4001 – Sekretariat za splošne zadeve
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
06032001 – Nakup prevoznih sredstev
OB080-16-0007 Nakup prevoznih sredstev
Namen in cilj projekta
Cilj je, da se glede na finančne zmožnosti, postopoma v letošnjem letu in v naslednjih letih zamenja
dotrajana osebna vozila z nakupom novih vozil, s tem zmanjša stroške vzdrževanja vozil, ter zagotovi
optimalne pogoje za nemoteno delovanje mestne uprave in župana.
V letih 2023 in 2024 je načrtovan nakup dveh osebnih vozil srednjega cenovnega razreda in nakup
enega vozila nižjega cenovnega razreda za potrebe mestne uprave.

06032002 - Nakup opreme
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
Namen in cilj projekta
Cilj je, da se postopno v letošnjem letu in v naslednjih letih zamenja dotrajano pisarniško pohištvo in
oprema, posodobi računalniška oprema ter druga oprema, potrebna za nemoteno delo mestne uprave,
župana, mestnega sveta ter drugih organov mestne občine.
Stanje projekta
Ocena je, da je polovica navedene opreme dotrajana ter potrebna zamenjave in posodobitve, zato jo bo
v naslednjih letih potrebno postopno zamenjati.

06032003 -Upravna stavba
OB080-15-0016 Upravna stavba
Namen in cilj projekta
Cilj je, da se v naslednjih letih pristopi k energetski sanaciji upravne stavbe ter izvedejo nujna
vzdrževalna in investicijska dela v notranjosti stavbe povezana tudi z zagotovitvijo lažje dostopnosti
osebam s posebnimi potrebami. Z navedenimi ukrepi se zmanjšajo stroški energentov ter drugi
materialni stroški in zagotovi optimalne pogoje za delo za vse uporabnike pisarniških prostorov v
stavbi. V letu 2022 so zagotovljena za nujna vzdrževalna in investicijska dela, ki bodo zagotavljala
nemoteno delo mestne uprave, upravne enote in drugih uporabnikov prostorov v stavbi.
Stanje projekta
Stavba je v slabem stanju, v preteklih letih so se izvajala le nujna vzdrževalna in investicijska dela,
zato je potrebna celovita prenova stavbe, vključno z energetsko sanacijo.
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06032007 - Prenova Hartnerjeve vile
OB080-21-0001 Prenova Hartnerjeve vile
Namen in cilji projekta
Načrtovana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za spomeniško zaščiteno stavbo bivše
študijske knjižnice – Hartnerjeve vile, na naslovu Grajska ul. 2, Murska Sobota. Izdelava projektne
dokumentacija in pridobitev upravnih dovoljenj sta prva koraka k pristopu celovite uredite in prenove
stavbe, ki bo po dokončanju namenjena različnim vsebinam.
V letu 2022 so predvidena 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.

06032008 - Priprava strategije digitalne transformacije MOMS
OB080-21-0002 Priprava strategije digitalne transformacije MOMS
Namen in cilji projekta
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 služb. Strategija je tudi temelj oziroma pogoj za pridobivanje evropskih sredstev na
področju digitalne transformacije v naslednji finančni perspektivi.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07031001 - Nakup opreme za zaščito in reševanje
OB080-15-0017 Nakup opreme za zaščito in reševanje
Namen in cilj projekta
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.

07031002 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje za zaščito in reševanje
OB080-15-0018 Investicijsko vzdrževanje zaklonišč
Namen in cilj projekta
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.

07031005 - Vadbeni potapljaški center
OB080-22-0001 Vadbeni potapljaški center
Namen in cilj projekta
Pod proračunsko postavko so planirana investicijska sredstva za projektiranje in izgradnjo prostora ter
naprav za potrebe Potapljaškega društva Murska Sobota.
OB080-22-0001 Vadbeni potapljaški center
Stran 330

7039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07032000 - Sofinanciranje društev
OB080-15-0020 Investicijski transferi – požarna taksa
Namen in cilj projekta
V letu 2022 je predvideno investicijsko sofinanciranje gasilskega vozila v Krajevni skupnosti
Nemčavci in sicer v višini 40.000,EUR.

07032002 - Investicijski transferi - požarna taksa
OB080-15-0021 Investicijski transferi – požarna taksa
Namen in cilj projekta
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.

07032005 – Sofinanciranje PGD Murska Sobota
OB080-21-0003 Sofinanciranje PGD Murska Sobota
Namen in cilj projekta
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.

07032006 – Gasilski dom Murska Sobota
OB080-21-0004 Gasilski dom Murska Sobota
Namen in cilj projekta
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.
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4004 – Oddelek za premoženjsko pravne zadeve
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04033003 – Pridobivanje in upravljanje z nepremičnim premoženjem
OB080-15-0002 Upravljanje s premoženjem MOMS
Namen in cilj projekta
Sredstva investicijskega vzdrževanja so predvidena za nujna investicijska vzdrževanja objektov v lasti
in upravljanju občine, predvsem objekta bivšega CSD (sanacija strehe, fasade ter talnih oblog). Z
realizacijo načrtovanih stroškov bo občina zasledovala cilje učinkovitega in gospodarnega ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine, v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem.

14 GOSPODARSTVO
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14021002 - Razvojni center
OB080-15-0091 Razvojni center
Namen in cilj projekta
Za investicijski transfer je v letu 2022 planiranih 9.600,00 EUR za nakup manjkajoče računalniške in
programske opreme ter ostale opreme za izvajanje dejavnosti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14032001 - Paviljon Expano - obratovanje in upravljanje
OB080-19-0010 Paviljon Expano – obratovanje in upravljanje
Namen in cilj projekta
Za investicijski transfer je v letu 2022 planiranih 5.000,00 EUR za nakup programske opreme za
namen posodobitve oz. nadgradnje ponudbe v Expanu.

14032001 – Soboško jezero - obratovanje in upravljanje
OB080-22-0002 Soboško jezero – obratovanje in upravljanje
Namen in cilj projekta
Za investicijski transfer je v letu 2022 planiranih 11.000,00 EUR za nakup opreme, ki se uporablja pri
obratovanju in upravljanju Soboškega jezera.
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029003 Izboljšanje stanja okolja
15023012 – Ureditev ciglenskih grab
OB080-15-0099 Ureditev Ciglenskih grab
Namen in cilj projekta
Na obravnavanem območju v KS Nemčavci se predvideva ureditev privlačnega naravnega biotopa v
povezavi s športno rekreacijsko in družabno vsebino. Predvidena je postopna sanacija v 11 točkah in
sicer se predvideva ureditev območja za šport in rekreacijo ter druženje, ki vključuje tudi primerne
parkirne površine za obiskovalce območja; ureditev zahodnega dela območja, kjer je predvidena
izgradnja nove kolesarske steze/pločnika ter topolov drevored; ureditev primernega prehoda za pešce
ter ureditev južnega roba območja s pločnikom in drevoredom. Predvidena je tudi ureditev vodnih
površin in brežin s čiščenjem obstoječih vodnih depresij in reguliranje novih povečanih vodnih
površin z vodometom ter manjšim mostom na pretoku med obema vodnima površinama in prav tako
ureditev novih zelenih površin po principu »angleškega parka« ter ureditev sprehajalnih poti ob teh
vodnih površinah, ki bi bile primerno osvetljene. Prav tako je planirana urbana oprema in sicer
namestitev klopi, košev in info tabel ter postavitev paviljona v osrčju parka. Hkrati se predvideva
ureditev nasipa proti kanalu na vzhodni strani območja, ki bo zadrževal vodo v primeru visokih voda;
Ob pridobitvi vseh ustreznih soglasij in dovoljenj pristojnih organov bo lahko stekla sanacija –
dodatna nasutja, planiranje površin, obdelava vodnih površin, izvedba nasipov ipd. ter potem
naknadno še izvedba kolesarske steze, sprehajalnih poti, parkirišča, razsvetljava, elektrovodi, analiza
vegetacije, sondirnje terena, zasaditev dreves, zatravitev, humusiranje, postavitev klopi, košev, info
table, mostu in paviljona.

15023012 – Projekt Primus
OB080-21-0005 Projekt Primus
Namen in cilj projekta
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 gospodarstvo in posledica temu razviti postopke ponovne uporabe surovin v smislu
krožnega gospodarstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039003 - Objekti za rekreacijo
16033010 - Mestno kopališče – upravljanje
OB080-22-0003 Mestno kopališče - upravljanje
Namen in cilj projekta
V letu 2022 je planirano investicijsko vzdrževanje v višini 62.300 EUR za pripravo letnega kopališča
na novo sezono.
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16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16052000 - Delovanje občinskega stanovanjskega sklada
OB080-15-0135 Stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota
Namen in cilj projekta
Za investicijski transfer je v letu 2022 planiranih 6.500,00 EUR za nakup računalniške in druge
opreme za delovanje.

16052001 - Reševanje stanovanjske problematike mladih
OB 080-21-0006 Reševanje stanovanjske problematike mladih
Namen in cilj projekta
Drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo sredstva za izvedbo javnega poziva spodbude za reševanje stanovanjske problematike mladih
Investicijski transfer v višini 100.000,00 EUR predstavlja investicijo v objekt na Slovenski ulici za
izgradnjo stanovanj za mlade družine.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16061010 – Komunalno urejanje območja za potrebe vrtičkov v MOMS
OB080-16-0035 Komunalno urejanje za potrebe vrtičkov v MOMS
Namen in cilj projekta
Sredstva so predvidena za ureditev obstoječega območja vrtičkov na Kopališki ulici v Murski Soboti
in sicer za dodatno urbano opremo in manjše ureditve, ki niso bile izvedene v preteklem letu.

16069002 Nakup zemljišč
16062000 - Nakup zemljišč
OB080-15-0162 Nakup zemljišč
Namen in cilj projekta

Na tej postavki so sredstva namenjena nakupom zemljišč, ki niso zajeta že v drugih postavkah
proračuna (ob investicijah) in sicer na kontu nakup zemljišč za :
-

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,
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-

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 pogodbe,
za odkup solastnega dela stavbnega dela zemljišča ob dovozni cesti do SBMS,
za odkup zemljišča, ki predstavlja del javnega parkirišča na Gregorčičevi ulici;

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.
V letu 2023 se načrtujejo odkupi, potrebni za nadaljnjo gradnjo javne infrastrukture oziroma ureditve
občinskega pomena in sicer :
-

-

za nakup zemljišč ob Poljski ulici v Murski Soboti, kjer je predvidena ureditev parka kot
omilitvenega ukrepa ob izgradnji vzhodne obvozne ceste mesta Murska Sobota,
za odkup zemljišča za potrebe ureditve dovozne poti do vrtca Štefana Kovača,
za zemljišča, ki se nahajajo za ograjo glavnega vodnjaka VV Krog in ob vodnerm viru,
za nakup zemljišča nasproti športnega parka Fazanerija za potrebe ureditve dodatnih
vadbenih nogometnih igrišč,
za zemljišča v Rakičanu na območju nove stanovanjske pozidave,
za zemljišče ob Tomšičevi ulici za potrebe izvedbe komunalne infrastrukture v načrtovanem
stanovanjskem območju Kajuhova in Tomšičeva ulica,
za zemljišči v k.o. Veščica, ki bo namenjeno kot večnamenski prostor v krajevni skupnosti,
za odkup zemljišč ob cesti do Satahovec, od reg. ceste M. Sobota - Tišina, ki so bila v
preteklosti odmerjena in tvorijo javno cesto, so pa še vedno v lasti fizičnih oseb. Načrtuje se
ustrezna zemljiškoknjižna ureditev teh nepremičnin oz. prenos v last občine,
za odkup parcel v k.o. Satahovci, kjer je že urejena javna cesta in je potrebno ustrezno urediti
lastninsko stanje nepremičnin,
za odkup zemljišč, ki predstavljata dovozno pot in zemljišče potrebno za ureditev parkirišča
ob pokopališču v Černelavcih.

Skupna načrtovana sredstva za nakupe v letu 2023 so 293.940,00 EUR.
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4005 – Oddelek za gospodarske dejavnosti
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike
02011000 - Vizija in strategija razvoja MOMS
OBO80-20-0004 Strateški in razvojni dokumenti MOMS
Namen in cilj projekta
V okviru tega projekta 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. Hkrati se načrtuje nadgradnja razvojnih
dokumentov Mestne občine Murska Sobota s smernicami in usmeritvami iz evropskega »Zelenega
dogovora«. Novelirani razvojni dokumenti bodo podlaga za nadaljnje razvojne usmeritve Mestne
občine Murska Sobota ter črpanje EU in drugih nepovratnih sredstev v novi finančni perspektivi 20212027. V okviru projekta so v naslednjih letih načrtovana tudi sredstva za druge strokovne podlage za
področne strateškega načrtovanja Mestne občine Murska Sobota.
Stanje projekta
Trenutno je v veljavi obstoječa Trajnostna strategija MOMS, ki je bila sprejeta v letu 2016 in
Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije sprejet leta 2017.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04033010 - Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan
OBO80-17-0008 Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan
Namen in cilj projekta
Projekt obnove vaškega doma Rakičan poteka več let in je v zaključni fazi izvedbe. Po obnovi bodo
imeli uporabniki doma in prebivalci, bistveno boljše pogoje za skupne aktivnosti. Cilj investicije je,
poleg ureditve objekta tudi prihranek pri kurjavi. V preteklih letih so bili v vaško-gasilskem domu
Rakičan zgrajeni dodatni prostori za gasilce s podaljškom strehe, uredila se je nova fasada celotnega
VGD in okolica objekta. V okviru projekta pa se bodo v letu 2022 nadaljevala investicijsko vzdrževalna dela in sicer z obnovo dotrajane kuhinje. V naslednjih letih je predvidena ureditev
sanitarij.
Stanje projekta
Začetek postopkov za obnovo kuhinje je predviden v letu 2022. .

04033012 - Obnova vaško-gasilskega doma Kupšinci
OBO80-17-0041 VGD Kupšinci
Namen in cilj projekta
Namen investicije je dokončanje projekta obnove in dograditve VGD Kupšinci z okolico. V letu 2021
se je izgradil objekt garaže za PGD Kupšinci, sočasno se je izvedla tudi fasada, ki je bila planirana v
letu 2022. V letu 2022 so sredstva namenjena za ureditev okolice oz. dovozne poti do vaškega doma in
garaž za gasilce ter izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za nove
garaže. V naslednjih letih se načrtujejo dela na objektu vaškega doma in sicer ureditev polken,
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sanacijo vlage na dveh delih cokla stavbe in ureditev dela kleti. Del sredstev se namenja tudi za
potrebe nadzora in koordinatorja varstva pri delu.
Stanje projekta
Začetek postopkov za ureditev dovozne poti je predviden v letu 2022.

04033014 - Obnova vaško-gasilskega doma Satahovci
OBO80-17-0009 Obnova vaško-gasilskega doma Satahovci
Namen in cilj projekta
Namen investicije je obnova objekta VGD Satahovci in zagotovitev primernih prostorov za aktivnosti
prebivalcev in PGD. Obnova se je začela že v preteklih letih z zamenjavo kritine, v letu 2021 se je
izvedla zamenjava oken in ureditev mansarde v objektu vaško-gasilskega doma Satahovci. S tem je
bila izvedena tudi velika večina obnovitvenih del na objektu VGD Satahovci. V naslednjih letih je
predvideno pleskanje notranjosti objekta in zunanjosti ter ureditev okolice. Del sredstev se namenja za
investicijski nadzor ter ostale stroške.
Stanje projekta
Začetek postopkov v zvezi z nadaljnjo ureditvijo objekta je predviden v letu 2023.

04033017 - Večnamenski objekt - Krog
OB080-17-0039 - Večnamenski objekt Krog
Namen in cilj projekta
Namen projekta je prebivalcem naselja Krog zagotoviti primerne prostore ob nogometnem igrišču, ki
bodo služili različnim aktivnostim. Izgradnja objekta se je začela v preteklih letih in bo zaključena v
letos, ko bo projekt tudi primeren za uporabo.
Stanje projekta
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 100m2 na severni strani objekta,
- notranja vrata v mansardi (4x), dodatno držalo na stopnicah.
Prav tako bo z letošnjim letom pridobljena PID projektna dokumentacija, podan predlog za tehnični
pregled in verjetno pridobljeno uporabno dovoljenje.

04033018 - VGD Markišavci
OBO80-17-0040 VGD Markišavci
Namen in cilj projekta
Namen investicije je obnova objekta VGD Markišavci. V preteklih letih se je zamenjala streha, lani se
je pričelo z ureditvijo okolice z meteorno odvodnjo, asfaltiranjem in ureditvijo ograje, kar bo
zaključeno v letu 2022. Z obnovo bodo prebivalci naselja Markišavci, PGD in društva, pridobili objekt
z urejeno okolico, kjer bo omogočeno delovanje vseh uporabnikov za izvajanje skupnih aktivnosti in
druženja tako v objektu in njegovi okolici.
Stanje projekta
V letu 2021 je bila sklenjena pogodba za ureditev okolice in ograje..
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04033019 - Vaški dom Polana
OBO80-20-0001 Obnova vaškega doma Polana
Namen in cilj projekta
Namen projekta Vaškega doma Polana je ureditev obstoječih prostorov, ki so trenutno zaradi
dotrajanosti potrebni obnove in se vedno manj uporabljajo, saj več ne zagotavljajo vseh potreb za
izvajanje aktivnosti prebivalcev in gasilcev. V lanskem letu se je izvedla sanacija strehe s katero so se
preprečile nadaljnje poškodbe in deformacije na strehi. S tem se je povečala življenjska doba objekta.
V letu 2021 se je oddalo naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Vaškega doma
Polana ter dograditev garaže za potrebe gasilcev. Dokončanje projektne dokumentacije je predvideno
v letu 2022. V naslednjih letih je planirana obnova vaškega doma, s katero se bo prebivalcem
omogočilo nove vsebine, ki bodo prilagojene sedanjim potrebam naselja, hkrati pa se bodo s obnovo
zmanjšali stroški vzdrževanja objekta.
Stanje projekta
Naročilo za izdelavo projektne dokumentacije je bilo oddano v letu 2021.

04033020 – Večnamenski prostori Pušča
OBO80-15-0144 Večnamenski prostori – Pušča
Namen in cilj projekta
Namen projekta je prebivalcem naselja Pušča zagotoviti primerne prostore v večnamenskem objektu,
ki je namenjen prebivalcem in gasilcem. V lanskem letu so se uredili prostori za gasilce, kjer so se
izvedli ometi, tlaki, inštalacije (garaža, sanitarije, pisarna). Večnamenska dvorana in prostori za
gasilce se trenutno ogrevajo s klimami. Z vidika racionalnosti stroškov kurjave je potrebno proučiti
druge možnosti ogrevanja, kot npr. vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje celotnega objekta. V letu
2022 je načrtovana tudi dobava opreme za potrebe večnamenske dvorane in prostorov PGD Pušča. S
tem se bodo izboljšali pogoji za delovanje KS Pušče, PGD Pušča in drugih organizacij ter prebivalcev
naselja Pušča, ki bodo s tem pridobili bistveno boljše pogoje za izvajanje aktivnosti.
Stanje projekta
Začetek postopkov za aktivnosti za leto 2022 je predvideno v letu 2022.

04033021 – VGD Černelavci
OBO80-21-0007 VGD Černelavci
Namen in cilj projekta
Namen investicije je ureditev objekta, predvsem dela fasade oz. pročelja, kjer prihaja do zamakanja
objekt. V naslednjih letih se planira ureditev prostorov za prostovoljna društva in ureditev
kanalizacije.
Stanje projekta
Pripravlja se ustrezna dokumentacija.
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
11029003 Zemljiške operacije
11023006 - Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci
OBO80-17-0030 Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci
Namen in cilj projekta
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. 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. Skupna ocenjena projektantska vrednost projekta je v skupni višini
704.361,63 EUR. V prvi fazi bomo začeli z aktivnostmi geodetskih del na komasacijskem območju, ki
bo po terminskem načrtu trajalo do 20. septembra 2024. Zapadlost prvega računa za geodetska dela se
po terminskem načrtu planira v letu 2023, zapadlost drugega računa pa v letu 2024. 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. V letu 2024 se bodo začele aktivnosti v zvezi z agromelioracijskimi deli. Račun za izvedena
agromelioracijska dela bo zapadel v letu 2025. Sorazmerno z agromelioracijskimi deli bo potekal tudi
strokovni nadzor nad izvedbo del. Leta 2025 se predvidevajo še stroški načrta izvedenih del.
Stanje projekta
21. 1. 2022 smo prejeli Odločbo o pravici do sredstev, s katero so se odobrila finančna sredstva v
višini do 704.121,29 EUR.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11041000 - Urejanje gozdnih cest
OBO80-15-0022 Urejanje gozdnih cest
Namen in cilj projekta
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.
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.
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Stanje projekta
Program vzdrževalnih del Zavoda za gozdove Slovenije in pripadajoča tripartitna pogodba za leto
2022 nam bosta posredovana v prvi polovici leta 2022.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
12079001 Oskrba s toplotno energijo
12071000 Oskrba s toplotno energijo
OBO80-15-0189 Oskrba s toplotno energijo
Namen in cilj projekta
Namen projekta je sanacija distribucijskega omrežja, ki je v naslednjih letih potrebno večjih posegov.
V letu 2022 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije za zamenjavo in prevezavo glavnega
voda toplovoda na izhodu iz toplarne do toplotne postaje TOP 1. Izvedba te investicije je predvidena v
letu 2023. V naslednjih letih je predvidena sanacija nekaterih najbolj dotrajanih odsekov in sicer:
odsek Lendavska ulica 17c (mimo Kriznega centra za mlade), povezava omrežja iz toplotne postaje
Lendavska ulica 13 do ABC Grup in odsek od jaška na Cvetkovi ulici 18 do stavbe na Zeleni ulici 1
ter ostale sanacije omrežja v mestu Murska Sobota.
Stanje projekta
Začetek postopkov je predviden v letu 2022.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13022000 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
OB080 -15-0023, Lokalne ceste, sanacije posedkov, večja krpanja
Namen in cilji projekta
Namen projektov je ohranjanje občinskih lokalnih cest pred nadaljnjim propadanjem in zajema lokalne
sanacije mrežastih razpok manjšega in večjega obsega na številnih cestah med naselji, v mestu in
naseljih, saniranje posedkov, tudi posledic zmrzali po pomladanski odjugi. Cilj projekta je zagotovitev
varnosti udeležencev v prometu in dvig ali vsaj ohranjanje kvalitete cestne infrastrukture.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsako leto, v odvisnosti od potreb in planiranih sredstev za ta namen. Tako so se te
sanacije v preteklem letu izvajale na lokalnih cestah M. Sobota – Bakovci – Dokležovje, M. Sobota –
Krog, Krog – Bakovci, M. Sobota – Noršinci, Rakičan – Noršinska, Černelavci – Polana, Černelavci –
Veščica – Kupšinci in še na nekaterih drugih. S sanacijami pa se bo na teh cestah in še na nekaterih
drugih, predvsem: na cesti Veščica – Črnske meje in Satahovci – pokopališče – državna cesta ter M.
Sobota – Markišavci (Kopališka ulica), nadaljevalo tudi v letu 2022 ter v kasnejših letih, v odvisnosti
od potrebe in sredstev, predvidenih za te namene v skladu z dinamiko v NRP.
OB080-15-0024, Lokalne ceste – umirjanje prometa
Namen in cilj projekta
Namen projekta je zagotovitev spoštovanja s prometno signalizacijo vzpostavljenih omejitev hitrosti,
na posameznih odsekih občinskih cest, z ukrepi, kot so hitrostne ovire, otoki za umirjanje prometa,
šikane ipd. in sicer v bližini šol, vrtcev in drugod, kjer so številne in višje prekoračitve hitrosti, kar se
ugotavlja s preventivno radarsko tablo »vi vozite« in občasnimi meritvami hitrosti z radarji. Cilj
projekta je zagotovitev varnosti udeležencev v prometu.
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Stanje projekta
Projekt se izvaja vsako leto, v odvisnosti od potreb in planiranih sredstev za ta namen ter podatkov o
prekoračitvah hitrosti in za te namene izdelanih dokumentacij. V preteklosti je bilo izvedenih več
hitrostnih grbin (asfaltnih in montažnih). Za umirjanje prometa na vpadnici v mesto Murska Sobota s
smeri Bakovec je izdelana projektna dokumentacija za otok za umirjanje prometa v križišču s Sončno
ulico.
OB080-15-0026, Obnova in sanacija mostov na LC
Namen in cilj projekta
Namen projekta je zagotovitev izvedbe potrebnih investicijsko vzdrževalnih del na premostitvenih
objektih (mostovih) na občinski cestni mreži, ki so bili pregledani v letu 2018 z namenom ugotovitve
dejanskega gradbeno tehničnega stanja in izvedbe potrebnih ukrepov. Takšni mostovi so na lokalni
cesti Černelavci – Polana, na lokalni cesti Bakovci – Dokležovje, M. Sobota – Krog, Satahovci –
Murski črnci, M. Sobota – Noršinci in drugod. Cilj projekta je zagotovitev varnosti udeležencev v
prometu in dvig kvalitete cestne infrastrukture.
Stanje projekta
Izveden je popis stanja premostitvenih objektov, v letu 2022 so planirana sredstva za pripravo in
izdelavo strokovnih ocen stanja z ukrepi za izboljšanje, vključno z izde4lavo morebitne potrebne
dokumentacije za izvedbo. Sanacija prvega premostitvenega objekta je planirana v letu 2023, ostalih
pa v NRP v letih 2024 in 2025, oziroma pozneje, v kolikor vseh ne bo možno sanirati v obdobju 20232025 (odvisno tudi od zmožnosti financiranja).
OB080 – 15-0031, Preplastitev LC v naselju Bakovci
Namen in cilj projekta
Namen projekta je zagotovitev trajnejše sanacije oziroma izboljšanje stanja cestišč, ki so zaradi
številnih prekopov iz preteklosti (kanalizacija, SKK, telekomunikacije) v zelo slabem gradbeno
tehničnem stanju (številne mrežaste razpoke, posedki, zastajanje vode na cestišču) ter ureditev
odvodnjavanja cestišča za preprečitev nadaljnjega propadanja. Cilj projekta je zagotovitev varnosti
udeležencev v prometu in dvig kvalitete cestne infrastrukture.
Stanje projekta
V preteklosti je bilo izvedenih več lokalnih sanacij (krpanje). V lanskem letu je bila izvedena obnova
in preplastitev celotne ulice Mali Bakovci. V letu 2022 je predvidena sanacija in preplastitev dela
Soboške ulice (LC 050064), na odseku od križišča »pri Rajhu« do otoka za umirjenje prometa, dolžina
odseka je 190 m. Druge sanacije in obnove lokalnih cest na območju naselja Bakovci v naslednji letih
niso predvidne.
OB080-15-0033 Preplastitev – obnova lokalne ceste Krog - Črnske meje.
Namen in cilj projekta
Namen projekta je zagotovitev trajnejše sanacije oziroma izboljšanje stanja cestišča, ki je zaradi
dotrajanosti – starosti asfaltne površine v izredno slabem gradbeno tehničnem stanju (številne
mrežaste razpoke, posedki, zastajanje vode na cestišču) ter ureditev odvodnjavanja cestišča za
preprečitev nadaljnjega propadanja. Cilj projekta je zagotovitev varnosti udeležencev v prometu in
dvig kvalitete cestne infrastrukture.
Stanje projekta
Proti koncu leta 2021 je bila sklenjena pogodba za obnovo/preplastitev dela lokalne ceste Krog –
Satahovci – Črnske meje (v sklopu skupnega javnega naročila), 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. Ocenjena investicijska vrednost znaša cca. 110.121 €,
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dela bodo izvedena v prvi polovici leta 2022; v letu 2023 pa je načrtovana še obnova ceste na odseku
od kapele v naselju Krog do pokopališča v dolžini 330 m, s čemer bo ta projekt zaključen
OB080-15-0037, Ureditev LC Nemčavci – Markišavci – Polana
Namen in cilj projekta
Namen projekta je celostna obnova lokalne ceste na celotni dolžini, to je od naselja Polana do naselja
Markišavci in naprej do naselja Nemčavci ter v nadaljevanju do križišča z državno cesto M. Sobota –
Martjanci. Obnova zajema razširitev cestišča s sedanjih 3,5 na 5,00 m s kompletno zamenjavo
asfaltnih slojev in podlage, kjer ni zadostna, ureditev premostitvenih objektov (mostov in prepustov,
ureditev naprav za odvodnjavanje in pločnikov v območju naselij. Cilj projekta je zagotovitev varnosti
udeležencev v prometu in dvig kvalitete cestne infrastrukture ter znižanje stroškov tekočega
vzdrževanja, ki so zaradi ozkih bankin in cestnega sveta, zelo visoki in na letni ravni znašajo tudi do
30.000 €. Tako so znašali stroški urejanja bankin na lokalnih cestah v letih 2019, 2020 in 2021 skupaj
že preko 80.000 €, od tega več kot 50% stroškov odpade prav na odsek ceste Polana – Markišavci.
Stanje projekta
Gre za več letni projekt, za katerega je bila v letu 2016 izdelana projektna in investicijska
dokumentacija. V letih 2017 in 2018 sta bila razširjena in obnovljena mostova čez Puconski potok in
potok Grubo. V letu 2018 je bil izveden odsek od naselja Markišavci do naselja Nemčavci (do kapele).
V 2019 je bila izvedena parcelacija. V letu 2020 in 2021 so bili izvedeni odkupi zemljišč oziroma
izplačila odškodnin v skladu s sklenjenimi predpogodbami. Nadaljevanje izvedbe projekta (gradnja) je
bilo predvideno v letu 2021, vendar je bila pogodba za izvedbo sklenjena proti koncu leta tako, da bo
izvajalec z izvedbo pričel takoj v začetku leta 2022, ko bodo vremenski pogoji to dopuščali. Odkupi
zemljišč so načrtovani še v letu 2022 in 2023 in sicer za odseke od naselja Nemčavci do R1-232 (Obi),
za potrebe razširitve cestišča in ureditve pločnika ter za izplačilo kupnin in odškodnin za odsek Gruba
Polana ter za odsek Markišavci - Gruba. Izvedba rekonstrukcije z razširitvijo na odseku od mostov
(Gruba, Puconski potok) do naselja v Polani, v dolžini 1.100 m, bo po sklenjeni pogodbi izvedena
predvidoma do konca maja 2022, kot največja investicija v lokalne ceste v naseljih v letu 2022. V
naslednjih dveh letih pa se načrtuje še razširitev in obnova ceste na odseku od R3-715, v naselju
Markišavci do mostov čez Puconski potok in Grubo (izvzet je krajši že rekonstruiran odsek križanja z
železniško progo) ter odsek od naselja Nemčavci do R2-232 (Obi). Vrednost celotnega projekta je
ocenjena na cca. 1,150.000 € od tega je bilo do leta 2021 izvedenih slabih 40%, z izvedbo del po
pogodbi, sklenjeni konec 2021 pa bi se ta odstotek povečal na okrog 70%, preostalih30 % pa še v letih
2023 in 2025.
OB080-15-0040, Izvedba prometnih ureditev v krožiščih in križiščih
Namen in cilj projekta
Projekt zajema gradbeno tehnično urejanje in prometno urejanje križišč in krožišč na območju celotne
cestne mreže občine. Gradbeno tehnično urejanje zajema ureditev cestišč, površin za pešce in kolesarje
ter cestne razsvetljave, prometno urejanje ter predvsem izvedbo talne in vertikalne signalizacije in
namestitve svetlobnih signalnih naprav (semaforji). V projekt so oziroma so bila vključena križišče v
Rakičanu, v Satahovcih pri pokopališču), Polani, v Bakovcih (pri »Rajhu«), v Černelavcih (pri
»Titanu«) in druga, kjer so pogostejše prometne nesreče ali prometni zastoji. Cilj projekta je zagotoviti
varnost udeležencev v prometu, še zlasti za ranljivejše skupine v prometu (pešci, kolesarji, invalidi) ter
dvig kvalitete cestne infrastrukture.
Stanje projekta
Projekt je več leten, v preteklosti je bilo izvedeno (sofinancirano) semaforizirano križišče v Rakičanu,
izgrajeno novo križišče pri pokopališču v Satahovci, novo krožišče v Polani, izvedene so bile
prometne ureditve v križišču v Bakovcih. Nadaljnje izvajanje teh projektov pa se planira tudi v letih
2023 do 2025, od katerih ima prioriteto ureditev krožišče v Černelavcih (pri Titanu).
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OB080-15-0048 Preplastitev ulice Mikloša Kuzmiča
Namen in cilj projekta
Namen projekta je zagotovi trajnejše sanacije oziroma izboljšanje stanja cestišča in posebnih
prometnih površin (pločnikov), ki so v slabem gradbeno tehničnem stanju (številne mrežaste razpoke,
zastajanje vode – na cestišču in pločnikih), zaradi česar se je v preteklosti že lokalno saniralo tako
cestišče, kot v manjši meri tudi pločnike. Cesta je glavna prometnica v mestu, ki je tako potrebna
celostne obnove, predvsem tudi v luči izvedbe vodovoda v sklopu projekta »Nadgradnja vodovoda
sistema B«, ki bo prav tako potekla po celotni dolžini te ceste. Tako bo potrebno obnoviti ali na novo
položiti vse komunalne in druge infrastrukturne vode, izvesti kompletno zamenjavo asfaltnih slojev
(na cestišču in pločnikih), urediti javno razsvetljavo.
Cilj projekta je zagotoviti varnost udeležencev v prometu in dvig kvalitete cestne infrastrukture.
Stanje projekta
Za celovito obnovo ceste s posebnimi prometnimi površinami in vso infrastrukturo se v letu 2022
načrtuje izdelava potrebne projektne dokumentacija, ob upoštevanju že izdelane projektne
dokumentacije za projekt »Nadgradnja vodovoda sistema B«. V letu 2023 pa se načrtuje celovita
obnova te ceste, sočasno z izgradnjo vodovoda, ko bo projekt tudi zaključen, saj mora biti tudi projekt
vodovoda zaključen v letu 2023.
OB080-17-0057, Ureditev LC Polana – Gorica
Namen in cilj projekta
Projekt zajema ureditev pločnika in javne razsvetljave od novozgrajenega krožišča v naselju Polana do
pokopališča ter razširitev z delnim saniranjem obstoječega cestišča od krožišča do občinske meje s
sosednjo občino Puconci. Cilj projekta je zagotovitev varnosti udeležencev v prometu, še zlasti za
ranljivejše skupine v prometu (pešci, kolesarji, invalidi) ter dvig kvalitete cestne infrastrukture.
Stanje projekta
V letu 2018 je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija. V letu 2019 je bil izveden
pločnik in javna razsvetljava od krožišča v Polani do pokopališča. V letu 2020 je bila izvedena
parcelacija in odkupi zemljišč. V letu 2023 se planira izvedbo potrebne dokumentacije za obnovo ceste
do občinske meje. Za leto 2024 pa se načrtuje izvedba odseka do meje s sosednjo občino Puconci, ko
bo projekt zaključen.
OB080-20-0002 Preplastitev in obnova LC v naselju Černelavci
Namen in cilj projekta
Namen projekta je zagotovitev trajnejše sanacije oziroma izboljšanje stanja cestišča, ki je zaradi
številnih prekopov iz preteklosti (plin, SKK, telekomunikacije) v zelo slabem gradbeno tehničnem
stanju (številne mrežaste razpoke, posedki, zastajanje vode na cestišču) ter ureditev odvodnjavanja
cestišča za preprečitev nadaljnjega propadanja. Cilj projekta je zagotovitev varnosti udeležencev v
prometu in dvig kvalitete cestne infrastrukture.
Stanje projekta
V letu 2021 je bila izvedena preplastitev dela Liškove ulice, na odseku od Dalmatinove do Dolge
ulice, projekt pa zajema še preplastitev in ureditev meteorne odvodnje na preostalem odseku Liškove
in preplastitev Dolge ulice. Vse navedeno se bo izvajalo sočasno s predvideno obnovo kanalizacije v
naslednjih letih, kot je to zasnovano z dinamiko NRP v letih 2024 in 2025.
OB080-20-0009 Preplastitev LC v naselju Kupšinci
Namen in cilj projekta
Namen projekta je zagotovitev trajnejše sanacije oziroma izboljšanje stanja cestišča na lokalni cesti do
pokopališča Kupšinci (od glavne s ceste do pokopališča), ki je v slabem gradbeno tehničnem stanju
(številne mrežaste razpoke), zaradi česar se je v preteklosti že lokalno sanirala. Sedaj pa je potrebna že
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celovite obnova – saniranje preostalih in novo nastalih mrežastih razpok ter izvedba prevleke, kot
trajnejšega ukrepa. Cilj projekta je zagotovitev varnosti udeležencev v prometu in dvig kvalitete cestne
infrastrukture.
Stanje projekta
Za obnovo ceste do pokopališča Kupšinci je bila pogodba sklenjena konec leta 2021 (v okviru
skupnega javnega naročila), sama izvedba pa bo končana v prvi polovici leta 2022. V naslednjih letih
obnove/preplastitve lokalnih cest na območju naselja Kupšinci niso predvidena, zato bo projekt v letu
2022 tudi zaključen.
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.

13022001 - Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic
OB080-14-0042 Mestne ulice - lokalne sanacije
Namen in cilji projekta
Namen projektov je ohranjanje mestnih ulic pred nadaljnjim propadanjem in zajema lokalne sanacije
mrežastih razpok manjšega in večjega obsega na številnih mestnih ulicah, saniranje posedkov, tudi
posledic zmrzali po pomladanski odjugi. Cilj projekta je zagotovitev varnosti udeležencev v prometu
in dvig ali vsaj ohranjanje kvalitete cestne infrastrukture.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsako leto, v odvisnosti od potreb in planiranih sredstev za ta namen. Na ta način so
bile v zadnjih nekaj letih sanirane številne mestne ulice, kot npr.: Ulica Štefana Kuzmiča, Prežihova,
Trstenjakova, nekaj cest v Jakobovem in Ivanocijevem naselju, Ulici Jožeta Kernečiča, ceste v Naselju
ljudske pravice, Ulica Ivana Regenta, Ulica Daneta Šumenjaka ter drugod po mestu. S sanacijami cest
v ulicah pa se bo nadaljevalo tudi v naslednjih letih kot npr. v stranskih krakih Prešernove ulice in na
cestah v Rožnem naselju ter tudi nekaterih ulicah, kjer so se sanacije izvajale že doslej, a niso bile
zajete vse potrebe ali pa so nastale nove potrebe.
OB080-17-0058 Preplastitve in sanacije mestnih ulic
Namen in cilj projekta
Projekt zajema večje ureditve posameznih ulic v mestu M. Sobota, kjer je potrebno urediti cestišče,
odvodnjavanje, cestno razsvetljavo in drugo komunalno opremo ter preplastitve – sanacije/zamenjave
obstoječih asfaltnih cestišč, kjer so le-ta dotrajana ali se jih delno ali v celoti zamenjuje (preplasti)
zaradi obnove določene infrastrukture (vodovod, kanalizacija).Cilj projekta je zagotovitev varnosti
udeležencev v prometu in dvig kvalitete cestne infrastrukture. Večje obnove cest v mestnih ulicah se
izvajajo praviloma v kombinaciji z obnovo ostale komunalne infrastrukture (vodovodi, kanalizacije),
saj je takšna izvedba najracionalnejša.
Stanje projektov
V preteklosti so bile obnovljene (s predhodno obnovo vodovodov) že naslednje mestne ulice: Stara,
Razlagova s stranskim krakom, Vrazova, Aškerčeva, del Tomšičeve, kraki Južne ulice, Mojstrska,
Talanyijeva in Prešernova ulica, na odseku od Ulice M. Kuzmiča do kanala ter stranski krak
Lendavske ulice, oziroma dostopna cesta ob novozgrajenih parkiriščih in kolesarski stezi ob trgovini
“Dom”. V letu 2022 so obnove oz. preplastitve asfaltnih prevlek predvidene v naslednjih ulicah:
 na dostopni cesti do mestnega stadiona Fazanerija, ki zajema ureditev ceste (razširitev in
preplastitev iz sedanjih 3,5 na 5,5 m, ureditev pločnika in javne razsvetljave ter mostu – za pešce
prek Malega Dobla). Ureditev te ceste je največja investicija v mestne ulice v letu 2022 in je
ocenjena na 167.300 €;
 v Prešernovi ulici, na odseku od Cankarjeve do Ulice Mikloša Kuzmiča, dolžina odseka je 340 m,
ocenjena vrednost investicije znaša 58.300,00 €.
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Mnoge druge ulice v mestu Murska Sobota pa so za preplastitve in obnove predvidene še v naslednjih
letih. Med njimi so nujnih preplastitev in obnov potrebne še: preostali del Tomšičeve, Trstenjakova, na
odseku od Talanyijeve so Bakovske ulice, celotna Ulica Zorana Velnarja (sočasno z obnovo
kanalizacije), Ulica Štefana Kuzmiča, Zelena ulica (sočasno z obnovo kanalizacije in vodovoda), Ulica
ob kanalu, Kardoševa ulica (sočasno z izvedbo projekta Nadgradnja vodovoda Sistema B), Štefana
Kuzmiča in Kopitarjeva ulica, Poljska ulica, ceste v Rožnem naselju ter druge, ureditve pločnikov ob
Stari ulici in v Ulici ob kanalu. Dinamika obnov in preplastitev se bo izvajala preko celotnega obdobja
NRP, v odvisnosti od zmožnosti financiranja v posameznem proračunskem letu.

13022002 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest
OB080-15-0055 Lokalne sanacije JP
Namen in cilji projekta
Namen projektov je ohranjanje občinskih cest - javnih poti pred nadaljnjim propadanjem in zajema
lokalne sanacije mrežastih razpok manjšega in večjega obsega na številnih cestah, največ po naseljih,
nadalje saniranje posedkov, tudi posledic zmrzali po pomladanski odjugi. Cilj projekta je zagotovitev
varnosti udeležencev v prometu in dvig ali vsaj ohranjanje kvalitete cestne infrastrukture.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsako leto, v odvisnosti od potreb in planiranih sredstev za ta namen. Tako so bile v
zadnjih nekaj letih sanirane nekatere javne poti v naselju Bakovci (del Partizanske, stranski krak
Panonske, del Kroške), nadalje v naselju Krog (stranski krak Trubarjeve, del Linhartove, stranski krak
Murske), v naselju Černelavci (del Zadružne in Travniške, Jurčičeva in del Dolge ulice), v naselju
Rakičan (Panonska in Kotna ulica), del javne poti v naselju Veščica ter poti v Satahovcih.
S sanacijami javnih poti po naseljih, še zlasti v Bakovcih (stranski kraki ulice Mali Bakovci), Krogu
(stranski krak Plečnikove ulice), Rakičanu in Černelavcih, se bo nadaljevalo tudi v letu 2022 in
kasnejših letih, v skladu z dinamiko v NRP 2022 do 2025 in sprotnimi potrebami glede na stanje
javnih poti po naseljih.
OB080-15-0058 Preplastitev JP v naselju Černelavci
Namen in cilj projekta
Namen projekta je zagotovitev trajnejše sanacije oziroma izboljšanje stanja cestišč v naselju
Černelavci, ki so zaradi številnih prekopov iz preteklosti (kanalizacija, SKK, telekomunikacije, plin)
in dotrajanosti (starosti) asfaltnih slojev v zelo slabem gradbeno tehničnem stanju (številne mrežaste
razpoke, posedki, zastajanje vode na cestišču) ter preprečitev nadaljnjega propadanja. Cilj projekta je
zagotovitev varnosti udeležencev v prometu in dvig kvalitete cestne infrastrukture.
Stanje projekta
V preteklosti je bilo izvedenih že kar nekaj lokalnih sanacij (krpanje) javnih poti v naselju Černelavci.
Izvedena je bila obnova dveh odsekov Dalmatinove ulice in dela Slovenske ulice. V lanskem letu je
bila izvedena obnova in preplastitev Zadružne ulice. V letih 2023 – 2025 pa so planirane še
obnove/preplastitve Travniške ulice, Jurčičeve in Slovenske ulice na celotnih dolžinah ter asfaltiranje
poti med Dolgo in Slovensko ulico, v dolžini 155 m, vključno z ureditvijo meteorne odvodnje.
OB080-15-0059 Preplastitev – ureditev JP v naselju Krog
Namen in cilj projekta
Namen projekta je zagotovitev trajnejše sanacije in izboljšanje stanja cestišč v naselju Krog, ki so
zaradi številnih prekopov iz preteklosti (kanalizacija, plin, SKK - telekomunikacije) in tudi
dotrajanosti (starosti) asfaltnih slojev v zelo slabem gradbeno tehničnem stanju (številne mrežaste
razpoke, posedki, zastajanje vode na cestišču) ter preprečitev nadaljnjega propadanja. Cilj projekta je
zagotovitev varnosti udeležencev v prometu in dvig kvalitete cestne infrastrukture.
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Stanje projekta
V preteklosti je bilo izvedenih že nekaj lokalnih sanacij (krpanje) javnih poti v naselju Krog. V celoti
sta bili obnovljena Vodnikova in Plečnikova ulica. V lanskem letu je bila izvedena celovita obnova
stranskega kraka Murske ulice. V letu 2022 pa se načrtuje obnova/preplastitev Dobelske ulice, v
dolžini 172 m in Rožne ulice, v dolžini 150 m, vključno z ureditvami meteornih odvodenj. Za vse
navedeno je bila pogodba sklenjena konec 2021, dela pa se bodo zaključila v prvem polletju 2022. V
naslednjih letih je planirana še obnova/preplastitev stranskega kraka Plečnikove ulice ter drugih javnih
poti v naselju Krog.
OB080-15-0062 Preplastitev – ureditev JP Bakovci
Namen in cilj projekta
Namen projekta je zagotovitev trajnejše sanacije oziroma izboljšanje stanja cestišč v naselju Bakovci,
ki so zaradi številnih prekopov iz preteklosti (kanalizacija, SKK, telekomunikacije) in tudi dotrajanosti
(starosti) asfaltnih slojev v zelo slabem gradbeno tehničnem stanju (številne mrežaste razpoke,
posedki, zastajanje vode na cestišču) ter preprečitev nadaljnjega propadanja. Cilj projekta je
zagotovitev varnosti udeležencev v prometu in dvig kvalitete cestne infrastrukture.
Stanje projekta
V preteklosti je bilo izvedenih že nekaj lokalnih sanacij (krpanje) nekaterih javnih poti v naselju
Bakovci. Izvedena je bila obnova/preplastitev Zvezne ulice na celotni dolžini in stranskega kraka Stare
ulice. Izvedena je bila preplastitev dela Ulice ob Potoku, preplastitev Ribiške ulice v celotni dolžini,
preplastitev dela Kroške ulice. Konec lanskega leta je bila sklenjena pogodba za obnovo/preplastitev
preostalega dela Ulice ob potoku, ki bo tako dokončana v letu 2022. V naslednji letih pa so predvidene
še obnove/preplastitve Mlinske ulice, dela Partizanske ulice in drugih, v odvisnosti od potreb in
zmožnosti financiranja.
OB080-19-0007 Preplastitev JP v naselju Veščica
Namen in cilj projekta
Namen projekta je zagotovitev trajnejše sanacije oziroma izboljšanje stanja cestišč in drugih
prometnih površin v naselju Veščica, ki so zaradi številnih prekopov iz preteklosti (kanalizacija, plin,
SKK, telekomunikacije) in tudi dotrajanosti (starosti) asfaltnih slojev, v zelo slabem gradbeno
tehničnem stanju (številne mrežaste razpoke, posedki, zastajanje vode na cestišču) ter preprečitev
nadaljnjega propadanja. Cilj projekta je zagotovitev varnosti udeležencev v prometu in dvig kvalitete
cestne infrastrukture.
Stanje projekta
V preteklosti je bilo izvedenih že nekaj lokalnih sanacij (krpanje) nekaterih javnih poti v naselju
Veščica. V letu 2021 sta bili izvedeni obnovi javnih poti od vaško – gasilskega doma proti
pokopališču Černelavci ter mimo otroškega igrišča. V letu 2022 je planirana obnova/preplastitev javne
poti od LC Černelavci – Veščica proti Evangeličanski cerkvi, v celotni dolžini. V naslednji letih pa še
ureditev pločnika od državne ceste M. Sobota – Gederovci do vaško gasilskega doma Veščica ter
obnova dela dotrajanega pločnika ob cesti Černelavci – Veščica – Kupšinci, v naselju Veščica.
OB080-19-0008 Preplastitev JP v naselju Pušča
Namen in cilj projekta
Namen projekta je zagotovitev izboljšanje stanja cestišč v naselju Pušča, predvsem tistih, ki so še v
makadamskem stanju. Cilj projekta je zagotovitev varnosti udeležencev v prometu in dvig kvalitete
cestne infrastrukture.
Stanje projekta
V preteklosti je bila že asfaltirana dostopna pot v severnem delu naselja, z ureditvijo površin za pešce
in javno razsvetljavo. V letu 2023 pa se predvideva asfaltiranje javne poti za vaško – gasilskim
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domom, sočasno z izvedbo vodovoda v sklopu Nadgradnje vodovoda sistema B., ko bo projekt
urejanja obstoječih makadamskih poti v naselju Pušča več ali manj zaključen.
OB080-21-0024 Preplastitve in ureditve JP Nemčavci
Namen in cilj projekta
Namen projekta je zagotovitev trajnejše sanacije oziroma izboljšanje stanja cestišč in drugih
prometnih površin v naselju Nemčavci, ki so zaradi številnih prekopov iz preteklosti (kanalizacija,
SKK, telekomunikacije) in tudi dotrajanosti (starosti) asfaltnih slojev, v zelo slabem gradbeno
tehničnem stanju (številne mrežaste razpoke, posedki, zastajanje vode na cestišču) ter preprečitev
nadaljnjega propadanja. Cilj projekta je zagotovitev varnosti udeležencev v prometu in dvig kvalitete
cestne infrastrukture.
Stanje projekta
V preteklosti je bilo izvedenih že nekaj lokalnih sanacij (krpanje) javnih poti v naselju Nemčavci. V
letu 2021 je bila sklenjena pogodba za obnovo/preplastitev kolesarske steze, na odseku od državne
ceste M. Sobota – Markišavci do bivšega skladišča Petrol, kar bo zaključeno v prvi polovici leta 2022.
V naslednjem letu (2023) pa se načrtuje še obnova/preplastitev preostalega dela kolesarske steze, t.j.
na odseku od bivšega skladišča Petrol do Nemčavec, ko bo projekt predvidoma zaključen.
OB080-22-0018 Ureditev in preplastitev JP Markišavci
Namen in cilj projekta
Namen projekta je zagotovitev trajnejše sanacije oziroma izboljšanje stanja cestišč in drugih
prometnih površin, ki so zaradi številnih prekopov iz preteklosti in tudi dotrajanosti (starosti) asfaltnih
slojev, v zelo slabem gradbeno tehničnem stanju (številne mrežaste razpoke, posedki, zastajanje vode
na cestišču) ter preprečitev nadaljnjega propadanja. Cilj projekta je zagotovitev varnosti udeležencev v
prometu in dvig kvalitete cestne infrastrukture.
Stanje projekta
V preteklosti je bilo izvedenih že nekaj obnov in preplastitev krajših odsekov javnih poti v naselju
Markišavci. V letu 2022 se načrtuje gramoziranje javne poti v novem delu naselja za potrebe
dostopnosti do graditeljev, v naslednjih letih pa še asfaltiranje te poti z ureditvijo javne razsvetljave ter
drugih javnih poti v naselju.

13022003 - Investicije v prometno ureditev mesta
OB080-15-0066 Ureditev pločnika na Ulici Jožeta Benka
Namen in cilj projekta
Z izvedbo projekta želimo povezati in zagotoviti varno pot pešcem tudi po obrobju mestnega jedra. S
povezavo pločnikov ulice Jožeta Benka (iz smeri Kroške ulice) s pločniki Tomšičeve ulice (kjer
poteka tudi linija mestnega avtobusa) dosežemo večjo varnost ranljivih skupin v prometu. Hkrati se v
okviru projekta zagotovi komunalna infrastruktura, ki je potrebna za pozidavo v delu tega območja.
Stanje projekta
Projekt zajema ureditev pločnika ob Ulici Jožeta Benka in delu Tomšičeve ulice. Projektna
dokumentacija je bila izdelana leta 2016, del pločnika je bil izveden v letu 2017. V letu 2022 je
predviden odkup potrebnih zemljišč za nadaljevanje izgradnje pločnika (in izvedbe povezave v
Tomšičevo ulico). Šele po pridobitvi zemljišč se lahko pristopi k morebitni prijavi za sofinanciranje
projekta in izvedbi del na terenu.
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OB080-21-0034 – Ureditev Kocljeve ulice
Namen in cilj projekta
Z izvedbo projekta želimo povezati in zagotoviti varno pot pešcem in kolesarjem v manjkajočem delu
južnega dela Kocljeve ulice, kjer se ulica križa z Zvezno in Slomškovo ulico, z namenom zagotoviti
večjo varnost ranljivih skupin v prometu. Na tem območju je izgrajen nov poslovno-stanovanjski
objekt, zato je nujno urediti tudi pripadajoče javne površine za kar so predvideva sredstva za nakup
zemljišč.
Stanje projekta
V preteklem letu je bila izdelana projektna dokumentacija za ureditev južnega dela Kocljeve ulice ter z
idejno rešitvijo nakazan preboj Kocljeve ulice z novo traso ceste na Slomškovo ulico. Del prometne
ureditve je bil izveden že v letu 2021, drug del (sam preboj) pa je predviden za izvedbo sočasno z
izvajanjem prometne ureditve Slomškove ulice v letih 2022-2023.

13022010 – Urejanje kolesarskih povezav 1 faza– CTN
OB080-17-0012 Urejanje kolesarskih povezav 1 faza – CTN
Namen in cilj projekta
Vzpostavitev in ureditev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestu Murska Sobota, 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. Cilj izvedbe 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.
V sklopu projekta bodo vzpostavljene kvalitetne in kolesarjem privlačne kolesarske povezave in
pločniki v območju središča mesta, kjer te površine več ne ustrezajo sodobnim smernicam za
povečanje kolesarjenja in ostalih oblik trajnostne mobilnosti ali pa so ponekod celo neuporabne.
Stanje projekta
Projekt se je začel v letu 2018 in traja do leta 2023. V začetnih letih je bila pridobljena projektna
dokumentacija za več odsekov kolesarskih povezav in celovitih obnov ulic v mestu Murska Sobota.
Projekt se bo izvajal v središču mesta Murska Sobota na več odsekih posameznih ulic, po naslednjem
terminskem planu:
 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)
 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).
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.
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Na najslabših cestnih odsekih, se bo obnovilo tudi cestišče 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.
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 (Lendavska, Zvezna, Staneta
Rozmana, Gregorčičeva in Slomškova ulica).
Zaključek gradenj in sofinanciranja je predviden konec leta 2023.

13022011 – Urejanje kolesarskih povezav 2 faza– CTN
OB080-17-0013 Urejanje kolesarskih povezav 2 faza – CTN
Namen in cilj projekta
Tudi ta projekt predstavlja vzpostavitev in ureditev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestu Murska
Sobota in bo prispeval k uresničevanju ciljev TUS in CPS na področju trajnostne mobilnosti in
varovanja okolja (kakovost zraka). Gradnja se je začela celo pred prejšnjim projektom (1. faza) in sicer
poleti 2020 z obnovo Kroške ulice v Murski Soboti, ki je bila zaključena spomladi 2021.
Cilj projekta so tudi tu naslednji:
 povečati delež kolesarjev in pešcev ter s tem prehod z avtomobilov na trajnostne načine
mobilnosti;
 izboljšati in povezati kolesarske povezave, ki bodo kolesarjem tudi bolj prijazne;
 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.
Stanje projekta
Projekt se je začel v letu 2018 in traja do vključno leta 2022. V začetnih letih je bila pridobljena
projektna dokumentacija. Projekt obsega obnovo kolesarskih povezav in celovito ureditev dveh ulic v
mestu Murska Sobota in sicer:
 Kroške ulice v M. Soboti (izvedena 2020-2021): kjer se je obnova začela v drugi polovici leta
2020 in je bila zaključena spomladi 2021. V sklopu projekta izgradnje obojestranske kolesarske
steze in pločnikov, je bila obnovljena tudi ostala komunalna in cestna infrastruktura, in sicer:
javna razsvetljava, vodovod, kanalizacija, na določenih odsekih pa je bila postavljena tudi urbana
oprema (klopi, koši), drevoredi. Na celotnem območju ulice so bila tudi izgrajena ponikalna polja
za meteorno odvodnjo utrjenih površin.
 Ulica arhitekta Novaka (predvideno v 2022): cilj ureditve ulice je vzpostavitev kakovostnih
kolesarskih povezav v Mestni občini Murska Sobota ter posledično celovita obnova ulice, ki
zajemala prenovo prometnih površin na odseku med Slovensko in Gregorčičevo ulico. Ulica
arhitekta Novaka bo v celoti asfaltirana in ostaja dvosmerna, novost bo kolesarski pas v obe smeri
na cestišču ter vzporedno parkiranje na ulici. Z izvedbo del bo urejeno tudi vmesno križišče s
Cvetkovo ulico in predvidenim vhodom na območje novega trgovskega centra (na območju
nekdanjega Potrošnika). Dograjen bo tudi manjkajoči odsek pločnika na Cvetkovi ulici,
prenovljeno bo vodovodno omrežje in javna razsvetljava. V ulici bo po zaključku del zasajen nov
drevored na južni strani (ob parkirišču novega trgovskega centra) ter mlada drevesa na severni
strani (ob stavbi Policije).
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V letu 2022 je predviden zaključek gradnje, kakor tudi zaključek sofinanciranja. S tem bo projekt
Urejanje kolesarskih povezav 2 faza– CTN zaključen.

13022014 - Urejanje kolesarskih povezav 3 faza
OB080-17-0060 - Urejanje kolesarskih povezav – 3. faza
Namen in cilj projekta
Sredstva na v okviru tega projekta so načrtovana za priprave bodočih projektov trajnostne mobilnosti
(kolesarske povezave, pločniki in ostala infrastruktura), ki so večinoma predvideni za naslednjo
evropsko finančno perspektivo in za sedanjo, v kolikor bi sredstva za ukrepe mobilnosti ostajala in
bodo na voljo ustrezni razpisi. V okviru projekta je torej predvideno nadaljevanje vzpostavitve
primernega in uporabnikom privlačnega kolesarskega omrežja in peščeve infrastrukture, ki bi
vzpodbudila prebivalce mesta in okolice, da v čim večji meri uporabljajo trajnostne oblike mobilnosti
in tako prispevajo k zmanjšanju onesnaženosti okolja in več gibanja.
Stanje projekta
Mestna občina Murska Sobota razpolaga še z nekaj obstoječe projektne dokumentacije za reševanje
problematičnih kolesarskih in peščevih povezav, ki so potrebne novelacij in uskladitev z novimi
smernicami in standardi na področju mobilnosti. V leto 2022 se tako izvaja še naročil izdelave
projektne dokumentacije za manjkajoči del kolesarske steze od RIS Rakičan do Jezer ter drugih
projektnih novelacij za potrebe projektov trajnostne mobilnosti.
Izvedba projektov je odvisna od možnosti prijav za sofinanciranje iz evropskih sredstev v finančni
perspektivi 2021-2027 oz. ob koncu trenutne finančne perspektive 2014-2020, v kolikor bodo za to
objavljeni primerni razpisi.
OB080-22-0020 – Kolesarska steza – Rakičan Jezera
Namen in cilj projekta
Sredstva v okviru tega projekta se namenjajo za pridobitev projektne dokumentacije za manjkajoči del
kolesarske steze od RIS Rakičan do Jezer, kakor tudi za samo izgradnjo steze, ki bo predvidoma
vključevala tudi ureditev manjšega števila parkirišč.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija za izvedbo gradbenih del manjkajočega dela kolesarske steze je v pripravi.
Šele ob pridobitvi soglasja s strani ZVKDS bodo lahko stekle nadaljnje aktivnosti, kot je izvedba
javnega naročila in sama gradnja.

13022018 - Rekonstrukcija kolesarske steze M.Sobota - Rakičan - 1. Faza
OB080-19-0023 - Rekonstrukcija kolesarske steze MS-Rakičan 1 faza
Namen in cilj projekta
Namen rekonstrukcije celotne kolesarske poti Murska Sobota – Rakičan je prispevati k razvoju
trajnostne mobilnosti v Murski Soboti z ureditvijo kolesarskih povezav ter izboljšanje pogojev za
boljšo povezanost urbanih območij z zaledjem (predvsem do regijske bolnišnice in naselja Rakičan) in
povečanje prometne varnosti za najšibkejše udeležence v prometu in izboljšanje kakovosti
življenjskega prostora ter posledično vplivati na izboljšanje kakovosti zraka.
Z izvedbo investicije zasledujemo še posebej naslednje cilje:
• zagotoviti oz. urediti kolesarsko pot Murska Sobota – Rakičan, da bo uporabnikom
zagotavljala večjo varnost, udobje, privlačnost (obstoječa pot je dotrajana).
• zagotoviti neposredno povezavo Murska Sobota – Park & Ride sistem – regijska bolnišnica,
zdravstvena in biotehniška šola – naselje Rakičan – do občine Beltinci ter povezovanje
centralnih dejavnosti z zaledjem.
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Stanje projekta
Mestna občina Murska Sobota že razpolaga s projektno dokumentacijo. V letu 2023 je predvidena
izvedba projekta v kolikor bo v okviru razpisov Celostnih teritorialnih naložb (CTN) objavljen še
dodatni poziv in s tem zagotovljeno sofinanciranje.

13022020-Kolesarska povezava z ureditvijo ceste M. Sobota - Noršinci
OB080-20-0010 Kolesarska povezava z ureditvijo ceste M. Sobota - Noršinci
Namen in cilj projekta
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 in projekta,
ampak v okviru proračunske postavke in projekta tehnične pomoči Elena (pri Oddelku za okolje in
prostor). V okviru tehnične pomoči Elena je namreč MO Murska Sobota uspešno kandidirala v
konzorciju z drugih občin za pridobitev sredstev za pripravo projektov trajnostne mobilnosti iz
programa tehnične pomoči pri Evropski investicijski banki. Zato so za leto 2022 na tej postavki
načrtovana le sredstva za izdelavo investicijskih dokumentacij (DIIP, IP).
Predhodno je potrebno pridobiti tudi vsa potrebna dovoljenja in projekt tehnično in časovno uskladiti
tudi z izvedbo vzhodne obvozne ceste Murska Sobota.
Financiranje izvedbe te obsežne investicije je tako načrtovano iz bodočih evropskih razpisov s
področja trajnostne mobilnosti. Bolj realna vrednost projekta pa bo določena z izdelano projektno
dokumentacijo v letu 2022. Izvedba investicije v načrtu razvojnih programov v obdobju 2023 - 2025 je
zato le grobo ocenjena in razdeljena na tri faze izvedbe.
Stanje projekta
V okviru posebne proračunske postavke (Elena) trenutno poteka javno naročilo za izbiro projektanta
DGD/PZI projektnih dokumentacij. V letu 2022 je načrtovana izdelava projektne dokumentacije.
Skupa investicija je grobo ocenjena na čez 2,5 mio eurov, saj predstavlja ureditev kolesarske povezave
z ureditvijo močno dotrajane ceste in premostitvenih objektov (mostov, od katerih je največji na
odseku za Rakičan) na relaciji Murska Sobota – naselje Noršinci in odsek do začetka naselja Rakičan.
Za izvedbo investicije predvidevamo prijavo za pridobitev evropskih sredstev iz naslova trajnostne
mobilnosti iz mehanizma CTN v novi finančni perspektivi 2021 – 2027. Ker je v sklopu investicije
predvidena tudi celovita obnova ceste, ki zaenkrat predstavlja neupravičen strošek, predvidevamo, da
bo % sofinanciranja na celotno investicijsko vrednost dokaj nizek (cca. 35-40%). Tudi iz tega razloga
se izvedba investicije predvideva fazno oz. po odsekih in sicer:
- 1. Odsek: Murska Sobota – Noršinci od križišča za Rakičan v dolžini cca. 1,1 km
- 2. Odsek: od Križišča za Rakičan do začetka naselja Rakičan, vključno z izgradnjo novega
mosta čez Ledavo v dolžini cca. 450 m
- 3. Odsek: Od križišča za Rakičan do začetka naselja Noršinci, v dolžini cca. 990 m (izvedba te
faze je odvisna tudi od aktivnosti in medsebojnih uskladitev z občino Moravske Toplice za
vzpostavitev neprekinjena kolesarska povezava od Murske Sobote do Moravskih Toplic).
Glede na obsežnost investicije je njena izvedba odvisna od pridobitve sofinancerskih sredstev,
uskladitev z občino Moravske Toplice , vrednostno in tehnične rešitve pa bodo natančno obdelane v
projektni dokumentaciji. Vsaj za izgradnjo premostitvenih objektov bo potrebno pridobiti tudi vsa
potrebna upravna dovoljenja.

13022021-Kolesarski most čez potok Ledava v Polani
OB080-15-0081 - Ureditev mostu za kolesarje Černelavci-Polana
Namen in cilj projekta
Z izgradnjo kolesarskega mostu čez potok Ledava v Polani bo omogočen varen prehod kolesarjem in
pešcem iz naselja Polana vsem in drugim dnevnim uporabnikom (predvsem kolesarjem),ki sedaj
nevarno prečkajo most skupaj z motornimi vozili, še posebej nevarno je srečevanje s tovornimi vozili.
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Vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestu Murska Sobota, (obnove in novogradnje), bo
prispevalo tudi k uresničevanju ciljev iz Trajnostne urbane strategije (TUS) na področju trajnostne
mobilnosti in s spodbujanjem kolesarjenja in hoje tudi k varovanju okolja (kakovost zraka). Prav tako
bo projekt prispeval k uresničevanju ciljev Celostne prometne strategije (CPS) na področju trajnostnih
oblik mobilnosti.
Stanje projekta
V letu 2019 je bila obnovljena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (prej
PGD, sedaj DGD) za kolesarski most čez Ledavo. V letu 2021 je bilo pridobljenih večina potrebna
zemljišča (ARSO, ipd.). Pridobitev gradbenega dovoljenja in dokončna ureditev zemljišč se je
zamaknila v leto 2022. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja (predvidoma v drugi polovici leta) je
načrtovan začetek izvedbe gradbenih del. Zaključek gradnje je predviden za leto 2023. V kolikor bodo
za to ustrezni razpisi, bomo investicijo tudi prijavili za pridobitev sofinancerskih sredstev (državnih ali
evropskih).
Investicija zajema izgradnjo mostu čez potok, manjši del pločnika s kolesarsko stezo ter javno
razsvetljavo. S tem bo omogočeno varno prečkanje mostu in prehod kolesarjem in pešcem, ki se tako
več ne bodo izogibali nevarnega motornega, predvsem tovornega prometa.

13029003 Urejanje cestnega prometa
13023003 - Upravljanje in vzdrževanje parkirišč ter urejanje parkiranja
OB080-17-0007 - Urejanje parkirišč
Namen in cilj projekta
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 ulicah. Nekaj najbolj frekventnih parkirišč je potrebno ponovno gramozirati vsakih nekaj let,
zato se določena parkirišča ponavljajo. Cilj projekta je zagotovitev varnega in urejenega parkiranja v
mestu, predvsem za potrebe dnevnih delovnih migrantov, ki se vozijo z avtomobili v mesto ter dvig
kvalitete cestne infrastrukture.
Stanje projekta
Projekt je več leten in se izvaja postopoma in v odvisnosti od potreb. Pred nekaj leti je bilo urejeno
gramozno parkirišče ob Mojstrski, v letu 2018 je bilo gramozirano parkirišče v Ulici Jožeta Kerenčiča
(ob Gregorčičevi) in ob Vrtni ulici, v letu 2020 ob pokopališču v M. Soboti. V letu 2021 je bilo v
celoti urejeno večje gramozno parkirišče ob Lendavski ulici (na lokacije bivše »Veterinarije«). V letu
2022 in naslednjih letih se načrtuje dodatno gramoziranje že navedenih in nekaterih drugih javnih
parkirišč (med Gregorčičevo in Lendavsko, na Lendavski (pri bivšem Kriznem centru, ipd.).

13023011 - Brod v Krogu
OB080-19-0027 Brod v Krogu
Namen in cilj projekta
Na kontu za investicijsko vzdrževanje se planirajo sredstva za investicijske obnove broda. Cilj
projekta je zagotovitev varne plovbe broda in dvig kvalitete prevozov za potrebe kmetijstva in turizma.
Stanje projekta
V preteklosti so bila že izvedena večja investicijska vlaganja v kroški brod. V celoti so bili obnovljeni
kovinski deli (čolni) broda, v celoti so bile zamenjane hrastove podnice, obnovljena »hiška«, ograje in
klopi ter zamenjane vrvi in vodilo s katerim je brod povezan z nosilno jeklenico preko reke Mure.
Nabavljeni so bili rešilni jopiči in ostala opreme za potrebe registracije broda. V letu 2022 in
naslednjih letih so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje oz. obnovo posameznih delov
broda, za namen varnih prevozov ljudi in tovora, za kar je registriran.

Stran 352

13029004 Cestna razsvetljava
13024000 - Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave
OB080-15-0089 Dograditve in prenove JR v MOMS
Namen projekta
Namen projekta je dograjevanje javnih razsvetljav v mestu in naseljih, kjer je le-ta nezadostna
(odpravljanje »črnih lis«), za manjše dograditve v posameznih ulicah, kjer je potrebno urediti 1 do
največ 3 dodatnih stojnih mest ter za osvetljevanje drugih javnih površin, kje še ni zgrajene JR, kot
tudi prenove (racionalizacij) celotne razsvetljave. Cilj projekta je zmanjševanje stroškov pri
plačevanju električne energije in posredno tudi zmanjševanje izpustov v okolje (manjša poraba
energije) ter izboljšanje prometne varnosti (osvetlitev javnih površin).
Stanje projekta
Projekt je v izvajanji od leta 2015. V tem času sta bili izvedeni dve večji prenovi javne razsvetljave
(2015 in 2016), v katerih so bile zamenjane vse svetilke javne razsvetljave v naseljih z energetsko
učinkovitejšimi. Začetki prenove pa segajo v leto 2008, ko je MOMS pristopila k izdelavi katastra in
na njegovi podlagi k celoviti prenovi javne razsvetljave v skladu z zahtevami uredbe o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja in porabe energije na prebivalca. Največja prenova je bila
izvedena leta 2012, ko je bilo zamenjanih kar 605 svetilk. Z vsemi dosedanjimi ukrepi se je poraba el.
energije na javni razsvetljavi zmanjšala za cca 53% in to kljub spremembam cena in izvedbi nove
javne razsvetljave. V zadnjih nekaj letih so bile tako izvedene nekatere nove JR v: Rakičanu,
Černelavcih, Veščici, Bakovcih, ob kolesarski stezi za Nemčavce, ob kolesarski stezi M. Sobota –
Kog, ob potkah v mestnem parku ter v stranskem kraku Kopališke ulice, v M. Soboti.
V letu 2021 so bile dograjene javne razsvetljave v stranskem kraku Partizanske ulice v M. Soboti, v
krajši ulici v naselju Markišavci, izvedena je bila nova JR ob kolesarski stezi M. Sobota – Markišavci
(od kopališča - Živexa).
V letu 2022 se načrtujejo še manjše dograditve po naseljih. Prav tako se načrtuje izvedba manjkajoče
razsvetljave v Ulici Plese v M. Soboti, kjer so bila v preteklosti gradbena dela že izvedena. V sklopu
investicije bo tako postavljenih 17 manjkajočih kandelabrov s svetilkami, tako da bo tudi ta ulica v
Murski Soboti (do TC Mercator in dalje) ustrezno razsvetljena. Investicija je ocenjena na 20.800 €. .
Nadaljevalo se bo tudi z nadaljnjimi racionaliziranje celotne javne razsvetljave z redukcijami
(zniževanjem moči v nočnem času) ter drugimi ukrepi, vključno z zamenjavo manj učinkovitih z
najučinkovitejšimi svetilkami z LED tehnologijo.

14 - GOSPODARSTVO
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14021005 - EU projekti
OB080-17-0064 EU projekti
Sredstva v okviru tega projekta so načrtovana za koordinacijo evropskih projektov ter pripravo
osnovne dokumentacije in strokovnih podlag za evropske projekte (investicijskih dokumentacij,
idejnih načrtov in zasnov) v priprav. Za naslednje leto so načrtovana tudi sredstva za projektne in
druge dokumentacije za ta namen.
Stanje projekta
Aktivnosti načrtovane za 2022. se bodo začele tudi v tem letu.
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14021010 – Podpora enotam malega gospodarstva
OB080-20-0007 Podpora enotam malega gospodarstva
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.
Stanje projekta
Začetek postopkov javnega razpisa v letu 2022.

14021011 – CITIES2030
OB080-21-0008 CITIES2030
Namen in cilj projekta
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.
Stanje projekta
V letu 2022 se nadaljujejo projektne aktivnosti iz leta 2021.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15022000 - Vzdrževanje mešanega in meteornega sistem kanalizacije
OB080-15-0095 Mešani meteorni sistem kanalizacije
OB080-19-0004 Sanacija kanalizacije v mestu Murska Sobota
OB080-19-0005 Sanacija kanalizacije v Černelavcih
Namen in cilj projektov
Cilj načrtovanih investicij je izboljšanje stanja okolja, z izboljšanjem stanja kanalizacijskega omrežja
in sicer z zamenjavo najbolj dotrajanih odsekov in opreme ter sanacijo cevovodov od znotraj. Namen
načrtovanih projektov v obnovo kanalizacijskega sistema je postopna celovita obnova dotrajanega
kanalizacijskega omrežja na območju celotne občine. Najbolj problematičen je mešani kanalizacijski
sistem, kjer se načrtuje več različnih ukrepov za posodobitev in hkrati razbremenitev sistema.
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V letu 2021 so se izvedle vlaganja v sanacije kanalizacijskega omrežja posameznih odsekov
kanalizacije v mestu Murska Sobota, obnova črpališča Krog (ČRP Krog-1), kanalizacije v Bakovcih,
in sanacijo dotrajane kanalizacije v naselju Polana.
V letu 2022 so predvidene manjše nujne sanacije kanalizacije po naseljih, nadaljnja sanacija kritičnih
odsekov v mestu Murska Sobota, z zatesnitvijo cevovodov od znotraj. V lanskem letu smo začeli s
pregledi kanalizacijskega omrežja pred samo obnovo mestnih ulic in vodovodnega omrežja, z
namenom preveritve stanje cevovodov, s čemer se je ugotovilo na katerih odsekih je potrebno
zamenjati kanalizacijske cevi, kje pa je možna samo točkovne sanacije cevi zaradi vdora tujih voda.
Prav tako je v letu 2022 predvidena izdelava projektne dokumentacije celovito obnovo Zelene ulice v
Murski Soboti, kjer predstavlja največji strošek ravno zamenjava kanalizacije, tu je potrebno obnoviti
tudi vodovod in celotno cestno infrastrukturo. V naslednjih letih pa je načrtovana izvedba te
obsežnejše investicije. Prav tako je načrtovana sanacija kanalizacije v mestu Murska Sobota in
sanacija dotrajanih odsekov kanalizacije po naseljih z notranjim zatesnjevanjem cevi.
V izdelavi je projektne dokumentacije za tlačni vod Černelavci od črpališča Černelavci do
razbremenilnega kanala, kjer je potrebno pridobiti zemljišča za tlačni vod in črpališče in gradbeno
dovoljenje. Eno najpomembnejših investicijo v naslednjih letih tako predstavlja sanacije tlačnega voda
od črpališča Černelavci do razbremenilnega kanala. Po pridobitvi dokumentacije in gradbenega
dovoljenja, bo sledila izvedba, ki je načrtovana v naslednjih letih.
Na podlagi predlaganih ukrepov iz celovite analize kanalizacijskega sistema se bo pridobivala
projektna dokumentacija tudi za postopno sanacijo kanalizacije na ostalih odsekih, kjer bo obnova
potekala fazno. Hkrati s sanacijo kanalizacije se z investicijami na področju cestne infrastrukture
uvajajo rešitve razbremenjevanja obstoječega sistema z meteorno vodo iz utrjenih javnih površin (s
ponikalnimi poli) ter čiščenje glavnih zbirnih kolektorjev za zagotavljanje večje pretočnosti sistema.
Stanje projekta
Za gradnjo tlačnega voda od ČP Černelavci do razbremenilnega kanala je projektna dokumentacija v
izdelavi. Za sanacijo kanalizacije v mestu Murska Sobota in po naseljih se dokumentacija pripravlja.

15022003 - Kanalizacijski kolektorji
OB080-21-0009 Kanalizacijski kolektorji
Namen in cilj projekta
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
kanalizacijskih kolektorjev v središču mesta, kot dodatnih cevi večjega premera (fi 1000 in več), ki
bodo razbremenjevali glavne kanale kanalizacijskega sistema v mestu. V letu 2021 se je začelo z
izvedbo kolektorja na Ulici Staneta Rozmana, ki se nadaljuje v 2022 sočasno z investicijami v
kolesarsko infrastrukturo in obnove cest. Območje glavnih kanalizacijskih vodov je po projektni
dokumentaciji razdeljeno v 3 faze izvedbe:
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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 pomembno 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.
Ker gre za obsežen projekt v skupni vrednosti cca. 2 mio eurov, je predvidena fazna izvedba, ki pa se
mora prilagajati terminskim planom izvajanja projektov trajnostne mobilnosti. Evropski projekti
trajnostne mobilnosti morajo biti izvedeni v letu 2023. Ker bodo v sklopu teh projektov celovito
obnovljene tudi ceste, mora temu slediti predhodna izgradnja kanalizacijskih kolektorjev. Za izvedbo
investicij v obnovo kanalizacijskega omrežja se bodo vlagala tudi sredstva Okoljske dajatve, ki so
namenjena za komunalno infrastrukturo. Ker gre za velik finančni zalogaj, investicije pa so žal
neodložljive, se proračunska sredstva delno premoščajo tudi z dolgoročno zadolžitvijo.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija je izdelana za prvi dve fazi, za tretjo fazo pa je v izdelavi. Gradbena dela na
prvem odseku (Ulica Staneta Rozmana) so se začela v letu 2021. Prvi dve fazi, ki sta ocenjeni na 2
mio eurov in sta povezani z izvedbo investicij trajnostne mobilnosti (Gregorčičeva in Slomškova – EU
projekti trajnostne mobilnosti), sta nujni za izvedbo do začetka leta 2023.

15022004 - Ureditev ulice Zorana Velnarja
OB080-20-0011 Sanacija kanal. v Ul. Zorana Velnarja
Namen in cilj projekta
Namen projekta je ureditev ulice Zorana Velnarja, kjer je potrebna celovita obnova ulice. Prvotno je
bila mišljena samo sanacija kanalizacije, ki je močno dotrajana in potrebna zamenjave, vendar je
zaradi dotrajanosti vse ostale cestne in komunalne infrastrukture (tudi vodovod), potrebno celotno
ulico celovito obnoviti. Tako je načrtovana zamenjava: kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave,
ureditev meteorne odvodnje (tudi s ponikalnimi polji, kjer bo za to možnost). Nadalje je potrebno
urediti pločnike in celovito obnoviti cesto z urbano opremo.
V letih 2022 in 2023 je najprej predvidena pridobitev projektne dokumentacije ter vseh potrebnih
upravnih dovoljenj. Sama izvedba je načrtovana v letu 2023 in 2024, v kolikor bodo finančne razmere
to dopuščale. Najprej je načrtovana izgradnja kanalizacije in vodovoda, nato sledi obnova ceste in vse
nadzemne infrastrukture.
Stanje projekta
Za ureditev ulice Zorana Velnarja se bo v letu 2022 izvedlo naročilo projektne dokumentacije, vse
ostale aktivnosti sledijo v naslednjih letih. Vsaj za ukrepe trajnostne mobilnosti (pločniki, ipd.), se
bodo poskušala pridobiti tudi sofinancerska sredstva.
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15029003 Izboljšanje stanja okolja
15023008-Polnilnice za električna vozila
OB080-17-0016 Polnilnice za električna vozila.
Namen in cilj projekta
Namen projekta je vzpostavitev e- polnilnih postaj v mestu Murska Sobota in vzpodbujanje prehoda
na okolju prijaznejša prevozna sredstva in vire energije. V leto 2023 so tako v okviru tega projekta
prenesena in načrtovana sredstva za postavitev dodatne el. polnilnice na parkirišču pri bolnišnici v
Rakičanu, kje je potrebno zagotoviti tudi ustrezen dovod elektrike. Pri postavitvi dodatne el. polnilne
postaje predstavlja ravno zagotovitev ustreznega električnega napajanj iz TP največji strošek. Zato je
smiselno počakati na pričetek gradnje nove športne dvorane srednje zdravstvene šole v bližini, saj nam
to omogoča tudi krajši traso kablovodov in s tem manjše stroške.
Za samo polnilno postajo je predvideno sofinanciranje s strani Eko Sklada j.s.
Stanje projekta
Dokumentacija se pripravlja.

15023010 - Prenova mestnega središča 1 faza – sklop 3B
OB080-19-0012 - Prenova mestnega središča 1 faza - sklop 3B
Namen in cilj projekta
S proračunsko postavko se zagotavljajo sredstva za obnovo javnih površin v središču mesta, ki imajo
neposredno povezavo z ureditvijo Slovenske ulico (že izvedeno) a jih ni bilo možno uvrstiti v nabor za
sofinanciranje. V obdobju zaključevanja ureditve Slovenske ulice (konec leta 2020)je bilo tako urejeno
naslednje:
- površine ob Blagovnici (ozek pas ob objektu Blagovnica),
- križišč z Ul. Štefana Kovača in sicer krožišče in križišče (tudi s Kocljevo ulico), ki je bilo
izvedeno v soinvestitorstvu z DRSI.
Stanje projekta
Pretežni del izvedbe se je vršil konec leta 2020 sočasno z ureditvijo vseh ostalih površin opisanih pod
PP 15023006 (ki v letu 2022 več ni aktivna). V letu 2022 so predvidena sredstva 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 omenjeni lokaciji
smo decembra 2020 že izvedli predpripravo - 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 s strani
lastnika.
Ob izvedenem komisijskem pregledu s strani DRSI bo projekt zaključen v drugi polovici leta 2022.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15041000 - Vzdrževanje objektov, naprav in površin za urejanje voda
OB080-15-0012 Vzdrževanje objektov, naprav za urejanje voda
Namen in cilj projekta
V okviru projekta se načrtujejo sredstva za izvedbo večjih vzdrževalnih del na Severnem jarku med
naseljem Černelavci in razbremenilnim kanalom. Cilj projekta je eliminiranje škodljivega delovanja
voda ter dvig kvalitete bivanja občanov ob le-teh in kvalitete rabe zemljišč ob vodotokih.
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Stanje projekta
Projekt je večleten in se izvaja postopoma. Tako je bil v preteklosti že izveden Kupšinski odvodnik,
izvedeni so bili nekateri ukrepi na rokavu Stare struge Mure v Bakovcih, na Melem Doblu, na Doblu v
Krogu ter Mokošu v Satahovcih in Bakovcih. V 2021 se je uredil odvodnik v severnem delu naselja
Kupšinci, pričelo se je urejati strugo Severnega jarka, na odseku v naselju Černelavci, s čemer se bo
nadaljevalo tudi v letu 2022 na odseku od Černelavec do razbremenilnega kanala. V naslednjih letih se
načrtujejo še druge ureditve Mokoša in Stare struge reke Mure v Bakovcih ter ureditve Malega Dobla
na območju k.o. Kupšinci, Veščica, Černelavci in M. Sobota.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039001 Oskrba z vodo
16031000 - Investicije v vodovodno omrežje
OBO80-15-0111 Vodovodno omrežje v naselju Bakovcih
OBO80-15-0113 Vodovodno omrežje v naselju Markišavci
OBO80-15-0122 Rekonstrukcija vozlišč na vodovodu
OBO80-17-0047 Vodovodno omrežje v mestu Murska Sobota
OBO80-17-0049 Vodovodno omrežje v naselju Černelavci
OBO80-20-0012 Vodovodno omrežje v naselju Krog
OB080-22-0021 Vodovodno omrežje v naselju Polana
Namen in cilj projektov
Cilj projektov v sklopu te proračunske postavke je zagotoviti nemoteno in kvalitetno oskrbo s pitno
vodo za vse prebivalce Mestne občine Murska Sobota. V sklopu obnove vodovodov so v letu 2022 v
mestu Murska Sobota načrtovane obnove v naslednjih ulicah: Sodna ulica, Mali novi ulici in
Finžgarjevi ulici, Ulici Zofke Kvedrove, vodovod do stadiona Fazanerija in drugi. Obnova vodovoda
do stadiona je vezana tudi na obnovo cestne infrastrukture, ki se bo izvajala sočasno. V naslednjih
letih se načrtuje dokončanje obnove vodovoda v Temlinovi ulici ter nadaljnje obnove vodovodov po
mestu na naslednjih odsekih: v delu Partizanske ulice, v Naselju ljudske pravice, v Jakobovem naselju,
v Zeleni ulici, poveza med Ulico Jožeta Benka s Tomšičevo ulico, v Ulici Štefana Kuzmiča in
Kopitarjevi ulici. Obnove vodovodov v mestu Murska Sobota so v naslednjih letih načrtovane na
skupnem NRP št. OBO80-17-0047.
V naselju Bakovci je v letu 2022 načrtovana ureditev vodovoda v Soboška ulica, sočasno z obnovo
cestišča. V naslednjih letih so načrtovane obnove še po drugih ulicah.
V naselju Polana je v letu 2022 načrtovana manjša zamenjava dotrajanega vodovoda in vozlišč.
Načrtovani izdatki so prikazani na posebnem NRP-ju.
V naslednjih letih so obnove dotrajanih odsekov vodovodov načrtovane tudi v Krogu, Markišavcih in
Černelavcih. Vsako leto se del sredstev nameni tudi za rekonstrukcijo vozlišč v mestu Murska Sobota
in naseljih ter ostale investicije oz. ureditve, ki se pojavijo med letom.
Obnove vodovodov pa ne potekajo samo v sklopu investicij v vodovodno omrežje, ampak se izvajajo
tudi v sklopu investicij v cestno infrastrukturo in trajnostno mobilnost, kot celovite investicije, s
katerimi se zagotavlja najbolj racionalna izvedba.
Stanje projektov
Dokumentacije za obnovo vodovodov so v pripravi.
Obnova vodovoda v naselju Polana, se je začela v lanskem letu, ko je podjetje Adriaplin, zaradi
predvidene gradnje kolesarskega mostu Polana, začelo z aktivnostmi prestavitve plinovoda, sočasno
pa se je ugotovilo, da je potrebno zamenjati še del sekundarnega vodovoda .
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16031001 - Hidrantno omrežje
OBO80-15-0127 Hidrantno omrežje
Namen in cilj projektov
Namen projekta je izboljšanje stanja hidrantnega omrežja v Mestni občini Murska Sobota. Stanje
hidrantnega omrežja je še vedno zaskrbljujoče, kljub temu, da se vsako leto del hidrantnega omrežja
obnovi. Letni pregled hidrantnega omrežja kaže, da je še 84 hidrantov nedelujočih. Del sredstev za
obnovo hidrantov se namenja tudi iz tekočega vzdrževanja upravljavca Vodovoda sistem B, za
investicijske obnove, pa se sredstva načrtujejo v proračunu vsako leto tudi v bodoče.
Stanje projekta
Dokumentacija je pripravljena.

16031003 - Vodooskrba Pomurja – sistem B
OBO80-17-0031 Vodooskrba Pomurja - Sistem B
Namen in cilj projektov
Namen in cilj investicije je izdelava strokovnih podlag in druge dokumentacije za potrebe vodovoda
ter druge storitve, izven evropskega projekta za potrebe Vodovoda sistema B. Nadaljnja večja vlaganja
v rekonstrukcijo skupnega vodovodnega omrežja pa se načrtujejo v sklopu regijskega projekta
Nadgradnja vodovoda sistema B.
Stanje projekta
Aktivnosti projekta so v pripravi.

16031004 -Nadgradnja Vodovoda sistema B
OBO80-19-0018 Nadgradnja Vodovod sistema B
Namen in cilj projektov
Projekt Nadgradnje vodovoda sistema B, je eden ključnih projektov 12-ih pomurskih občin, ki se
združujejo v Vodovod sistema B v tej finančni perspektivi. Projekt bo sofinanciran v okviru Dogovora
za razvoj regij (2014-2020) z evropskimi in nacionalnimi viri. Projekt predstavlja nadaljevanje I. faze
izgradnje Pomurskega vodovoda Sistema B in vključuje zamenjavo (rekonstrukcijo) in nadgradnjo
najbolj dotrajanega dela vodovodnega omrežja, dograditev manjkajočega vodovodnega omrežja na
območjih brez povezanega javnega vodovoda, 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 lanskem letu so bila izvedena tudi javna naročila za
izbor izvajalcev gradnje vodovodnega omrežja, opreme za nadzorni center in pripadajoče aktivnosti,
nadzora in informiranja javnosti. Izvedba gradbenih del je 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 predstavljajo sredstva evropske unije dobrih
20,2 mio €, sredstva nacionalne udeležbe RS pri EU projektih skoraj 3,6 mio €, sredsrva Sklada za
vode dobrih 1,4 mio € in sredstva 12-ih občin dobrih 2,7 mio €.
Na Mestno občino Murska Sobota odpade del investicije v vrednosti 4,24 mio €
izvedljivosti je ta vrednost znašala skoraj 4,6 mio €).

(po študiji

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
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ostali del (ostale občine), tako da je v NRP prikazana celotna vrednost projekta v 12-ih pomurskih
občinah. Vrednost projekta je trenutno usklajena s sofinancerjem in je v skladu z načrtovanim
terminskim planom in pogodbenimi vrednostmi izvajalcev. Poleg stroškov gradnje so v okviru
projekta načrtovani še drugi s projektom povezani stroški, ki odpadejo na Mestno občino Murska
Sobota (stroški nadzora, in drugih storitev, informiranja in obveščanja, ipd.
Dinamika vrednosti in virov financiranja po letih je razporejena na podlagi terminskega plana
dinamike gradnje v 2022 in 2023.. Za leto 2022 je za MOMS zaenkrat načrtovanih skoraj 1,66 mio €
stroškov, v letu 2023 pa skoraj 2,5 mio e stroškov, ostali stroški so nastali v predhodnih letih v zvezi s
pripravo projekta. Na strani virov financiranja so so med prihodki za leto 2022 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 €, v letu 2023 pa dobrih 2,3 mio €.
Razliko predstavljajo sredstva MO Murska Sobota, informativno so prikazana tudi sredstva ostalih
občin, kar je pojasnjeno v nadaljevanju.
Že ob rebalansu proračuna za leto 2021 smo bili s strani nosilne občine Rogašovci obveščeni, da mora
imeti, po navodila Ministrstva za finance, vsaka občina soinvestitorka v svojem proračunu za
posamezno leto (splošni in posebni del) na strani odhodkov in prihodkov predvidena sredstva samo za
del projekta, ki je sofinanciran za posamezno občino, v tem primeru za MO Murska Sobota. V načrtu
razvojnih programov (NRP) pa mora imeti vsaka občina prikazano celotno vrednost projekta po virih
financiranja, torej za svoj del investicije, ves preostanek do celotne vrednosti projekta pa kot Druge
vire (Druge občine). V NRP je upoštevano to navodilo Ministrstva za finance. V posebnem delu
proračuna za leto 2022 so tako prikazani samo izdatki za 2022, ki odpadla na MOMS. V NRP pa so po
letih prikazani izdatki in viri za celoten projekt Na ta način je v NRP (informativno) vključena celotna
vrednost projekta, kar je prikazano tudi v tabeli v nadaljevanju.
Vsebinsko obsega celotni projekt izgradnjo 200,5 km vodovodnega omrežja s priključki (oz. skoraj
170 km brez priključkov), nadgradnjo obstoječih objektov in novogradnjo novih objektov (skupaj 91
objektov) na območju 12-ih občin, nadgradnjo vodnega vira Fazanerija in izvedbo nadzornega centra.
V vrednost investicije so vključeni še stroški nadzora, informiranja javnosti in ostali stroški.
Na območju MO Murska Sobota se bodo v sklopu projekta izvedlo cca. 14 km vodovodnega omrežja,
od tega:
 transportni cevovodi v dolžini čez 6,7 km,
 sekundarni cevovodov v dolžini čez. 7,1 km (največ v naselju Pušča).
Izgradnja cevovodov je predvidena na območjih K.O. Murska Sobota, K.O. Černelavci in K.O.
Markišavci na naslednjih lokacijah:
 povezava Mikloša Kuzmiča, Severjeva, Ciril Metodova, Kopališka, Grajska vse v M. Soboti,
 povezava Kardoševa, Lendavska v M. Soboti,
 Ulica ob progi in del Industrijske ulice,
 del ob vzhodni obvoznici,
 v naselju Pušča, ter med naseljem Pušča in Černelavci ter
 od Kopališke ulice do Markišavec.
V sklopu investicij je na območju MO Murska Sobota načrtovana tudi vzpostavitev nadzornega
centra za celotni Vodovodni sistem B s cca. 52.000 uporabniki. Načrtovana je tudi nadgradnja
vodnega vira Fazanerija, ki obsega regeneracijo vodnjakov, zamenjavo črpalk, merilec pretoka,
kontejner za klorinacijo, nadgradnja opreme za dezinfekcij ter postavitev piezometrov.
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,
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občina načrtuje tudi večje investicije v celotno obnovo v cestno infrastrukturo, kot npr. v ulici Mikloša
Kuzmiča in Kardoševi ulici (oboje v 2023).

Tabela: Vrednost projekta »Nadgradnja vodovodnega sistema B – Mestna občina
Murska Sobota (v EUR)

A

B

C

MURSKA SOBOTA VIRI financiranja SKUPAJ
VIRI
SKUPAJ
DO 2022
LV - Lastni viri
384.054,94
107.859,60
Transf. iz drž. pr. - EU sredstva
3.037.478,07
Transf. iz drž. pr. - RS del
536.025,54
Transf. iz drž. pr. - Sklad za vode
284.269,51
SKUPAJ - MOMS
4.241.828,06
107.859,60
OSTALI VIRI - OSTALE OBČINE (B
informativno)
VIRI
SKUPAJ
DO 2022
SKUPAJ - ostale občine
23.707.195,11
146.731,59
VSE SKUPAJ MOMS in OSTALE OBČINE (A+B - informativno)
VSE SKUPAJ
27.949.023,16
254.591,19

2022
116.802,46
1.214.991,23
214.410,22
113.707,80
1.659.911,71

2023
159.392,88
1.822.486,84
321.615,32
170.561,70
2.474.056,75

2022
9.432.789,08

2023
14.127.674,44

11.092.700,79

16.601.731,18

Stanje projekta
Projekt Nadgradnja vodovoda Sistema B je uvrščen v Dogovor za razvoj Pomurske regije. Za projekt
je izdelana vsa potrebna dokumentacija in pridobljena gradbena dovoljenja. Vloga za sofinanciranje je
bila odobrena poleti 2021 (s strani SVRK je bila izdana odločitev o podpori in s strani MOP sklep o
sofinanciranju). Sofinancerska pogodba je v pripravi. V preteklih dveh letih so bila izvedena in
zaključena vsa večja javna naročila (ki so bila večkrat predmet revizij, a je DKOM vselej odločila v
prid naročnika). Izvajalske pogodbe za gradnjo – FIDIC rdeča knjiga (sklop1 – sem spada tudi
omrežje MOMS, Sklop 2 (omrežja nekaterih drugih občin) in Sklop 3 (nadzorni center in nadgradnja
vodnjakov), pogodba s FIDIC inženirjem in pogodba za informiranje in obveščanje javnosti, so bile
sklenjene konec leta 2021. Za leti 2022 in 2023 je načrtovana fizična izvedba projekta. Dinamika med
leti se lahko delno še spremeni glede na dejansko napredovanje del.

16031007–Novi viri pitne vode sistema B
OBO80-22-0016 Novi vir pitne vode sistema B
Namen in cilj projektov
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 vira pitne vode. Aktivnosti v zvezi s tem bodo dolgotrajne in
dolgoročne in vključujejo tudi obsežne raziskave možnih lokacij, analize izdatnosti in kvalitete
vodnega vira, pridobitev zemljišč, izdelavo vse potrebne tehnične dokumentacije, pridobitev soglasij,
mnenj in upravnih dovoljenj.
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Stanje projekta
V letu 2021 je bil izdelan pregled vse obstoječe dokumentacije v zvezi s potencialnimi vodnimi viri za
vodovodni sistem B in podane smernice za nadaljnje aktivnosti iskanja novega pitnega vira. Za leto
2022 in v naslednjih letih se načrtujejo nadaljevanje aktivnosti v zvezi z novim vodnim virom.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16032000 - Mestno pokopališče
OBO80-15-0128 Mestno pokopališče
Namen in cilj projektov
Namen projekta je ureditev mestnega pokopališča in sicer ureditev prostora za raztros plela, razširitev
žarnega zidu na pokopališču, ureditev gramoziranega parkirišča, ureditev razsvetljave, sanacije razpok
in vlage na notranjih stenah, zamenjava starih plošč, novo tlakovanje pohodnih poti.
V letu 2021 se je začela večja investicija v ureditev prostora za raztros pepela. Investicija v tem letu
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 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 načrtovana gradnja dodatnega žarnega zida (v nadaljevanju
obstoječega) v skupni ocenjeni vrednosti cca. 88.000 €. Del sredstev se načrtuje za plačilo izdelane
projektne dokumentacije za žarni zid, preostali del pa za stroške izgradnje 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 v lasti Slovenskih Železnic.
V naslednjih letih je predvidena ureditev dodatne razsvetljave, zamenjave starih plošč, novo
tlakovanje pohodnih poti, sanacija najnujnejših razpok in vlage na notranjih stenah, izdelava idejne
zasnove za nadaljnjo ureditev pokopališča.
Stanje projekta
Za ureditev prostora za raztros pepela je bila v letu 2021 sklenjena gradbena pogodba. Dokumentacija
za žarni zid je izdelana, ostala projektna dokumentacija pa je predvidena za izdelavo.
OB080-22-0022 Zasaditev drevja na mestnem pokopališču – pp 2022
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.
Stanje projekta
Projekt se bo izvedel v letu 2022, v sklopu participativnega dela proračuna in je v pripravi.
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16032001 - Primestna pokopališča
OB080-17-0053 Pokopališče Rakičan
OB080-19-0002 Pokopališče Bakovci
OB080-20-0006 Pokopališče Krog
OB080-21-0026 Pokopališče Satahovci
OB080-21-0027 Pokopališče Veščica
OB080-21-0028 Pokopališče Markišavci
OB080-22-0019 Pokopališče Nemčavci
Namen in cilj projektov
Namen projektov je ureditev potreb pokopališč po posameznih primestnih naseljih. V letu 2022 je
načrtovana izgradnja žarnih zidov v naslednjih naseljih: na pokopališču v Rakičanu (1.sklop), na
pokopališču v Krogu in na pokopališču v Bakovcih. Nadalje je načrtovana ureditev dostopne poti na
pokopališču Veščica ter izdelava projektne dokumentacije za žarni zid, ograjo in parkirišče na
pokopališču Markišavci .
V naslednjih letih je načrtovana zamenjava ograje na pokopališčih Satahovci, Nemčavci in
Markišavci. Prav tako pa je v naslednjih letih načrtovana nadaljnja fazna izgradnja žarnih zidov na
pokopališču Rakičan in žarni zid na pokopališču Markišavci ter ureditev parkirišča.
Stanje projektov
Za žarni izd Rakičan je izdelana DGD dokumentacija, PZI dokumentacijo je v izdelavi, gradbeno
dovoljenje je v pridobivanju. Dokumentacija za žarni zid Bakovci in Krog je izdelana, medtem ko se
bo za Markišavce projektna dokumentacija še izdelala.

16039003 Objekti za rekreacijo
16033001 - Vzdrževanje javnih zelenih površin
OB080-15-0130 Vzdrževanje javnih zelenih površin
Namen in cilj projekta
V okviru projekta so planirana sredstva za dokup urbane opreme (klopi in koši), za nadomestne
zasaditve v mestnem parku, v drevoredu ob kolesarski stezi M. Sobota – Bakovci, za nadomestne
zasaditve drevoredov v mestu (v Ulici Štefana Kovača, Trgu Zmage, v ulici Ivana Regenta, otroška
igrišča) ter drugih drevoredov ob kolesarskih stezah in drugih prometnicah v in med naselji ter naselji
in mestom.
Cilj projekta je višja kvaliteta bivanja in občanom prijaznejše okolje.
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Stanje projekta
Projekt je več leten in se izvaja postopoma z namenom, da se ohranjajo (dostajajo) zelene površine,
komor tudi, da se zasajujejo drevoredi ob novozgrajenih peš poteh, kolesarskih stezah. V preteklosti so
bili na novo zasajeni drevoredi ob kolesarski stezi M. Sobota – Pušča in kolesarski stezi M. Sobota –
Bakovci (na odseku od AC do naselja Bakovci) ter drevored ob priključni cesti za AC (ob kanalu). V
letu 2021 se je zasadil nadomestni drevored v Ulici Štefana Kovača v M. Soboti ter izvedle nekatere
druge zasaditve manjšega obsega (v naselju Pušča, zasaditve ob kolesarski stezi M. Sobota – Krog,
nadomestne zasaditve za »obolele« platane na Lendavski ulici, v M. Soboti). Nekaj let zapored so se
izvajale nadomestne zasaditve v mestnem parku, ki so predvidene tudi v 2022 in naslednjih letih. V
letih 2023-2025 pa se v večjem obsegu, kot dosedanja leta, planirajo tudi dokupi in namestitve urbane
opreme (koši klopi), za kar so v letu 2021 izkazali še poseben interes ožji deli (MČ in KS), kot tudi
zasaditev drevoreda ob dostopni cesti za pokopališče v Kupšincih.

16033014 – Preplastitev asfaltnih površin v mestnem parku – participativni proračun
OB080-22-0023 Preplastitev poti v mestnem parku - pp 2022
Namen in cilj projekta
V okviru participativnega dela proračuna, je bil podan predlog za obnovo asfaltnih površin – potk v
mestnem parku. Predlaganih je bilo več poti. 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 okviru tega
projekta načrtovanih 25.000€. Projekt zajema ureditev asfaltnih poti Trubarjevega drevoreda, ki so v
slabem gradbeno – tehničnem stanju – s številnimi mrežastimi razpokami, na njih so lokalni posedki,
kjer zastaja voda. Namen projekta je izboljšanje gradbeno tehničnega stanja potk, cilj pa višja
kakovost bivanja in prijaznejša uporaba potk za uporabnike.
Stanje projekta
Gre za nov projekt, ki se uvršča v plan proračuna ta leto 2022, kot eden izmed projektov
participativnega proračuna. V mestnem parku so asfaltirane potke v Trubarjevem drevoredu (dve
širine 3,50 m) ter potka od Trubarjevega drevoreda do slaščičarne, v enaki širini in potka od
Trubarjevega drevoreda do gledališča Park in naprej do Ulice Štefana Kovača (pri stadionu OŠ I.),
širine 2,50 m. Vse potke so bile asfaltirane v 80-90 letih prejšnjega stoletja, zato so na njih že številne
deviacije (mrežaste razpoke, posedi, starost), zaradi česar je potrebno obstoječe asfalte vsaj lokalno
sanirati ter nato izvesti prevleko. V najslabšem stanju sta dve poti v Trubarjevem drevoredu, ki vodita
do mestnega parka, ki sta v letu 2022 predvideni za preplastitev, ostale pa bodo obnovljene, ko bodo
proračunske zmožnosti to dopuščale.

16039005 Druge komunalne dejavnosti
16035000 - Mestna tržnica
OBO80-16-0046 Mestna tržnica
Namen in cilj projekta
Namen projekta je obnova mestne tržnice, ki se intenzivneje ureja zadnjih nekaj let. Tako smo v
preteklosti v celoti obnovili streho, sanirali pode in stene. S tem so bili na mestni tržnici izboljšani
pogoji za prodajalce in kupce, vendar ne v celoti. Še vedno pa predstavlja težavo oživitev mestne
tržnice. V letu 2022 je načrtovana postavitev trajnih lesenih hišic (ki so sedaj najete), za večje zavetje
prodajalcev. V naslednjih letih pa je predvidena še izdelava stranske zaščite pred vetrom in dežjem
(zavetrovanje strehe), obnova stojnic (miz), sanacija elektro inštalacij, obloga sten z lesenimi oblogami
in sanacija betonskega tlaka ter nadaljnja sanacija poškodb na objektu in delno ureditvijo fasade ter
usposobitev fontan. S tem se bo tako za prodajalce na tržnici, kot za kupce oz. obiskovalce uredil
prijetnejši in privlačnejši prostor tržnice. .
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Stanje projekta
Dokumentacija je pripravljena za ureditev fasade in ureditev fontan, za ostale ureditve pa je priprava
dokumentacije načrtovana za leto 2022.

16035001 - Javne sanitarije
OBO80-19-0003 Javne sanitarije
Namen in cilj projekta
V okviru projekta je načrtovana izgradnja novih dodatnih javnih sanitarij v ožjem mestne središču
(bližina Slovenske ulice) za potrebe javnih prireditev na območju Slovenske ulice.
Stanje projekta
V zaključni fazi je priprava projektov za izvedbo novih javnih sanitarij v ožjem mestnem središču.
Tako so v letu 2022 načrtovana za plačilo le-teh, izvedba pa je predvidena v naslednjih letih.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16061011 – Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja na Pušči
OBO80-19-0014 Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja na Pušči
Namen in cilj projekta
Projekt je namenjen ureditvi 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 z meteorno odvodnjo s ponikanjem ter manjkajočo javno razsvetljavo in
pločnikom na severni strani), kot tudi vso drugo potrebno infrastrukturo (npr. elektro in
telekomunikacijsko omrežje). Predhodno je potrebno pridobiti zemljišča, projektno dokumentacijo in
upravna dovoljenja. Projekt je načrtovan za prijavo na razpis za osnovno komunalno infrastrukturo v
romskih naseljih, ki ga izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in se
pričakuje v naslednjih letih.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi, za leto 2022 je načrtovano pridobivanje projektne dokumentacije, za izdelavo
katere je bila pogodba sklenjena konec leta 2021 ter postopki v zvezi s pridobivanjem potrebnih
upravnih dovoljenj (gradbenega dovoljenja) in postopki v zvezi s pridobivanjem zemljišč za cestno in
komunalno infrastrukturo.
V letu 2022 je predviden tudi začetke izvajanja komunalne opreme, večina izvedbe komunalne opreme
pa se načrtuje v letih 2023 in 2024, po dinamiki, ki se bo usklajena s predvidenim javnim razpisom za
urejanje osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih.
Vrednost projekta je ocenjena na več kot 567.000 €, na podlagi izdelanega programa opremljanja, bolj
točna ocena pa bo znana, ko bo izdelana projektna dokumentacija (konec 1. polletja 2022) in
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Na podlagi izdelane dokumentacije in gradbenega dovoljenja bo
izveden javni razpis za izbiro izvajalca, sama izvedba pa se bo izvajala fazno, v odvisnosti od potreb in
zmožnosti financiranja.

16061012 – Komunalno urejanje novega stanovanjskega območja V Rakičanu
OBO80-19-0028 Komunalno urejanje stanovanjskega območja Rakičan
V okviru projekta 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
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opremljanja. Predhodno je potrebno izdelati komasacijo tega območja in pridobiti zemljišča ter
izdelati projektno in drugo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. 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 €.
V letu 2022 je tako v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti načrtovana izdelava projektne
dokumentacije, predhodno pa je v okviru Oddelka za okolje in prostor potrebno pridobiti načrt
komasacije zemljišč na tem območju. Z izdelavo projektne dokumentacije bomo pridobili še bolj
realno oceno stroškov urejanja celotnega kompleksa stanovanjske gradnje. Izvedba komunalne in
cestne infrastrukture je v skladu s programom opremljanja načrtovana do konca leta 2025.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi, za leto 2022 je načrtovana izdelava projekte dokumentacije.

16061013 – Komunalno urejanje stanovanjskih območij – po naseljih
V okviru projekta so načrtovana sredstva za komunalno ureditev manjši delov stanovanjskih območjih
po naseljih in s tem zagotoviti možnost nadaljnje stanovanjske pozidave. Tako so načrtovana sredstva
za vzpostavitev pogojev za komunalne priključke za stanovanjsko gradnjo v naselju Krog (območje 2
parcel). 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.
Stanje projekta
Začetek postopkov za dela v letu 2022 je načrtovan v letu 2022.

16061014 – Komunalno urejanje stanovanjskega območja Sončna ulica MS
Namen in cilj projekta
V okviru projekta so načrtovana sredstva za komunalno ureditev 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. Predhodno je
potrebno pridobiti zemljišča in vso potrebno projektno in drugo dokumentacijo ter dovoljenja za
gradnjo.
V letih 2022 je tako v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti načrtovan začetek izdelave projektne
dokumentacije. Postopki pridobivanja projektne dokumentacije, zemljišč in gradbenega dovoljenja so
predvideni v letu 2023 in naslednjih letih. Z izdelavo projektne 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.
Stanje projekta
Začetek postopkov za aktivnosti v letu 2022 bo potekala v istem letu.

16061015 – Komunalno urejanje stanovanjskega območja po veljavnem OPPN SO 99
OB080-21-0012 Komunalno urejanje stanovanjskega območja po veljavnem OPPN SO 99
Namen in cilj projekta
V letu 2019 je bil sprejet nov OPPN za večje novo stanovanjsko območje v južnem delu Murske
Sobote - ti. območje S099 (v območju med Kološevo in Tomšičevo ulico oz. Ulico Jožeta Benka). V
manjšem delu tega območja je nastala potreba po komunalni opremi za gradnjo 6-ih individualnih
stanovanjskih hiš (ena ulica). Za leto 2021 je načrtovana komunalna ureditev tega manjšega dela z
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najnujnejšo komunalno opremo (vodovod in kanalizacija), vendar se je izvedba zavlekla zaradi
pridobitve zemljišč in se prenaša v leto 2022. Gradbeno dovoljenje je v pridobivanju.
Ker gre za večje območje je potrebno v naslednjih letih najprej pridobiti programa opremljanja za
celoten kompleks, nadaljnje pa izdelati projektno dokumentacijo, iz katere bodo bolj realno razvidni
stroški potrebne komunalne in cestne infrastrukture za območje po OPPN. 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 ter na podlagi predhodno izdelane
projektne dokumentacije s finančno oceno stroškov.
Stanje projekta
Za območje SO99 je izdelan OPPN. Projektna dokumentacija za manjšo ulico je izdelana, gradbeno
dovoljenje je v zaključni fazi pridobivanja.

16061106 -SOIC Murska Sobota – ureditev območja II. in delno III. Faze
OB080-17-0055 - SOIC Murska Sobota - ureditev območja II. in delno III. faze
Namen in cilj projekta
Namen projekta je infrastrukturna ureditev ekonomsko-poslovne infrastrukture regionalnega pomena,
to je Severno obrtno industrijske cone – SOIC Murska Sobota. S tem se bodo zagotovili dodatni
pogoji za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo
vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.
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 evropskih sredstev v okviru Dogovora za razvoj regij. V letu 2020 je bila izvedena komunalna
infrastruktura v prvem delu tega območja, to je na manjkajočem delu II. faze. Ta del investicije je bil v
jeseni 2020 tudi zaključen. Z izvedbo projekta se bo omogočilo dodatne komunalno urejene poslovne
površine za razvoj in širitev gospodarskih dejavnosti v Pomurju ter na ta način vzpostavilo pogoje za
pridobivanje novih delovnih mest.
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 na ta način zagotovilo
kvalitetni prostor za gospodarski razvoj občine in regije ter s tem omogočilo ustrezen razvoj
proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti ter zagotovilo nove zaposlitvene možnosti srednje in
visoko izobraženega kadra Pomurske regije.
Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in namenskimi sredstvi
Proračuna RS, na podlagi Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije. Višina sofinanciranja je do
100% upravičenih stroškov projekta.
Stanje projekta
Na proračunski postavki in NRP projekta so načrtovana sredstva za izvedbo projekta, ki je bil
prijavljen na razpis za Dogovor za razvoj regij.
Projektna dokumentacija je bila v preteklosti že pridobljena v sklopu ureditve celotnega območja
SOIC in je bila 2019 novelirana za potrebe predmetnega projekta. Gradbeno dovoljenje je bilo
pridobljeno že v preteklosti.
Gre za večletno investicijo. Komunalna ureditev na območju II. faze je bila izvedena in sofinancirana
v letu 2020, medtem ko je bila v letih 2021-2022 predvidena komunalna ureditev območja III. faze.
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Predvidena je izvedba tudi vseh GOI del na odseku povezovalne ceste med II. in III fazo (ki pa ni
sofinanciran). Izvedba gradbenih del je stekla pozno jeseni in bo tako zaključena spomladi 2022.
Na projektu se bistveno spreminja investicijska vrednost (znižuje za več kot 30 % na podlagi
sklenjenih pogodb), kar pomeni, da smo v skladu s predpisi (Uredba o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in
27/16) dolžni izdelati novelacijo IP ter tudi obvestiti sofinancerja (sprememba vloge). Skupna
vrednost projekta v NRP se tako znižuje in predstavlja realno vrednost projekta.

16061107 - SOIC Murska Sobota – IV. Faza
OB080-21-0029 - SOIC Murska Sobota - IV. faza
Namen in cilj projekta
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. Dodatne konkurenčne
prednosti bo območje SOIC kot gospodarsko-ekonomska cona pridobilo tudi z izgradnjo vzhodne
obvoznice. Na območju SOIC I., II., in III. faze, ki je že opremljeno ima Mestna Občina Murska
Sobota zgolj nekaj manjših zemljišč, ki so že ali bodo v kratkem času tudi odprodana. Domači in tuji
investitorji pa nenehno povprašujejo po večjih kompleksih opremljenih gospodarsko-ekonomskih con,
zato je širitev komunalno opremljene obrtno-industrijske cone tudi na območje SOIC IV (skrajni
severni del obrtno-industrijske cone) upravičena. V okviru projekta se za leto 2021 načrtujejo sredstva
za pridobivanje projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture v severnem
delu SOIC (območje 4. Faze).
Stanje projekta
Območje IV. faze SOIC 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 in
pridobivanje upravnih dovoljenj. Pred samo izvedbo investicije pa je potrebno pridobiti tudi zemljišča
za komunalno in cestno infrastrukturo. Po pridobitvi projektne dokumentacije, bo možno 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 bo teklo tudi iskanje
ustreznih nacionalnih in evropskih sofinancerskih virov za izvedbo projekta.
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4006 – Oddelek za negospodarske dejavnosti
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12061005 - Energetska prenova javnih stavb
OB080-19-0016 Energetska prenova javnih stavb
OB080-20-0020 Energetska prenova javnih stavb – dokumentacija
OB080-20-0021 Energetska prenova - OŠ III in OŠ IV
OB080-20-0022 Energetska prenova - OŠ Bakovci
OB080-20-0023 Energetska prenova - OŠ II – Krog
OB080-20-0024 Energetska prenova - Vrtec MS enota Urška
OB080-20-0025 Energetska prenova - Galerija MS
OB080-20-0026 Energetska prenova - Ljudska univerza MS
OB080-20-0027 Energetska prenova - OŠ I
OB080-20-0028 Energetska prenova - OŠ II
OB080-20-0029 Energetska prenova - Mestna uprava
OB080-20-0030 Energetska prenova - TVD Partizan
OB080-20-0031 Energetska prenova - Grad MS
OB080-20-0032 Energetska prenova - Dvorec Rakičan
OB080-20-0033 Energetska prenova - Hranilnica bivši CSD
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 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.

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.
Potrebna je energetska sanacija sledečih javnih objektov v lasti MOMS:
A) Javni objekti:
1. Osnovna šola III in IV M. Sobota
2. Osnovna šola Bakovci
3. Podružnična šola v Krogu
4. Vrtec M. Sobota, enota Urška
5. Galerija M. Sobota
6. Ljudska univerza M. Sobota
B) Spomeniško zaščiteni javni objekti:
7. Osnovna šola I. M. Sobota
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8. Osnovna šola II. M. Sobota
9. Mestna uprava M. Sobota – Delavski dom
10. TVD Partizan - Sokolski dom
11. M. Sobota - Grad
12. Rakičan - Grad Rakičan
13. Murska Sobota - Slovenska 44 – bivši CSD
Stanje projekta
Januarja 2020 je bil objavljen javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za javno-zasebno partnerstvo
za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije
javnih objektov v lasti Mestne občine Murska Sobota. Na javni razpis se je kot edini kandidat prijavila
družba Petrol d.d.. Postopek javnega razpisa se je zaključil s sklepom mestnega sveta 22.4.2021 brez
izbire zasebnega partnerja. Projekt se je razdelil v več faz. Vse aktivnosti izvedbe investicije
energetske prenove javnih stavb v lasti Mestne občine Murska Sobota se bodo tako izvajale po
postopku javnega naročanja. Celotna sredstva za zagotavljanje lastnega deleža investicije bo
zagotovila Mestna občina Murska Sobota v proračunu Mestne občine Murska Sobota in načrtu
razvojnih programov.
Investicije se bodo izvajale le v primeru pridobitve nepovratnih sredstev iz zgoraj navedenega vira
Ministrstva za infrastrukturo v deležu 49% upravičenih stroškov. Obseg investicije in njena časovna
dinamika bosta odvisni od finančnih zmožnosti oziroma višine sredstev namenjenih za te namene v
vsakokrat veljavnem proračunu Mestne občine Murska Sobota.
OB080-19-0016 Energetska prenova javnih stavb
OB080-20-0020 Energetska prenova javnih stavb – dokumentacija
V okviru teh dveh postavk se zagotavljajo sredstva za tehnične pomoči izvajanja vseh postopkov
potrebnih za prijavo na razpis JOB_2021 in pripravo potrebne projektne dokumentacije.

12061006 - Energetska prenova javnih stavb v lasti Mestne občine Murska Sobota - 1.
faza
OB080-20-0021 Energetska prenova - OŠ III in OŠ IV
OB080-20-0022 Energetska prenova - OŠ Bakovci

Namen in cilji projekta:
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.
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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
Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija PZI, pripravlja se prijava na naslednji prijavni rok javnega razpisa
JOB_2021 dne 31.1.2022. Objavljeni so javni razpisi za prenovo ovoja stavbe, strojnice in
prezračevalnega sistema v športni dvorani OŠ III. in kuhinji OŠ Bakovci. V primeru uspešne prijave
na razpis, pridobitve soglasja za zadolževanje Ministrstva za finance in ustreznega kredita se bo
podpisala pogodba z najugodnejšim ponudnikom. Predviden je začetek in zaključek vseh gradbenih
del v letu 2022 do začetka nove kurilne sezone.
OB080-20-0021 Energetska prenova - OŠ III in IV,
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.
OB080-20-0022 Energetska prenova - OŠ Bakovci
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.

12061007 - Energetska prenova javnih stavb 2. faza
OB080-20-0023 Energetska prenova - OŠ II – Krog
OB080-20-0028 Energetska prenova - OŠ II
OB080-20-0029 Energetska prenova - Mestna uprava

Namen in cilji projekta:
Faza 2 vključuje prenovo objektov mestne uprave, OŠ II. in podružnične šole v Krogu. Kot možen
termin izvedbe sicer predvidevamo leto 2023 in sofinanciranje iz naslova javnega razpisa JOB_2021.
Glede na odprte različne možnosti obnove zgradbe mestne uprave, vprašljivosti morebitnih dodatnih
prijavnih rokov razpisa JOB_2021, je realno pričakovati potrebne korekcije tako obsega investicije kot
tudi časovne dinamike in finančne konstrukcije investicije. Stanje na trgu gradbenih storitev, cen
energentov kot tudi super volilno leto prinaša veliko neznank, ki vsaka zase lahko pomeni tudi
precejšnje tveganje za izvedbo investicije v načrtovanih finančnih in časovnih okvirjih. Cene
zemeljskega plina in električne energije mesečno spreminjajo pričakovane finančne učinke energetske
prenove.
Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija PZI. Sama prijava na razpis pa se bo pripravljala glede na možne
prijavne roke in odločitve o časovni dinamiki in obsegu izvedbe investicije v skladu s sprejetim
proračunom. Realno je za pričakovati prijavo na nov razpis, ki se bo verjetno objavil po sestavi nove
vlade.

12061008 - Energetska prenova javnih stavb 3. faza
OB080-20-0024 Energetska prenova - Vrtec MS enota Urška
OB080-20-0025 Energetska prenova - Galerija MS
OB080-20-0026 Energetska prenova - Ljudska univerza MS
OB080-20-0027 Energetska prenova - OŠ I
OB080-20-0031 Energetska prenova - Grad MS
OB080-20-0032 Energetska prenova - Dvorec Rakičan
OB080-20-0033 Energetska prenova - Hranilnica bivši CSD
OB080-20-0030 Energetska prenova - TVD Partizan

Stran 371

Namen in cilji projekta:
Faza 3 vključuje vse ostale objekte navedene pod postavko 12061005 Energetska prenova javnih
objektov. Njihova prenova bo sledila po fazi 2. Za nekatere objekte bo potrebno iskati drugačne vire,
ki bodo omogočali višji delež sofinanciranja. To velja še posebej za Dom Partizan, ki bi pri prenovi
preko razpisa JOB_2021 izkazoval le 20% delež sofinanciranja stroškov investicije.
Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija PZI za Dom Partizan. Za ostale objekte pa jo bo potrebno še
naročiti.

14 GOSPODARSTVO
14039001 Promocija občine
14031001 - Novoletna prireditev
OB080-19-0017 – Novoletna prireditev
Namen in cilj projekta
Sredstva so predvidena za sklenitev pogodbe z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
za organizacijo in izvedbo novoletne prireditve, ki bo izvedena 31. 12. 2022 in bodo nastale
obveznosti zapadle v letu 2023.
Stanje projekta
Izvedba projekta bo opredeljena tekom leta 2022.

14031002 - Druge prireditve
OB080-21-0020 - Druge prireditve
Namen in cilj projekta
Sredstva so predvidena za nakup različne opreme za izvedbo prireditev. Izvedba je predvidena v letih
2023 in 2024.
Stanje projekta
Izvedba projekta bo opredeljena tekom leta 2022.
14031003 Druge promocijske aktivnosti občine
OB080-21-0021 - Druge promocijske aktivnosti občine
Namen in cilj projekta
Sredstva so predvidena za nakup različne turistične in promocijske opreme za izvedbo prireditev.
Izvedba je predvidena v letih 2023 in 2024.
Stanje projekta
Izvedba projekta bo opredeljena tekom leta 2022.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14032010 - Soboško jezero - obratovanje in upravljanje
OB080-19-0011 - Soboško jezero - obratovanje in upravljanje
Namen in cilj projekta
Namen projekta je obratovanje in upravljanje izgrajenega objekta Soboškega jezera-ureditev južnega
dela in sicer so v naslednjih letih predvideni stroški obratovanja okolice južnega dela Soboškega
jezera in motoričnega parka, vzdrževanje orodij in utrjenih površin ter drugih ureditev. Predvideni so
tudi stroški za analizo vode, stroški elektrike in stroški drugih manjših ureditev za nadgradnjo projekta
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ipd, vse s ciljem, da se izgrajene površine kvalitetno vzdržujejo in upravljajo na urejenem območju, da
se zagotovi varna uporaba vadbenih postaj motoričnega parka in druge urbane opreme. Projekt tako
tudi v naslednjih letih zasleduje cilje, ki smo si jih zadali z izvedbo projekta, kot so:
 spodbujanje prebivalcev in obiskovalcev k aktivnemu preživljanju prostega časa;
 spodbujanje gibanja in s tem zdravega načina življenja prebivalcev mesta in regije ter
obiskovalcev Soboškega jezera;
 spodbujati zagon mikro in malih podjetij ter društev, ki bodo ob jezeru izvajale aktivnosti
treninga, učenja, teambuildinga, ipd.
Pod to postavko so v letu 2022 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.
Stanje projekta
Tekoče vzdrževanje izgrajenega objekta po pogodbi z javnim podjetjem.

14032012 – Izvedba kajak kanu steze na Soboškem jezeru
OB080-21-0023 - Izvedba kajak kanu steze na Soboškem jezeru
Namen in cilji projekta
Soboško jezero se razprostira na južnem delu mesta Murska Sobota in s svojo velikostjo ponuja
idealne pogoje za živahno dogajanje na jezeru. Poleg kopanja in plavanja, ustvarja jezero pogoje za
raznovrstne aktivnosti na vodi. Na jezeru najdemo posameznike ali člane športnih društev, ki
izkoristijo naravno danost jezera za veslanje, kajak, kanu, jadranje na deski, supanje, wind surfing,
kajtanje in/ali za ribolov. Ob vikendih in drugih priložnostih, ko vreme in razmere dopuščajo, je
živahno dogajanje na in ob jezeru z raznovrstno ponudbo športnih aktivnosti na vodi, med katera
spada tudi športna dejavnost kajak, kanu na mirnih vodah, kjer je zelo aktivno domače športno
društvo. Na Soboškem jezeru so se tudi v letu 2020 odvila različna tekmovanja na državni ravni med
drugimi je v avgustu 2020 potekalo Državno prvenstvo v kajaku in kanuju na mirnih vodah
(organizatorja sta bila Kajak Kanu klub Rotoatttivo iz Murske Sobote in Kajakaška zveza Slovenije).
Dejstvo je, da območje Soboškega jezera sodi med razvojno pomembna območja Mestne občine
Murska Sobota.
Namen projekta je izvedba kajak kanu steze na severnem delu Soboškega jezera in sicer se predvideva
izvedba označitve steze za kajak in kanu na mirnih vodah dolžine 1000 m in 90 m širine. Označbe
proge se bo izvedla z bojami, ki bodo pritrjene z vrvicami na jeklene vrvi, ki bodo fiksirane na brežino
in nekaj na dno soboškega jezera s pomočjo betonskih blokov. Tako bo lokacija proge vedno na
predvidenem mestu.
Steza bo označena z bojami, ki se jih montira na jekleno vrv, ki je 1,5 m pod gladino vode in tako ne
bo moteča za ostala plovila. Površina boje bo iz obstojnega (ne trdega) materiala, ob udarcu z veslom
ali čolnom ne bo povzročila škodo na opremi. Po potrebi se bodo vse proge - jeklene vrvi lahko
premaknile ali odstranile, nadgradnja projekta pa je potem ureditev avtomatske štartne linije. Ker
trenutno ni nobene proge za to disciplino v Sloveniji, bi s postavitvijo te proge zelo pozitivno vplivali
na razvoj tega športa, še posebej lokalno.
Cilji načrtovane investicije so predvsem:
 ureditev kajak kanu steze na Soboškem jezeru s pripadajočimi elementi (boje na vodi z
elementi pod vodo, ureditev avtomatske štartne linije itd.),
 zagotoviti osnovne pogoje za razvoj vodnih športov: kajak kanu na mirnih vodah,
 ureditev sodobne in varne vadbene površine za kajak in kanu za vse prebivalce mesta in regije,
 spodbujanje prebivalcev k športnemu udejstvovanju,
 možnost uporabe športne infrastrukture za namene športnega in siceršnjega turizma v mestu,
 možnost organizacije tekmovanj ter javnih prireditve na področju športa,
 zagotovitev kvalitetnih pogojev za izvajanje športne društvene dejavnosti,
 krepiti vlogo in pomen športnih društev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve,
Stran 373




aktivno slediti trendu razvoja na področju športne infrastrukture in siceršnje urbane urejenosti
okolja,
povečati dodano vrednost Soboškega jezera in revitalizirati degradirano območje.

Stanje projekta
Na tej postavki so v letu 2022 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 ter nato izvedba projekta.

14032013 - Ureditev območja Soboškega jezera – objekti za rekreacijo in šport
OB080-21-0030 - Ureditev območja Soboškega jezera – objekti za rekreacijo in šport
Namen in cilji projekta
Na območju Soboškega jezera se poleg raznovrstnih aktivnosti na vodi in že urejenimi športno
rekreacijskimi ureditvami ob jezeru, nudi možnost tudi drugim športnim in rekreacijskim programom.
Dodatni programi, kot so športne in rekreacijske dejavnosti na vodi in ob vodi dopolnjujejo športnorekreativni značaj celotnega območja. S predvidenimi novimi posegi se območje programsko in
funkcionalno dopolnjuje in navezuje na projekt Expano v neposredni bližini.
Cilj projekta je predvsem z novimi vsebinami povečati dodano vrednost območja Soboškega jezera in
narediti območje še privlačnejše za turizem in šport.
Za izvedbo projekta se bo izdelala najprej idejna zasnova in preverile možnosti umestitve novih vsebin
na to območje.
Stanje projekta
Sprejet je Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamenšnico ob Bakovski ulici v
Murski Soboti (Ur.l.RS, št. 67/2016).

14032014 - Ureditev postajališč za avtodome
OB080-21-0031 - Ureditev postajališč za avtodome

Namen in cilji projekta
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 bo poiskala najprimernejša lokacija,
kjer bi uredili postajališče za avtodome.
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 v letu 2022 predvideni stroški dokončanja projektne dokumentacije po sklenjeni
pogodbi, kot prenos sredstev iz leta 2021, arheološke raziskave in izvedba projekta.
V naslednjih letih pa je predvidena eventuelna nadgradnja sistema, z dodatnimi postajališči.
Stanje projekta
V izdelavi je projektna dokumentacija in pridobivanje ustreznih soglasij na projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Sklenjena je tudi pogodba za arheološke raziskave.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039003 Objekti za rekreacijo
16033002 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo
OB080-15-0131 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo
Namen in cilj projekta
Na tej postavki se planirajo sredstva 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.
V naslednjih letih se bo nadaljevala ureditev otroških igral tako v mestu, kakor tudi po krajevnih
skupnostih, vse s ciljem, da se uredijo našim najmlajšim ustrezne igralne površine in objekte, za igro
in druženje z vrstniki.
Stanje projekta
V izvedbi je ureditev otroških igrišč po sklenjeni pogodbi iz leta 2021. Za naslednjo fazo, ureditev
drugih načrtovanih igrišč, pa so pripravljeni predlogi postavitve novih igral oziroma zamenjave
dotrajanih igral.

16033003 - Drugi objekti za rekreacijo
OB080-15-0132 - Drugi objekti za rekreacijo
Namen in cilj projekta
V sklopu rekonstrukcij objektov za rekreacijo se predvidi zamenjava obstoječe dotrajane ograje na
južnem delu kopališča ter ostale nujnejše adaptacije za varno delovanje kopališča.
V naslednjih leti je predvideno investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.
Stanje projekta
Izvajajo se dela za zamenjavo ograje na južnem delu kopališča v Murski Soboti po sklenjeni pogodbi
iz leta 2021.

16033007 – Drsališče
OB080-19-0019 - Drsališče
Namen in cilj projekta
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.
Stanje projekta
Za sezono 2021/2022 je že bilo postavljeno drsališče, zato so v občinskem proračunu za leto 2022
predvideni stroški, ki zapadejo v tem letu.
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16033012 – Izgradnja kolesarskega poligona – PUMPTRACK
OB080-22-0004 – Izgradnja kolesarskega poligona - PUMPTRACK
Namen in cilji projekta
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.
Cilji načrtovane investicije so predvsem:
 zagotoviti osnovne pogoje za razvoj tovrstnih športov: rolkanje, kolesarjenje po poligonu
ipd.,
 ureditev sodobne infrastrukture za tovrstno športno rekreacijsko dejavnost,
 spodbujanje mladih k športnemu udejstvovanju in druženje vseh generacij,
 možnost uporabe športne infrastrukture za namen športnega turizma in vrhunskega športa,
 povečati dodano vrednost mestnemu prostoru oz. drugih športnih površin v mestu.
V letu 2022 so na tej postavki predvidena sredstva za izdelavo potrebne projektne dokumentacije,
izvedbo investicije in strokovnega nadzora nad investicijo ter potrebnih drugih stroškov.
V naslednjem letu pa je predvideno nadaljevanje projekta, vkolikor se bo pokazala potreba za
nadgradnjo športnega objekta.
Stanje projekta
V izvedbi je določitev najprimernejše lokacije postavitve kolesarskega poligona.

16033013 – Izgradnja skate parka
OB080-22-0005 – Izgradnja skate parka
Namen in cilji projekta
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. Cilji načrtovane investicije so predvsem:
 zagotoviti osnovne pogoje za razvoj tovrstnih športov: rolkanje, kotalkanje, kolesarjenje ipd.,
 ureditev sodobne infrastrukture za tovrstno športno rekreacijsko dejavnost,
 spodbujanje mladih k športnemu udejstvovanju in druženje vseh generacij,
 možnost uporabe športne infrastrukture za namen športnega turizma,
 povečati dodano vrednost mestnemu prostoru oz. drugih športnih površin v mestu.
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V letu 2022 so na tej postavki predvidena sredstva za izdelavo potrebne projektne dokumentacije,
izvedbo investicije in strokovnega nadzora nad investicijo ter potrebnih drugih stroškov.
V naslednjem letu pa je predvideno nadaljevanje projekta, vkolikor se bo pokazala potreba za
nadgradnjo športnega objekta.
Stanje projekta
V izvedbi je določitev najprimernejše lokacije postavitve skate parka.
16033015 - Fitnes naprave na prostem na Lendavski ulici v Murski Soboti – participativni
proračun
OB080-22-0024 Fitnes naprave na prostem – pp 2022
Namen in cilj projekta
V okviru participativnega proračuna se bodo po predlogu občana v letu 2022 postavile fitnes naprave
na prostem na Lendavski ulici in sicer v okolici blokov, s ciljem, da se zagotovijo dodatne rekreacijske
površine za naše občane.
Stanje projekta
V izvedbi je določitev najprimernejše lokacije postavitve fitnes naprav.

16039004 Praznično urejanje naselij
16034000 - Praznično urejanje mesta in naselij
OB080-15-0134 – Praznično urejanje mesta in naselij
Namen in cilj projekta
Namen in cilji projekta so ureditev praznične okrasitve v mestnem središču in dokup novih elementov
praznične okrasitve.
Sredstva v letu 2022 in naslednjih letih so predvidena za nakup novih elementov praznične okrasitve
ter za prevzem obveznosti oziroma izvedbo postopka za namestitev praznične okrasitve, za kar bodo
obveznosti zapadle v naslednjem letu.
Stanje projekta
Projekt bo zaradi svoje časovne narave izveden v zadnjem trimesečju leta. Iz leta v leto se praznična
okrasitev dopolnjuje oziroma skladno s potrebami spreminja način in prostor okraševanja.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
17021003 – Nadzidava splošnih ambulant ZD M. Sobota
OB080-22-0006 Nadzidava splošnih ambulant ZD M. Sobota
Namen in cilj projekta
Zaradi stalnega povečanja 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. Glavni cilj projekta je zagotovitev novih prostorov za
nemoteno delovanje zdravstvene dejavnosti in ustrezno obravnavo uporabnikov storitev.
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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.
Stanje projekta
Dokumentacijo za izvedbo projekta pripravlja ZD M. Sobota, v postopku je pridobitev gradbenega
dovoljenja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18021002 – Pomurski muzej - Delna sanacija gradu Murska Sobota z vgradnjo
panoramskega dvigala
OB080-22-0012 – Pomurski muzej - Delna sanacija gradu MS z vgradnjo dvigala
Namen in cilj projekta
Mestna občina Murska Sobota je v letu 2017 pridobila gradbeno dovoljenje za delno sanacijo gradu
Murska Sobota z vgradnjo panoramskega dvigala. Gradbeno dovoljenje obsega zunanje in notranje
ureditve na gradu in sicer:
- delna sanacija obsega ureditev sanitarij in garderobe, nivojske izravnave in sanacijo ometov arkad s
stebri v pritličju ter nivojske izravnave v 1. nadstropju in zamenjavo vseh oken na dvoriščnih fasadah
v 1. nadstropju;
- dozidava panoramskega dvigala.
Dela v okviru delne sanacije so v predhodnih letih bila že delno izvedena: sanitarije, garderobe,
nivojske izravnave.
V letu 2023 je predvideno nadaljevanje del. Projekt obsega izvedbo nadaljevanja zamenjave oken na
gradu Murska Sobota ter izvedbo sanacije ometov arkad s stebri v pritličju ter vgradnjo panoramskega
dvigala.
Dvigalo bo umeščeno ob glavnem vhodu in bo povezovalo 3 trakte gradu ter omogočilo starejšim,
invalidom, staršem z otroci, … dostop do prireditev v grajski dvorani, do razstavišča, do stalne
razstave muzeja, do razstavišča za občasne razstave in ostalih vsebin.
Načrtovana je prijava projekta za sofinanciranje na državna sredstva v okviru Načrta za okrevanje in
odpornost oziroma druge javne razpise, izvedba je namreč predvidena ob pridobitvi sofinancerskih
sredstev.
Namen projekta je večja energetska učinkovitost, varovanje kulturne dediščine in povečanje
dostopnosti javnih vsebin.
Stanje projekta
Projekt je pripravljen za izvedbo, vsa dokumentacija je pridobljena.

18029002 Premična kulturna dediščina
1802200 – Pomurski muzej
OB080-15-0137 - Pomurski muzej Murska Sobota
Namen in cilj projekta
Namen projekta je vlaganje v objekt kulturne dediščine. Objekt gradu je bil konec leta 2016 prenesen
v upravljanje Pomurskemu muzeju Murska Sobota zato se bodo investicije v letu 2022 izvajale preko
konta Investicijski transferi javnim zavodom.
V letu 2022 so predvidena skupna sredstva v višini 52.000,00 EUR in sicer:
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- 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.
V načrtu razvojnih programov so v naslednjih letih predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje
objekta in sicer izvedba drugih nujnih sanacijskih del za zavarovanje nadaljnjega propadanja objekta
ter povečanje energetske učinkovitosti.
Cilj projekta je zavarovanje kulturne dediščine ter povečanje dostopnosti za lokalno prebivalstvo ter
turiste.
Stanje projekta
Postopki za izvedbo investicij bodo izvedeni tekom leta. V naslednjih letih se bodo nadaljevala dela na
obnovi gradu.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18031000 - Sofinanciranje delovanja –PIŠK
OB080-15-0138 - PIŠK - investicijski transfer, knjige in drugo

Namen in cilj projekta
Sredstva v letu 2022 v vrednosti 44.693,00 EUR so predvidena za sofinanciranje nakupa knjižnega
gradiva za kar je MOMS podpisala izjavo o sofinanciranju pri kandidaturi PIŠK MS na poziv
Ministrstva za kulturo.
Sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva je predvideno tudi v naslednjih letih.
Stanje projekta
Projekt nakupa knjižnega gradiva bo šel v izvedbo po sprejetju odloka o proračunu za leto 2022 in
sklenitvi pogodbe o sofinanciranju z javnim zavodom.
OB080-20-0014 PIŠK-vzdrževanja in obnove
Na kontu investicijski nadzor so predvidena sredstva za poplačilo obveznosti iz leta 2021 za izvedbo
nadzora nad sanacijo fasade.

18031001 - Digitalizacija knjižničnega gradiva PIŠK Murska Sobota s specializiranimi
RFID rešitvami
OB080-22-0013 – Digitalizacija knjižničnega gradiva PIŠK MS
Namen in cilj projekta
Namen projekta je digitalizacija knjižničnega gradiva z radiofrekvenčno identifikacijo – kratica RFID.
RFID je tehnologija za prenos podatkov med bralnikom in elektronsko oznako v namen identifikacije.
Projekt digitalizacije knjižničnega gradiva Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota s
specializiranimi RFID rešitvami zajema:

Stran 379

-

oblepitev knjižnega in neknjižnega gradiva s posebnimi RFID nalepkami, ki omogočajo branje
podatkov na nalepki in ima tudi varovalno funkcijo, saj je integrirana zaščita proti kraji;
čitalce za konverzijo, izposojo in vračanje gradiva pri osebju knjižnice;
RFID zaščitne antene;
notranje knjigomate za izposojo in vračanje gradiva;
zunanje knjigomate za vračanje gradiva s sortirnim mehanizmom.

Projekt omogoča:
- hitro in enostavno izposojo in vračanja knjižničnega gradiva;
- varno brezstično izposojo / vračilo gradiva;
- povečanje zadovoljstva obiskovalcev in izboljšanje uporabniške izkušnje obiskovalcev;
- učinkovit nadzor in zmanjšanje kraj knjižničnega gradiva;
- hitre in natančne inventure;
- optimiziranje procesa dela in posledično razbremenjevanje knjžničnega osebja ter njihova
usmeritev v projektno delo;
- samostojno izposojo knjižničnega gradiva;
- 24/7 samostojno vračanje / izposojo knižničnega gradiva.
Načrtovana je prijava projekta za sofinanciranje na državna sredstva v okviru Načrta za okrevanje in
odpornost oziroma druge javne razpise, izvedba je namreč predvidena ob pridobitvi sofinancerskih
sredstev.
Stanje projekta
Za izvedbo projekta je bila izdelana projektna naloga s popisom posameznih faz in finančnim
ovrednotenjem posameznih sestavnih delov. Izvedba je predvidena v letu 2023.

18039002 Umetniški programi
18032000 - Zavod za kulturo, turizem in šport
OB080-15-0139 - Zavod za kulturo, turizem in šport
Namen in cilj projekta
Na kontu investicijski transferji javnim zavodom v skupni vrednosti 19.200,00 EUR so sredstva
predvidena za nakup oz. sofinanciranje:
- 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.

Stanje projekta
Projekt bo izveden po sprejetju odloka o proračunu za leto 2022 in sklenitvi pogodbe o sofinanciranju
z ZKTŠ MS.

18032001 - Oprema za izvajanje kulturnih programov v GP in GD
OB080-22-0014 – Oprema za izvajanje kulturnih programov v GP in GD
Namen in cilj projekta
Namen projekta je nabava manjkajoče opreme za izvedbo kulturnih programov v dvorani Gledališča
Park in grajski dvorani. Oprema v Gledališču Park je po 11. letih uporabe dotrajana in delno že
neuporabna, zato jo je potrebno zamenjati, prav tako pa tudi nadgraditi. Lučna in audio oprema v
grajski dvorani je zastarela in več ne ustreza tehničnim in varnostnim standardom, zato je nujna nova
nabava.
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Projekt Oprema za izvajanje kulturnih programov v Gledališču Park in grajski dvorani zajema:
- obnovo opreme v grajski dvorani;
- obnovo dotrajane in nakup dodatne opreme za Gledališče Park;
- nakup dveh Tv ekranov za napoved dogodkov v Gledališču Park;
- nakup praktikablov za pevske zbore za Gledališče Park in grajsko dvorano ter
- nakup druge opreme za kakovostno izvajanje kulturnih programov v obeh dvoranah.
Načrtovana je prijava projekta za sofinanciranje na državna sredstva v okviru Načrta za okrevanje in
odpornost oziroma druge javne razpise, izvedba je namreč predvidena ob pridobitvi sofinancerskih
sredstev.
Stanje projekta
Za izvedbo projekta je izvajalec kulturnih programov v obeh dvoranah –Zavod za kulturo, turizem in
šport Murska Sobota izdelal popis potrebne opreme in finančno ovrednotil posamezne sestavne dele.
Izvedba je predvidena v letu 2023.

18039005 Drugi programi v kulturi
18035002 - Ostali programi v kulturi
OB080-15-0142 – Ostali programi v kulturi
Namen in cilj projekta
Predvidena so sredstva za sofinanciranje investicij v opremo za potrebe neprofitnih organizacij na
področju kulture, ki bodo razdeljena na podlagi javnih razpisov v posameznih letih.
Stanje projekta
Po sprejetju odloka o proračunu za leto 2022 bo izveden javni razpis.

18035006 - Galerija Murska Sobota
OB080-15-0145 - Galerija Murska Sobota
Namen in cilj projekta
Namen investicijsko vzdrževalnih del na in ob objektu Galerije M. Sobota je ohraniti objekt kulturne
ustanove v dobrem vzdrževanem stanju in tudi zunanjem izgledu. 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.
Cilj projekta ureditve okolice je:
- sanirati dotrajano asfaltno površino,
- preprečiti poškodbe obiskovalcev Galerije in mimoidočih,
- izboljšati izgled mestnega središča in kulturne ustanove ter
- narediti mestno središče privlačno tudi za turiste.
Sredstva na kontu Investicijski transferi javnim zavodom so namenjena investicijskemu vzdrževanju
ter izvedbi nujnih investicij, med katerim je načrtovana tudi zamenjava velikega stenskega okna –
pisarne ob vhodu v galerijo.
Tudi v naslednjih letih bo potrebno vlagati določena sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta in
posodobiti objekt v skladu z novejšimi standardi.
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Stanje projekta
Sanacija okolice je zaključena, predvideno je poplačilo obveznosti po sklenjeni pogodbi.

18035012–Kipi in spominske plošče
OB080-18-0003 – Kipi in spominske plošče
Stanje projekta
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.
Stanje projekta
Po sprejetju odloka o proračunu za leto 2022 bo izveden javni razpis.

18059001 Programi športa
18051000 - Stadion Fazanarija
OB080-16-0005 – Stadion Fazanarija
Namen in cilj projekta
Načrtovana so sredstva za investicijsko vzdrževanje stadiona na področju urejanja potrebne
infrastrukture z namenom, da se z letnimi vlaganji v investicijsko vzdrževanje stadiona ohranja
vrednost objekta.
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.
Tudi v naslednjih letih se bodo nadaljevala dela na posodobitvi stadiona.
Stanje projekta
V letu 2022 je planirano dokončanje izdelave projektne dokumentacije za ureditev parkirišča pred
vhodom v objekt stadiona po sklenjeni pogodbi – kot prenos sredstev iz leta 2021.

18051006 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
OB080-16-0022 – Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
Namen in cilj projekta
Na kontu novogradnje in investicijski nadzor je v letu 2022 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.
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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.
Namen projekta je tudi, da se v naslednjih letih urejajo rekreacijske in športne površine tudi po ostalih
Krajevnih skupnostih.
Osnovni cilj projekta je urediti rekreacijsko športno infrastrukturo tudi v Krajevnih skupnostih kot
dodano vrednost naselij, spodbujati športne in rekreacijske dejavnosti prebivalcev in s tem prispevati k
zdravemu načinu življenja vseh prebivalcev občine.
Stanje projekta
Izvajajo se dela na objektu športnega centra v Satahovcih po sklenjeni pogodbi iz leta 2021 in izdelava
projektno tehnične dokumentacije za izgradnjo športnega igrišča z umetno travo s pripadajočo
infrastrukturo v Černelavcih prav tako po sklenjeni pogodbi iz leta 2021.

18051016 - Športno rekreacijski center Polana
OB080-15-0151- Športno rekreacijski center Polana
Namen in cilj projekta
Namen projekta je sofinanciranje ograje okrog ŠRC Polana.
Stanje projekta
Izvajajo se dela po sklenjeni pogodbi za ureditev ograje okrog ŠRC Polana iz leta 2021.

18051017 - TVD Partizan
OBO80-16-0023 TVD Partizan
Namen in cilj projekta
Stavba TVD Partizan je potrebna temeljite prenove, nujno je potrebna obnova fasade in notranjih
prostorov, poleg tega je energetsko potratna z dotrajano kritino, stavbno pohištvo je dotrajano, prav
tako notranje in zunanje instalacije, stavba nima zagotavljanje nemotene dostopnosti invalidnim
osebam, starejšim in gibalno oviranim osebam.
Namen prenove stavbe je ustvariti pogoje, da se bo v prostorih nekdanjega Sokolskega doma naprej
razvijala športna dejavnost kot je športna gimnastika, karate, športna rekreacija, strelstvo, mali
nogomet, ritmična gimnastika in drugi športi in, da bomo lahko še naprej nudili prostore za razna
društva, Športno zvezo, saj je večina športnih društev v Mestni občini Murska Sobota registriranih
ravno na tem naslovu.
Poglavitni cilj je obnoviti stavbo, izboljšati toplotno izolacijo stavbe in s tem izboljšati energetsko
lastnost stavbe, optimizirati stroške vzdrževanja stavbe in s tem povezanih prihrankov energije ter
zadostiti predpisom, ki veljajo na tem področju.
Celovita prenova stavbe je del celotne operacije Energetske prenove javnih stavb v lasti MOMS, zato
so na tej postavki predvidena dela samo za nujna investicijsko vzdrževalna dela in sicer je predvidena
delna sanacija strehe, ki zateka in ureditev prezračevanja v telovadnici objekta.
Stanje projekta
Pridobljen je predračun za sanacijo dela strehe, ki zateka.
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18051022 – Športno rekreacijski center Fazanerija
OB080-21-0014- Športno rekreacijski center Fazanerija
Namen in cilji projekta
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 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.
V naslednjih letih pa bi se izvajala dela v skladu z nameni in cilji projekta.
Stanje projekta
Mestna občina Murska Sobota je v letu 2020 na poziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
Direktorata za šport, posredovala predlog za uvrstitev na seznam pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji COVID-19, projekt v Murski Soboti:
» Športno rekreacijski center Fazanerija«, z ocenjeno vrednostjo 26.000.000,00 EUR in z možnostjo
začetka izvedbe v l. 2022.
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Navedena investicija je bila uvrščena na seznam pomembnih investicij s prvo dopolnitvijo, v okviru
sprejetega Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji COVID-19 (Ur. l. RS, št. 80/20)- IZOOPIZG, pod zaporedno številko 256.
V teku je sprememba Občinskega podrobnega prostorskega akta za območje Fazanerije.

18051024 - Prenova stavbe TVD Partizan - zamenjava stavbnega pohištva
NRP OB080-22-0007 Prenova stavbe TVD Partizan – z.s.p.
Namen in cilji projekta:
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.
Stanje projekta
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
OB080-15-0152- Mladinski informativni in kulturni klub
V letu 2022 je planiran investicijski transfer za prireditveni oder v prostorih Mladinsko informativnega
in kulturnega kluba.

18052003 - Otroški počitniški dom Murska Sobota – Baška
OB080-17-0024 - Otroški počitniški dom MS – Baška
Namen in cilj projekta
Mestna občina Murska Sobota je lastnica Otroškega počitniškega doma M. Sobota, v Baški oz.
Dječjega odmarališta M. Sobota, na otoku Krku. Počitniški dom je bil zgrajen leta 1905, najprej kot
hotel Grandić, pozneje med drugo svetovno vojno pa je bil porušen in leta 1954 odkupljen kot
ruševina s strani občinskega ljudskega odbora M. Sobota. Obnovljen je bil leta 1958 ter dan v namen
zdravstvenega letovišča. Od leta 2003 ga upravlja javni zavod Otroški počitniški dom M. Sobota,
ustanovljen s strani MOMS. Društvo prijateljev mladine Murska Sobota v njem v poletnih mesecih
organizira zdravstvene in druge oblike letovanja otrok iz celotnega Pomurja. Dom v Baški je precej
dotrajan, v letu 2020 je bila obnovljena le strešna kritina.
V naslednji letih je predvidena obnova celotne stavbe doma, s tem bi se ustvarili pogoji za kvalitetno
bivanje otrok.
Cilji projekta so zagotoviti pogoje za kvalitetno in varno zdravstveno letovanje otrok ter kvalitetno
izvedbo šole v naravi, tako za otroke iz mestne občine, kakor tudi za otroke in ostale uporabnike iz
celotne pomurske regije.
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19 IZOBRAŽEVANJE
19029001 Vrtci
19021002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev
OB080-15-0153 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev
Namen in cilj projekta
Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske
vzgoje, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za
kvalitetno življenje otrok.
Stanje projekta
Sredstva navedena v proračunu so namenjena za 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 ter nakup igral in klimatskih naprav. V letih
2022, 2023 in 2024 so predvidena sredstva za ureditev igrišča v enotah Miška, Veveričke, Ringa Raja
in Krtek.

19039001 Osnovno šolstvo
190310000 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ I
OB080-17-0025 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ I
Namen in cilj projekta
Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske
dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za
kvalitetno življenje otrok.
Stanje projekta
V letu 2022 so investicijska sredstva namenjena za klimatizacijo vzhodnega dela stavbe. V letu 2023
so sredstva namenjena za obnovo strehe nad računalniško učilnico ter obnovo strehe nad malo
telovadnico. V letu 2024 je predvidena zaščita parketa v telovadnici.

190310001 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ II
OB080-17-0026 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ II
Namen in cilj projekta
Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske
dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za
kvalitetno življenje otrok.
Stanje projekta
V letu 2022 so investicijska sredstva namenjena za nakup igral. V naslednjih letih so sredstva
predvidena za opremo za novo učilnico, ureditev rokometnega igrišča ter za obnovo fasade na
podružnični šoli Krog.
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190310002 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ III
OB080-17-0027 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ III
Namen in cilj projekta
Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske
dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za
kvalitetno življenje otrok.
Stanje projekta
V letu 2022 so investicijska sredstva predvidena za sanacijo podlag v učilnicah - I. faza. V naslednjih
letih so sredstva namenjena za nakup kuhinjske opreme ter menjave strojnih inštalacij.

190310003 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ IV
OB080-17-0028 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ IV
Namen in cilj projekta
Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske
dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za
kvalitetno življenje otrok.
Stanje projekta
V letu 2022 so investicijska sredstva namenjena za prenovo sanitarij II. faza. V naslednjih letih pa za
sanacijo prostora za individualne obravnave ter sanacijo učilnic.

190310004 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ Bakovci
OB080-17-0029 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ Bakovci
Namen in cilj projekta
Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske
dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za
kvalitetno življenje otrok.
Stanje projekta
V letu 2022 so investicijska sredstva namenjena za adaptacijo učilnic. V naslednjih letih je predvidena
zamenjava opreme v kuhinji.

19031006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol
OB080-15-0155 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ
Namen in cilj projekta
Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske
dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za
kvalitetno življenje otrok.
Stanje projekta
Postavka je namenjena za vzdrževalna dela, ki so nujno potrebna za nemoteno delovanje pouka ter
varnost učencev. Planirana sredstva so namenjena 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.

Stran 387

19031009 - Interventna investicijsko vzdrževalna dela OŠ
OB080-15-0156 - Interventna investicijsko vzdrževalna dela OŠ
Namen in cilj projekta
Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske
dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih pogojev za
kvalitetno življenje otrok
Stanje projekta
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.

19031015 - Dograditev učilnic OŠ IV
OB080-16-0028 - Dograditev učilnic OŠ IV
Namen in cilj projekta
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.
Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.
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19031018 – Ureditev parkirišča pri OŠ III in OŠ IV
OB080-22-0008- Ureditev parkirišča pri OŠ III in OŠ IV
Namen in cilj projekta
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.
Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija za izvedbo projekta.

19039002 Glasbeno šolstvo
19032000 - Glasbeno šolstvo
OB080-13-0033 - Glasbena šola Murska Sobota
Namen in cilj projekta
Cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolske
glasbene dejavnosti, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, ter zagotavljanje drugih
pogojev za kvalitetno življenje otrok.
Stanje projekta
Investicijska sredstva so predvidena za nujna sanacijska dela na objektu Glasbene šole v letih 2022 –
2024, kot so zamakanje oken, sanacija akustike v dvorani, zamenjava vrat v učilnicah, sanacija talnih
oblog.

19032002 – Nadzidava glasbene šole Murska Sobota
OB080-20-0019 - Nadzidava glasbene šole Murska Sobota
Namen in cilj projekta
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.
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
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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 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.
Sredstva v letu 2022 so predvidena za začetek gradnje 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. Vkolikor bomo uspešni, se planira pridobitev sredstev s strani države, kar je planirano v
dveh letih.
V naslednjem letu je predvideno nadaljevanje izgradnje objekta.
Stanje projekta
V letu 2018 je bila izdelana projektno tehnična dokumentacija za izgradnjo nadzidave Glasbene šole in
v letu 2019 pridobljeno gradbeno dovoljenje.

19059001 Izobraževanje odraslih
19051001 - RIS Dvorec Rakičan
OB080-15-0185 - RIS Dvorec Rakičan
Namen in cilj projekta
Na kontu investicijski transferji so predvidena sredstva za obnovo fasade na severnem in vzhodnem
delu dvorca za katero je RIS Dvorec Rakičan prejel tudi evropska sredstva iz programa LAS. Nujna je
tudi hidroizolacija grajske dvorane.
V naslednjih letih so sredstva predvidena za razna investicijska vzdrževanja v gradu Rakičan in
predavalnicah.

19051002 – Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA
Development
OB080-21-0016 Danube REgion for improved
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.
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19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu
19061000 – Regresiranje prevozov otrok v šolo
OB080-18-0007 - Regresiranje prevozov otrok v šolo
Namen in cilj projekta
Sredstva se planirajo zaradi možnosti večletnega javnega razpisa in pridobitve ugodnejših ponudb
izvajalcev del.

20 SOCIALNO VARSTVO
20049003 Socialno varstvo starih
20043005 – Ureditev območja doma za starejše in varovanih stanovanj v Murski Soboti
OB080-21-0017 - Ureditev območja doma za starejše v MS
Namen in cilji projekta
Po idejni zasnovi je predvidena širitev doma za starejše ob Gregorčičevi ul. v M. Soboti, z ureditvijo
dnevnega centra kot nadaljevanje že izgrajenega doma za starejše, izgradnja več manjših enot za
demenco, izgradnja objekta z varovanimi stanovanji, ureditev okolice z manjšim parkom in ureditev
dostopnih poti in parkirišč.
Cilji, ki jih bomo dosegli so:
1. Cilj 1: Razširitev doma za starejše. V objektu se predvidi največ do 48 postelj z dvema
gospodinjskima skupnostma po 24 oseb, večnamensko dvorano, dnevni center za 15 oseb, sobe
za institucionalno varstvo in navezava na obstoječi objekt.
2. Cilj 2: Enote za demenco: 24-36 postelj z gospodinjskimi skupnostmi po 12 oseb, sobe za
institucionalno varstvo in drugi spremljevalni prostori.
3. Cilj3: Izgradnja objekta z varovanimi stanovanji do 30 stanovanj s povezavo na obstoječi
objekt.
Ciljne skupine so starejši ljudje vključeni v Dom za starejše Rakičan z enoto v M. Soboti in stanovalci
varovanih stanovanj Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Z novimi
kapacitetami bi zadostili vedno večjim potrebam po oskrbi v domovih za starejše, predvsem ustanoviti
enoto za demenco in zagotoviti zadostne kapacitete varovanih stanovanj.
Stanje projekta
V letu 2020 je bila izdelana idejna zasnova. V naslednjih letih pa je predvidena izvedba projekta.

20049002 Socialno varstvo invalidov
20042004 – Društvo paraplegikov
OB080-22-0009 – Društvo paraplegikov
Sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila
Namen in cilj projekta
Društvo paraplegikov Pomurja in Prlekije za prevoze svojih članov, med katerimi so tudi naši občani,
potrebuje novo prilagojeno kombinirano vozilo. Dosedanje vozilo društva je dotrajano, s pogostimi
okvarami, kar povzroča velike stroške popravila in servisiranja. Znesek je določen po razdelilniku
sofinanciranja pomurskih občin glede na število prebivalcev. Cilj društva je povečati socialno
vključenost in izboljšati kvaliteto življenja članstva ter omogočati enake možnosti za vse.
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Stanje projekta
Društvo paraplegikov Pomurja in Prlekije bo projekt izvedlo po pridobitvi vseh sofinancerskih
sredstev.

20042005 – Medobčinsko društvo invalidov
OB080-22-0010 – Medobčinsko društvo invalidov
Ureditev invalidom prilagojenega fitnesa na prostem
Namen in cilj projekta
Na pobudo Mestne četrti Park so vključena sredstva za ureditev invalidom prilagojenega fitnesa na
prostem. Navedeno bo omogočalo vadbo tudi invalidom na vozičkih. Cilj projekta je omogočiti
možnost rekreacije in vadbe na prostem invalidnim osebam.
Stanje projekta
Lokacija in izvedba projekta bo po sprejetju proračuna usklajena z Medobčinskim društvom invalidov.
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4007 – Oddelek za okolje in prostor
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
08029001 Prometna varnost
08021000 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
OB080-17-0063 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Namen in cilj projekta
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.
V nadaljnjih letih 2023, 2024 in 2025 se planirajo sredstva za ustrezno delovanje SPVCP in izvedbo
ukrepov.
Stanje projekta
Na podlagi sklepov SPVCP se izvajajo ukrepi za boljšo prometno varnost in ozaveščanje.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12061004 - Lokalni energetski koncept
OB080-18-0006 Lokalni energetski koncept
Namen in cilj projekta
Občina ima izdelan in sprejet Lokalni energetski koncept Mestne občine Murska Sobota – LEK.
Sprejet je bil v začetku leta 2020 in je pripravljen v skladu z 29. členom Energetskega zakona,
Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta ter tudi z Energetskim
konceptom Slovenije in Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom. Eden od pomembnejših in
obveznih poglavij LEK-a je Akcijski načrt. Z njim so določene dejavnosti občine, katere so namenjene
izvedbi LEK-a in sicer s časovnim in finančnim načrtom. Tako se v proračun občine na različnih
proračunskih postavkah vključujejo posamezni ukrepi in obveznosti skozi daljše časovno obdobje, ter
možnosti financiranja ukrepov iz drugih finančnih virov.
V minulem letu so bila sredstva namenjena za izvajanje energetskega upravljanja javnih stavb v
občinski lasti. Vzpostavil se je digitalni modul Energetsko podnebni atlas Mestne občine Murska
Sobota, katerega se uporablja in nadgrajuje preko internetnih strani. Portal služi ažurnemu vnašanju
podatkov s področja energetike preko katerega se pripravljajo letna poročila in drugi načrti. Le te je
pripravljal energetski upravljavec oz. menedžer, kot zunanji strokovni izvajalec. V letu 2022 se
predvideva, da občina sama zagotovi podatke in jih posreduje ministrstvu. Zaradi tega sredstev nismo
planirali.
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Predvideni pa so stroški v letih 2023, 204 in 2025 za izvajanje aktivnosti po Akcijskem načrtu iz LEKa ter izobraževanja in ozaveščanje na področju obnovljivih virov energije - OVE in učinkovite rabe
energije –URE.
Stanje projekta
Na podlagi izdelanega LEK-a se bodo izvajali predpisani ukrepi, energetske sanacije, ki so planirani
na drugih proračunskih postavkah.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13022019 - Kolesarska povezava Bakovci – Dokležovje
OB080-19-0025 Kolesarska povezava Bakovci – Dokležovje.
Namen in cilj projekta
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.
Investicija je finančno dokaj visoko ocenjena, zato je izvedba same investicije razporejena v več letih.
Investicija predstavlja tudi potencialni projekt za kandidaturo na razpise za ukrepe iz področja
kolesarstva in mobilnosti.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija za projekt je v izdelavi. Po pridobitvi projektne dokumentacije sledi
pridobivanje soglasij in dovoljenj za gradnjo (most čez razbremenilni kanal) ter pridobivanje zemljišč.
V letih 2023, 2024 in 2025 sledi sama izvedba, v kolikor bodo razpisani ustrezni mehanizmi za
pridobitev sofinancerskih sredstev iz področja mobilnosti.

13022023 – Kolesarska veriga na podeželju Las Goričko 2020
OB080-21-0018 Kolesarska veriga na podeželju Las Goričko 2020.
Namen in cilj projekta
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 2022 se
mora izvesti še promocija in obveščanje o projektu Kolesarska veriga na podeželju v sistemu Soboški
biciklin.
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Stanje projekta
Pridobljena je odločba s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja o
odobritvi projekta. V letu 2021 je bil projekt večji del realiziran, v letu 2022 se izvede še promocija in
obveščanje o projektu Kolesarska veriga na podeželju v sistemu Soboški biciklin.

13022024 – ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia
OB080-21-0019 ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia
Namen in cilj projekta
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.
Projekt bo trajal do leta 2024, zato so v letih 2023 in 2024 v NRP planirana sredstva občine in drugih
virov.
Stanje projekta
Sklenjena je konzorcijska pogodba z vodilnim partnerjem Mestna občina Novo mesto in ostalimi
desetimi partnerji. V teku so aktivnosti pridobivanja projektnih dokumentacij.

13022025 – Ureditev Gajeve ulice v Černelavcih
OB080-15-0080 Ureditev Gajeve ulice v Černelavcih - to je novo - se je iz OGD preselilo v OOP
Namen in cilj projekta
Namen projekta je zagotovitev varne in ustrezne prometne povezave stanovalcev Gajeve in Kranjčeve
ulice z mestnim središčem preko državne ceste M. Sobota – Gederovci ali preko lokalne ceste
Černelavci – Gaj in Gaj – M. Sobot , kot tudi ureditev najkrajše povezave krajanov naselja Pušča s
trgovskim centrom Maximus. Urejena prometna povezava bo namenjena motornemu prometu, še
zlasti pa prometu kolesarjev in pešce, ki so na tej cesti dokaj številni (Maximus – Pušča).
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.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija za projekt se bo izdelala v letu 2022. Po pridobitvi projektne dokumentacije
sledi v letih 2023, 2024 in 2025 odkupovanje zemljišč in nato sama izvedba rekonstrukcije, v kolikor
bodo razpisani ustrezni mehanizmi za pridobitev sofinancerskih sredstev iz področja mobilnosti.
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13029003 Urejanje cestnega prometa
13023000 - Oglaševalni in usmerjevalni sistem
OB080-20-0008 Oglaševalni in usmerjevalni sistem
Namen in cilj projekta
Zaradi spremenjenega pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na cestah obstoječ elaborat za
postavitev turistično obvestilne signalizacije ni usklajen skladno z 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.
Stanje projekta
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 zato 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.

13023001 - Urejanje prometnega režima
OB080-16-0026 Urejanje prometnega režima
Namen in cilj projekta
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…).
Stanje projekta
Na podlagi izdelanih projektnih dokumentacij se bodo izvajali posegi – prometne ureditve na
državnih in občinskih cestah. Pri državnih cestah občina sodeluje z Direkcijo RS za infrastrukturo s
katero ima sklenjene tudi sofinancerske sporazume.
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13023002 - Mestni avtobus
OB080-15-0085 Mestni avtobus
Namen in cilj projekta
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.
V letu 2023, 2024,2025 so planirana sredstva za nadaljnje izvajanje mestnega avtobusnega prometa.
Stanje projekta
Z izvajalcem je sklenjena pogodba za izvajanje mestnega prevoza potnikov . Prevozi se izvajajo.

13023004 - Odprava arhitektonskih ovir za invalide
OB080-15-0086 Odprava arhitektonskih ovir za invalide
Namen in cilj projekta
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.
V preteklih letih je bilo izvedenih že več tovrstnih ukrepov. Tako je predvideno tudi v nadaljnjih letih
2023, 2024 in 2025.
Stanje projekta
Evidentirane so posamezne lokacije na katerih se bo izvedla rekonstrukcija ovir na javnih površinah.

13023010 - Projekt SMACKER Interreg CENTRAL EUROPE
OB080-19-0026 Projekt SMACKER Interreg CENTRAL EUROPE.
Namen in cilj projekta
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.
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Predvidena je pridobitev 85 % sofinancerskih sredstev. Projekt se je že izvajal v letu 2020 in v letu
2021. Zaključil se bo v letu 2022. V letih 2023, 2024 in 2025 so načrtovani samo še manjši splošni
stroški za upravljanje s spletno aplikacijo in prevoz potnikov.
Stanje projekta
Projekt se izvaja v skladu s prijavo na SMACKER Interreg CENTRAL EUROPE.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
13026001 – Vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota
OB080-19-0001 Vzhodna obvozna cesta mesta Murska Sobota
Namen in cilj projekta
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 letu 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 € in se razporedi sorazmerno v letih 2023, 2024, 2025.
Stanje projekta
V pripravi je projekt dovoznih cest k obvoznici. Direkcija RS za infrastruktura ima pripravljeno
projektno tehnično dokumentacijo za katero se sedaj ponovno pridobivajo mnenja soglasodajalcev,
izvedene so parcelacije in odkupi potrebnih zemljišč na trasi vzhodne obvozne ceste mesta Murska
Sobota. V pripravi je načrtovanje projektne dokumentacije protipoplavnega ukrepa – Sebeborski
zadrževalnik.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029003 Izboljšanje stanja okolja
15023000 - Občinski program izboljšanja stanja okolja
OB080-17-0066 Občinski program izboljšanja stanja okolja
Namen in cilj projekta
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 – ZPNačrtA, 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.
Stanje projekta
Aktivnosti za ozaveščanje o pomembnosti zdravega okolja potekajo. V letu 2022 se bo izvedlo javno
naročilo za izvajalca Programa varstva okolja.
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15023002 - Spodbujanje kolesarjenja po mestu
OB080-20-0017 Spodbujanje kolesarjenja po mestu
Namen in cilj projekta
Sredstva so namenjena za delovanje sistema Soboški biciklin za izposojo navadnih in električnih koles
na večih 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 strani: https://www.soboskibiciklin.si/. Na obstoječih postajah so predvidene tudi
posodobitve, ter nadgradnje.
Stanje projekta
Sistem »Soboški biciklin« se izvaja in nadgrajuje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16021001 - Stroški prostorske informacijske baze
OB080-15-0104 Stroški prostorske informacijske baze
Namen in cilj projekta
Prostorska zakonodaja in podzakonski akti nalagajo lokalnim skupnostim, da izdelajo in vodijo
podatke in evidence prostorske informacijske baze. Za ta namen je potrebno zagotoviti sredstva za
izdelavo programov, ki povezujejo atributne dele katastra in digitalne katastrske podlage. Za delovanje
geoinformacijskega sistema - GIS je sklenjena večletna pogodba za najem 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).
V letih 20223, 2024 in 2025 so sredstva planirana za nadaljnje delovanje GIS sistema z vsemi
potrebnimi dodatnimi nadgradnjami.
Stanje projekta
Z izvajalcem so sklenjene večletne pogodbe o najemu in ažuriranj podatkov. Portal:
https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=murskasobota , deluje nemoteno, podatki so dostopni
javni upravi in vsem ki jih prostorski podatki zanimajo.
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16029003 Prostorsko načrtovanje
16023000 - Prostorsko načrtovanje
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
Namen in cilj projekta
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.
V letih 2022, 2023, 2024 in 2025 so sredstva planirana za nove prostorske akte in poplačilo zapadlih
obveznosti za izvedbo aktov, ki se izvajajo daljše časovno obdobje.
Stanje projekta
Prostorski akti se izvajajo daljše časovno obdobje. Nekateri postopki so v teku, nekaj postopkov se bo
pričelo v letu 2022.

16023001 - Prostorske strokovne podlage
OB080-15-0107 Prostorske strokovne podlage
Namen in cilj projekta
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.
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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.
V letih 2022, 2023, 2024 in 2025 so sredstva planirana za dokončanje prostorskih strokovnih podlag,
ki so v izdelavi in za nove prostorske strokovne podlage.
Stanje projekta
Izdelujeta se dve strokovni podlagi, ki se zaključita v letu 2022. Na podlagi javnih naročil in v kolikor
bodo podane zahteve nosilcev urejanja prostora v postopkih OPPN se bodo strokovne podlage
pripravile v letu 2022.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16061001 – Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno
infrastrukturo
OB080-15-0105 Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč
Namen in cilj projekta
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 program 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).
V letih 2022, 2023, 2024 in 2025 so sredstva planirana za dokončanje gradiv za programe opremljanja
ter izdelavo novih programov opremljanja za območja kjer so v izdelavi novi Občinski podrobni
prostorski načrti – OPPN-ji oz. so le ti že sprejeti.
Stanje projekta
Izdelani so izvedbeni prostorski akti – OPPN-ji. Za območja, ki jih ti akti obravnavajo je potrebno
naročiti programe opremljanja, nekateri od teh so že v izdelavi in se bodo zaključili v letu 2022.

16061000 - Urejanje zemljišč s komunalno infrastrukturo
OB080-22-0011 Urejanje zemljišč s komunalno infrastrukturo
Namen in cilj projekta
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.
Dela se izvajajo sproti kot se nakaže potreba.
Stanje projekta
Dela se izvajajo sproti, kot se pokaže potreba.
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9000 - MČ Center
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0006029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2022 so planirana sredstva v višini 1.350,00 EUR za nakup opreme

9005 - KS Bakovci
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2022 so planirana sredstva za nakup opreme v višini 1.500,00 EUR.

9006 - KS Černelavci
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0604039006 - Vaški dom Černelavci
Za nakup opreme je v letu 2022 planirano 1.000 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0606029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2022 so planirana sredstva v višini 500 EUR za nakup opreme.
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9007 - KS Krog
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
0706029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2022 je planiran nakup druge opreme v višini 500,00 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0716039003 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
V letu 2022 je planirana nabava opreme v višini 2.000,00 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18059001 Programi športa
0718059000 - Dejavnost na področju športa
V letu 2022 je planiran nakup druge opreme v višini 4.000,00 EUR.

9008 - KS Kupšinci
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0804039008 - Vaški dom Kupšinci
V letu 2022 je planirani nakup druge opreme v višini 1.800,00 EUR.

9009 - KS Markišavci
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0904039008 - Vaški dom Markišavci
V letu 2022 planiramo sredstva v višini 4.000 EUR za ureditev vaško gasilskega doma.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
0916039003 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
V letu 2022 je predvidena sanacija križa, zamenjava ograje v višini 8.644,00 EUR.
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9010 - KS Nemčavci
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0804039010 – Vaški dom Nemčavci
V letu 2022 je planirano investicijsko vzdrževanje v višini 1.000,00 EUR.

06029001 Delovanje ožjih delov občin
1006029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2022 je planiran nakup druge opreme v višini 1.200,00 EUR in investicijski transfer v višini
5.000 EUR za delno sofinanciranje nabave novega gasilskega vozila za PGD Nemčavci.

9011 - KS Polana
.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
06029001 Delovanje ožjih delov občin
1106029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2022 je planirano investicijsko vzdrževanje v višini 4.000,00 EUR.
Planirana je tudi nabava opreme v skupni višini 4.000,00 EUR.

18059001 Programi športa
1118059000 - Dejavnost na področju športa
Sredstva v letu 2022 so namenjena za investicijsko vzdrževanje v višini 10.679,00 EUR.

9013 - KS Rakičan
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
1306029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2022 je planirano investicijsko vzdrževanje vaško gasilskega doma v višini 6.206,00 EUR.

06029001 Delovanje ožjih delov občin
1306029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
Planirana je nabava opreme v skupni višini 1.500,00 EUR.

9014 - KS Veščica
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
1406029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2022 je planiran nakup opreme v višini 6.350,00 EUR.
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9015 - KS Satahovci
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
1506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti
V letu 2022 je planiran nakup opreme v višini 1.039,00 EUR.
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