograj, krpanje manjših mrežastih razpok, zalivanje linijskih razpok, zimska služba (pluženje,
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posipavanje), obnova talnih označb (parkirnih prostorov), obnova vertikalne prometne signalizacije ipd.,
sredstva se planirajo tudi za vzdrževanje javnih gramoznih parkirišč.
Na kontu za investicijsko vzdrževanje se planirajo sredstva za gramoziranje parkirišč na naslednjih lokacijah:
Mojstrska, Ulica J. Kerenčiča, več parkirišč na Lendavski, ob Gregorčičevi, Zeleni, Stari ter drugih. Še zlasti
bo posebna skrb namenjena parkiriščem ob Lendavski ulici, kot je večje parkirišča na lokaciji bivše ABC
Pomurke (ob kriznem centru), za kar so predvidena nekoliko višja sredstva, kot nekaj zadnjih letih, seveda z
izjemo lanskega leta, ko je bilo v celoti urejeno sorazmerno veliko parkirišče na lokacije bivše Veterinarije,
prav tako v gramozni izvedbi in zaključnim slojem iz rezkanega asfalta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-0007 Urejanje parkirišč

13023011 - Brod v Krogu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje oz. obnovo broda v Krogu,
ki predstavlja prevozno sredstvo (plovilo), ki mora za namen varnih prevozov izpolnjevati tudi posebne
zahteve. S tem namenom so v proračunu za leto 2022 načrtovana sredstva za vsakoletne obnove, z namenom
vzdrževanja broda v dobrem stanju, kot tudi za potrebe registracije broda in za vožnje brodarja na različnih
kontih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-19-0027 Brod v Krogu

13029004 - Cestna razsvetljava
13024000 - Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana sredstva za plačilo porabe električne energije na javni razsvetljavi v mestu M.
Sobota in v naseljih. Poraba el. energije, se zaradi že izvedenih racionalizacij – prenov v obdobju od leta
2012 do 2021 ter še v manjšem obsegu predvidenih v letu 2022 ter prihodnjih letih in s 50% redukcijami v
nočnem času - v skladu z načrtom prenove javne razsvetljave, zmanjšujejo, žal pa rastejo cene za električno
energijo, na katere pa Mestna uprava nima vpliva. Slednje so se z začetkom leta 2020, ko je bil proti koncu
leta 2019 izveden javni razpis za dobavitelja el. energije (za naslednja 4 leta), precej zvišale (za skoraj 59%),
kar pa je MU MOMS z dodatnimi racionalizacijami in prehodom z eno na dvotarifno merjenje, povsem
izničila, oziroma ji je s temi ukrepi stroške el. energije uspelo celo bistveno znižati za skoraj 30.000 €, na
letni ravni. Tako se za leto 2022 za stroške porabe el. energije na JR predvideva le še 122.000 €, kar
predstavlja cca 6,5 % znižanje, glede na plan za leto 2021. Se bodo pa ti stroški s predvidenimi
racionalizacijami v prihodnje še nekoliko znižali tako, da bodo končni prihranki nekje do cca 60 %, seveda v
primerjavi na enako število svetilk in ob predpogoju enakih cen el. energije, katere ima MU MOMS
zagotovljene do konca leta 2023 (ko se izteče 4. letna pogodba, sklenjena z Energijo plus, kot dobaviteljem
el. energije za vsa odjemna mesta JR in druga odjemna mesta MO M. Sobota in njenih zavodov - skupno
javno naročilo).
Tekoče vzdrževanje zajema zamenjavo svetil, žarnic, manjša popravila ter tekoče vzdrževanje svetlobnih
signalnih naprav. Sredstva za vzdrževanje se predlagajo na podlagi programa ukrepov, ki ga je izdelal
izvajalec javne službe, se pa sredstva planirajo v enaki višini, kot v lanskem in predhodnih letih – zaradi
manjših stroškov vzdrževanja novejših svetilk, nameščenih v prenovah.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave so predvidena za:
-

-

dograjevanje javnih razsvetljav oziroma posameznih svetilk po naseljih in v mestu, za odpravljanje
»temnih lis«, v skupni višini 10.000 €, v to so vključena naselja Krog, Černelavci, Markišavci,
Veščica, Pušča in druga ter
za ureditev (dograditev) manjkajoče razsvetljave v Ulici Plese, v M. Soboti, kjer so bila v preteklosti
že izvedena zemeljska dela, postaviti pa je potrebno še cca. 17 svetilk na kandelabrih. Investicija je
ocenjena na 20.800 e. .
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0089 Dograditve in prenove JR v MOMS
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
(Neposredni učinek in kazalnik)
Ocenjeni stroški vzdrževanja površin in opreme, temeljijo na programu ukrepov izvajalca vzdrževanja javne
razsvetljave, oziroma dejanskih stroških izvajanja te službe v letu 2021.

14 – GOSPODARSTVO
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14021005 - EU projekti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej proračunski postavki so načrtovana za pripravo osnovne dokumentacije in strokovnih podlag
za bodoče evropske projekte (investicijskih dokumentacij, idejnih načrtov in zasnov), ter za druge splošne
stroške za potrebe priprave evropskih projektov. Sredstva za projektne in druge dokumentacije za te namene
so načrtovana tudi v naslednjih letih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-0064 EU projekti

14021010 - Podpora enotam malega gospodarstva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z namenom oživitve podjetniške dejavnosti se v okviru postavke namenjajo sredstva, ki se bodo razdelila za,
z javnim razpisom, določene ukrepe na podlagi obstoječega Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj
podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota. Dodeljena sredstva predstavljajo
državno pomoč, ki jo je, v skladu s priglasitvijo, potrebno ob vsaki dodelitvi poročati Ministrstvu za finance.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-20-0007 Podpora enotam malega gospodarstva

14021011 – CITIES2030
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za večletni projekt, v katerega je vključenih 41 partnerjev iz Evropske unije. Vodilni partner je Univerza
v Benetkah. Projekt se je začel 1. 11. 2020 in bo trajal 48 mesecev. Vrednost celotnega projekta je
12.432.731,25 EUR, od tega je delež Mestne občine Murska Sobota, kot enega izmed partnerjev, 209.925,00
EUR. Gre za 100 % sofinanciranje vseh nastalih upravičenih stroškov.
Glavni cilj projekta CITIES2030 je ustvariti dober, učinkovit in zaupanja vreden urbani prehrambni sistemi,
ki se bo osredotočal na posameznega državljana/občana. Mestna občina Murska Sobota bo kot projektni
partner izvajala aktivnosti povezane z oživitvijo mestnega središča in tržnice, predvsem s spodbujanjem
lokalnih deležnikov, ki se osredotočajo na lokalno in trajnostno ponudbo.
Projektni partner Mestna občina Murska Sobota v okviru projekta vzpostavlja skupino za vpeljavo inovacij.
V sklopu aktivnosti bomo identificirali ključne deležnike v regiji, ki lahko prispevajo k boljši samooskrbi
mesta ter povežemo ponudnike, ki lahko zagotovijo lokalne in trajnostne produkte. Ključne so kratke
dobavne verige ter zdrava prehrana. Večji del aktivnosti bo predstavljala promocija trajnostnih produktov
(npr. skozi dogodke, medijske kampanje,…), kjer se bomo osredotočili predvsem na mestno središče in
tržnico.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-21-0008 CITIES2030
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
15021000 - Ravnanje z odpadki
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva za zagotavljanje odvoza odpadkov ob očiščevalnih
akcij.
V postavko so vključena namenska sredstva z naslova porabe koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Murska Sobota, ki nam bodo nakazana v letu 2022.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
15022000 - Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Področje komunalne infrastrukture, še posebej kanalizacijskega sistema v občini je obsežno in zahteva
celovit pristop. Celotna dolžina kanalizacijskega omrežja je cca 151,5 km. Na kanalizacijskem omrežju je 18
črpališč in je vezano na centralno čistilno napravo. S tega razloga smo v letu 2019 naročili celovito analizo
kanalizacijskega sistema, ki je bila dokončana v letu 2020. Tekom leta 2020 so se izvajale meritve pretokov
na posameznih kolektorjih, na podlagi rezultatov meritev se je izvedla novelacija celovite analize
kanalizacijskega sistema. Na podlagi ugotovitev in ukrepov iz navedene analize, se celovito načrtujejo
ukrepe in fazna izvedba investicije za izboljšanje kanalizacijskega sistema v občini. Obsežnejši ukrepi na
mešanem kanalizacijskem sistemu so se že delno izvedli na črpališču v Rakičanu MS2 in črpališči MS3 v
Murski Soboti na južnem kolektorju, kjer se je izvedla telemetrija, sanacija kanalizacije v mestu Murska
Sobota in naselju Polana ter sanaciji vodotesnosti kanalizacije v naselju Bakovci in v mestu Murska Sobota.
S tovrstnimi parcialnimi sanacijami najbolj dotrajanih odsekov bomo v letu 2022 nadaljevali.
V sklopu te proračunske postavke so tako za leto 2022 predvidena sredstva predvsem za pripravo
obsežnejših projektnih dokumentacij, investicijsko vzdrževanje in delne sanacije kanalizacijskega omrežja in
sicer:
- projektna dokumentacija za sanacijo tlačnega voda od črpališča Černelavci do razbremenilnega
kanala: projektna dokumentacija je v izdelavi in upošteva izsledke analize pretokov odpadne vode,
sredstva se načrtujejo tudi za pridobivanje zemljišč za potrebe izvedbe tlačnega voda z objekti in
pridobitev gradbenega dovoljenja za tlačni vod. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo sledila
izvedba, ki je načrtovana v naslednjih letih,
- projektna dokumentacija za sanacija dotrajana kanalizacije in celovito ureditev cestne in komunalne
infrastrukture v Zeleni ulici v Murski Soboti. Za letošnje in naslednje leto je za to investicijo
predvidena tudi pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj, izvedba pa je predvidena v letu 2024;
- sanacija posameznih najbolj dotrajanih odsekov kanalizacije v mestu Murska Sobota ter
- ostale investicije oz. sanacije, ki se pojavijo med letom, pretežno zaradi navezav novogradenj in jih
je potrebno nujno izvesti.
Na proračunski postavki so načrtovana še sredstva za investicijski nadzor nad izgradnjo kanalizacije,
varnostni načrt in koordinatorja varnosti pri delu in ostale stroške povezane z izvedbo navedenih sanacij.
Za izvedbo investicij v obnovo kanalizacijskega omrežja se bodo vlagala tudi sredstva Okoljske dajatve, ki
so namenjena za komunalno infrastrukturo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0095 Mešani meteorni sistem kanalizacije
OB080-19-0004 Sanacija kanalizacije v mestu Murska Sobota
OB080-19-0005 Sanacija kanalizacije v Černelavcih
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15022003 - Kanalizacijski kolektorji
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z izdelano celovito analizo kanalizacijskega sistema, so v naslednjih letih predvidene obsežne
investicije v obnovo kanalizacijskega omrežja. Z analizo je bilo ugotovljeno, da je potrebno v mestu
dograditi glavne kanalizacijske kolektorje, ki predstavljajo ozko grlo kanalizacijskega sistema. Iz tega
razloga se je že v letu 2020 pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo dodatnih
kanalizacijskih kolektorjev v središču mesta, ki bodo razbremenjevali glavne kanale kanalizacijskega
sistema.
V lanskem letu se je začela izgradnja kanalizacijskega kolektorja na ulici Staneta Rozmana, sočasno z
investicijo v kolesarsko in cestno infrastrukturo in se zaključuje v letu 2022. V letu 2022 sledi izgradnja
kanalizacijskih kolektojev še na Gregorčičevi in Slomškovi ulici. Največji obseg del je predviden ravno za
leto 2022 v vrednosti čez 1,1 mio €. Ker poteka na istih lokacijah sočasno z izvedbo kanalizacijskih
kolektorjev tudi izgradnja kolesarskih stez, pločnikov, javne razsvetljave, obnova vodovoda in obnova ceste
(kar je tudi najbolj učinkovito), je ta investicija nujna za izvedbo pred vsemi ostalimi. Zato bo le manjši del
investicije odpadel na leto 2023 (plačila računov), fizično pa bo večinoma izgradnje kanalizacije zaključena
v 2022. Investicija v trajnostno mobilnost in cestno infrastrukturo na predmetnih ulicah je del evropskega
projekta trajnostne mobilnosti (1 faza) in mora biti zaključena v prvi polovici leta 2023. Iz tega razloga je
predhodna izgradnja kanalizacijskih kolektorjev neodložljiva. Za financiranje te investicije je zato
načrtovana dolgoročna zadolžitev, da s tem v letu 2022 prekomerno ne obremenjujemo ostalih proračunskih
investicij.
Območje glavnih kanalizacijskih vodov je po idejni zasnovi razdeljeno v 3 faze izvedbe:
- Prva faza,, ki je bila v večini že izvedena na ulici Staneta Rozmana in se nadaljuje v letu 2022
predstavlja navezavo na glavni kolektor v krožišču Ulice Staneta Rozmana in Štefana Kovača, kjer se
naveže na obstoječi glavni kolektor iz smeri Štefana Kovača in poteka po Ulici Staneta Rozmana ter
Gregorčičevi ulici z navezavo na glavni kolektor v Ulici arhitekta Novaka. Dolžina celotne trase je
610 m. Ta del bo razbremenjeval obstoječi glavni kolektor.
- Druga faza, ki se izvaja v letih 2022 in 2023 predstavlja izvedbo dodatnega glavnega kolektorja po
Slomškovi ulici, kjer zavije na Gregorčičevo ulico in se na Ulici Arhitekta Novaka naveže na obstoječi
glavni kolektor v dolžini cca 710 m. Ta kolektor bo razbremenjeval osrednji in jugovzhodni del mesta
Murska Sobota.
- Tretja faza je najzahtevnejša in predstavlja izgradnjo dodatnega glavnega kolektorja od ulice Arhitekta
Novaka do južnega kolektorja (in dalje do čistilne narave Murska Sobota), kjer se naveže v skupni
razdelilni objekt obstoječega glavnega kolektorja in južnega kolektorja pred čistilno napravo. Celotna
dolžina trase je 650 m in prečka tudi železniško progo.
Na proračunski postavki so poleg stroškov izgradnje načrtovana sredstva še ta investicijski nadzor, varnostni
načrt in koordinatorja varnosti pri delu in ostale stroške povezane z izvedbo investicije.
Za izvedbo investicij v obnovo kanalizacijskega omrežja se bodo vlagala tudi sredstva Okoljske dajatve
namenjene za komunalno infrastrukturo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-21-0009 Kanalizacijski kolektorji
15022004 – Ureditev ulice Zorana Velnarja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V sklopu izvedbe te investicije je najprej potrebna zamenjava kanalizacijskega omrežja, ki je močno
dotrajano in se prelaga že nekaj let. Ker bo to povzročilo velike posege po celotni trasi ceste, del ulice pa tudi
sicer nima najustreznejših drugih cestnih in komunalnih ureditev, je ob obnovi kanalizacije nujna celovita
obnova vse cestne in komunalne infrastrukture v tej ulici. Tako se načrtuje izgradnja pločnikov, kompletna
obnova ceste, zamenjava javne razsvetljave, vodovoda, kanalizacije, na določenih odsekih bo postavljena
urbana oprema (klopi, koši) in drevoredi. Na območjih, kjer imamo za to prostorske možnosti, se bo
odvodnja utrjenih površin reševala tudi z dodatnimi ponikalnimi polji.
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Ker gre za zahtevne in celovite posege, se v letu 2022 najprej načrtujejo sredstva za izdelavo projektne
dokumentacije za celovito ureditev ulice Zorana Velnerja in pridobitev vseh potrebnih upravnih dovoljenj. V
načrtu razvojnih programov pa je pa načrtovana tudi izvedba investicije. V kolikor bodo za to primerni
razpisi bomo ukrepe trajnostne mobilnosti prijavili tudi za pridobitev sofinancerskih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-20-0011 Sanacija kanal. v ul. Zorana Velnerja

15029003 - Izboljšanje stanja okolja
15023008 - Polnilnice za električna vozila
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za redni letni servis el. polnilnih postaj. V letu 2022 se bo izvedla tudi nadgradnja
sistema javnih polnilnih postaj v plačljivo storitev električne energije. Eden od ukrepov trajnostne mobilnosti
in zmanjšanje onesnaženosti zraka je tudi spodbujanje e-mobilnosti. Vključno z el. polnilnice na Ulici
Arhitekta Novaka bo tako Murska Sobota pokrita kar z 9 el. polnilnicami (od tega 5: MOMS – Lendavska,
Kocljeva, Štefana Kovača, Expano, Ulica arh. Novaka, 3: Avantcar, 1: Elektro Maribor).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-0016 Polnilnice za električna vozila.

15023010 - Prenova mestnega središča 1. Faza - sklop 3B
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pridobitev svetlobnega izračuna za potrebe osvetlitve križišča Št. Kovača s
Kocljevo ulico ter montažna dela dodatne javne razsvetljave prehodov za pešce (Ul. Št. Kovača, Kardoševa
ul.). Na tej lokaciji smo decembra 2020 že izvedli zemeljska dela za razsvetljavo.
Vključena so tudi sredstva za pridobitev dela zemljišča ob Blagovnici na Slovenski oz. Zvezni ulici, ki služi
za javno rabo in je v letu 2020 že bilo prenovljeno na podlagi pridobljene stavbne pravice lastnika.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-19-0012 Prenova mestnega središča 1 faza – sklop 3B

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15041000 - Vzdrževanje objektov, naprav in površin za urejanje voda
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva, na tej postavki, se namenjajo za tekoče vzdrževanje naravnih in drugih vodotokov, katerih lastnica,
oziroma upravljavka je MO M. Sobota. Sredstva se planirajo v nekoliko višji višini, kot so bila planirana in
realizirana prejšnja leta in to predvsem na račun določenih vodotokov (Mokoš, Dobel, Severni jarek), za
katera so se doslej sredstva zagotavljala preko transferjev ožjim delom.
Na kontu za investicijsko vzdrževanje se v letu 2022 načrtujejo sredstva za izvedbo večjih vzdrževalnih del
na: Severnem jarku med naseljem Černelavci in razbremenilnim kanalom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0012 Vzdrževanje objektov, naprav za urejanje voda
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
(Neposredni učinek in kazalnik)
Ocenjeni stroški vzdrževanja vodotokov temeljijo na programu ukrepov izvajalca vzdrževanja vodotokov za
leto 2022 in dejanskih stroških te službe v letu 2021.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039001 - Oskrba z vodo
16031000 - Investicije v vodovodno omrežje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so v letu 2022 predvidena sredstva za uvedbo najnujnejših investicij v dotrajano
vodovodno omrežje in sicer za:
- zamenjavo dotrajanega vodovoda v Sodni ulici v dolžini cca. 180 m,
- zamenjavo dotrajanega vodovoda do stadiona Fazanerija (na Razlagovi ulici) v dolžini cca. 200
m, ki bo potekala sočasno s ureditvijo ceste,
- vzpostavitev krožne vodovodne povezave v Mali ulici in Finžgarjevi ulici,
- ter sanacijo in izgradnjo krajših odsekov vodovoda v mestu Murska Sobota (v ulici Zofke
Kvedrove, ipd.),
- v naselju Bakovci se bo sočasno s ureditvijo ceste obnovil tudi vodovod v Soboški ulici,
- del sredstev se namenja za vsakoletno rekonstrukcijo dotrajanih vozlišč v mestu Murska Sobota
in naseljih ter ostale investicije v obnovo in izgradnjo vodovodov, ki se pojavijo med letom,
- v naselju Polana: za popravilo manjšega odseka vodovoda (za zamenjavo cevi in vozlišč). .
Pri vseh investicijah so načrtovana še sredstva za izvedbo strokovnega nadzora nad izvedbo investicij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-15-0111 Vodovodno omrežje v naselju Bakovcih
OBO80-15-0122 Rekonstrukcija vozlišč na vodovodu
OBO80-17-0047 Vodovodno omrežje v mestu Murska Sobota
OB080-22-0021 Vodovodno omrežje v naselju Polana

16031001 - Hidrantno omrežje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki se načrtujejo za investicijsko vzdrževanje hidrantov v letu 2022, predvidena je
menjava dotrajanih hidrantov v Mestni občini Murska Sobota in s tem povečanje požarne varnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-15-0127 Hidrantno omrežje

16031003 - Vodooskrba Pomurja – sistem B
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Manjša sredstva so namenjena za potrebe kritja ostalih stroškov zvezi s skupnimi transportnimi vodi in
objekt Vodovoda sistem B, ki jih ne bo možno vključiti v projekt Nadgradnje vodovoda sistem B.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-17-0031 Vodooskrba Pomurja - Sistem B

16031004 - Nadgradnja Vodovoda sistema B
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt Nadgradnje vodovoda sistema B, je eden ključnih projektov 12-ih pomurskih občin, ki se združujejo
v Vodovod sistema B, v tej finančni perspektivi v okviru Dogovora za razvoj regije in bo v večini financiran
z evropskimi in nacionalnimi viri. Projekt predstavlja nadaljevanje I. faze izgradnje Pomurskega vodovoda
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Sistema B. Projekt vključuje zamenjavo (rekonstrukcijo) in nadgradnjo najbolj dotrajanega dela
vodovodnega omrežja ter dograditev manjkajočega vodovodnega omrežja, obnovo in nadgradnjo
vodovodnih objektov s sistemi za krmiljenje (črpališč, vodohranov ipd) ter vzpostavitev nadzornega centra in
nadgradnjo vodnega vira Fazanerija. Projekt je bil odobren za sofinanciranje iz evropskih sredstev
(Kohezijski sklad) in nacionalnih sredstev republike Slovenije (nacionalna udeležba in Sklad RS za vode) s
strani ministrstva za okolje in prostor v lanskem letu. V letu 2020 in 2021 so bila izvedena tudi javna
naročila za izbor izvajalcev gradnje vodovodnega omrežja, opreme za nadzorni center in pripadajoče
aktivnosti, nadzora in informiranja javnosti. Fizična izvedba aktivnosti projekta je načrtovana v letih 2022 in
2023, saj je projekt sofinanciran iz finančne perspektive 2014-2020.
Glede na prejete ponudbe izvajalcev del in terminski ter finančni plan izvedbe del po občinah in med leti, ter
usklajenost finančnih podatkov projekta s sofinancerjem ministrstvom za okolje in prostor, znaša vrednost
celotne investicije 27,9 mio €, od tega odpade na Mestno občino Murska Sobota, del investicije v vrednosti
4,24 mio € (po študiji izvedljivosti je ta vrednost znašala skoraj 4,6 mio €).
V proračunu Mestne občine Murska Sobota in načrtu razvojnih programov je vključen del projekta, ki
odpade na Mestno občino Murska Sobota. V načrtu razvojnih programov pa so prikazani tudi viri za ostali
del (ostale občine), po veljavni študiji izvedljivosti.
Za MOMS to pomeni, da so v proračunu za leto 2022 na tej postavki načrtovani odhodki, ki se nanašajo na
del investicije, ki odpade na mestno občino Murska Sobota in so med leti 2022 in 2023 razdeljeni glede na
ocenjen terminski plan izvajalcev del. Za leto 2022 je tako načrtovanih skoraj 1
1,7 mio €. Prav tako so med prihodki za leto 2022, za ta projekt načrtovana sofinancerska sredstva
(Kohezijskega sklada, državna sredstva nacionalne udeležbe pri EU projektih in sredstva Sklada RS za vode)
v skupni višini dobrih 1,54 mio €. Razliko predstavljajo sredstva MO Murska Sobota v višini skoraj 117.000
€. Za leto 2022 je na območju MO Murska Sobota načrtovana večinoma izgradnja transportnih vodov (na
Ciril Metodovi, Kopališki in Grajski ulici, glavni vod Pušča – Černelavci in krajši odseki ob vzhodni
obvoznici). Za naslednje leto pa je načrtovana izgradnja kanalizacije v naselju pušča, vodovod Grajska –
lendavska do industrijske, ter vodovod Ciril Metodova – Severjeva – Mikloša Kuzmiča - Tišinska in
navezava do naselja Pušča. Terminski plan se lahko tekom izvedbe še spremeni. Glede na izvedbo del na
vodovodnem omrežju, ki v mestu Murska Sobota večinoma poteka po cestnem svetu, občina načrtuje tudi
večje investicije v celotno obnovo v cestno infrastrukturo, kot npr. v ulici Mikloša Kuzmiča in Kardoševi
ulici (oboje v 2023).
Poleg stroškov gradnje so na proračunski postavki načrtovani še drugi s projektom povezani stroški, ki
odpadejo na Mestno občino Murska Sobota (stroški nadzora, in drugih storitev, informiranja in obveščanja,
ipd.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-19-0018 Nadgradnja Vodovod sistema B

16031007–Novi viri pitne vode sistema B
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glede na lansko letno odločitev MO Murska Sobota, da območje Fazanerije ni najbolj primerno za izgradnjo
vodarne in ugotovitev, da tudi vodni vir Fazanerija z okoljskega vidika ni na najbolj primerni lokaciji, so se
začele aktivnosti za iskanje bodočega novega primernejšega vodnega vira. Vodni vir Fazanerija je namreč
umeščen na urbanem območju v mestu Murska Sobota, ki je obdano z intenzivnimi kmetijskimi površinami
in s tem izpostavljeno večjim tveganjem za možnost onesnaženja. Hkrati želi dolgoročno MO Murska Sobota
na območju Fazanerija razvijati športno in turistično dejavnost. Iz navedenih razlogov so se že v letu 2021
začele aktivnosti v zvezi z iskanjem novega vodnega vira pitne vode za vodovodni sistem B. Izdelan je bil
pregled vse obstoječe dokumentacije v zvezi s potencialnimi vodnimi viri za vodovodni sistem B in podane
smernice za nadaljnje aktivnosti iskanja novega pitnega vira. Aktivnosti v zvezi z novim vodnim virom bodo
dolgotrajne in dolgoročne, kar vključuje tudi obsežne raziskave možnih lokacij analize izdatnosti in kvalitete
vodnega vira, pridobitev zemljišč, izdelava vse potrebne tehnične dokumentacije, pridobitev soglasij, mnenj
in upravnih dovoljenj. Za leto 2022 so na tej proračunski postavki predvidena sredstva za nadaljevanje teh
aktivnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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OBO80-22-0016 Novi vir pitne vode Vodovodnega sistema B

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16032000 - Mestno pokopališče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2021 se je začela večja investicija v ureditev prostora za raztros pepela. Investicija v letu 2021 žal ni
bila zaključena zaradi Covid razmer na trgu (otežena dobava prefabriciranih betonskih elementov in ostalih
materialov). Zaključek investicije je tako načrtovan v prvi četrtini leta 2022. Skupni stroški investicije so
ocenjeni na čez 90 tisoč evrov (gradnja in nadzor), glavnina odpade v leto 2022 in sicer cca. 74.000 €, ker
večina računov še ni izstavljenih.
Nadalje je na mestnem pokopališču načrtovan gradnja dodatnega žarnega zida (v nadaljevanju obstoječega) v
skupni ocenjeni vrednosti cca. 88.000 €. Del sredstev se tako načrtuje za plačilo že izdelane projektne
dokumentacije za žarni zid, preostali del pa za stroške vezane na izgradnjo dodatnega žarnega zida. pred
samo izgradnjo je potrebno pridobiti še gradbeno dovoljenje, ki je v pridobivanju. Preostala sredstva na tej
postavki so načrtovana za plačilo najemnine za gramozno parkirišče, na zemljiščih v lasti Slovenskih
Železnic.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-15-0128 Mestno pokopališče

16032001 - Primestna pokopališča
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so za leto 2022 načrtovana sredstva za nadaljnja investicijska vlaganja na pokopališčih v
naseljih in sicer pretežno investicije v izgradnjo žarnih zidov in druga nujna investicijska vlaganja.
V letu 2021 so bile izdelane projektne dokumentacije za žarna zida Bakovci, Krog in Rakičan. V
pridobivanju je gradbeno dovoljenje za žarni zid Rakičan. Za leto 2022 so tako načrtovana sredstva za
izgradnjo žarnega zida v Bakovci, Krogu in Rakičanu. Na pokopališču Rakičan je izgradnja predvidena v več
fazah, za leto 2022 je načrtovana izvedba 1. faze izgradnje žarnega zida, projektna dokumentacija pa je
izdelana za vse faze izgradnje.
Za pokopališče Veščica je načrtovana večja obnova glavne dohodne poti na pokopališču. Za pokopališče
Markišavci pa je načrtovana izdelava projektne dokumentacije za namen postavitve ograje, ureditve
parkirišča in žarni zid na pokopališču. Del sredstev je načrtovanih tudi za stroške nadzora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-0053 Pokopališče Rakičan
OB080-19-0002 Pokopališče Bakovci
OB080-20-0006 Pokopališče Krog
OBO20-21-0027 Pokopališče Veščica
OB080-17-0051 Pokopališče Markišavci

16032005 – Zasaditev drevja na mestnem pokopališču – participativni proračun
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru participativnega dela proračuna, je bil s stani občanov podan predlog za zasaditve dodatnih dreves
na mestnem pokopališču, na območjih, ki so prazna oz. so t.i. »luknje«. S tem se na mestnem pokopališču
zagotovi dodatna senca in prijetnejša in bolj naravna ureditev pokopališča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-22-0022 Zasaditev drevja na mestnem pokopališču – pp 2022
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16039003 - Objekti za rekreacijo
16033001 - Vzdrževanje javnih zelenih površin
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje javnih zelenih površin na območju celotne MOMS, tako v
mestu, kot naseljih. Tekoče vzdrževanje javnih zelenih površin obsega košnjo, obrezovanje, urejanje
cvetličnih gredic, vzdrževanje urbane opreme, zimsko službo, čiščenje površin (javna snaga), čiščenje
(praznjenje) košev, obnovo premazov na klopeh, nadomestne zasaditve dreves, urejanje krožišč (zelenih
otokov), vzdrževanje potk in poti v parkih in v Fazaneriji. Višina sredstev je določena v odvisnosti od
predloženega programa vzdrževanja izvajalca javne službe, prilagojenega proračunskim zmožnostim
financiranja. Za leto 2022 se planira več sredstev, realno za cca. 8 %, kot za leto 2021, kjer so sredstva za ta
namen primanjkovala. Leto 2021 je bilo namreč prvo celotno leto, v katerem se je vzdrževanje javnih zelenih
površin po KS izvajalo v javnem podjetju. Nov sistem vzdrževanja zelenih površin je bil v KS-ih dobro
sprejet, vendar se je tekom izvajanja te dejavnosti v letu 2021 izkazalo, da izvajanje javne službe na ta način
zahteva večje izdatke od planiranih v lanskem letu, predvsem zaradi nekoliko prenizko ovrednotenega
programa vzdrževanja, oziroma okoliščin, na katere izvajalec ni imel vpliva in jih ob pripravi programa ni
mogel predvideti (bujna vegetacija zaradi toplega vremena in pogostejših padavin), zaradi česar bi bilo
potrebnih 1 – 2 več košenj od predvidenih s programom. V letu 2022 je to odpravljeno s tem, da se za
izvajanje te službe namenja nekoliko več sredstev. Vzdrževanje zelenih površin v KS-ih se tako tudi za leto
2022 predvideva kot GJS varstva okolja, ki se bo izvajala v Javnem podjetju Komunala, vendar bodo v njeno
izvajanje še naprej vključena osnovna sredstva MOMS – kosilnice v lasti MOMS, ki so bile s pogodbami
prenesene v upravljanje in vzdrževanje ožjim delom. Tako bo za storitve izvajanja GJI z osnovnimi sredstvi
MOMS izvajalec GJI-ja naročniku zaračunaval le stroške delovne sile v obliki režijskega obračuna ali po
ceni za enoto mero, znižani za stroške nabav goriv in vzdrževanja osnovnih sredstev. Za slednje namene
bodo ožji deli še naprej dobivali sredstva iz preračuna na podlagi razdelilnika in predhodno izkazanih
dejanskih stroškov (nabav goriv, popravil).
Na postavki so na različnih kontih planirana še sredstva za dokup urbane opreme (klopi in koši), za kar se v
letu 2022 planira več sredstev kot prejšnja leta, glede na izkazan interes ožjih delov v letu 2021. Na kontu
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave so načrtovana tudi sredstva za nadomestne zasaditve v mestnem
parku, v katerem je bilo v letu 2020 (ob neurju) poškodovano večje število dreves,
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0130 Vzdrževanje javnih zelenih površin
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
(Neposredni učinek in kazalnik)
Ocenjeni stroški vzdrževanja javnih zelenih površin so ocenjeni na podlagi programu ukrepov vzdrževanja
izvajalca za leto 2022 in stroškov za vzdrževanje teh površin v preteklosti (v mestu in na območju ožjih
delov).

16033014 – Preplastitev asfaltnih površin v mestnem parku – participativni proračun
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru participativnega dela proračuna, je bil podan predlog za obnovo asfaltnih površin – potk v mestnem
parku. Predlaganih je bilo več potk. Investicijska vrednost je bila strokovno preverjena, pri čemer je bilo
ugotovljeno, da je za predlagan znesek možno v letu 2022 izvesti obnovo glavne potke, ki jo sestavljata dve
asfaltirani površini v Trubarjevem drevoredu. Tako je za ta namen v proračunu načrtovanih 25.000€. Na
kontu za investicijsko vzdrževanje in izboljšave se sredstva namenjajo za preplastitev asfaltnih potk v
mestnem parku za potki v Trubarjevem drevoredu. Potki sta dolžine 188m in vsaka širine 3,50 m. Predvidena
je sanacija mrežastih razpok in posedkov ter nato izvedba asfaltne prevleke z ureditvijo bankin (dosip z
zemljo in zatravitev). V plan proračuna za leto 2022 niso vključene preplastitve ostalih asfaltiranih potk v
mestnem parku (proti slaščičarni in gledališču park), ker bi to preseglo investicijsko vrednost za
participativni proračun.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-22-023 Preplastitev poti v mestnem parku - pp 2022
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16039005 – Druge komunalne dejavnosti
16035000 - Mestna tržnica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za najnujnejšo ureditev prodajne ploščadi s fiksnimi lesenimi hišicami za prodajalce.
S tem bomo za prodajalce zagotovili večje zavetje v manj primernejšem in zimskem času. Del sredstev se
namenja tudi za plačilo najemnine za lesene hiške v obdobju dec. 2021 do začetka leta 2022, do nabave
lastnih lesenih hišic. Nadalje so sredstva načrtovana tudi za izdelavo projektne dokumentacije za
privlačnejšo ureditev tržnice tako za prodajalce kot za kupce.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-16-0046 Mestna tržnica

16035001 - Javne sanitarije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na kontu za tekoče vzdrževanje so planirana sredstva za potrebe vzdrževanja sanitarij – javnega WC-ja na
tržnici v Murski Soboti. Namenjena so za čiščenje sanitarij, tekočega vzdrževanja prostorov javnega WC-ja
in nabavo sanitarnega materiala.
V zaključni fazi je tudi priprava projektov za izvedbo novih javnih sanitarij v ožjem mestnem središču, za
kar so planirana sredstva za njihovo izdelavo na podlagi izdane naročilnice v letu 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-19-0003 Javne sanitarije
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
(Neposredni učinek in kazalnik)
Načrtovani stroški so ocenjeni, ocena temelji na evidentiranih stroških za te namene iz leta 2021 in programu
vzdrževalca izvajanja GJI. Stroški za nov objekt javnih sanitarij so povzeti iz projektne dokumentacije za ta
objekt.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna
in stavbna zemljišča)
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
16061011 – Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja na Pušči
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno ureditev
severnega dela naselja Pušča, kjer je s sprejetjem novega OPPN nastalo novo območje za možnost
stanovanjske gradnje in širitev naselja Pušča. Na predmetnem območju bo potrebno urediti vso manjkajočo
komunalno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod) in cestno infrastrukturo (cesta s pločnikom, in meteorno
odvodnjo s ponikanjem ter manjkajočo javno razsvetljavo). Predhodno je potrebno pridobiti zemljišča ter
izdelati vso potrebno projektno dokumentacijo in pridobiti upravna dovoljenja. V letu 2022 so tako
načrtovana sredstva za pridobitev zemljišč in projektno dokumentacijo ter v manjši meri izvedba, slednja je
predvidena v naslednjih dveh letih.
Izvedba projekta je skupaj ocenjena na več kot 567.000 €, od tega je v 2022 načrtovana priprava projekta
(dokumentacija in zemljišča) ter pričetek izvedbe, v letu 2023 in 2024 pa je načrtovana izvedba gradnje
komunalne in cestne infrastrukture, ki bo zasnovana fazno. Vrednost projekta je ocenjena, na podlagi
izdelanega programa opremljanja, bolj točno oceno bomo pridobili na podlagi izdelane projektne
dokumentacije in lahko odstopa od prvotne ocene. Je pa projektna dokumentacija že v izdelavi, pogodba za
njeno izdelavo je bila sklenjena konec leta 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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OBO80-19-0014 Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja na Pušči

16061012 – Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja v Rakičanu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za komunalno ureditev novega večjega stanovanjskega
območja v naselju Rakiča, kjer je s sprejetjem novega OPPN nastalo novo območje za možnost stanovanjske
pozidave. Na predmetnem območju bo potrebno urediti vso manjkajočo komunalno infrastrukturo
(kanalizacija, vodovod) in cestno infrastrukturo (cesta z meteorno odvodnjo s ponikanjem ter manjkajočo
javno razsvetljavo). V letu 2020 je bil izdelan in sprejet program opremljanja. Predhodno je potrebno izdelati
komasacijski načrt in pridobiti zemljišča, izdelati je potrebno tudi vso potrebno projektno in drugo
dokumentacijo ter pridobiti dovoljenja za gradnjo. Gre za obsežno območje velikosti cca. 5,68 ha, kjer bo
vsa potrebna komunalna in cestna infrastruktura vrednostno velik zalogaj za občino, zato se načrtuje fazno
izvajanje, ki je po programu opremljanja predvideno do 2025. Gradnja je po načrtu opremljanja ocenjena na
skoraj 1,1 mio skupaj z vsemi že izdelanimi strokovnimi podlagami in potrebno projektno dokumentacijo pa
cca. 1,2 mio €. Realnejša vrednost projekta b ocenjena z izdelano projektno dokumentacijo.
V letu 2022 je tako v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti načrtovan začetek naročila izdelave
projektne dokumentacije, predhodno pa je v okviru Oddelka za okolje in prostor načrtovana komasacija
zemljišč, ki je predhodni pogoj za aktivnosti izdelave projektne dokumentacije. S tega razloga je v letu 2022
predviden samo del sredstev za projektno dokumentacijo preostanek pa v načrtu razvojnih programov za leto
2023. Prav tako je potrebno izvesti še pridobitev zemljišč za cestno in komunalno infrastrukturo. Izvedba
komunalne in cestne infrastrukture je v skladu s programom opremljanja načrtovana do konca 2025.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-19-0028 Komunalno urejanje stanovanjskega območja Rakičan

16061013 – Komunalno urejanje stanovanjskih območij – po naseljih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za komunalno ureditev manjši delov stanovanjskih območjih
po naseljih. V naselju Krog je potrebno izgraditi del sekundarnega vodovoda za potrebe nove stanovanjske
pozidave V okviru te postavke so tako načrtovana sredstva za vzpostavitev pogojev za komunalne priključke
za stanovanjsko gradnjo v naselju Krog (območje 2-ih parcel), kjer pa je potrebno v enem delu obnoviti del
javnega vodovoda (cca. 70 m), za možnost priključitve novih objektov.
Prav tako so manjša sredstva načrtovana za podobne manjše investicije za krajše odseke javne infrastrukture
(kanalizacija in vodovod), ki se izkažejo tekom leta, zaradi zasebnih investicij v objekte.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-21-0010 Komunalno urejanje stanovanjskih območij – po naseljih
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16061014 – Komunalno urejanje stanovanjskega območja Sončna ulica MS
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so načrtovana sredstva pripravo komunalne ureditve novega stanovanjskega
območja v mestu Murska Sobota na območju Sončne ulice, kjer je s sprejetjem novega OPPN nastalo novo
območje za možnost stanovanjske pozidave. Na predmetnem območju bo potrebno urediti vso manjkajočo
komunalno infrastrukturo (kanalizacija in vodovod) in cestno infrastrukturo. Investicija v komunalne in
cestne ureditve je grobo ocenjena na čez 0,5 mio €, realnejše ocene pa bodo podane v izdelani projektni
dokumentaciji. V nadaljevanju je tako potrebno pridobiti vso potrebno dokumentacijo in zemljišča ter
dovoljenja za gradnjo.
V letu 2022 je tako v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti načrtovano naročilo izdelave projektne
dokumentacije, ki se bo usklajevala še v letu 2023. Po izdelani projektni dokumentaciji se bo pristopilo k
pridobitvi zemljišč, izgradnja komunalne opreme pa je predvidena v naslednjih letih, v skladu s
proračunskimi zmožnostmi. Z izdelano projektno dokumentacije bomo pridobili tudi bolj realno oceno
stroškov urejanja celotnega kompleksa stanovanjske gradnje, ki se bo predvidoma tudi izvajala fazno, v
odvisnosti od finančne zmožnosti občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-21-0011 Komunalno urejanje stanovanjskega območja Sončna ulica MS

16061015 – Komunalno urejanje stanovanjskega območja po veljavnem OPPN SO 99
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2019 je bil sprejet nov OPPN za večje novo stanovanjsko območje v južnem delu Murske Sobote
S099 (v območju med Kološevo in Tomšičevo ulico oz. Ul. J. Benka). V manjšem delu tega območja je
nastala potreba po komunalni in cestni infrastrukturi za gradnjo 6-ih individualnih stanovanjskih hiš (ena
ulica). V lanskem letu se je pridobila projektna dokumentacija in zemljišča. Za vsa zemljišča so se sklenile
pogodbe o odkupu, manjši del plačil bo izveden še v 2022. Prav tako je za to območje v pridobivanju
gradbeno dovoljenje. V okviru oddelka za gospodarske dejavnosti je za leto 2022 načrtovana izvedba
javnega vodovoda in kanalizacije za potrebne komunalnih priključkov. Ostale ureditve pa so načrtovane v
načrtu razvojnih programov.
Izgradnja komunalne opreme celotnega območja SO99 zaenkrat ni predvidena, saj predstavlja velik finančni
zalogaj in se bo izvajalo fazno ter v odvisnosti od finančnih zmožnosti občine in je načrtovana v načrtu
razvojnih programov 2022 - 2025. Predhodno je potrebno za celotno območje izdelati program opremljanja
in projektno dokumentacijo komunalne in cestne infrastrukture. Za potrebe ureditve teh zemljišč pa so
potrebna sočasna vlaganja tudi s strani upravljavcev elektroenergetske infrastrukture.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-21-0012 Komunalno urejanje stanovanjskega območja po veljavnem OPPN SO 99

16061106 - SOIC Murska Sobota – ureditev območja II. in delno III. Faze
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt predstavlja zaključno fazo ureditve cestne in komunalne infrastrukture severnega dela Severno
obrtne industrijske cone (SOIC) v Murski Soboti, ki je komunalno urejena le na območju I. in delu II. faze.
Projekt ureditve SOIC na manjkajočem delu II. faze in severnem delu III. faze se je začel izvajati že v letu
2019, ko je bila pridobljena projektna dokumentacija. Sledila je prijava projekta za sofinanciranje iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru t.i. Dogovora za razvoj regij. Fizično pa se je projekt pričel
izvajali leta 2020.
V letu 2020 je bila izvedena komunalna infrastruktura na manjkajočem delu II. faze. Ta del investicije je bil
v jeseni 2020 tudi zaključen.
V letu 2021 in 2022 je načrtovano nadaljevanje izgradnje na območju t.i. III. faze z vso potrebno
povezovalno infrastrukturo. Z gradbenimi deli smo pričeli pozno jeseni 2021 in se bodo zaključila
Stran 241

predvidoma spomladi 2022. III. faza območja v SOIC zajema celovito komunalno ureditev parcel 539/127,
539/129, 539/130, 539/131 k.o. Nemčavci.
Cilj projekta je povečanje dodane vrednosti malih in srednjih podjetij in je skladen z Operativnim
programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. V MOMS se bo s projektom na
območju SOIC uredilo ustrezno in potrebno infrastrukturo in zagotovilo kvalitetni prostor za gospodarski
razvoj občine in tudi regije ter s tem omogočilo ustrezen razvoj proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti
ter zagotovilo nove zaposlitvene možnosti srednje in visoko izobraženega kadra Pomurske regije.
Višina sofinanciranja projekta je do 100% upravičenih stroškov projekta. Iz proračuna MOMS bodo v celoti
financirani tudi vsi neupravičeni stroški (npr. povezovalna cesta in ne povračljiv DDV).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-0055 - SOIC Murska Sobota - ureditev območja II. in delno III. Faze

16061107 - SOIC Murska Sobota – IV. Faza
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke se načrtujejo sredstva za pridobivanje projektne dokumentacije za izgradnjo
komunalne in cestne infrastrukture v severnem delu Severno-obrtno industrijske cone oz. na območju SOIC 4. Faza. Območje SOIC predstavlja velik razvojni potencial Mestne občine Murska Sobota na področju
gospodarstva in nadaljnjih vlaganj domačih in tujih investitorjev v dodatne proizvodne kapacitete v Pomurju
in Murski Soboti kot regijskem in tudi gospodarskem središču. Na območju SOIC I., II., in III. faze ima
Mestna Občina Murska Sobota na razpolago še nekaj manjših zemljišč, ki so že ali bodo v kratkem času tudi
prodana, domači in tuji investitorji pa nenehno povprašujejo po večjih kompleksih opremljenih gospodarskoekonomskih con. Vsa ostala še nepozidana zemljišča v SOIC so bila v preteklosti že prodana. Dodatne
konkurenčne prednosti bo območje SOIC kot gospodarsko-ekonomska cona pridobilo tudi z izgradnjo
vzhodne obvoznice.
Območje IV. faze SOIC (skrajni severni dela obrtno-industrijske cone), je velikosti cca. 20 ha in je v zasebni
lasti. Predhodno je potrebno pridobiti podrobne prostorske akte (OPPN) ter program opremljanja zemljišč (ki
so načrtovani v sklopu postavk Oddelka za okolje in prostor), ki bodo podlaga za izdelavo podrobne
projektne dokumentacije. Pred samo izvedbo investicije pa je potrebno pridobiti tudi zemljišča in vsa
potrebna upravna dovoljenja. Po pridobitvi projektne dokumentacije, bomo lahko bolj realno ocenili tudi
vrednost potrebnih investicijskih vlaganj v usposobitev IV. faze SOIC in izvedbo investicije v naslednjih
letih uvrstili v načrt razvojnih programov, hkrati pa bomo iskali tudi nacionalna in evropska sofinancerska
sredstva za izvedbo projekta.
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4006 – Oddelek za negospodarske dejavnosti
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike
02011003 – Strategija razvoja turizma v MOMS
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema stroške za izdelavo strateškega dokumenta razvoja in trženja turizma v Mestni
občini Murska Sobota. Pogodba za izdelavo strategije je bila sklenjena konec leta 2021. Predmet pogodbe je
izdelava Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Murska Sobota za obdobje 2022 –2027, ki bo
temeljila na dosedanjih spoznanjih, posebnostih lokalnega okolja in bo usmerjena v učinkovit trajnostni
razvoj turizma v Mestni občini Murska Sobota in mora vključevati pregled stanja na področju turizma v
občini, vizijo, poslanstvo in cilje ter ukrepe za trajnostni razvoj turizma. Dokument mora upoštevati strateške
načrte turističnega razvoja na nacionalni in regionalni ravni ter aktualne trende na svetovnem turističnem
trgu.
Izdelava strategije je predvidena fazno:





1. faza: uskladitev natančne metode dela ter vsebinskega in terminskega načrta z naročnikom;
2. faza: izdelava analize in diagnoze;
3. faza: opredelitev strateških temeljev – poslanstva, vizije, ciljev;
4. faza: oblikovanje modela rasti, trženja in upravljanja - opredelitev ključnih strateških usmeritev
(politik), ukrepov in aktivnosti v okviru posameznih politik in izdelava akcijskega načrta ter vrednotenja;
 5. faza: oblikovan osnutek – predlog strategije, usklajevanje predloga strategije s ključnimi deležniki v
turizmu (civilni, zasebni in javni sektor) in z naročnikom;
 6. faza: izdelava končne verzije predloga strategije.
Predvideno je, da bo osnutek strategije obravnavan na mestnem svetu. Rok izdelave končnega predloga
dokumenta je 10. september 2022.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost
Sofinanciranja programov znanstveno - raziskovalnih dejavnosti zajema:

05021002 - Sredstva za delovanje RC ZOTKS
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za delovanje RC ZOTKS in sicer za sofinanciranje programov, ki jih izvaja
Regionalni center ZOTKS s sedežem v Murski Soboti: poudarek celotnega programa je na razvijanju ter
pospeševanju znanstveno raziskovalnega dela med mladimi.

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 in sicer za:
za izvajanje mnogoterih raziskovalnih projektov s poudarkom na mladinskem raziskovanju, ki zajema
koordiniranje dela različnih društev in organizacij s področja tehnične kulture, pripravo in izvedbo
raziskovalnih taborov, izobraževanje in usposabljanje mentorjev za izvajanje projektov na šolah itd.
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05021004 – Sredstva za delovanje Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za delovanje Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija.
05021005 - Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za sofinanciranje projektov in programov različnih organizacij s področja
znanstveno raziskovalnih dejavnosti. Vsa sofinanciranja potekajo na podlagi javnega razpisa.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
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 državni 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, izobraževalnih, 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 kaže tudi v
možnosti vključevanja težje zaposljivih oseb, zlasti starejših ter mladih, ki šele prihajajo iz šol in so med
nezaposlenimi najbolj ogrožena populacija. V letu 2022 je za sofinanciranje javnih del planirano 130.000,00
EUR. V tem letu se je spremenil % financiranja za našo občino, ki sedaj zagotavlja sredstva v višini 30 %
od minimalne plače, v letu 2021 je bil delež 20% od minimalne plače. S strani občine je planirano
sofinanciranje za 63 javnih delavcev, dokončno število javnih delavcev vključenih v javna dela za našo
občino za leto 2022 pa bo znano po odobritvi programov javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje
Slovenije – Enote Murska Sobota. Za leto 2022 sta bila izdana dva javna poziva v okviru Zavoda za
zaposlovanje in sicer en za omilitev posledic epidemije in en javni poziv za vse druge programe javnih del.

10031002 - Spodbujanje zaposlovanja mladih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Program je namenjen za dodatno podjetniško izobraževanje mladih do trideset let. V lanskem letu zaradi
epidemije COVID-19 ni bil izveden. V kolikor bodo razmere dopuščale se bo program v letu 2022 izvedel že
peto leto. Izobraževanje bo potekalo v prostorih BTC-ja Murska Sobota. Zavod za zaposlovanje bo napotil
okrog 30 mladih brezposelnih za katere bo program brezplačen. Planirana sredstva znašajo 3.000,00 EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12061005 - Energetska prenova javnih stavb
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Direktiva o energetski učinkovitosti 2012/27/EU vsem državam članicam EU nalaga obveznost priprave
dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v prenovo nacionalnega fonda stavb in vsakoletne prenove
določenega deleža stavb javnega sektorja.
Na podlagi evropske in nacionalne zakonodaje, Energetskega zakona, je Vlada RS sprejela »Dolgoročno
strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb«, ki določa operativne cilje do leta 2020 oz. 2030,
med katerimi so tudi energetske prenove javnih stavb.
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Namen in cilji projekta:
Osnovni namen in cilj investicije je implementacija potrebnih ukrepov za energetsko sanacijo obstoječih
objektov, ki so v lasti občine, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti
ter zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja.
Za izvedbo investicije se bomo prijavili na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in
rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (oznaka JOB_2021) v okviru »Operativnega programa Evropske
kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in
pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z
energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in
stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Ob
uspešni prijavi je možno pridobiti sofinanciranje upravičenih stroškov v deležu 49% (DDV ni upravičen
strošek). Eden od pogojev razpisa pa je predhodni preizkus izvedbe investicije po sistemu javno zasebnega
partnerstva. Razpis je oktobra 2020 objavilo Ministrstvo za infrastrukturo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-19-0016 Energetska prenova javnih stavb

12061006 - Energetska prenova javnih stavb 1. faza
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po zaključitvi postopka »Javnega razpisa za javno – zasebno partnerstvo za izbiro koncesionarja za izvedbo
projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih
objektov v lasti Mestne občine Murska Sobota, objava št. JN000489/2020«, brez izbire, bo Mestna občina
Murska Sobota nadaljevala projekt brez zasebnega partnerja po postopku javnega naročanja. Glede na veliko
vrednost potrebnih gradbeno obrtniških del, za celovito prenovo javnih objektov v lasti Mestne občine
Murska Sobota, smo projekt razdelili v več faz. Faza 1 vključuje prenovo objektov OŠ III. in OŠ IV.
vključno s športno dvorano ter OŠ Bakovci. Začetek in zaključek vseh del predviden v letu 2022.
Za izvedbo investicije se bomo prijavili na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in
rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (oznaka JOB_2021) v okviru »Operativnega programa Evropske
kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in
pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z
energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in
stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Ob
uspešni prijavi je možno pridobiti sofinanciranje upravičenih stroškov v deležu 49% (DDV ni upravičen
strošek). Za zagotavljanje lastnega deleža se planira zadolževanje pri najugodnejšem ponudniku kredita z
odplačilno dobo do 25 let. Objekta sta bila izbrana za 1. fazo zaradi zelo slabe kotlovnice v OŠ III. in
možnosti zagotavljanja višjih prihrankov pri OŠ Bakovci na enoto ogrevalne površine od zahtevane. Prijava
na razpis JOB_2021 namreč pogojuje izpolnjevanje pogoja doseženih najmanj 30 kWh/m² prihranka končne
energije za prijavljene objekte. V nasprotnem primeru se sofinancerska sredstva morajo vračati. Takšne
zahteve žal kaznujejo občine, ki vlagajo v delno energetsko prenovo svojih objektov. Lahko se namreč
zgodi, da izvedba manjkajočih ukrepov energetske prenove posledično ne zagotovi dovolj novih prihrankov
za izpolnitev kriterija sofinanciranja iz državnih in evropskih virov.
Vrednost projekta je usklajena z finančno konstrukcijo prijave na januarski rok (31.1.2022) javnega razpisa
Ministrstva za infrastrukturo JOB_2021. Višja je ocenjena vrednost projekta, posledično tudi višina
upravičenih stroškov in znesek pričakovanega sofinanciranja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-20-0021 Energetska prenova - OŠ III in IV,
OB080-20-0022 Energetska prenova - OŠ Bakovci
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14 - GOSPODARSTVO
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 - Promocija občine
14031000 – Festival Soboški dnevi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Festival Soboški dnevi je tradicionalna prireditev. Prireditev se običajno krije delno s proračunskimi sredstvi,
delno pa s sponzorskimi sredstvi. Prireditev bo organizirana s strani ZKTŠ Murska Sobota ter MIKK Murska
Sobota v sodelovanju z MOMS.
Predvidena sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditve, torej za ureditev prireditvenega
prostora, stroške glasbenih in drugih izvajalcev ter druge izvedbene stroške prireditve. Izvedba prireditve se
načrtuje v običajnem terminu - konec junija.
Za prireditev bo sklenjena posebna pogodba o sofinanciranju, ki bo izvedeno na osnovi predložitve dokazil o
dejanskih stroških prireditve.
Skupaj so sredstva na tej postavki načrtovana v višini 78.000,00 EUR.

14031002 - Druge prireditve
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so predvidena sredstva za izvedbo prireditev. Na kontu drugi splošni material in
storitve so predvidena sredstva za organizacijo in izvedbo prireditev v organizaciji MOMS oziroma za
sodelovanje pri organizaciji prireditev drugih organizatorjev. Predvidena je izvedba naslednjih prireditev:
postavitev mlaja, Sprehod ob glasbi, kolesarska dirka po mestu, Vlečenje vrvi v Krogu, Festival Šunke in
gibanice ter druge prireditve.
Na kontu tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so predvidena sredstva za izvedbo
vseslovenske športno družabne prireditve ŽOGARIJA, ki je namenjena vrteškim in osnovnošolskim otrokom
ter jo finančno podpira tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Na kontu tekoči transferi v javne zavode je predvideno sofinanciranja prireditev, ki jih bodo organizirali naši
javni zavodi v sodelovanju z MOMS. Za vsako prireditev bo sklenjena posebna pogodba o sofinanciranju, ki
bo izvedeno na osnovi predložitve dokazil o dejanskih stroških prireditev.
V kolikor bodo razmere dopuščale je načrtovana izvedba naslednjih prireditev: Družinski piknik, Igrivi park,
Soboško poletje, Skrito dvorišče, Martinovanje in drugih prireditev.
Skupaj so sredstva na tej postavki načrtovana v višini 116.500,00 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-21-0020 Druge prireditve

14031003 - Druge promocijske aktivnosti občine
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pod postavko so na kontu založniške in tiskarske storitve in na kontu drugi splošni material in storitve
predvidena sredstva za promocijske aktivnosti MOMS. Sredstva so predvidena za tisk promocijskih gradiv
MOMS ter druge promocijske aktivnosti občine (naročila oglasov in podobno).
Na kontu tekoči transferi javnim zavodom so predvidena sredstva za sofinanciranje projekta DIGIKUL v
višini lastnega deleža sofinanciranja 5.739,00 EUR.
Nosilec projekta je TIC Moravske Toplice, MOMS pa je skupaj z drugimi občinami sodelovala pri projektu.
Pogodba o sodelovanju pri projektu je bila podpisana v letu 2020, vse aktivnosti so bile zaključene konec
leta 2021. Cilj projekta je bil digitalizacija kulturne dediščine. V okviru projekta je za MOMS bil
digitaliziran del dediščine arhitekta Novaka ter izdelani novi turistični programi: virtualni Sprehod po
dediščini arhitekta Novaka ter kupljena oprema za izvedbo (VR očala).
Stran 246

Projekt DIGIKUL je za sofinanciranje bil odobren s strani Ministrstva za gospodarstvo, zato je MOMS s
strani nosilca projekta od skupno predvidenih sredstev v višini 61.900,80 EUR že dobila nakazana sredstva
v višini 52.893,80, sredstva v višini 9.707,00 pa bodo prejeta letos.
Razlika sredstev med odhodki in prihodki v višini 5.739,00 EUR predstavlja lasten delež sofinanciranja
MOMS.
Skupaj so sredstva na tej postavki načrtovana v višini 39.000,00 EUR

14031010 – Svetovno balonarsko prvenstvo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavi so predvidena za oglaševanje oziroma promocijo MOMS ob izvedbi
Svetovnega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni, ki bo potekalo od 16. do 23. septembra 2022 v
Murski Soboti. Izvedba prvenstva je bila predvidena že v letu 2020, vendar je zaradi Covid 19 bila
odpovedana oziroma preložena za dve leti.
Osrednji del dogodka bo potekal na letališču Murska Sobota in Dvorcu Rakičan, priprave na svetovno
prvenstvo pa so že v teku. Kot uvod oziroma neke vrste generalka v svetovno prvenstvo 2022 je od 27.
avgusta do 1. septembra 2019 potekalo predtekmovanje oziroma Slovensko odprto državno prvenstvo v
letenju s toplozračnimi baloni Murska Sobota 2019, v letu 2020 pa je bilo izvedeno odprto državno
prvenstvo v poletih s toplozračnimi baloni Murska Sobota in prvič v zgodovini Slovenije tudi polet s
plinskim baloni, ki je bil izveden izpred Expana.
Organizator prvenstva je Roto balonarski klub, Letalska zveza Slovenije in Aeroklub Murska Sobota.
Svetovno prvenstvo v Murski Soboti je odobreno na osnovi uspešne kandidature Roto balonarskega kluba
skupaj z Letalsko zvezo Slovenije.
Svetovno prvenstvo v letenju z baloni na vroč zrak 2022 je tretji najpomembnejši dogodek v zgodovini
balonarstva v Sloveniji. Prvi je bil vsekakor pristanek balona v Ženavljah 18. avgusta 1934. V Prekmurju je
že leta 1994 potekalo evropsko prvenstvo. Takratne ekipe tekmovalcev se še vedno z naklonjenostjo
spominjajo odlično organiziranega dogodka.
Slovenski ekipi je bila torej zaupana priprava in izvedba tega kompleksnega dogodka, na katerem
organizator pričakuje vsaj 100 ekip in močno mednarodno udeležbo. Tekmovanja se lahko udeležijo vsi
piloti, ki so člani svojih nacionalnih letalskih zvez ter imajo veljavno FAI športno dovoljenje.
Konkretne promocijske aktivnosti bodo dogovorjene s sklenitvijo pogodbe, plačilo storitev bo izvedeno po
predložitvi dokazil o izvedbi promocijskih storitev.
Skupaj so sredstva na tej postavki načrtovana v višini 40.000,00 EUR

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14032006 - Mreža postajališč za avtodome
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva predstavljajo sodelovanje MOMS pri projektu Vzpostavitve mreže postajališč za avtodome po
Sloveniji. Namen projekta je spodbujanje avtodomarskega turizma, skupna predstavitev mreže in vanjo
vključenih občin ter enotno nastopanje na evropski turistični borzi, kakor tudi pomoč pri vzpostavitvi
postajališč za avtodome.
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14032010 - Soboško jezero – obratovanje in upravljanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pod to postavko so predvideni stroški obratovanja okolice južnega dela Soboškega jezera in motoričnega
parka izvedenih v sklopu operacije Soboško jezero – ureditev južnega dela, vzdrževanje orodij in utrjenih
površin ter vzdrževanje opreme. Predvideni so tudi stroški za analizo vode, stroški elektrike ipd. in sicer
samo za stroške nastale do 1.3.2022. Po tem datumu planiramo, da bi upravljanje tega objekta prevzel
Razvojni center Murska Sobota, zato so stroški obratovanja po 1.3.2022 planirani na drugi postavki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-19-0011 Soboško jezero – obratovanje in upravljanje

14032012 – Izvedba kajak kanu steze na Soboškem jezeru
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so predvideni stroški dokončanja projektne dokumentacije po sklenjeni pogodbi, kot prenos
sredstev iz leta 2021, drugih stroškov za izvedbo projekta ne planiramo, saj so postopki pridobitve ustreznih
dovoljenj za izvedbo projekta dolgotrajni in se bo projekt realiziral v naslednjih letih. Mestna občina je do
sedaj pridobila vodno dovoljenje, potrebno je še pridobiti vodno soglasje in gradbeno dovoljenje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-21-0023 Izvedba kajak kanu steze na Soboškem jezeru

14032014 - Ureditev postajališč za avtodome
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Nove ureditve ob Soboškem jezeru in EXPANU privabljajo veliko obiskovalcev tudi iz drugih krajev
Slovenije, kakor tudi iz tujine. To niso samo dnevni obiskovalci, ampak tudi obiskovalci, turisti, ki bi si
želeli ostati več dni in potujejo z avtodomi. Zato se je pojavila potreba po ureditvi postajališč za avtodome.
V okviru izdelave idejne zasnove okolice Soboškega jezera se je določila najprimernejša lokacija, kjer bi
uredili postajališče za avtodome in naročila projektna dokumentacija.
Cilji načrtovane investicije so predvsem zagotoviti prostor za postavitev avtodomov z ustreznimi priključki
na komunalno infrastrukturo ter s tem ponuditi popotnikom z avtodomi tudi možnost koriščenja raznolike in
kvalitetne ponudbe, ki jo nudi objekt EXPANO s Soboškim jezerom in okolico.
Na tej postavki so predvideni stroški dokončanja projektne dokumentacije po sklenjeni pogodbi, kot prenos
sredstev iz leta 2021, arheološke raziskave in izvedba projekta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-21-0031 Ureditev postajališč za avtodome

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15051001 - GO IN NATURE – Interreg
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru že zaključenega projekta je MOMS izvedla novogradnjo drugega mosta na poti do broda v Krogu,
uredila pot ob reki Muri in vzpostavila vstopno točko (parkirišče) na območju gramoznice pri Krogu.
Vzpostavljena je bila interpretacijska točka z otroškim doživljajskim igriščem, učilnico na prostem,
območjem za piknike in informacijsko – interpretacijsko vsebino, izdelan je bil tudi idejni razvojni koncept
območja ob Muri v MOMS.
Sredstva na proračunski postavki se nanašajo na izvedeno storitev v letu 2021, katere plačilo zapade v letu
2022.
Višina proračunske postavke znaša 100,00 EUR.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 – Komunalna dejavnost
16039003 – Objekti za rekreacijo
16033002 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki se namenjajo za obnovo in tekoče vzdrževanje otroških igrišč in drugih površin za
rekreacijo. Tekoče vzdrževanje obsega: košnjo trave, vzdrževanje orodij in naprav na otroških igriščih, v
mestu in naseljih, vzdrževanje orodij in potk v Fazaneriji, dodatne košnje kron nasipov državnih vodotokov
za potrebe rekreativnega teka občanov MOMS, saj država kosi le 1 - 2 x letno. Sredstva se planirajo v
nekoliko višji višini, kot so bila planirana za leto 2021, oziroma so znašali stroški vzdrževanja v letu 2021,
istočasno pa nekoliko manj, kot je predlagal vzdrževalec s programom vzdrževanja izvajanja te GJS.
Na tej postavki se sredstva planirajo še za postavitve igral na otroških igriščih v mestu Murska Sobota ter za
obnove otroških igrišč. V letu 2022 se po izvedenem javnem naročilu iz leta 2021 in sklenjeni pogodbi
načrtujejo nova igrala na Lendavski 45b in pri kriznem centru ter namestitev kombiniranega igrala na Vrtni
ulici v M. Soboti – kot prenos sredstev iz leta 2021.
V letu 2022 pa so dodatno planirana sredstva na otroškem igrišču v parku v Murski Soboti za zamenjavo
velikega in manjšega kombiniranega igrala s toboganom in del ograje okrog igrišča, ki še ni bila obnovljena
ter zamenjava tobogana na igrišču na Vrtni ulici v Murski Soboti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-15-0131 Otroška igrišča in druge površine za rekreacijo

16033003 - Drugi objekti za rekreacijo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so načrtovana sredstva za zamenjavo ograje na kopališču v Murski Soboti po sklenjeni
pogodbi iz leta 2021– kot prenos sredstev iz leta 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0132 Drugi objekti za rekreacijo

16033007 – Drsališče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen projekta je postavitev in upravljanje drsališča v mestnem središču vsako zimsko sezono ter za
pokrivanje stroškov v zvezi z obratovanjem drsališča, elektrika, voda, priključitev na komunalno
infrastrukturo in druge manjše storitve povezane s postavitvijo drsališča.
Cilj projekta je vzpostavitev športno rekreacijske infrastrukture v zimskem času kot dodane vrednosti mesta
in okolice, vzpodbujanje vseh generacij od otrok do starejših k aktivnemu preživljanju prostega časa tudi v
zimskem času.
Sredstva v letu 2022 so planirana za postavitev drsališča za sezono 2021/2022.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-19-0019 Drsališče
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16033012 – Izgradnja kolesarskega poligona - PUMPTRACK
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pumptrack poligon ali Kolopark je sestavljen iz asfaltiranih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično
povezani v krožno celoto. Razgibanost poligona omogoča zabavno, a varno športno izkušnjo tudi na manjših
površinah. Pumptrack poligon je športna infrastruktura, ki omogoča tako učenje vožnje s kolesom ali
drugimi rekviziti, kot tudi vadbo vrhunskih športnikov.
Pumptrack poligoni so več kot zgolj običajna športna infrastruktura. Postali so pomembno zatočišče mladih
in malo manj mladih, kjer osrednjo vlogo igra medsebojno druženje in krepitev temeljnih gibalnih
sposobnosti. Primerni so za vse generacije.
Na tej postavki so predvidena sredstva za izdelavo potrebne projektne dokumentacije, izvedbo investicije in
strokovnega nadzora nad investicijo ter potrebnih drugih stroškov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-22-0004 Izgradnja kolesarskega poligona PUMPTRACK

16033013 – Izgradnja skate parka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Rolkarski park oziroma t.i. skate park je športni objekt na katerem se lahko uporabniki rekreirajo z rolkami,
BMX - i, kolesi, skiroji, kotalkami in rolerji. Priljubljeni so predvsem med mlajšimi in tudi starejšimi.
Površine in objekti v skate parku omogočajo izvajanje različnih trikov, ki so tako na področju rolkanja kot
tudi BMX-a prerasli v šport in so atraktivni tudi v olimpijski disciplini.
Primerni so tudi za organiziranje različnih športnih, glasbenih in umetniških dogodkov. Zanimanje za te
športe je med mladimi zelo veliko.
Skate parki, kot stičišče urbanih športov, tako niso le športni objekt temveč kot inkluzivni prostor povezujejo
lokalno skupnost in spodbujajo zdrav in aktiven način življenja, kar je tudi cilj tega projekta.
Na tej postavki so predvidena sredstva za izdelavo potrebne projektne dokumentacije, izvedbo investicije in
strokovnega nadzora nad investicijo ter potrebnih drugih stroškov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-22-0005 Izgradnja skate parka

16033015 – Fitnes naprave na prostem na Lendavski ulici v Murski Soboti – participativni
proračun
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru participativnega proračuna se bodo po predlogu občana postavile fitnes naprave na prostem na
Lendavski ulici in sicer v okolici blokov s ciljem, da se zagotovijo dodatne rekreacijske površine za naše
občane.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-22-0024 Fitnes naprave na prostem – pp 2022
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16039004 - Praznično urejanje naselij
16034000 - Praznično urejanje mesta in naselij
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki se namenjajo za kritje drugega dela stroškov montaže in demontaže praznične
okrasitve 2021/2022 ter delno za okrasitev, ki bo izvedena konec leta 2022. Praznična okrasitev zajema
postavitev Pravljične dežele in namestitev lampionov na Trgu zmage ter celotno montažo ter demontažo
praznične razsvetljave v mestnem središču.
Proračunska postavka je v primerjavi s predhodnim letom nižja, zaradi tega, ker je prvi del računa - stroški
montaže praznične okrasitve bil plačan v letu 2021. Navedeno pomeni, da je predviden enak obseg praznične
okrasitve tudi za okrasitev 2022/2023. Prav tako je proračunska postavka v letu 2022 nižja od lanskoletne
zaradi tega, ker je v letu 2021 bil izveden dodatni nakup novoletne okrasitve za praznično okrasitev novo
urejene Slovenske ulice.
Konto nakup druge opreme in napeljav predstavlja nakup novih elementov praznične okrasitve v letu 2021,
za kar obveznosti za plačilo zapadejo letos in tudi za dokup dotrajane novoletne okrasitve v letu 2022.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0134 Praznično urejanje mesta in naselij

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 - Primarno zdravstvo
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
17021003 - Nadzidava splošnih ambulant ZD M. Sobota
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi stalnega povečanja obsega del in zaradi omejenosti območja kompleksa Zdravstvenega doma Murska
Sobota, se za pridobitev novih prostorov splošnih ambulant načrtuje nadzidava dela objekta ob glavni ulici v
velikosti 719,9 m2 neto površine. Z nadzidavo se tako pridobi 10 splošnih ambulant (prostor za zdravnika in
za sestro), 5 referenčnih ambulant, skupni prostori kot so čajna kuhinja z garderobo, sanitarije za obiskovalce
in zaposlene, arhiv in čakalnice. V sklopu nadzidave se izvede tudi nadvišanje jaška za dvigalo za dostop
gibalno oviranim osebam.
Obstoječi objekt je etažnosti P+1, z načrtovano nadzidavo bi bila etažnost P + 2.
Izvedba investicije je predvidena v letih 2022-2023. Za izvedbo investicije se planirajo sofinancerska
sredstva iz javnega razpisa Ministrstva za zdravje. Ostala sredstva zagotovi Zdravstveni dom Murska Sobota.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-22-0006 Nadzidava splošnih ambulant ZD M. Sobota

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 življenja, tečaji za nudenje osnovne zdravstvene oskrbe in nege, programi za
preprečevanje kajenja in zdrave prehrane ter tečaji za osnovnošolsko mladina glede zdravega načina
življenja.
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V okviru preventivnih programov s področja zdravstvenega varstva, so vključeni tudi programi za
promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota za leto 2022, 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. Za preventivne programe na področju zdravstvenega
varstva je planiranih 12.000,00 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
18029002 - Premična kulturna dediščina
18022000 - Pomurski muzej Murska Sobota
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Mestna občina Murska Sobota je z Občino Moravske Toplice ustanovitelj Pomurskega muzeja Murska
Sobota in sicer z ustanoviteljskimi deleži 76 : 24 %. Muzej ima s strani Ministrstva za kulturo pridobljeno
pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzeja in zato je javna služba financirana s strani
ministrstva. Država v pooblaščenem muzeju podpira izvajanje naslednjih dejavnosti kot državno javno
službo:
1. identificiranje, dokumentiranje, preučevanje, vrednotenje in interpretiranje premične in žive
dediščine,
2. zbiranje, akcesija in inventariziranje premične in žive dediščine,
3. varovanje in hranjenje muzejskih zbirk državnega pomena,
4. sodelovanje v upravnih postopkih, ki jih vodi ministrstvo,
5. svetovanje lastnikom zbirk premične dediščine glede vodenja inventarnih knjig,
6. priprava in izvedba konservatorsko-restavratorskih postopkov na premični dediščini drž. pomena ter
7. izvajanje programov pripravništva in izpopolnjevanja.
Država sofinancira državno javno službo v pooblaščenem muzeju v obsegu iz prejšnjega odstavka, vendar
največ v višini 80 odstotkov vseh stroškov delovanja muzeja.
V proračunu so na kontu tekoči transferi - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, zaradi prenosa
objekta v upravljanje, predvidena sredstva za sofinanciranje ½ plače hišnika in delnega izplačila tožbenega
zneska bivšemu sodelavcu muzeja. Na kontu tekoči transferi – za izdatke za blago in storitve je predvideno
sofinanciranje programskih, projektnih in materialnih stroškov muzeja ter objekta gradu, ki niso kriti s strani
ministrstva.
Objekt gradu je bil konec leta 2016 prenesen v upravljanje Pomurskemu muzeju Murska Sobota, zato se
večina investicij in vzdrževanja izvaja preko konta Investicijski transferi javnim zavodom, kjer so načrtovana
sredstva v skupni višini 52.000,00. Sredstva so predvidena:
- 20.000,00 EUR za nujno sanacijo dela strešne kritine na gradu Murska Sobota,
- 12.000,00 EUR za tekoče investicijsko vzdrževanje;
- 20.000,00 EUR za izvedbo manjkajočih del v zvezi s pridobitvijo uporabnega dovoljena za grajsko
dvorano.
Vrednost proračunske postavke za leto 2022 znaša 131.950,00 EUR. Večina sredstev se nanaša na vlaganje
v objekt gradu, torej nepremičnino, ki je last MOMS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0137 Pomurski muzej Murska Sobota
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1803 - Programi v kulturi
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
18031000 - Sofinanciranje delovanja – PIŠK
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te proračunske postavke se zagotavlja del sredstev za delovanje javnega zavoda Pokrajinska in
študijska knjižnica 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.
Sredstva za kontu drugi splošni material in storitve so namenjena oddaji naročila izdelave dokumentacije za
prijavo na javni razpis s projektom Digitalizacija knjižničnega gradiva specializiranimi RFID rešitvami.
Sredstva na kontu sredstva za plače ter kontu sredstva za prispevke delodajalcev so višja od predhodnega leta
zaradi višjega regresa, napredovanj zaposlenih, izplačila odpravnin ob upokojitvah ter dveh nadomestnih
zaposlitev delavcev izmed katerih se je eden upokojil, drugi pa se zaposlil v drugi organizaciji.
Sredstva na kontu blago in storitve zajemajo sofinanciranje materialnih ter drugih stroškov obratovanja
objekta in delovanja knjižnice: električna energija, ogrevanje, servis dvigal, redno vzdrževanje bibilobusa in
opreme, ...
Na kontu investicijski nadzor so predvidena sredstva za izvedbo nadzora nad sanacijo fasade po izdani
naročilnici, ki zapadejo v letu 2022.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-20-0014 PIŠK-vzdrževanja in obnove
Na kontu investicijski transferji javnim zavodom v vrednosti 44.693,00 EUR je predvideno sofinanciranje
nakupa knjižnega gradiva za kar je MOMS podpisala izjavo o sofinanciranju pri kandidaturi PIŠK MS na
poziv Ministrstva za kulturo.
Vrednost proračunske postavke za leto 2022 znaša 428.133,00 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0138 PIŠK – investicijski transfer za nakup knjig

18039002 – Umetniški programi
18032000 - Zavod za kulturo, turizem in šport
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače, prispevke in materialne stroške ZKTŠ MS.
Zavod izvaja več abonmajev: Abonma komedija, Abonma drama komedija, Glasbeni Abonma, Lutkovni
abonma ter Gledališko lutkovni abonma. Abonmajske dogodke dopolnjujejo tudi gledališke in plesne
predstave ter koncerti za izven, filmske projekcije, potopisna predavanja, ... Poleg tega zavod samostojno
pripravlja oziroma sodeluje pri izvedbi prireditev v Murski Soboti: Sočna vilica, Festival soboški dnevi,
Trezino in Miklošovo senje, Praznični december (božično senje in program ob drsališču), Silvestrovanje na
prostem, … V okviru zavoda deluje Hranilnica prekmurskih dobrot s kulinarično ter turistično informacijsko
vsebino.
Masa plač za leto 2022 je glede na preteklo leto višja zaradi izplačila rednega napredovanja pri 9 zaposlenih
in zaposlitve na projektu pridobitve znaka Slovenia Green.
Sredstva na kontu tekoči transferi – za izdatke za blago in storitve predstavljajo stroške izvedbe programa na
vseh področjih delovanja zavoda (kultura, turizem in šport) in obratovalne stroške.
Na kontu investicijski transferji javnim zavodom v skupni vrednosti 19.200,00 EUR so sredstva predvidena
za nakup oz. sofinanciranje:
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- nakupa računalniške, programske in druge pisarniške opreme;
- nakupa opreme na področju turizma in kulturnih prireditev na prostem;
- izdelave aplikacije za predstavitev judovske kulturne dediščine (Projekt Transdanube Travel Storie);
- sofinanciranje obnove in nakupa opreme za Grajsko dvorano.
Predvideno sofinanciranje investicij je skladno z načrtom razvojnih programov zavoda.
Vrednost proračunske postavke za leto 2022 znaša 553.760,00 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0139 – Zavod za kulturo, turizem in šport

18039003 - Ljubiteljska kultura
18033000 - Kulturni praznik
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno z Odlokom o nagradah ob kulturnem prazniku se finančna sredstva za nagrade zagotovijo v okviru
sredstev za kulturo v proračunu Mestne občine Murska Sobota. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota
lahko podeli eno denarno nagrado, eno plaketo in največ dve priznanji. Denarna nagrada, se podeli za
vrhunske dosežke ali za življenjsko delo v kulturi. Na proračunski postavki so zajeta sredstva za izplačilo
denarne nagrade, za nakup likovnega dela (ki predstavlja plaketo) ter sredstva za izvedbo slovesnosti ob
kulturnem prazniku.
Proračunska postavka je vrednostno na enaki ravni kot v letu 2021 in znaša 5.150,00 EUR.

18033002 - Sofinanciranje delovanja kulturnih društev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja kulturnih društev. Sredstva bodo
razdeljena na osnovi javnega razpisa in so namenjena kulturnim društvom, ki imajo sedež v naši občini in
delujejo na področju kulturnih dejavnosti.
Namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo s kulturo in
umetnostjo ter delujejo v MOMS. Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev na področju kulture v
letu 2022. MOMS bo sofinancirala stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev, ki jih bodo
izvajalci v celoti izvedli v letu 2022 na območju MOMS. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje
projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.
Proračunska postavka je vrednostno na enaki ravni kot v letu 2021 in znaša 10.000,00 EUR.

18033003 - Sofinanciranje projektov kulturnih društev in ustanov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenjajo za sofinanciranje projektov na področju kulture. Sredstva bodo razdeljena na osnovi
javnega razpisa. Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje kulturnih projektov, ki jih bodo prijavitelji
izvajali v letu 2022 na področju kulture na območju Mestne občine Murska Sobota. Namen razpisa je
finančno podpreti raznovrstne kulturne projekte, ki bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe ter
spodbujali aktivnosti na področju kulture, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje
razvoja kulture v MOMS. Cilj razpisa je podpreti projekte na področju kulture v letu 2022, ki se bodo
izvajali v MOMS in so usmerjeni v razvoj in dostopnost kulture v naši občini.
Proračunska postavka je vrednostno na enaki ravni kot v letu 2021 in znaša 22.000,00 EUR.

18033005 - Literarni festival Oko besede
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Srečanje slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede je večdnevni literarni festival, na katerem se zberejo
pisatelji, ki pišejo za otroke in mlade, literarni strokovnjaki, bibliotekarji, književni pedagogi in založniki ter
na njem obravnavajo aktualna vprašanja mladinske književnosti ter izmenjujejo medsebojne izkušnje in
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dognanja. Na srečanju se podeljuje tudi večernica, nagrada za najboljše slovensko mladinsko literarno delo,
izšlo v minulem letu. S tem festivalom, ki je bil doslej kontinuirano izveden 26-krat, se Murska Sobota
uvršča na zemljevid tistih slovenskih mest, ki podpirajo razvoj sodobne slovenske literarne kulture na
nacionalni ravni, kar ima za občino tudi promocijske učinke.
Vsebina festivala: izvedba simpozija, izvedba izobraževalnega programa, slavnostna podelitev večernice s
kulturnim programom, nastopi pisateljev na šolah, ekskurzija v izbrane kraje in literarne matineje v njih,
spremljevalni program ( priložnostne razstave, okrogle mize ter literarni večeri), festivalska knjižica Oko
besede.
Festivala se v povprečju udeleži od 35 do 40 literarnih ustvarjalcev in približno 40 ostalih vabljenih
udeležencev. Podelitvi večernice prisostvuje 400 obiskovalcev, z obiski pisateljev na šolah in z ostalimi
prireditvami, ki so vse javno dostopne, pa festivalsko dogajanje doseže pribl. 900 naslovnikov.
Poglavitni festivalski stroški so naslednji: nastanitev in preskrba udeležencev; najem in priprava
prireditvenih prostorov; tehnične storitve (ozvočenje, snemanje); organizacija in izvedba festivalskih
dogodkov (podelitev večernice, obiski pisateljev na šolah, izobraževalni seminar, okrogla miza, razstava,
ekskurzija); avtobusni prevoz in drugi izvedbeni stroški.
MOMS bo z izvajalcem projekta sklenila pogodbo, ki bo opredelila tak način sofinanciranja, da bo izvajalec
predložil dokazila o nastalih stroških.
Proračunska postavka je vrednostno na enaki ravni kot v letu 2021 in znaša 5.000,00 EUR.

18033006 - JSKD območna izpostava Murska Sobota
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za sofinanciranje programa in delovanja Območne izpostave Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti. Območna izpostava načrtuje v letu 2022 izvesti tradicionalne revije in srečanja
ljubiteljskih skupin, območno in regijsko srečanje lutkovnih skupin ter naslednja območna srečanja:
-

vrtčevskih, otroških in odraslih folklornih skupin;
otroških in odraslih pevskih zborov;
otroških, mladinskih in odraslih gledaliških skupin;
plesnih skupin,
pevcev in godcev ljudskega izročila in
regijsko srečanje mini likovna kolonija.

Poleg navedenega so predvideni dodatni programi: abonma ljubiteljske kulture; različne delavnice in
izobraževanja, literarni natečaj, fotografski natečaj, natečaj stripa, Teden ljubiteljske kulture, tabor za
osnovnošolce ter predstavitev mladih talentov.
Proračunska postavka je vrednostno na enaki ravni kot v letu 2021 in znaša 3.000,00 EUR.

18039005 - Drugi programi v kulturi
18035001 - Gledališče Park
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so predvidena sredstva za kritje stroškov monitoringa vrtine, kar je skladno z
veljavno zakonodajo potrebno izvesti enkrat letno.

18035002 - Ostali programi v kulturi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena so sredstva za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe neprofitnih organizacij na področju
kulture, ki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.
Predmet razpisa je izbira projektov za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih
kulturnih društev.
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Na razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva, ki imajo sedež v MOMS in so registrirana za
opravljanje dejavnosti s področja kulture ter izpolnjujejo kriterije in zahteve iz javnega razpisa. Prijavitelji
lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele teh, ki bodo realizirani v letu 2022.
Na razpis se ne morejo prijaviti javne organizacije oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s kulturo in zasebni
zavodi na področju kulture. Upravičeni vlagatelj z istim projektom ne more kandidirati na druge javne
razpise ali pozive MOMS.
Vrednost proračunske postavke znaša 10.000,00 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0142 – Ostali programi v kulturi

18035006 - Galerija Murska Sobota
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Mestna občina Murska Sobota je z Občino Moravske Toplice ustanovitelj Galerije Murska Sobota in sicer z
ustanoviteljskimi deleži 76 : 24 %. Galerija ima s strani Ministrstva za kulturo pridobljeno pooblastilo za
opravljanje državne javne službe muzeja (na področju galerijske dejavnosti) in zato je skladno z zakonodajo
javna služba financirana s strani ministrstva. Pooblaščeni muzej je skladno z Zakonom o varstvu kulturne
dediščine vpisan v razvid, da je pridobil pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzejev. To
pooblastilo pomeni tudi sofinanciranje delovanja galerije s strani Ministrstva za kulturo, vendar največ v
višini 80 %.
Sredstva na kontu Tekoči transferi v javne zavode so namenjena sofinanciranju izvajanja dejavnosti javnega
zavoda oziroma tekočega poslovanja.
Na postavki investicijsko vzdrževanje in izboljšave so planirana sredstva za sanacijo okolice Galerije v M.
Soboti v okvirni površini 750 m2 in za investicijski nadzor nad izvedbo del za katera je bila sklenjena
pogodba in izvedena dela v letu 2021, finančne obveznosti pa zapadejo v letu 2022.
Sredstva na kontu Investicijski transferi javnim zavodom so namenjena investicijskemu vzdrževanju objekta
ter izvedbi nujnih investicij, med katerim je načrtovana tudi zamenjava velikega stenskega okna – pisarne ob
vhodu v galerijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-20-0007 Galerija Murska Sobota

18035012 - Kipi in spominske plošče
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na kontu Drugi splošni material in storitve so namenjena vzdrževanju in obnovi obstoječih
kulturnih spomenikov ter vojnih grobišč, v okviru tega rednemu letnemu vzdrževanju spominskih obeležij iz
I. in II. svetovne vojne na mestnem pokopališču. Sredstva so načrtovana tudi za obnovo spomenikov na
omenjenih grobiščih. Sredstva, ki se nanašajo na vojna grobišča na podlagi sklenjenega dogovora refundira
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Sredstva na kontu Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so predvidena za izvedbo
javnega razpisa za sanacijo grobnic in grobov na pokopališču. Podrobni pogoji za kandidaturo na razpisu
bodo opredeljeni z besedilom javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-18-0003 Kipi in spominske plošče
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1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
18051000 - Stadion Fazanerija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ker je MOMS s pogodbo o najemu in brezplačni uporabi, Mestni stadion Fazanerija s 01.01.2020 prenesla v
uporabo in vzdrževanje Športnemu društvu Mura, tovrstni stroški od dneva prenosa, več ne bodo bremenili
MOMS. So pa načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje stadiona na področju urejanja potrebne
infrastrukture.
V letu 2022 je planirano dokončanje izdelave projektne dokumentacije za ureditev parkirišča pred vhodom v
stadion po sklenjeni pogodbi – kot prenos sredstev iz leta 2021 in dokončna ureditev parkirišča. Predvidena
je tudi delna prenovitev nogometnega igrišča z novo travnato površino in preselitev igrišča.
Namen in cilji projekta:
Z dokončno ureditvijo parkirišča pred vhodom v objekt stadiona, bi dosegli cilj urediti kvalitetno
infrastrukturo, ki bi zagotavljala ustrezne prometne površine za športnike in obiskovalce stadiona.
Zelenica v mestnem stadionu Fazanerija je že dalj časa dotrajana in kot takšna ne omogoča več igranja
nogometa na najvišji možni ravni. Težave se pojavljajo praktično v vseh letnih časih, z manjšimi variacijami
glede na mesece, ko je zelenica najbolj obremenjena.
Ureditev nove travnate površine in preselitev igrišča je za nadaljnji razvoj kluba ključnega pomena in to ne le
za člansko ekipo, ampak tudi za vse selekcije nogometne šole. Boljša travnata površina omogoča boljše
pogoje za delo, ki rezultirajo v boljše rezultate na igrišču.
Poleg ureditve travnate površine je preselitev igrišča dodana vrednost projektu, saj bo igrišče bližje glavni
tribuni, kar pomeni boljše vzdušje na stadionu. S prenovo igrišča bi v večji meri rešili težavo priprav in
treniranja za več let, z namestitvijo sistema za ogrevanje pa bi izboljšali pogoje za igranje nogometa v
zimskem času. S strani Mestne občine so v občinskem proračunu predvidena sredstva za izvedbo dela
planirane izvedbe investicije.
S prenovitvijo nogometnega igrišča z novo travnato površino in preselitvijo igrišča bi zagotovili kvalitetne
pogoje za igranje in treniranje nogometa na najvišjem nivoju. S tem bi skupaj z društvom uresničili
postavljen cilj v strategiji in nadgradili podobo športa ne samo v mestu in regiji, temveč tudi v vsej Sloveniji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-16-0005 Stadion Fazanerija

18051005 - Športna rekreacija in drugo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so planirana za mednarodne igre šolarjev, za razne udeležbe naših predstavnikov v združenjih in
sofinanciranje različnih nepredvidenih dogodkov v letu 2022.

18051006 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na kontu novogradnje in investicijski nadzor je predvideno dokončanje ( ogrevanje, izolacija in ureditev
podstrešja ter naprava izolacije s fasado na objektu) novo zgrajenega objekta v sklopu športnega centra v
Satahovcih po sklenjeni pogodbi – kot prenos sredstev iz leta 2021ter prenova prostora za orodje na športnih
igriščih v Rakičanu. Planirana so tudi sredstva za izgradnjo kolesarskega poligona -PUMPTRACKA pri
ŠRC Bakovci.
Znotraj planiranih sredstev je predvidena tudi izdelava projektno tehnične dokumentacije za izgradnjo
športnega igrišča z umetno travo s pripadajočo infrastrukturo v Černelavcih po sklenjeni pogodbi – kot
prenos sredstev iz leta 2021 ter izdelava projektno tehnične dokumentacije za nove ureditve na športnih
igriščih v Rakičanu, za namakalni sistem nogometnega igrišča pri gradu v Rakičanu in za projektno
dokumentacijo za električno razsvetljavo v ŠRC Polana.
Pod investicijskimi transferi javnim zavodom pa so predvidena sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna
dela na športnih površinah, ki so v upravljanju OŠ.
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Sredstva so planirana tudi za tekoče vzdrževanje športnih objektov v lasti občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-16-0022 Investicije v nakup in ureditev športnih objektov

18051013 - Letni program športa
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi določil Zakona o športu, Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Mestni občini Murska Sobota in Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota,
se preko javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje posameznih vsebin, razvojnih in strokovnih
nalog, izberejo izvajalci letnega programa športa za sofinanciranje programov športa za leto 2022.
Vloge za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota se izdelajo preko spletne
aplikacije.
Na kontu Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme pa je predvideno tekoče vzdrževanje te spletne
aplikacije.

18051016 - Športno rekreacijski center Polana
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje ograje okrog ŠRC Polana po sklenjeni pogodbi – kot prenos
sredstev iz leta 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-15-0151 Športno rekreacijski center Polana

18051017 - TVD Partizan
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki so planirana za upravljanje z objektom TVD Partizan in stroške obratovanja ter
eventuelnega nujnega vzdrževanja objekta ter za pokrivanje stroškov plače hišnika, ki je zaposlen pri DŠR
Murska Sobota.
Pod postavko Investicijsko vzdrževanje in izboljšave objekta je predvidena delna sanacija strehe, ki zateka in
ureditev prezračevanja v telovadnici objekta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OBO80-16-0023 TVD Partizan

18051019 - Aeroklub Murska Sobota
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v letu 2022 so predvidena za sofinanciranje delovanja Aerokluba Murska Sobota v višini 25.000
EUR. Aeroklub M. 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.

18051022 – Športno rekreacijski center Fazanerija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt ŠRC Fazanerija prioritetno pomeni posodobitev mestnega stadiona in posodobitev mestnega
kopališča s pokritim plavalnim bazenom. V predlogu investicijskega projekta je predvidena dograditev
manjkajočih tribun za sklenitev obroča tribun in nadstrešitev. Planirana je tudi premaknitev glavnega igrišča
bliže glavni tribuni, ureditev drenažnega sistema na travnati površini z ureditvijo namakanja in ogrevanja s
termalno vodo, izvedli bi tudi hibridno travnato igrišče po sistemu šivanja. Ureditev potrebne dostopne ceste,
pomožnih igrišč, komunalne infrastrukture, prostor za poletne prireditve ipd.. Mestna občina Murska Sobota
nima pokritega plavalnega bazena. Tako je onemogočeno plavanje čez celo leto. Po idejni zasnovi za
prenovo mestnega kopališča je predvidena sanacija obstoječega olimpijskega bazena, izvedba objekta s
pokritim bazenom, izvedba zunanjega bazena s toboganom, ureditev garderob in gostinstva z izkoristkom
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nadstrešnic obstoječih paviljonov garderob ter ureditev zunanjih površin. Predvideno je ogrevanje pokritega
plavalnega bazena z odpadno geotermalno vodo. V sklopu projekta so predvidene tudi druge vzporedne
ureditve na tem območju, kot je dokončanje projekta nordijske hoje in drugih manjših ureditev. Z navedenim
projektom želi MOMS urediti športno rekreacijske površine in povečati število uporabnikov ter razvijati
športni turizem v občini in širše.
S prenovo obeh obstoječih športnih objektov in popestritvijo ponudbe, bi to lahko pomenilo dvig kvalitete
tovrstnega športa v regiji, obenem pa bi celotno območje Fazanerije postalo atraktivnejše za kasnejši razvoj
novih vsebin.
Glavni cilji investicijskega projekta so:
 zagotoviti potrebne športne površine ustrezne kakovosti za izvajanje dejavnosti nogometa in
plavanja ter izvedbo rekreacije,
 izboljšati pogoje za tekmovanje in vadbo tako prvega moštva NŠ Mura kot tudi ostalih mlajših
selekcij in ženskih nogometnih ekip,
 omogočiti pogoje izvajanja plavanja skozi celo leto ter izboljšati pogoje plavanja kakovostnega
športa kot tudi rekreativnega plavanja,
 omogočiti tekme in treninge številnim mlajšim selekcijam obeh športnih dejavnostih,
 izboljšati pogoje za vzdrževanje igrišča (drenažni sistem, namakalni sistem, uporaba obnovljivih
virov – zbiranje meteornih vod za zalivanje igrišča, izraba termalne vode za segrevanje površine
pozimi),
 z uporabo odpadne geotermalne vode izboljšati vadbo plavalcem tudi v zimskem času,
 z ureditvijo športno rekreacijskih površin bi celotno območje Fazanerije pridobilo na urejenosti in
izgledu,
 z ureditvijo površin bi se povečalo število uporabnikov, razvijal bi se športni turizem v občini in
širše,
 zagotoviti dostopnost zunanjih športnih površin tudi drugim športnim panogam.
V predlogu proračuna za leto 2022 so predvidena sredstva za izvedbo eventuelno zahtevanega natečaja
projektantskih rešitev za ureditev območja ŠRC Fazanerije in izdelave dokumenta investicijske
dokumentacije ter pričetek izdelave projektne dokumentacije za izvedbo planiranih del, ki bi jih zaključili v
naslednjem letu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-21-0014 Športno rekreacijski center Fazanerija

18051024 - Prenova stavbe TVD Partizan - zamenjava stavbnega pohištva
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen projekta ja zamenjava stavbnega pohištva na ovoju stavbe. Investicija je prijavljena na razpis
Fundacije za šport za leto 2022 in se bo izvajala v primeru uspešne prijave.
Izdelana je projektna dokumentacija PZI za celoten Dom Partizan. Čaka se na rezultate prijave na javni
razpis Fundacije za šport. Odgovor se pričakuje v drugi polovici meseca februarja letos.

18059002 - Programi za mladino
18052000 - Mladinski informativni in kulturni klub
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen te postavke je sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda Mladinskega informativnega in kulturnega
kluba. Javni zavod izvaja programe za mladino v skladu s potrjenim letnim načrtom zavoda. Proračunska
sredstva v višini 160.300,00 EUR, omogočajo pokrivanje plač 4,5 zaposlenih (direktorica zavoda, vodja
kulturnega programa, vodja MMC in 1,5 mladinskega delavca) in materialnih stroškov dejavnosti zavoda na
področju mladine.
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18052002 - Sofinanciranje programov za mladino
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je predvidena 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
spodbujanje aktivnosti ter angažiranja mladih in mladinskih organizacij v javno in družbeno življenje v
Mestni občini Murska Sobota.

19 - IZOBRAŽEVANJE
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 - Vrtci
19021000 - Dejavnost vrtcev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in
varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr., 25/17-ZVaj,
123/21 in 172/21) in Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), s
podzakonskimi akti in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19).
Sredstva predvidena za dejavnost vrtcev so 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 predviden
znesek za sofinanciranje nevrofizioterapevta in logopeda. Načrtovana sredstva v letu 2022 zagotavljajo
vključevanje otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše
minister, pristojen za predšolsko vzgojo. S financiranjem 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 družinske vzgoje.
Oddelki so 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. Vrtec
Murska Sobota bo v letu 2022 imel oblikovanih 44 oddelkov, od tega 2 razvojna oddelka in 1 bolnišnični
oddelek.
V celotnih sredstvih za varstvo in vzgojo predšolskih otrok je načrtovanih 3.300.132,00 EUR na kontih:
- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev;
- tekočih transferjih v javne zavode oziroma »sredstva za pokrivanje ekonomske cene vrtca«;
- popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.
V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno
programov in plačilom staršev, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče. Na tej osnovi je postavka
namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev otrok, ki imajo stalno prebivališče v
Mestni občini Murska Sobota in obiskujejo vrtce v drugih občinah.
Zakon o vrtcih v 34. členu določa pogoje za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih sredstev. Sredstva so
izračunana na osnovi:
• števila otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Murska Sobota , ki so v šolskem letu
2021/2022 vključeni v program zasebnih vrtcev;
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• mesečnega zneska na posameznega otroka, ki predstavlja 85 % razlike med sredstvi za stroške dela ter
materialne stroške v veljavni ceni programa prvega oziroma drugega starostnega obdobja in zneskom, ki
bi ga starši otroka plačali kot prispevek staršev, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.

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. Z razpisom
želimo omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje časa predšolskih otrok

19021002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so navedena v proračunu, ker še ni bil opravljen končni obračun z izvajalcem zamenjave strešne
kritine in postavitve fotovoltaike v enoti Krtek. V enaki višini se planira tudi prihodek.
V letu 2022 so predvidena razna investicijska vzdrževanja, nakup igral in klimatskih naprav.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0153 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

19021007 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana so sredstva subvencije občine pri plačilu razlike med ceno programov in plačilom staršev.
Proračunska postavka je bila uvedena 1. 6. 2018 skladno z novelo Zakona o vrtcih in navodili Ministrstva za
finance, da je potrebno ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti pri plačilu
staršev za programe v vrtcih v proračunu občine.
Mestna občina Murska Sobota v skladu s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju
Mestne občine Murska Sobota priznava naslednje dodatne ugodnosti plačil staršev za svoje občane:
• splošne popuste;
Subvencija v znesku 70 EUR mesečno na otroka iz Mestne občine Murska Sobota.
• poletne rezervacije;
Pokrivanje stroškov v Vrtcu Murska Sobota v času odsotnosti otrok s stalnim bivališčem v Mestni občini
Murska Sobota v poletnih mesecih (julij, avgust) je dodatna olajšava za starše, ki v tem času koristijo
letne dopuste. Dosedanja praksa je pokazala ugodne učinke, da se število otrok v enotah vrtca ne
zmanjšuje, ker starši svojih otrok iz vrtca ne izpišejo, razen generacije pred vstopom v šolo.
• bolezensko odsotnost;
Starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Murska Sobota, lahko uveljavljajo
dodatno oprostitev plačila vrtca in sicer za daljšo odsotnost otroka v Vrtcu Murska Sobota zaradi
zdravstvenih razlogov. Če otrok zaradi bolezni neprekinjeno ne obiskuje vrtca več kot en mesec, se staršem
otrok, ki izkazujejo zdravniško potrdilo zdravnika specialista, plačilo vrtca oprosti.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 - Osnovno šolstvo
19031000 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ I
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja razmejuje obveznosti občine in države na
področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje
večjega dela materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole (fiksni in drugi
splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme ter zagotavljanje sredstev za dodatne
dejavnosti javnih osnovnih šol) in sicer za:
- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih:
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(hišniki, kuhar, računalničar, čistilka), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni
pogodbi.
- za zagotavljanje materialnih stroškov za uporabo prostora in opreme za potrebe izvajanja obveznega
programa osnovne šole mestna občina pokriva stroške ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza
komunalnih odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške čiščenja, sredstva
tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanja in varovanja
objektov, uporabe in vzdrževanja vozil ter najemnin ter nekaterih manjših stroškov v okviru
postavke - specifičnih občasnih stroškov za nepredvidene potrebe, vezane na prostor in opremo, ki
nastanejo med letom in niso opredeljeni pri drugih nalogah. Vsi ti stroški so izračunani po
normativu, ki upoštevajo površino šole: 6.038 m2.
- investicijska sredstva so namenjena za klimatizacijo vzhodnega dela stavbe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-0025 Dejavnost osnovnih šol – OŠ I

19031001 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ II
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja razmejuje obveznosti občine in države na
področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje
večjega dela materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole (fiksni in drugi
splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme ter zagotavljanje sredstev za dodatne
dejavnosti javnih osnovnih šol in sicer za:
- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih, (kuharica OPB, računalničar,
hišnik in kuharica na podružnični šoli Krog), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni
pogodbi;
- sredstva za zagotavljanje materialnih stroškov za uporabo prostora in opreme za potrebe izvajanja
obveznega programa osnovne šole; mestna občina pokriva stroške ogrevanja, elektrike, plina, vode,
odvoza komunalnih odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške čiščenja,
sredstva tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanja in
varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil ter najemnin ter nekaterih manjših stroškov v
okviru postavke - specifični občasnih stroškov za nepredvidene potrebe, vezane na prostor in opremo,
ki nastanejo med letom in niso opredeljene pri drugih nalogah. Vsi ti stroški so izračunani po
normativu, ki upoštevajo površino šole: 3.848 m2 na matični OŠ in 1.485 m2 na podružnici Krog,
skupaj 5.333 m2.
- investicijska sredstva so namenjena za nakup igral.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-0026 Dejavnost osnovnih šol – OŠ II

19031002 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ III
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja razmejuje obveznosti občine in države na
področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje
večjega dela materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole (fiksni in drugi
splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme ter zagotavljanje sredstev za dodatne
dejavnosti javnih osnovnih šol in sicer za:
- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih, (računalničar, hišnik, hišnik
športne dvorane, kuharica), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi.
- sredstva za zagotavljanje materialnih stroškov za uporabo prostora in opreme za potrebe izvajanja
obveznega programa osnovne šole; mestna občina pokriva stroške ogrevanja, elektrike, plina, vode,
odvoza komunalnih odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške čiščenja,
sredstva tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanja in
varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil ter najemnin ter nekaterih manjših stroškov v
okviru postavke - specifični občasnih stroškov za nepredvidene potrebe, vezane na prostor in
opremo, ki nastanejo med letom in niso opredeljene pri drugih nalogah. Vsi ti stroški so izračunani po
normativu, ki upoštevajo površino šole: 7.278 m2.
- plačilo akontacij vodnega povračila za leto 2021
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- investicijska sredstva so predvidena za sanacijo podlag v učilnicah - I. faza
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-0027 Dejavnost osnovnih šol – OŠ III

19031003 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ IV
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja razmejuje obveznosti občine in države na
področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje
večjega dela materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole (fiksni in drugi
splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme ter zagotavljanje sredstev za dodatne
dejavnosti javnih osnovnih šol in sicer za:
- plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih, (šofer za učence s posebnimi
potrebami, čistilka, varuh negovalec) regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni
pogodbi.
- sredstva za zagotavljanje materialnih stroškov za uporabo prostora in opreme za potrebe izvajanja
obveznega programa osnovne šole; mestna občina pokriva stroške ogrevanja, elektrike, plina, vode,
odvoza komunalnih odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške čiščenja,
sredstva tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanja in
varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil ter najemnin ter nekaterih manjših stroškov v
okviru postavke - specifični občasnih stroškov za nepredvidene potrebe, vezane na prostor in
opremo, ki nastanejo med letom in niso opredeljene pri drugih nalogah. Vsi ti stroški so izračunani
po normativu, ki upoštevajo površino šole: 1.406 m2.

-

investicijska sredstva so namenjena za prenovo sanitarij II. faza.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-0028 Dejavnost osnovnih šol – OŠ IV

1031004 - Dejavnost osnovnih šol - OŠ Bakovci
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja razmejuje obveznosti občine in države na
področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje
večjega dela materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole (fiksni in drugi
splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme ter zagotavljanje sredstev za dodatne
dejavnosti javnih osnovnih šol in sicer za: :
plače z davki in prispevki, zaposlenim v nadstandardnih programih, (čistilka, kuhar, pomočnik
kuharja, hišnik, učitelj angleščine), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi.
- sredstva za zagotavljanje materialnih stroškov za uporabo prostora in opreme za potrebe izvajanja
obveznega programa osnovne šole; mestna občina pokriva stroške ogrevanja, elektrike, plina, vode,
odvoza komunalnih odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške čiščenja,
sredstva tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanja in
varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil ter najemnin ter nekaterih manjših stroškov v
okviru postavke - specifični občasnih stroškov za nepredvidene potrebe, vezane na prostor in opremo,
ki nastanejo med letom in niso opredeljene pri drugih nalogah. Vsi ti stroški so izračunani po
normativu, ki upoštevajo površino šole: 3.308 m2.
- investicijska sredstva so namenjena za adaptacijo učilnic.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
-

OB080-17-0029 Dejavnost osnovnih šol – OŠ Bakovci

19031005 - Dodatni programi v osnovnih šolah
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dodatni program v osnovnih šolah zajema sredstva za razširjeno dejavnost v osnovnih šolah, ki zajema
sofinanciranje poletnih in drugih taborov na osnovnih šolah, sofinanciranje dodatnega programa z izbirnimi
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vsebinami različnih predmetnih področij po letnem programu osnovnih šol in glasbene šole ter programe
zunanjih organizacij in društev s svojimi mentorji, ki se vključujejo v različne programe za osnovno šolsko
populacijo. Precejšni strošek dodatnega programa pomenijo stroški za organizacijo tekmovanj in prireditev
učencev skupaj s pokrivanjem prevoznih stroškov, nagrad in priznanj učencem.
V sredstvih za razširjeno dejavnost so načrtovana tudi sredstva dodatnega programa za nadarjene učence. Po
sprejetju proračuna bo izveden javni razpis v okviru planirane finančne postavke za to področje.

19031006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana so sredstva v višini 64.000 EUR za plačilo vlaganj v zamenjavo strešne kritine na OŠ IV in OŠ
Bakovci v okviru postavitve fotovoltaičnih panelov, kjer pa še ni bil narejen končni obračun. Enak znesek je
predviden tudi na prihodkovni strani.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0155 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

19031009 – Interventna investicijska vzdrževalna dela osnovnih šol
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena za interventna vzdrževalna dela na podlagi odločb inšpekcijskih služb ter za dela, ki
so nujno potrebna za nemoteno delovanje pouka ter varnost učencev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0156 Interventna investicijska vzdrževalna dela OŠ

19031015 - Dograditev učilnic OŠ IV
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen projekta je gradnja novih prostorov v prizidku OŠ IV, ki bi omogočili nadaljnji razvoj dejavnosti na
poti k sodobnemu regijskemu centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami.
Cilji, ki jih želimo doseči:
razširitev jedilnice oz. večnamenskega prostora,
vsaj dve učilnici ( ena je glasbena učilnica),
prostor za individualne obravnave učencev, logopedsko in fizioterapevtsko obravnavo,
učno stanovanje za učence ravni Učenje za življenje in delo (stari med 18 in 26 let).
Razlog za nujnost dodatnih prostorov je tudi povečevanje števila otrok nasploh in otrok z dodatno
zahtevnostjo glede njihovih potreb. S prostorsko stisko se OŠ IV sooča že vrsto let. Z razširitvijo bi
zadovoljili tako sedanje prostorske potrebe kot tudi prostorske potrebe v prihodnje, saj se število učencev iz
leta v leto veča.
Mestna občina Murska Sobota se je v mesecu marcu 2021 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje
investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024,
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z investicijo Dograditev učilnic OŠ IV v M. Soboti.
Na razpisu je bila uspešna in sicer je pridobila sofinancerska sredstva s strani države v višini 270.062,44
EUR, kar predstavlja 80 % upravičenih stroškov investicije ( upravičeni stroški so samo gradbeno- obrtniška
in instalacijska dela – GOI dela, drugi stroški investicije in DDV niso upravičeni strošek). Celotna
investicijska vrednost projekta je planirana v višini 465.660 EUR, v letih 2020 – 2023. Izvedba del se planira
v letih 2022 in 2023.
V občinskem proračuna za leto 2022 in v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2022-2025 se planirajo
sofinancerska sredstva MIZŠ v skladu s sklepom o izboru, št. 4110-7/2021/11 z dne 30.4.2021 v višini
270.062,44 EUR in sicer v letu 2023.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB080-16-0028 Dograditev učilnic OŠ IV
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19031017 - Sofinanciranje šolskih potrebščin prvošolčkom
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje šolskih potrebščin prvošolčkom, saj je prehod otrok iz vrtca v
osnovno šolo za starše velik finančni zalogaj. Vsak leto imamo približno od 160 – 170 prvošolčkov.

19031018 – Ureditev parkirišča pri OŠ III in OŠ IV
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2022 se bo v okviru te postavke pristopilo k ureditvi parkirišča pri OŠ III in OŠ IV, kot del projekta
ureditve priključka k dvorišču OŠ IV Murska Sobota.
Priključek k objektom obeh OŠ s strani Trstenjakove ulice je neprimeren in v nadaljevanju tudi samo
parkiranje vozil. Z ureditvijo uvoza k objektom, kar se bo izvajalo z drugim projektom in sama ureditev
parkirišča, bo prispevala k zagotovitvi prometne varnosti in izboljšanju stanja na tem delu zemljišča.
Dela na ureditvi parkirišča se bodo izvajala v letu 2022 in 2023, saj se bo v letu 2022 na tem zemljišču
istočasno izvajala investicija dozidave OŠ IV, sama ureditev parkirišča se bo tako zaključila po izvedbi
dozidave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-22-0008 Ureditev parkirišča pri OŠ III in OŠ IV

19031019 – Učilnica na prostem pri OŠ II – participativni proračun
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2022 bi se na pobudo občanke uredila učilnica na prostem. Učilnica bi pomembno vplivala na
izboljšanje medgenarcijskega povezovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-22-0025 Učilnica na prostem pri OŠ II – pp2022

19031020 – Od nasmeha do (po)govora – participativni proračun
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2022 bi se na pobudo občanke izvajale delavnice in predavanja na temo pogostih odstopanja v
govorno – jezikovnem razvoju otrok, ki bodo namenjena staršem in strokovnim delavcem.

19039002 - Glasbeno šolstvo
19032000 - Glasbeno šolstvo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni
zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:
- plače z davki in prispevki zaposlenim v nadstandardnih programih (čistilec),
- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi,
- materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme.
- investicijska sredstva so namenjena za sanacijo oken.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-0029 Glasbena šola Murska Sobota

19032002 - Nadzidava glasbene šole Murska Sobota
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predmet projekta je nadzidava stavbe Glasbene šole v Cvetkovi ulici 2 v M. Soboti, višine P+2, sestavljene
iz dveh volumnov, izgrajene v letu 2008.
V objektu primanjkuje prostor za vaje orkestra.
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Pogoj za delovanje glasbenih šol v Sloveniji je med drugim tudi izvajanje pouka orkestrov in zborov, obseg
le-teh pa je odvisen od števila oddelkov in potreb, ki jih posamezna šola ima. Na šoli delujejo harmonikarski,
godalni, pihalni orkester, mladinski in otroški pevski zbor, orkester flavt in projektno še simfonični orkester.
V vse sestave je vključenih trenutno preko 200 učencev. Vaje orkestrov in zborov se izvajajo v poznih
popoldanskih urah, saj v njih sodelujejo učenci višjih razredov, ki imajo v osnovnih šolah pouk dlje in veliko
je učencev, ki se vozijo na vaje iz oddaljenih krajev. Vaje orkestrov in zborov potekajo vse dni v tednu v
času med 16. in 20. uro.
Ob novogradnji šole leta 2008 prostor za vaje orkestrov ni bil predviden. Vaje naj bi se izvajale v šolski
dvorani, kar pa se je že takoj na začetku dela v novih prostorih izkazalo za nemogoče. Šolska dvorana je
namreč namenjena nastopom, ki pa se enako kot vaje orkestrov odvijajo v poznih popoldanskih urah. Letno
izvedejo med 120 in 150 nastopov v šolski dvorani, zato so morali za vaje orkestrov in zborov iskati drugi
prostor. Na šoli tega dodatnega ali primerno velikega prostora za to ni bilo, zato vaje izvajajo v najetih
prostorih v stavbi sedaj Arhiva Slovenije, ki je v neposredni bližini šole, kar je za učence, starše in
organizacijo pouka bilo najprimernejše. Čeprav prostor ni namenjen vajam, je bilo to edina rešitev, če so
želeli ohraniti orkestre in zbore ter izvajati nastope. Orkestri in zbori kot tudi nastopi so del učno vzgojnega
procesa, predpisani po predmetniku in učnih načrtih.
Ker Arhiv Slovenije potrebuje svoje prostore ki jih sedaj ima v najemu Glasbena šola, je nujno zagotoviti
prostor za vaje orkestra in zborov. Ker v bližini šole ni primernih prostorov za najem, je najustreznejša
rešitev nadzidava Glasbene šole in s tem zagotovitev trajne rešitve za nemoteno izvajanje učnega vzgojnega
procesa.
Namen in cilji projekta:
Namen projekta je torej nadzidava obstoječega objekta Glasbene šole.
Obstoječi objekt Glasbene šole je v osnovi razčlenjen na tri volumne. Nad zahodnim volumnom je
predvidena nadzidava, v kateri bo dvorana za vaje orkestrov in zborov. Dvorana bo sprejela 40 članski
orkester. Nadzidava bo z obstoječim delom povezana preko novega stopnišča, ki bo v vzhodnem delu
nadzidave. Obstoječi zahodni volumen se bo zvišal za cca. 5,20 m. Nadzidava bo vizualno ločena od
obstoječega dela, vendar ne bo spreminjala morfološkega vzorca zazidave območja.
Cilj projekta je izgradnja dvorane za vaje orkestrov in zborov velikosti cca. 120 m2 in neto višine 4,20 m,
kar zadostuje za 40 članski orkester. Bruto tlorisna površina objekta se bo povečala za 200,75 m2.
Splošni cilj je zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje programa pouka in vaje orkestrov ter zborov za
učence Glasbene šole, v objektu Glasbene šole Murska Sobota, Cvetkova ulica 2, 9000 Murska Sobota.
V letu 2018 je bila izdelana projektno tehnična dokumentacija za izgradnjo nadzidave Glasbene šole in v letu
2019 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sredstva v letu 2022 so predvidena za gradnjo objekta in stroške
nadzora nad izvedbo del, novelacijo DIIP, varnostni načrt ipd.
Občina planira navedeno investicijo prijaviti na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za
sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji vkolikor bo le ta objavljen. V
kolikor bomo uspešni, se planira pridobitev sredstev s strani države, kar je planirano v dveh letih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-20-0019 Nadzidava glasbene šole Murska Sobota

Stran 266

1905 - Drugi izobraževalni programi
19059001 - Izobraževanje 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 izobraževalnih programov za odrasle na javnih razpisih ministrstev, kjer je pogoj
tretjinski delež sofinanciranja programov s strani ustanoviteljice. S tem se stroški za udeležence znižajo,
nekatere vsebine pa so lahko tudi brezplačne. Preko Ljudske univerze pa se nakazujejo tudi sredstva za
sofinanciranje Andragoškega društva, ki deluje v okviru Ljudske univerze. Investicijska sredstva so
namenjena za sanacijo energenta.

19051001 - RIS Dvorec Rakičan
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Mestna občina Murska Sobota je ustanoviteljica javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan, zato sofinancira
stroške plač za 7 redno zaposlenih ter materialne stroške za delovanje zavoda.
Na kontu investicijski transferji so predvidena sredstva za obnovo fasade na severnem in vzhodnem delu
dvorca za katero, so prejeli tudi evropska sredstva iz programa LAS. Nujna je tudi hidroizolacija grajske
dvorane.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-00185 RIS Dvorec Rakičan

19051002 – Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RIS Dvorec Rakičan je vodilni partner večjega mednarodnega projekta z imenom Dream Road na programu
Interreg Danube, v katerem je poleg številnih partnerjev vključena kot partner tudi Mestna občina Murska
Sobota. Pridruženi partner v projektu je tudi Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti.
Namen in cilj projekta:
Projekt povezuje področje javne uprave oz. "Publicgovernance” in področje romske skupnosti ter je
namenjen predvsem odločevalcem pri sprejemanju odločitev v povezavi z Romi. Projekt ni infrastrukturni,
drugače so pa opravičeni stroški vezani na stroške dela, kjer je zaposlena ena oseba. Projekt traja 2,5 leti.
Projekt je zanimiv z vidika iskanja odgovorov za prihodnost na področju Romov, tako z vidika sociale,
izobraževanja, zdravja, mladih, romske kulture, kot tudi zaposlovanja Romov ter ostalih povezanih področij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-21-0016 Danube REgion for improved
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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 zadolžena, 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 (otroci z gibalnimi ovirami) pa zagotavljajo varen prevoz šole same s šolskimi
kombiniranimi vozili. Po zakonodaji krijemo prevoze invalidnih otrok v zavode z osnovnošolskim
izobraževanjem. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na
oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-0007 Regresiranje prevozov otrok v šolo

19069003 - Štipendije
19063000 – Štipendije
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za financiranje štipendije za nadarjene študente Mestne občine Murska Sobota, ki se
podeljujejo preko javnega razpisa. Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja nadarjenih študentov
pri njihovem rednem šolanju. Za pridobitev štipendije morajo štipendisti imeti visoka povprečja ocen in
dosegati druge izjemne rezultate. S štipendiranjem nadarjenih bodo iz vrst štipendistov Mestne občine
Murska Sobota prihajali strokovnjaki vseh področji, znanstveniki in umetniki, ki bodo prispevali k razvoju in
napredku na vseh področjih življenja in dela v naši občini. V študijskem letu 2020/2021 smo podelili 62
štipendij. Najmanjša štipendija znaša 145 EUR, najvišja pa 241,00 EUR. Vrednost štipendije je odvisna od
povprečja ocen posameznega študenta.
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20 - SOCIALNO VARSTVO
2002 - Varstvo otrok in družine
20029001 - Drugi programi v pomoč družini
20021001 – Denarna pomoč ob rojstvu otroka
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2022 bo Mestna občina Murka Sobota ob rojstvu otroka namenila denarno pomoč v višini 500,00
EUR za vsakega rojenega otroka. V letu 2021 je denarno pomoč ob rojstvu otroka prejelo 108 družin,
oziroma rojenih otrok. Postavka za denarne pomoči ob rojstvu otroka se v letu 2022 planira v višini
60.000,00 EUR .

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 – Centri za socialno delo
20041001 - Dejavnost CSD
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Center za socialno delo izvaja postopke za uveljavljanje pravic do enkratne denarne pomoči. Mestna občina
ima s Centrom za socialno delo sklenjeno pogodbo na podlagi katere se ta storitev financira. Planirana
sredstva v proračunu za leto 2022 znašajo kot v preteklem letu 8.300,00 EUR.

20049002 - Socialno varstvo invalidov
20042000 - Institucionalno varstvo odraslih - bivanje invalidov v zavodih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za plačevanje oskrbnih stroškov v zavodih za invalide v letu 2022, so za občane, ki so vključeni v
institucionalno varstvo, planirana v višini 335.000,00 EUR. V zavodsko varstvo za invalide je trenutno
vključenih 28 občanov in sicer v zavode: Lukavci, Hrastovec, Dornava, Zavod Draga. V občini pa deluje
tudi Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, kot projekt OZARE –
društva za kakovost življenja v Murski Soboti. V stanovanjsko skupino sta iz naše občine trenutno vključeni
dve osebi z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, katerima se tako omogoča življenje v domačem
okolju in ne v zavodih.

20042001 - Financiranje družinskega pomočnika
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Financiranje družinskega pomočnika je prešlo na Republiko Slovenijo. V preteklem letu se je financiralo le
enega družinskega pomočnika, ker so vsi ostali uveljavljali pravico do osebne asistence. Zaradi finančne
obveznosti, ki zapade v leto 2022 se še planirajo sredstva v višini ene mesečne obveznosti 1.765,00 EUR.

20042004 - Društvo paraplegikov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Društvo Paraplegikov Pomurja in Prlekije bo izvajalo socialne programe za invalide - paraplegike in
tetraplegike, ki so gibalno ovirani invalidi, vezani na uporabo invalidskega vozička in zato rabijo pomoč pri
opravljanju vsakodnevnih življenjskih potreb. Izvajajo tudi posebni socialni program in dela v povezavi z
učnim čebelnjakom, ki je popolnoma prilagojen invalidnim osebam na invalidskih vozičkih. V okviru
društva imajo organiziran tudi prevoz teh invalidov in za ta namen zaposlenega šoferja. Sredstva za
delovanje tega društva se planirajo v višini 6.000,00 EUR, kar je predvideno za našo občino, ostala sredstva
pa zagotavljajo druge občine v okviru naše regije.
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Za namen sofinanciranja nabave novega prilagojenega kombiniranega vozila za prevoz članov društva, med
katerimi so tudi naši občani je predviden investicijski transfer v višini 7.310,00 EUR. Znesek je določen po
razdelilniku sofinanciranja pomurskih občin glede na število prebivalcev. Dosedanje vozilo društva je
dotrajano, s pogostimi okvarami, kar povzroča velike stroške popravila in servisiranja.

20042005 - Medobčinsko društvo invalidov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota bo izvajalo socialne programe za invalide, ki potrebujejo
pomoč širše družbene skupnosti. Sredstva za delovanje tega društva se planirajo v višini 10.000,00 EUR, kar
je predviden znesek za našo občino, ostala sredstva pa zagotavljajo druge občine v okviru Upravne enote
Murska Sobota.
Sredstva na kontu investicijski transferi v višini 7.500,00 EUR so predvidena za ureditev invalidom
prilagojenega fitnesa na prostem, za kar je dala pobudo Mestna četrt Park.

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 veljavni zakonodaji obsega institucionalno varstvo vse oblike
pomoči v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki (kot so stanovanjske skupine, dnevni centri),
s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, 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, Dom starejši
Lendava in Dom starejših Beltinci). Trenutno je v navedenih domovih vključenih 42 naših občanov, za
katere občina plačuje celotne ali delne oskrbne stroške. Sredstva za leto 2022 so v proračunu planirana v
višini 285.000,00 EUR.

20043002 - Hiša sadeži družbe - sredstva za delovanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenjajo za sofinanciranje delovanja programov za starejše občane naše občine in
medgeneracijskega sodelovanja, ki jih izvaja Hiša sadeži družbe. Medgeneracijsko sodelovanje pomeni, da
se v programe, ki se izvajajo vključujejo tako starejši kot mladi. Pri delovanju Hiše sadeži družbe ima še
posebno vlogo prostovoljstvo, saj se pri večini programov, ki se izvajajo vključujejo prostovoljci. Ob
medgeneracijski dejavnosti izvajajo še razne druge aktivnosti, projekte in pomoči občanom (druženja,
informiranje, socialno svetovanje, delitev hrane, oblačil in obutve, razna prostovoljstva itd.). Sredstva za
izvajanje dejavnosti Hiše sadeži družbe so planirana v višini 20.000,00 EUR. Sredstva se povečujejo za
6.000,00 EUR, zaradi prehodnega obdobja, ker Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve še ni razpisalo
sredstev za medgeneracijske centre. Novi razpis bi naj bil objavljen v drugi polovici leta 2022. Zaradi nastale
situacije je ogroženo delovanje in obstoj Hiše sadeži družbe.

20043003 - Izvajanje programa pomoč družini na domu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V občini imamo organizirano javno službo za pomoč na domu, ki smo jo dolžni zagotavljati po veljavni
zakonodaji. Pomoč na domu pomeni program skrbi v domačem okolju. Gre za organizirane oblike pomoči
pri socialni oskrbi upravičencev v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko
nadomesti institucionalno varstvo. Storitev pomoč družini na domu izvaja Dom starejših Rakičan in jo je v
decembru 2021 prejemalo 110 uporabnikov, oziroma občanov naše občine. Število starejših oseb v naši
občini narašča, s tem pa tudi potrebe po tej storitvi. Sredstva za to storitev v letu 2022 so planirana v višini
200.000,00 EUR.
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20043004 - Prevozi starostnikov in invalidov
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Starejše in invalidne osebe so pogosto socialno izključene, ker same zaradi starosti in invalidnosti ne morejo
opraviti najosnovnejših potreb, kot so prevozi k zdravniku, bolnišnico in druge javne zavode, v okviru
katerih uveljavljajo svoje pravice. Storitev je tako namenjena starejšim in invalidom, ki ne vozijo sami,
nimajo sorodnikov in prejemajo nižje mesečne dohodke, oziroma imajo slabše povezave z javnim prevozom.
Projekt omogoča možnost organiziranega prevoza za te občane. Klicni center izvaja Zavod Zlata mreža Prostofer, avto pa je najela občina pri družbi Petrol. Sredstva za ta namen so planirana v višini 10.000,00
EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
20044000 - Plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženim
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva za leto 2022 znašajo 10.000,00 EUR. Višina sredstev je določena na podlagi realizacije
prejšnjih let. Ker je težko predvideti število pogrebnih stroškov v posameznem letu, se višina spreminja
glede na dejanske potrebe.

20044001 - Subvencioniranje najemnin socialno ogroženim
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za subvencijo najemnin se za leto 2022 planirajo v višini 206.000,00 EUR. V letu 2022 bo prav
tako stroške subvencij najemnin financirala Republika Slovenija, v skladu z Zakonom o finančni
razbremenitvi občin. Potrebna sredstva se med letom zalagajo iz občinskih proračunov. Po zaključku
koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva
plačanih zneskov subvencij.

20044002 - Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči, iz sredstev občinskega proračuna za
občane brez lastnih virov, vodi Center za socialno delo Murska Sobota. Do enkratnih denarnih občinskih
pomoči so upravičeni občani, ki izkoristijo vse druge zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in šele
potem, če so še vedno materialno ogroženi lahko pridobijo občinsko enkratno denarno pomoč. Enkratne
občinske denarne socialne pomoči se dodeljujejo v skladu z Odlokom o denarni socialni pomoči v Mestni
občini Murska Sobota. Sredstva na tej postavki za leto 2022 so planirana v višini 80.000,00 EUR.

20044003 - Društvo Mozaik - socialni programi
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gre za izvajanje dejavnosti za občane, ki iz različnih razlogov ostanejo brez doma in nimajo nobenih drugih
možnosti, da bi si zagotovili bivanje drugje oziroma si na drug način rešili stanovanjski problem. Sredstva za
izvajanje programov za brezdomne osebe so planirana v višini 30.000,00 EUR.

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. Sredstva za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva bodo
razdeljena po predhodnem javnem razpisu. Sredstva za ta namen se v proračunu za leto 2022 planirajo v
višini 113.000,00 EUR.
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4007 – Oddelek za okolje in prostor
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 - Prometna varnost
08021000 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP).
Predvidene so aktivnosti s pomočjo katerih se bo preventivno skušalo vplivat na ravnanje voznikov in ostalih
udeležencev v cestnem prometu (preventivne akcije, zloženke, objave oglasov…). Prav tako so v okviru
postavke planirana sredstva za izvedbo ETM. Na podlagi sklepov SPVCP se prav tako pristopa k izboljšanju
prometne varnosti v MOMS (prikazovalniki hitrosti, najem prikazovalnikov hitrosti, postavitev prometnih
ogledal, morebitna izvedba montažnih grbin, ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije skladno s
sklepi SPVCP…). Prav tako je v okviru postavke predvidena nabava kolesarskih poligonov za OŠ MOMS.
V letu 2022 se načrtuje izvedba ETM, Preventivna akcija »Kaj veš o prometu«. Prav tako se namerava
nabaviti ohišje za stacionarno merilno napravo. Sredstva so planirana za realizacijo in izvedbo sklepov
SPVCP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-0063 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12061003 - Energetska svetovalna pisarna
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenjajo za sofinanciranje delovanja energetske pisarne ENSVET, pri kateri pomagajo
občanom z nasveti za pridobitev sredstev na razpisih Eko sklada. Sredstva so načrtovana v višini 100,00
EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13022019 - Kolesarska povezava Bakovci - Dokležovje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Med naseljema Bakovci in Dokležovje se načrtuje izvedba dvosmerne enostranske kolesarske steze. Trasa
prečka tudi razbremenilni kanal, zato se predvideva tudi gradnja kolesarskega mostu, tik ob že obstoječem
mostu. Parcele po katerih bo potekala trasa kolesarske steze so večinoma v lasti MOMS, nekaj manjših pa jih
bo potrebno dokupiti. DGD dokumentacija za kolesarski most je bila že izdelana v letu 2019, vendar bo jo
potrebno novelirati zaradi pretečenih soglasij in sprememb področne zakonodaje. Po novelaciji DGD
projektne dokumentacije se bo pristopilo k pridobivanju gradbenega dovoljenja za gradnjo premostitvenega
objekta (most čez razbremenilni kanal). V letu 2022 se predvideva dokončanje PZI dokumentacije za
kolesarsko traso. Prav tako se bo v letu 2022 pristopilo k odkupu in pridobivanju zemljišč.
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Investicija je finančno dokaj visoko ocenjena, zato je izvedba same investicije razporejena v večih letih.
Investicija predstavlja tudi potencialni projekt za kandidaturo na razpise za ukrepe iz področja kolesarstva in
mobilnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-19-0025 Kolesarska povezava Bakovci – Dokležovje.

13022023 – Kolesarska veriga na podeželju Las Goričko 2020
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z vzpostavitvijo polnilnih postaj in z možnostjo izposoje koles se bo spodbudila uporaba čistih in energetsko
učinkovitih koles ter čistih transportnih sistemov ter odprla možnost razvoja trajnostnih turističnih
produktov. Namen in cilj investicije je spodbujati kolesarjenje po mestu in primestnih naseljih in sosednjih
občinah ter spodbuditi uporabo sistema izposoje koles Soboški biciklin. Ker se bo v sklopu skupnega
projekta Kolesarska veriga na podeželju, katere vodilni partner je Las Goričko, ostala partnerja pa Občina
Moravske Toplice in Občina Tišina, izvedla vzpostavitev treh novih postajališč sistema Soboški biciklin,
bomo s tem razširili mrežo sistema tudi izven občine.
Projekt je sofinanciran v višini cca. 85 % upravičenih stroškov s strani Agencije Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, v katerega sta vključeni še Občina Tišina in Občina Moravske Toplice ter
Las Goričko. Odločba za sofinanciranje je bila izdana konec oktobra 2020. V sklopu projekta so se že
postavile tri nove postaje in sicer ena na parkirišču zraven Splošne bolnišnice MS na parkirišču P+R, katera
je v lasti MOMS, ostali dve pa v občini Tišina in Moravske Toplice. K vsaki postaji so se nabavila tudi nova
kolesa za izposojo, tri običajna in dve električni kolesi. V letu 2021 je bil projekt večji del realiziran, v letu
2022 pa se mora izvesti še promocija in obveščanje o projektu Kolesarska veriga na podeželju v sistemu
Soboški biciklin.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-21-0018 Kolesarska veriga na podeželju Las Goričko 2020.

13022024 – ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru programa ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia se bo
sofinanciralo izdelavo dokumentacij (projektne, investicijske, prometne študije) iz področja mobilnosti
(izvedba kolesarskih stez, površin prijaznih za ranljivejše udeležence v cestnem prometu). V okviru projekta
je sklenjena konzorcijska pogodba z vodilnim partnerjem, ki je Mestna občina Novo mesto in z ostalimi 10–
mi partnerji. Projekt bo sofinancirala Evropska investicijska banka v višini 90%, s katero je pogodbo sklenil
vodilni partner konzorcija. Cilj, ki ga EIB zasleduje v tem projektu je zmanjšanje emisij C02. Pogodba je
sklenjena do konca leta 2024.
V okviru te postavke se prav tako predvidi kritje stroškov vodilnemu partnerju konzorcija v višini 8%
tehnične pomoči, ki mu nastajajo z vodenjem projekta. Ti stroški se nanašajo na človeške vire, materialne
stroške in vzpostavitev ustrezne infrastrukture, ki je potrebna za vodenje projektne skupine.
V okviru te postavke se bo v letu 2022 naročila projektna dokumentacija za celovito rekonstrukcijo
Noršinske ulice s poudarkom na načrtovanju površin za kolesarje. Prav tako se bo v letu 2022 izvedla
novelacija projektnih dokumentacij Gregorčičeve in Slomškove ulice, za kateri se je pogodba za novelacijo
projektne dokumentacije podpisala v začetku leta 2022.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-21-0019 ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia

13022025 – Ureditev Gajeve ulice v Černelavcih
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se bo v letu 2022 pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije IDZ in PZI (projekt za
izvedbo) za celovito rekonstrukcijo Gajeve ulice v Černelavcih, ki v naravi predstavlja dolžino 1.100 m in
povezuje naselji Pušča in Černelavci. Projektna dokumentacija se bo izdelala na način, da bodo urejene
ustrezne površine za pešce in kolesarje.
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Ker je v okviru rekonstrukcije Gajeve ulice potrebno predmetno cesto razširiti, bo le to vplivalo na dodatne
potrebe po odkupih zemljišč. Glede na navedeno je sama investicija finančno visoko ocenjena. Investicija bo
predstavlja tudi potencialni projekt za kandidaturo na razpisih za ukrepe iz področja kolesarstva in
mobilnosti.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
13023000 - Oglaševalni in usmerjevalni sistem
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi spremenjenega pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na cestah, obstoječ elaborat za postavitev
turistično obvestilne signalizacije ni usklajen skladno s pravilnikom. Zato se je v letu 2021 izdelal elaborat
turistično obvestilne signalizacije za območje MOMS, ki predvideva 189 stojnih mest postavitve obvestilne
signalizacije in 12 stojnih mest za postavitev mejnih tabel pri vstopu v Mestno občino. Dokončen seznam
subjektov za označitev s turistično obvestilno signalizacijo je določila usmerjevalna skupina, ustanovljena v
ta namen. Le ta pa je bil podlaga za izdelavo in dokončanje elaborata. Ker sama stojna mesta tudi tangirajo
lokacije ob državnih cestah, so se že izvedli terenski ogledi lokacij s upravljavcem državnih cest za njihovo
ustreznost in potrditev predlogov.
V letu 2022 se bo pristopilo k postavitvi 1. sklopa turistično obvestilne signalizacije, ki tangira območje
mesta Mestne občine in k postavitvi mejnih tabel. V letu 2022 se predvideva tudi dopolnitev obstoječega
elaborata, v kolikor bo za to izkazan interes lokalne skupnosti. Sama izvedba postavitve turistično obvestilne
signalizacije bo potekala fazno, tudi v letih 2023 in 2024 in po potrebi tudi v 2025, za kar so tudi v teh letih
skladno z NRP predvidena sredstva za izvedbo. Celotna ocena investicije je ovrednotena na 200.000 €.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-20-0008 Oglaševalni in usmerjevalni sistem

13023001 - Urejanje prometnega režima
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V postavki so predvidena sredstva za sofinanciranje posameznih delov odsekov državnih cest, za katere mora
skladno z Zakonom o cestah financirati tudi občina. V letu 2022 bo občina na podlagi sklenjenega
sofinancerskega sporazuma z Direkcijo RS za infrastrukturo sofinancirala rekonstrukcijo državne ceste med
naseljema Veščica in naseljem Gederovci, vendar samo za območje naše občine. To območje tangira
državno cesto R2-441/1298 Murska Sobota – Gederovci v naselju Veščica.
V postavki so planirana tudi sredstva za investicijsko vzdrževalna dela vezana na reševanje prometne
problematike in zagotavljanja prometne pretočnosti (izvedba ukrepov za umirjanje prometa, izvedba
problematičnih križišč z aktivno prometno signalizacijo; uskladitev prometne signalizacije skladno s
pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah; poudarjene horizontalne označbe poteka
prednostnih cest, vzpostavitve novih avtobusnih postajališč…). V letu 2022 se bo v okviru te postavke
pristopilo tudi k rekonstrukciji uvoza na Ivanocijevo naselje, ureditev priključka k dvorišču IV OŠ Murska
Sobota in k rekonstrukciji avtobusne postaje na Ulici Štefana Kovača nasproti ulice Šolsko naselje.
V okviru postavke so tudi planirana sredstva za zagotovitev potrebne dokumentacije, štetje prometa, ureditev
krmiljenja semaforskih naprav, idejnih zasnov, elaboratov, prometnih študij in nakupe zemljišč potrebnih za
izvedbo. V letu 2023, 2024, 2025 so planirana sredstva za sofinanciranje pri rekonstrukcijah omrežja
državnih cest, ki potekajo na območju MOMS in za izboljšavo prometne varnosti na omrežju cest v
upravljanju MOMS.
Na podlagi izdelanih dokumentacij se bodo izvajali ukrepi vezani na izboljšanje prometne varnosti v MOMS.
Na omrežju državnih cest občina redno komunicira in usklajuje zadeve z upravljavcem državnih cest
(usklajevalni sestanki v zvezi z izdelavo projektnih dokumentacij, operativne aktivnosti in drugo…).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-16-0026 Urejanje prometnega režima
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13023002 - Mestni avtobus
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki se namenjajo za izvajanje mestnega prevoza potnikov, za potrebe katerih sta
vzpostavljeni dve liniji mestnega prevoza potnikov (Sobočanec 1 in Sobočanec 2). V okviru te postavke se
tudi sofinancira primestne linije vzpostavljene v okviru gospodarske javne službe javni linijski prevoz
potnikov v notranjem cestnem prometu. Sofinancirane so naslednje primestne linije:
 na relaciji CPTŠ – Avtobusna postaja Murska Sobota – Rakičan bolnišnica,
 avtobusna linija Bakovci – Moravske Toplice,
 avtobusna linija Vanča vas – bolnišnica Rakičan,
 in druge.
Ker v letu 2022 poteče pogodba o izvajanju mestnega prevoza potnikov na območju MOMS, so v tej
postavki tudi zagotovljena sredstva za izvedbo razpisa za izbiro prevoznika mestnega prevoza potnikov in
sredstva za optimizacijo izvajanja mestnega prevoza potnikov in morebitne širitve omrežja mestnega prevoza
potnikov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0085 Mestni avtobus

13023004 - Odprava arhitektonskih ovir za invalide
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za odpravo arhitektonskih ovir za mobilno ovirane osebe, za zagotovitev varnega
prečkanja cest teh oseb. Namen je izvesti prilagoditve na način (poglobitev robnikov, izvedba novih
prehodov za pešce, namestitev taktilnih označb in podobno..), da se gibalno oviranim osebam bistveno olajša
dostop do objektov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0086 Odprava arhitektonskih ovir za invalide

13023007 - Interventna sredstva za urejanje cestnega prometa
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena za potrebe interventne postavitve prometne signalizacije oziroma izvedbe
interventnih del (po zahtevah SPVCP, Službe za komunalni nadzor, oziroma za potrebe nepredvidljivih
dogodkov na občinskih cestah, kot so posledice odpravljanja nesreč in drugi nepredvidljivi dogodki zaradi
višje sile).

13023010 - Projekt SMACKER Interreg CENTRAL EUROPE
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Mestna občina Murska Sobota kot partner sodeluje v projektu SMACKER Interreg CENTRAL EUROPE.
Vodilni partner je SRM - Reti e Mobilità iz Italije, v projektu pa sodeluje še več drugih partnerskih
evropskih držav. Projekt se bo tako v letošnjem letu zaključil in sicer 30.6.2022.
Namen projekta je razviti, preizkusiti in izvesti učinkovito aplikacijo, ki bi se uporabljala v javnem
potniškem avtobusnem prometu. Izvedla se je aplikacija za novo informacijsko rešitev, ki se že uporablja
preko tablic, ki so nameščene v bližnjih hotelih in Expanu. V projektu se bo preko te aktivnosti preučilo
možnosti in učinke za izboljšanje ponudbe in dostopnosti javnega potniškega avtobusnega prevoza. Sredstva
se namenjajo za upravljanje s spletno aplikacijo, pomoč pri upravljanju projekta, avtobusni prevozi na poziv,
ter drugi splošni material in storitve.
Predvidena je pridobitev 85 % sofinancerskih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-19-0026 Projekt SMACKER Interreg CENTRAL EUROPE.
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13023012 - Krožna sprehajalna pot okrog Murske Sobote - participativni proračun
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru participativnega proračuna se bo v letu 2022 začela urejati krožna sprehajalna pot okrog Murske
Sobote z vključitvijo Expana.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
13026001 - Vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ministrstvo za infrastrukturo RS je uvrstilo projekt izgradnje Vzhodne obvozne ceste Murska Sobota med
državne prioritete.
Direkcija RS za infrastrukturo ima pripravljeno projektno dokumentacijo, izvedene parcelacije in odkupe
potrebnih zemljišč na trasi vzhodne obvozne ceste mesta Murska Sobota. V pripravi je prav tako izdelava
projektne dokumentacije za Sebeborski zadrževalnik, ki bo sicer na območju Občine Moravske Toplice in bo
služil kot protipoplavni ukrep. Mestna občina je konec leta 2020 prav tako izvedla razpis za izbiro
izdelovalca projektne dokumentacije za dostopne ceste v obrtni coni Plese, le te bodo občinske in se bodo
navezale na vzhodno obvoznico. Projektna dokumentacija za dostopne ceste bo zaključena predvidoma v
začetku leta 2022.
MOMS je skladno z Zakonom o cestah dolžna sofinancirati izvedbo, za tiste dele cest, ki bodo še naprej v
občinski lasti in bodo kategorizirane kot občinske ceste. Ob napovedani dinamiki izvajanja del s predvidenim
začetkom del v letu 2023 pa bo potrebno zagotoviti delež občinskih sofinancerskih sredstev za obvoznico in
za protipoplavni ukrep v prihodnjih letih. Predviden je okvirni znesek v višini 1.400.000 €, ki se sorazmerno
porazdeli v letih 2023, 2024 in 2025.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-19-0001 Vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029003 - Izboljšanje stanja okolja
15023000 - Občinski program izboljšanja stanja okolja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunski postavki so predvidena sredstva za pripravo novega Programa varstva okolja Mestne občine
Murska Sobota. Občina ima sicer sprejet Program varstva okolja iz leta 2007, vendar je skladno z Zakonom
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 –ZPNačrt, 57/08 –ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –ZPNačrt
A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20
(ZVO-1) potrebno Občinski program varstva okolja novelirati. Pripraviti je potrebno poročilo o stanju
okolja, ki je osnova za izdelavo Občinskega programa varstva okolja.
Predvidena sredstva vključujejo tudi pripravo gradiv in medijskih objav za ozaveščanje in promocijo varstva
okolja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-0066 Občinski program izboljšanja stanja okolja

15023002 - Spodbujanje kolesarjenja po mestu
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za delovanje sistema Soboški biciklin za izposojo navadnih in električnih koles na
večjih postajah na območju Mestne občine Murska Sobota. Od leta 2020 pa tudi na območju Občine Puconci
in Občine Moravske Toplice.
Sredstva so namenjena za plačilo vzdrževanja in upravljanje sistema. Za zagotovitev delovanja spletne strani
in vzpostavitve e-registracije ter e-plačil se pokrivajo tudi stroški licenčnin in ažuriranj podatkov na spletni
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strani: https://www.soboskibiciklin.si/. Na obstoječih postajah so predvidene tudi posodobitve, ter
nadgradnje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-17-0066 Spodbujanje kolesarjenja po mestu

15023003 – Ukrepi iz Načrta za kakovost zraka (PM10)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na območju Mestne občine Murska Sobota je od leta 2013 veljal Odlok o načrtu za kakovost zraka na
območju Mestne občine Murska Sobota. Ta je bil nazadnje noveliran v letu 2020. Na podlagi tega odloka
občani lahko pri Eko skladu pridobivajo tudi višje subvencije. Najpomembnejši predvideni ukrepi iz tega
načrta vključujejo:
 spodbujanje učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE);
 promet (spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa).
Vendar pa je Vlada Republike Slovenije, na podlagi podatkov zadnjih treh let, ki kažejo izboljšano stanje
kakovosti zraka na območju naše občine, sprejela Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočij
zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 203/2021). Slednji stopi v veljavo 1.
marca 2022 in tako bo z dnem uveljavitve tega odloka prenehal veljati Odlok o načrtu za kakovost zraka na
območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/17 in 160/20).
Postopki za dodelitev spodbud Eko sklada za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije začeti v skladu z
Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota, ki na dan 1. marec 2022 še
ne bodo končani, se bodo zaključili po starem.
Občina preko svetovalne pisarne ENSVET in energetskega svetovalca občanom nudi strokovno pomoč pri
pridobivanju subvencij države – to je preko Eko sklada. Poleg tega izvaja tudi promocijo in ozaveščanje o
pomenu zamenjave zastarelih kurilnih naprav, prehodu na okolju prijaznejše vire energije, energetskega
saniranja individualnih stavb, glede uporabe in nakupov električnih vozil in podobno.
Mestna občina Murska Sobota je v novembru in decembru 2021 izvedla medijsko kampanjo za ozaveščanje
javnosti glede ukrepov v skrbi za boljši zrak. Na TV AS in TV Idea sta bili predvajani dve reportaži na temo
problematike onesnaževanja s prašnimi delci PM10. Izvedene so bile tudi tri radijske oddaje na radiu Murski
val. Posnetki oddaj so dostopni na spletni strani občine: https://murska-sobota.si/novice/z-izvajanjemstevilnih-ukrepov-skrbimo-za-boljsi-zrak. Delno poplačilo stroškov za te navedene aktivnosti zapadejo v leto
2022.
Ker vplivi na kakovost zraka izhajajo iz različnih področij, so na številnih drugih proračunskih postavkah
občine za letošnje leto 2022 vključeni stroški za izvedbo projektov kot so: energetska sanacija javnih
objektov, izposoja mestnih koles, mestni avtobus Sobočanec, elektro polnilnice za e-avtomobile, izposoja eavtomobilov, P&R sistem, gradnja in obnova kolesarskih stez, umirjanje prometa, nove cone rezervirane za
pešce in kolesarje, prevozi Prostofer, obnova cestišč in pločnikov, zasaditve in podobno.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16021001 - Stroški prostorske informacijske baze
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Prostorska zakonodaja in podzakonski akti nalagajo lokalnim skupnostim, da izdelajo in vodijo podatke in
evidence prostorske informacijske baze. Za ta namen je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo programov,
ki povezujejo atributne dele katastra in digitalne katastrske podlage. Za delovanje geoinformacijskega
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sistema - GIS je sklenjena večletna pogodba za najem in delovanje programske opreme. Na osnovi dobro
izdelane prostorske informacijske baze se izdelujejo potrdila o namenski rabi zemljišč, lokacijske
informacije, odločbe o komunalnem prispevku, razne strokovne podlage, analize, drugi elaborati, ki temeljijo
na prostorskih podatkih, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, evidence komunalnih vodov na celem
območju občine, baze cestnih podatkov, javne razsvetljave, nepremičnin, zelenih površin in številna druga
strokovna opravila. Po pooblastilu občine izvajalec prostorskega informacijskega sistema pridobiva tudi
številne državne podatke. Podatki, katere se sproti nadgrajuje in posodablja, pa so stalno na voljo tudi preko
spletnih strani občanom in vsem, ki jih prostor naše občine zanima. Geodetska uprava v skladu z državnimi
predpisi prevzema tudi podatke lokalnih skupnosti za namen vzpostavitve Registra nepremičnin (REN). Za
izdelavo teh evidenc in njihovo sprotno posodabljanje morajo v proračunu biti zagotovljena sredstva. Občine
morajo zagotoviti tudi sredstva za nadgradnje in dopolnitve že izvedenih katastrov gospodarske javne
infrastrukture (GJI). Nekaj sredstev se nameni za pregledovanje in analizo prostorskih strokovnih podlag. Na
državnem nivoju se vzpostavlja sistem eProstor. Občina bo morala do vzpostavitve tega sistema sama
zagotavljati in objavljati digitalne verzije prostorskih aktov in druga gradiva. Zato je v letu 2022 za ta namen
priprave gradiv planiranih tudi nekaj sredstev.
Za leto 2022 se predvidijo stroški najema in za dodatno ažuriranje podatkov, ter programa s katerimi se bodo
lahko izdelovala, pregledovala digitalna gradiva za potrebe prostorskega načrtovanja in nalaganja v bazo
eProstor (MOP).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0104 Stroški prostorske informacijske baze

16029003 - Prostorsko načrtovanje
16023000 - Prostorsko načrtovanje
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na področju prostorskega načrtovanje se izdelujejo prostorski akti, ki zagotavljajo prostorski razvoj na
strateškem in izvedbenem nivoju. Veljavni izvedbeni prostorski akti so pravna podlaga za izdajo gradbenih
dovoljenj, gradnjo in druge ureditve v prostoru. Akti s področja prostorskega načrtovanja se izvajajo
praviloma skozi daljše časovno obdobje, lahko tudi več let. Investicijske namere, potrebe in želje
investitorjev se lahko spreminjajo, zato se posledično izvajajo postopki za povsem nove akte ali pa postopki
sprememb in dopolnitev že veljavnih prostorskih aktov. Postopke je potrebno voditi v skladu s prostorsko
zakonodajo. Prostorske akte lahko izdelujejo zunanji prostorski načrtovalci z ustreznimi licencami, pri
katerih naročamo izdelavo le teh.
V letu 2014 je pričel veljati Občinski prostorski načrt – OPN (tekst odloka je v izvedbenem delu bil
noveliran v letu 2016), ki za nekatera območja občine predpisuje izvedbo novih podrobnih prostorskih
načrtov – OPPN-jev. Za izdelavo teh aktov (za poslovne in stanovanjske cone) je v letu 2022 predviden
določen znesek. Tako so že med drugimi v izdelavi OPPN v Krogu za stanovanjsko območje in OPPN za
gospodarsko cono v SOIC IV. Načrtovana je izdelava novih OPPN-jev in sicer tudi za novo gospodarsko
cono JUG ob Bakovski ulici (EUP SO123), potem tudi za stanovanjsko območje Opleter v Veščici in
Černelavcih in OPPN za ŠRC Fazanerija (obnova bazenov in stadiona). Manjša sredstva so predvidena še za
morebitne nujne spremembe veljavnih prostorskih aktov. Predvidena so tudi sredstva za eventualne izdelave
posameznih Celovitih presoj vplivov na okolje (CPVO) v skladu z Zakonom o varstvu okolja. Le te lahko
odredi ministrstvo pristojno za okolje pri izdelavi posameznega prostorskega načrta.
V letu 2022 se predvideva še poplačilo preostalega dela pogodbenih zneskov za akte - OPPN-je v izvajanju.
Nekaj prostorskih aktov, ki so v izvajanju, pa financirajo investitorji sami.
Manjša sredstva so predvidena tudi za oglaševanje javnih vabil na javne obravnave, ki se morajo izvesti v
okviru javnih razgrnitev prostorskih aktov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0105 OPN s strokovnimi podlagami, CPVO - spremembe
OB080-15-0106 OPPN spremembe veljavnih aktov MOMS, CPVO
OB080-15-0108 OPPN Opleter Černelavci Veščica
OB080-15-0109 OPPN nove poslovne in druge cone, CPVO
OB080-15-0110 OPPN nova stanovanjska območja, CPVO
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16023001 - Prostorske strokovne podlage
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Posamezni pristojni nosilci urejanja prostora lahko k določenim prostorskim aktom, ki jih izdeluje občina,
podajo zahtevo za dodatne prostorske strokovne podlage. Iz dosedanje prakse se vidi, da so zahteve
posameznih resorjev čedalje večje, zato se v letu 2022 tudi za ta dela zagotovijo določena sredstva. Tudi
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2 in že sprejet ZUreP-3 ) nalaga občinam, da pred izdelavo nekaterih
posameznih prostorskih aktov izdela predhodne strokovne podlage.
Poleg tega tudi občina potrebuje za svoje lastne potrebe razne prostorske analize, študije ter krajinske in
prostorske presoje za umestitev novih elementov v javni prostor občine. V letu 2021 je bila naročena
krajinsko urbanistična zasnova za urbane ureditve v blokovskem kompleksu v Murski Soboti. Naloga je že
delno izvedena in se predvideva, da bo zaključena v prvi polovici leta 2022. Naročena je bila tudi idejna
zasnova umestitve Nacionalnega centra civilne zaščite – podcenter za protipoplavno zaščito v SV Sloveniji.
Tudi ta naloga je večji del izdelana in se bo zaključila v začetku leta 2022. Idejna zasnova bo služila kot
podlaga za nadaljnje prostorsko načrtovanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0107 Prostorske strokovne podlage

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna
in stavbna zemljišča)
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
16061000 - Urejanje zemljišč s komunalno infrastrukturo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana sredstva na tej proračunski postavki so namenjena urejanju zemljišč s komunalno opremo ter
urejanju in vzdrževanju zemljišč v lasti MOMS v letu 2022. Na tej postavki so tudi načrtovana sredstva za
izvedbo predhodnih postopkov v zvezi s prometom z zemljišči, kot so cenitve nepremičnin, oglaševanje
prodaj, parcelacije, stroški notarjev, odvetnikov in sodni stroški. Vključeni so tudi nekateri pogodbeni stroški
za služnosti občinske infrastrukture na tujih zemljiščih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-22-0011 Urejanje zemljišč s komunalno infrastrukturo

16061001 – Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno
infrastrukturo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo za območje cele občine je bil izdelan in sprejet z
odlokom v letu 2017 in predstavlja eno izmed podlag za izračune komunalnega prispevka investitorjev. Za
posamezna območja, kjer se izdelujejo oziroma so že zaključeni novi Občinski podrobni prostorski načrti –
OPPN-ji pa je potrebno izdelati tudi posamezne odloke o programu opremljanja zemljišč s komunalno
opremo za tisto zaključeno območje. Za predvidene OPPN, ki so že v izdelavi se glede na razvojne potrebe
občine načrtuje izdelava programa opremljanja (za novo gospodarsko cono v SOIC IV, OPPN v Krogu,
OPPN Bakovci, OPPN ŠRC Fazanerija).V letu 2021 se je začel pripravljati programa opremljanja OPPN za
stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106). Strošek poplačila izdelave tega programa zapade v
leto 2022. Načrtovana je izvedba pogodbene komasacije območja OPPN za stanovanjsko območje v
Rakičanu (EUP RA 3).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB080-15-0105 Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč
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4008 – Mestni inšpektorat
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave
06031011 - Mestni inšpektorat, mestno redarstvo
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pretežni del stroškov potrebnih za nemoteno delo MI MO MS predstavljajo stroški mestnega redarstva, kot
so službene uniforme, najem naprave za merjenje hitrosti, stroški za vzdrževanje licenčne programske
opreme. V proračunskem letu je predviden večkratni najem naprave za tehtanje vozil zato je planirana
proračunska postavka nekoliko višja v primerjavi s prejšnjim letom.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11032000 - Zdravstveno varstvo živali
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena pokrivanju stroškov pomoči, oskrbe in namestitve
zapuščenih hišnih živali (psi in mačke) v zavetišču, za katere se ne da ugotoviti lastništva. Zagotovitev
zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina, na območju
katere je zapuščena hišna žival najdena, dolžna poravnati stroške njene oskrbe in namestitve v zavetišču.

11032002 - Društvo za zaščito živali Pomurja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Društvo za zaščito živali Pomurja ima pridobljen status društva v javnem interesu na področju zaščite živali
in skrbi za dobrobit prostoživečih živali na območju Pomurja. Društvo za zaščito živali Pomurja ima status
nevladne organizacije. V proračunu za leto 2022 so načrtovana sredstva za delovanje društva (oskrba
prostoživečih živali - mačk).

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029003 - Urejanje cestnega prometa
13023009 - Upravljanje javnih plačljivih parkirišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pod navedeno postavko so predvidena sredstva za upravljanje in vzdrževanje plačljivih parkirišč in
parkomatov na območju MOMS. Predvideni so tudi stroški varovanja (videonadzor) in praznjenja
parkomatov in avtomatskih blagajn. V proračunskem letu je predvidena tudi nadgradnja sistema avtomatskih
blagajn na P+R parkirišču, pri Splošni bolnišnici Murska Sobota.
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
15021002 – Sanacija divjih odlagališč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sanacijo divjih odlagališč na zemljiščih, ki imajo status javne površine in površin,
ki so v lasti Mestne občine Murska Sobota.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja
15023005 - Odstranjevanje in hranjenje zapuščenih vozil
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirani so stroški odvoza in hranjenja zapuščenih vozil.

15023013 – Sanacija onesnaženega okolja po izdanih upravnih odločbah
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navedena sredstva so namenjena sanaciji (čiščenju) parcel fizičnih ali pravnih oseb po pravnomočnih
upravnih odločbah.
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9000 - Mestna četrt Center
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0002029000 - Stroški plačilnega prometa
Ocenjeni stroški plačilnega prometa za leto 2022 znašajo 10 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0006029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Ocenjeni (predvideni) stroški delovanja ožjih delov lokalne skupnosti v letu 2022 znašajo 57.375,00
EUR. V letu 2022 so planirani izdatki za čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve,
poštnino in kurirske storitve, plačila avtorskih honorarjev, druge operativne odhodke, električno energijo,
porabo kuriv in stroške ogrevanja, telefona, razno tekoče vzdrževanje opreme in izdatki za reprezentanco

9001 - Mestna četrt Ledava
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0102029000 - Stroški plačilnega prometa
Predvideni stroški plačilnega prometa znašajo 10 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0106029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Planirana so sredstva za tekoče odhodke povezane z delovanjem mestne četrti.
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9002 - Mestna četrt Park
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0202029000 - Stroški plačilnega prometa
Predvideni stroški plačilnega prometa znašajo 10 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0206029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Planirana so sredstva za tekoče odhodke povezane z delovanjem mestne četrti.

9003 - Mestna četrt Partizan
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0302029000 - Stroški plačilnega prometa
Predvideni stroški plačilnega prometa znašajo 10 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0306029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Planirana so sredstva za tekoče odhodke povezane z delovanjem mestne četrti.
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9004 - Mestna četrt Turopolje
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0402029000 - Stroški plačilnega prometa
Predvideni stroški plačilnega prometa znašajo 10 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0406029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Planirana so sredstva za tekoče odhodke povezane z delovanjem mestne četrti.

9005 - Krajevna skupnost Bakovci
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0502029000 - Stroški plačilnega prometa
Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0504039005 - Vaški dom Bakovci
Planirani so materialni stroški in tekoče vzdrževanje. Planirana je ureditev odra, obnova obstoječega WC-ja
ter dograditev dveh WC-jev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Sredstva so predvidena predvsem za stroške električne energije, pisarniškega materiala, telefona, interneta,
sejnine in nagrade za člane sveta KS ter druge tekoče stroške povezane s poslovanjem.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0513029001 - Investicije v KS – ceste
Planirani so materialni stroški za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest. Planiramo zasaditi živo mejo iz
tis na pokopališču.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
0518059000 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
Planirani so materialni stroški za tekoče vzdrževanje. Planiramo izvesti dogodke, kot vsako leto.

9006 - Krajevna skupnost Černelavci
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0602029000 - Stroški plačilnega prometa
Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0604039006 - Vaški dom Černelavci
Predvideno je tekoče vzdrževanje vaškega doma.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0606029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V tej proračunski postavki so zajeti stroški potrebni za delovanje krajevne skupnosti.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0613029001 - Investicije v KS – ceste
Planirani so materialni stroški za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0616039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
V tej postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja mrliške vežice.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
0618059000 - Dejavnosti na področju športa
Planirani stroški se nanašajo na tekoče vzdrževanje objekta in igrišča.

9007 - Krajevna skupnost Krog
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0702029000 - Stroški plačilnega prometa
Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0704039007 - Vaški dom Krog
Odhodki so namenjeni za tekoče vzdrževanje doma in okolice-beljenje notranjih prostorov, sanacija stropov
v kuhinji in v sejni sobi ter razna manjša potrebna popravila.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0706029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Sredstva so predvidena predvsem za nabavo čistilnega materiala, tiskarske storitve, poštnina, druge
operativne stroške, električno energijo, porabo goriv in stroške ogrevanja, telefona, razno tekoče vzdrževanje
opreme, izdatke za reprezentanco in zavarovalne premije ter obnovo panojev (7 panojev).

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0713029001 - Investicije v KS – ceste
Sredstva v višini 2.602 EUR planiramo za vzdrževanje poljskih cest v k.o. Krog.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0716039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Zajeti so stroški nabave čistilnih sredstev in ostalega materiala za potrebe veže, sanacija zunanjih stebrov in
beljenje dela vežice (notranjosti).

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
0718059000 - Dejavnosti na področju športa
Sredstva planiramo za tekoče vzdrževanje večnamenskega objekta (voda in komunalne storitve,električna
energija, odvoz smeti), za beljenje notranjih prostorov in nabavo notranje opreme (mize,klopi,omare), za
vzdrževalna dela na objektih oz. rekvizitih (otroška igrala), ki se uporabljajo za športno dejavnost ter za
postavitev dodatnih klopi na otroškem igrišču.

Stran 287

9008 - Krajevna skupnost Kupšinci
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0802029000 - Stroški plačilnega prometa
Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0804039008 - Vaški dom Kupšinci
Sredstva za tekoče vzdrževanje vaškega doma kot so: električna energija, poraba vode, odvoz smeti,
zavarovalne premije za objekte ter drugi tekoči stroški in zamenjava dotrajane opreme.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0806029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Večina sredstev je namenjenih za sejnine in nagrade, tekočo porabo, pisarniški in čistilni material, izvedbo
čistilne akcije in organizacijo prireditev v okviru KS Kupšinci.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0813029000 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov KS – ceste
Sredstva so planirana za grederiranje in gramoziranje nekategoriziranih cest in poti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0816039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Sredstva, ki jih prispevajo svojci namesto cvetja za vzdrževanje poslovilne vežice bodo v celoti namensko
uporabljena.
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9009 - Krajevna skupnost Markišavci
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
0902029000 - Stroški plačilnega prometa
Tekoče plačilo stroškov plačilnega prometa.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0904039008 - Vaški dom Markišavci
Sredstva za tekoče stroške in vzdrževanje vaškega doma – ureditev elektroinštalacije na nadstrešku vaško
gasilskega doma in ureditev odvodnjavanja meteorne vode pri vaški kapeli ter tekoče stroške in zamenjava
dotrajane opreme.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
0906029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Odhodki so namenjeni za delovanje organov KS.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0913029001 - Investicije v KS – ceste
Sredstva so planirana za grederiranje in gramoziranje nekategoriziranih cest.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0916039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Sredstva planiramo za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice-sanacijo obeležja-križa na
pokopališču, zamenjava ograje, ureditev žarnega zidu in parkirišča ob pomoči financiranja Mestne občine
Murska Sobota-proračuna.

9010 - Krajevna skupnost Nemčavci
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
1002029000 - Stroški plačilnega prometa
Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
1004039010 - Vaški dom Nemčavci
Tu gre predvsem za planirane tekoče odhodke za delovanje vaško gasilskega doma, kot so stroški električne
energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, zavarovanje objektov ter za stroške tekočega in
investicijskega vzdrževanja.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
1006029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Pod to postavko so zajeti vsi planirani odhodki ožjega dela lokalne skupnosti in delno sofinanciranje nabave
novega gasilskega vozila za PGD Nemčavci ter 100. obletnica PGD Nemčavci.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1013029001 - Investicije v KS – ceste
Gre za vzdrževanje poljskih cest – navoz gramoza, planiranje.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1016039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Sredstva se planirajo za pokrivanje tekočih odhodkov ter tekočega in investicijskega vzdrževanja
pokopališča in mrliške vežice.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
1018059000 - Dejavnosti na področju športa
Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje igrišča.

9011 - Krajevna skupnost Polana
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
1102029000 - Stroški plačilnega prometa
Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
1106029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Sredstva so namenjena za delovanje krajevne skupnosti (sejnine, nagrade, elektrika, kurjava, čistila,
zavarovanja, komunalne storitve, internet in ostale materialne stroške).
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
1113029000 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Planirana so sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti in poljskih cest.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1116039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
V letu 2022 sredstva namenjamo za tekoče vzdrževanje pokopališča.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
1118059000 - Dejavnosti na področju športa
Sredstva planiramo za tekoče vzdrževanje igrišča in športnega objekta ter urejanje okolice.

9012 - Krajevna skupnost Pušča
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
1202029000 - Stroški plačilnega prometa
Gre za plačilo stroškov provizije za opravljeni plačilni promet preko Uprave RS za javna plačila.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
1213029000 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Planirana so sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti in nakategoriziranih cest.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
1206029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Tukaj gre predvsem za stroške električne energije, pisarniškega materiala, telefona, interneta, sejnine in
nagrade za člane sveta KS ter druge tekoče stroške povezane z poslovanjem.

9013 - Krajevna skupnost Rakičan
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
1302029000 - Stroški plačilnega prometa
Sredstva namenjamo za organizacije, ki so pooblaščene za plačilni promet.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
1304039013 - Vaški dom Rakičan
Planirana so sredstva za tekoče odhodke povezane z delovanjem vaškega doma (elektrika, kurjava, voda in
investicijsko vzdrževanje objekta, planiramo obnovo kuhinje v VGD).

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
1306029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Izdatke namenjamo za delovanje krajevne skupnosti (sejnine, za goriva in maziva za uporabo delovnih
strojev in prevoznih sredstev, za delovne akcije in za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov). Sredstva
namenjamo tudi za druge nepredvidene operativne odhodke.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
1313029001 - Investicije v KS – ceste
Planirana so sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest v višini 3.102
EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1316039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Sredstva v letu 2022 so namenjena za pokrivanje stroškov vode in odvoza smeti in investicijsko vzdrževanje
pokopališča in mrliške vežice.

16039003 - Objekti za rekreacijo
1316039002 - Vzdrževanje javnih zelenih površin
Sredstva so namenjena za urejanje javnih zelenih površin in parka.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
1318059000 - Dejavnosti na področju športa
Sredstva v letu 2022 so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov (elektrika, voda, kurjava) in tekoče
vzdrževanje nogometnega igrišča.

9014 - Krajevna skupnost Veščica
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
1402029000 - Stroški plačilnega prometa
Stroški plačilnega prometa so v odvisnosti plačil preko transakcijskega računa.
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
1406029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Za delovanje krajevne skupnosti planiramo stroške za nabavo pisarniškega materiala, porabo električne
energije, vodarine in odvoza komunalnih odpadkov z zbirnih mest, zavarovanje objektov v vasi. Glede na to,
da smo v letu 2020 dogradili vaško gasilski dom, bodo nastopili novi stroški gretja, ki jih v prejšnjih letih ni
bilo, ker je bila kurjava na peč z drvmi.
V letu 2022 planiramo tudi večje izdatke za zavarovanje objektov, saj je vaško gasilski dom izgrajen, zatorej
je potrebno tudi zavarovanje proti požaru in drugih poškodbam.
Kot prejšnja leta bomo plačali tudi sejnine za člane sveta in nagrado za predsednika.
Na postavki tekočega vzdrževanja drugih objektov bomo izvršili navoz gramoza na vaške poljske in gozdne
ceste.
V letu 2022 planiramo nabavo televizorja v mladinsko sobo, hladilnika ter druge opreme za strežbo v
dvorani. Na postavki nakupa opreme planiramo tudi nakup stolov in miz za dvorano. Glede na vse večjo
uporabo dvorane in sanitarij se planirajo večja sredstva za kurjavo, elektriko in čistila.
Na postavki športnih objektov planiramo ureditev igrišča in postavitev golov na priročnem igrišču ob vaško
gasilskem domu.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1416039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Sredstva v letu 2022 so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov vzdrževanja mrliške vežice in
pokopališča.
Na poslovilni vežici bomo v letu 2022 prepleskali nosilno konstrukcijo steklene strehe in opravili pleskanje
notranjih površin vežice.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
1418059000 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
Za vzdrževalna dela na igrišču namenjamo sredstva za košnjo trave in ureditev okolice pri igrišču.
V letu 2022 bomo pristopili k pridobitvi lokacijske dokumentacije in izdelavo idejnega projekta za več
namenski prostor – slačilnice za športnike.

9015 - Krajevna skupnost Satahovci

Stran 295

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
1502029000 - Stroški plačilnega prometa
Plačilo provizije bančnih storitev.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
1504039015 - Vaški dom Satahovci
Planirani so stroški za čistilni material, električno energijo in ogrevanje prostorov ter ostali tekoči
vzdrževalni stroški. V proračunu smo predvideli večje stroške ogrevanja, ker se v zadnjem času povečujejo
aktivnosti v vaškem domu. Poleg delovanja društev je pozimi organizirana še rekreacija za starejše krajane.
Dvorana se daje tudi v najem vaščanom za razna osebna praznovanja. Potrebno je še pleskanje celotne
notranjosti in zunanjosti doma in nova ograja.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
1506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov delovanja krajevne skupnosti, urejanje in vzdrževanje zelenih
javnih površin in vzdrževanje opreme. Predvideni so tudi izdatki za družabne prireditve, srečanja starejših
vaščanov. Sredstva namenjamo tudi za druge nepredvidene operativne odhodke.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1513029001 - Investicije v KS – ceste
Planirani so izdatki za vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1516039001 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Predvideni so stroški za vzdrževanje mrliške vežice. V letu 2022 bi radi prenovili kamniti križ na
pokopališču, manjši finančni del bi prispevala tudi KS.
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 - Programi športa
1518059000 - Dejavnosti na področju športa
Planirani so stroški elektrike, vode, tekoče vzdrževanje. Pričakujemo večje stroške elektrike, saj se je v letu
2021 uredilo ogrevanje v objektu z električnimi grelniki.
Dejavnosti – mali nogomet (tekme, treningi), prireditve in dejavnosti društev v vasi (gasilske vaje zunaj,
veške igre, kresovanje,…), vaščani, družine za druženje in sprostitev (otroška igrala, igrišče).

Stran 297

B - Račun finančnih terjatev in naložb
4000 - Občinska uprava
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
02021801 – Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Planirana sredstva predstavljajo nakup preostalega solastniškega deleža v Pomurskem tehnološkem parku
d.o.o., ki je v lasti drugih pravnih oseb. Za učinkovitejše upravljanje družbe in s tem za dobro redno
poslovanje družbe, je potrebno in primerno, da občina pridobi še preostali delež družbe, s katerim bo
lastnica družbe do celote.

C - Račun financiranja
4000 - Občinska uprava
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
22011001 - Odplačila kreditov poslovnim bankam
Planirana sredstva so namenjena za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov najetih pri poslovnih bankah. V
letu 2022 se planira najetje dveh dolgoročnih kreditov v skupni višini 3.570.576 EUR.
Prvi kredit v višini 2.470.576 EUR bo najet za dobo 25 let na osnovi razpisa SID banke in bo strogo najet
za energetsko sanacijo Osnovne šole III. in IV. ter energetsko sanacijo Osnovne šole Bakovci.
Drugi v višini 1.100.000 EUR pa bo najet za dobo 10 let namenjen projektu izvedbe kanalizacijskih
kolektorjev na Slomškovi ulici, Gregorčičevi ulici in Ulici Staneta Rozmana.

22011002 - Odplačila kreditov javnim skladom
Planirana sredstva so namenjena za odplačilo glavnic treh dolgoročnih kreditov najetih pri Slovenskem
regionalnem razvojnem skladu.

22011101 - Odplačila kreditov javnim skladom – SOIC
Planirana sredstva so namenjena za odplačilo glavnice dveh dolgoročnih kreditov najetih pri Slovenskem
regionalnem razvojnem skladu za komunalno urejanje SOIC.
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