POSLOVNO POROČILO
MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2014
1. UVOD
Po zaključku proračunskega leta, ki je enako koledarskemu, so občine dolžne pripraviti
zaključne račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove
priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ.
Zaključni račun proračuna občine je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani
prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo proračunsko leto.
Zakona o javnih financah predpisuje vsebino in roke za pripravo zaključnega računa, Zakona o
računovodstvu ter Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna, pa nalagata poslovno poročilo kot del zaključnega računa.
2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO
PODROČJE MESTNE OBČINE
Na osnovi Zakona o lokalni samoupravi ter Statuta mestne občine Murska Sobota opravlja
mestna občina samostojno lokalne zadeve javnega prava, zlasti pa:
- Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena.
- Načrtuje prostorski razvoj in v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v
prostor in graditve objektov.
- Upravlja občinsko premoženje.
- Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s
področja gostinstva, turizma in kmetijstva.
- Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada
stanovanj.
- V okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe.
- Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost.
- Pospešuje službe socialnega varstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in
družine, skrbi za socialno ogrožene, invalide ter ostarele.
- Pospešuje raziskovalno, informacijsko, dokumentacijsko, kulturno in društveno dejavnost,
razvoj športa in rekreacije, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost, ter skrbi za
kulturno dediščino na svojem območju.
- Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje
odpadkov ter druge dejavnosti s področja varstva okolja.
- Upravlja, gradi in vzdržuje:
° Občinske ceste in druge javne prometne površine.
° Površine za pešce in kolesarje.
° Igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča.
° Javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine.
° Promet v občini.
- Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč.
- Ureja javni red v občini in opravlja naloge občinskega redarstva.
- Ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
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DOLGOROČNI CILJI
Dolgoročne cilje ima mestna občina zastavljene v okviru projektnega dokumenta OKO ter Vizije
razvoja Mestne občine Murska Sobota do leta 2020, ki jo je mestni svet sprejel dne 23.12.2013.
Z vsakoletnim sprejemom proračuna pa ima mestna občina postavljene operativne cilje v načrtu
razvojnih programov kot sestavnim delom proračuna za obdobje naslednjih štirih let po
posameznih področjih. V letu 2014 je bilo tako planirano za obdobje 2014 do 2018. Iz navedenih
dokumentov izhajajo cilji, ki jih želi mestna občina s operativnimi aktivnostmi doseči in sicer:
° Izvajanje izvirnih nalog oziroma zakonsko predpisanih lokalnih zadev javnega pomena.
° Urejanje komunalne infrastrukture.
° Opremljanje in usposabljanje enot civilne zaščite ter gasilskih društev.
° Izgradnja oziroma rekonstrukcija vodovodnega sistema v celotni občini in
zagotovitev neoporečne vode.
° Izgradnja in posodobitev cestnega omrežja s poudarkom na modernizaciji križišč
(krožišča), ter priprave dokumentacij za gradnje obvoznic mesta.
° Izgradnja mreže kolesarskih stez v mestu in primestnih naseljih.
° Komunalno urejanje zazidalnih območij zlasti potencialnih obrtno industrijskih con.
° Urejanje urbanega razvoja primestnih naselij oziroma podeželja.
° Zagotavljanje in urejanje območij za odlaganje odpadkov.
° Spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije predvsem geotermalne
energije ter urejanja daljinskega ogrevanja.
° Urejanje mestnega jedra.
° Urejanje turistično atraktivnih objektov.
° Urejanje pogojev za osnovnošolsko izobraževanje in delovanje glasbene šole.
° Urejanje pogojev za višje, visokošolko in univerzitetno izobraževanje.
° Izgradnja oziroma adaptacija objektov socialnega in zdravstvenega varstva.
° Izvajanje stanovanjske politike z gradnjo in obnovo stanovanjskih objektov.
° Gradnja in vzdrževanje športnih objektov ter otroških igrišč.
° Gradnja in vzdrževanje objektov kulturnega značaja (pokrajinska in študijska knjižnica,
muzej, gledališče, galerija).
° Zagotavljanje pogojev za dejavnosti mladih.
° Štipendiranje deficitarnih poklicev.
3. LETNI CILJI
Letni cilji mestne občine izhajajo iz sprejetega proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto
2014 in sicer:
-

Politični sistem:
° Zagotavljanje sredstev za delovanje občinskega sveta, političnih strank in župana.

-

Ekonomska in fiskalna administracija:
° Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov plačilnega prometa.

-

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve:
° Zagotavljanje sredstev za obveščanje domače in tuje javnosti (uradne objave predpisov,
spletne strani občine, servis za občane).
° Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov izvedbe protokolarnih dogodkov.
° Zagotavljanje sredstev za upravljanje z občinskim premoženjem v mestu in primestnih
naseljih.
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-

Znanost in tehnološki razvoj:
° Zagotavljanje sredstev za znanost in tehnološki razvoj s sofinanciranjem programov
tehnične kulture. V letu 2014 so bila sredstva posebej namenjena projektom, ki so
jih na razpis prijavile osnovne šole.
° Zagotavljanje sredstev za mlade raziskovalce.

-

Lokalna samouprava:
° Zagotavljanje sredstev za delovanje mestne uprave glede izvajanje izvirnih nalog,
oziroma zakonsko predpisanih lokalnih zadev javnega pomena.
° Zagotavljanje sredstev za delovanje občinske redarske službe.

-

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih:
° Zagotavljanje sredstev za funkcioniranje sistema za zaščito reševanje in pomoč.
° Zagotavljanje sredstev za funkcioniranje gasilskih društev ter investicijska sredstva za
opremo teh društev.

-

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

-

Trg dela in delovni pogoji:
° Sofinanciranje javnih del namenjenih urejanju javnih zadev v dobrodelnih organizacijah
in krajevnih skupnostih, ter ob tem prizadevanje za povečano zaposlenost.

-

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo:
° Zagotavljanje sredstev za varstvo živali v okviru azila za zapuščene živali.
° Urejanje gozdnih cest.

-

Pridobivanje in distribucija energetskih surovin:
° Dokončanje prvega dela projekta Turistični center Fazanarija – energetski del za bodoče
pridobivanje geotermalne energije.

-

Cestni promet in komunalna infrastruktura:
° Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, mestnih ulic ter drugih javnih poti in
ne kategoriziranih cest.
° Sanacije posedanj po ureditvi plinifikacije in kanalizacijskih omrežij ter manjše
preplastitve z zalivanjem mrežastih razpok.
° Preplastitev dela LC 269140 (od R2441 do pokopališča Kupšinci).
° Ureditev parkirišča in avtobusnega postajališča ob LC 269121 Kroška ulica.
° Ureditev lokalne ceste Nemčavci Markišavci, Polana.
° Ureditev prehoda za pešce in pločnika na in ob R2 441 v naselju Veščica.
° Preplastitev Vrazove ulice v MS v dolžini 225m.
° Delna preplastitev JP v naselju Rakičan in ureditev meteornih odvodenj.
° Preplastitev JP v naselju Satahovci.
° Ureditev meteorne odvodnje in preplastitev dela Ulice ob Potoku v naselju Bakovci.
° Ureditev parkirišč, ukrepov za umirjanje prometa in delna preplastitev Dolge ulice v
Černelavcih.
° Ureditev pločnika ul. Jožeta Benka v M.Soboti.
° Ureditev mestnega središča.
° Ureditev pločnika od naselja Rakičan do Jezera.
° Ureditev mostu za kolesarje MS-Markišavci.
° Ureditev različnih pločnikov v posameznih naseljih.
° Izvedba programov mestnih četrti.
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° Ureditev mostu za kolesarje Černelavci-Polana.
° Nadaljnje urejanje modrih cen in prometnega režima.
° Odprava arhitektonskih ovir za invalide.
° Nakup mestnega avtobusa (Sobočanec II).
° Nadaljevanje prenove javne razsvetljave v Mestni občini Murski Soboti.
° Urejanje mirujočega prometa Park& Ride sistem na parkirišču pri bolnišnici v
Rakičanu.
-

Varovanje okolja in ravnanje z odpadki:
° Sofinanciranje izgradnje regijskega zbirnega centra za odpadke CERO v Puconcih.
° Urejanje kanalizacijskega omrežja na Pušči III. faza
° Vzdrževanje in obnova mešanega in meteornega sistema kanalizacije.
° Izvajanje brezplačnega javnega mestnega prometa – avtobus Sobočanec.

-

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost:
° Prostorsko načrtovanje v MOMS (OPN s strokovnimi podlagami, CPVO).
° Nadaljevanje obnove vodovodnih omrežij (v naselju Krog) ter sofinanciranje projekta
Pomurski vodovod.
° Ureditev vodovodnega omrežja na Cankarjevi ulici v M.Soboti.
° Nadaljevanje urejanja pokopaliških objektov v Murski Soboti, Markišavcih, Krogu in
Veščici.
° Urejanje javnih zelenih površin in parkov v Murski Soboti in primestnih naseljih.
° Vzdrževanje otroških igrišč ter drugih objektov za rekreacijo.
° Izvedba projekta Turistični center Fazanarija-center za nordijsko hojo in atletiko.
° Zagotavljanje sredstev za delovanje Javnega stanovanjskega sklada MOMS.

-

Zdravstveno varstvo:
° Zagotavljanje sredstev za osnovno zdravstveno varstvo občanov brez lastnih virov.
° Zagotavljanje sredstev za izvedbo preventivnih programov v zdravstvu.

-

Kultura, šport in nevladne organizacije:
° Zagotavljanje sredstev za delovanje kulturnih ustanov (PIŠK, Pokrajinski muzej,
Galerija, ZKTŠ, društva).
° Zagotavljanje materialnih stroškov za delovanje Gledališča Park.
° Zagotavljanje sredstev za delovanje športnih društev ter športne zveze – letni program
športa.
° Sofinanciranje delovanja MIKK.

-

Izobraževanje:
° Zagotavljanje sredstev za delovanje in investicijsko vzdrževanje vrtcev v mestni občini.
° Izvedba novogradnje objekta Vrtca Murska Sobota-enota Gozdiček.
° Zagotavljanje sredstev za nadstandardne programe osnovnih šol, ter delovanje
glasbene šole.
° Zagotavljanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol.
° Regresiranje prevozov otrok v osnovne šole.
° Štipendiranje deficitarnih poklicev v mestni občini.
° Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze ter RIS Dvorec Rakičan.
-

Socialno varstvo:
° Zagotavljanje sredstev za programe socialnega varstva občanov (financiranje družinskih
pomočnikov, varstva starejših občanov v domovih in bivanja invalidov v zavodih,
subvencioniranje najemnin socialno ogroženih, enkratne denarne pomoči).
258

° Zagotavljanje sredstev za delovanje Hiše sadeži družbe ter Zavetišča za brezdomceDruštva Mozaik.
4. OCENA USPEHA IN DOSEGANJE CILJEV
Po zaključnem računu mestne občine za leto 2014 so realizirani naslednji prejemki in izdatki:
-

Prejemki
Izdatki
Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih

16.311.222,61 EUR
16.341.616,30 EUR
-30.393,69 EUR

PREJEMKI:

Skupno znašajo 16.311.222,61 EUR in so razvidni iz naslednje tabele:
v EUR

Konto
70-74
75
50

Naziv
Bilanca prihodkov in odhodkov
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja

SKUPAJ PREJEMKI

Veljavni proračuna 2014
22.013.173,00
219.439,00
800.000,00
23.103.762,00

Realizacija 2014
16.310.460,32
762,29
0,00
16.311.222,61

Indeks
74,09
0,35
0,00
70,60

Bistveno manjši prihodki od planiranih so realizirani v okviru kapitalskih prihodkov, ki so
močno odvisni od delovanja nepremičninskega trga. Izpad prihodkov zaradi nerealiziranih
predvidenih prodaj zemljišč je zgolj začasen, saj bodo neprodana zemljišča predmet prodaj v
prihodnje.
Drugi pomembni izpad prihodkov je tudi v neuspešni prodaji delnic Cestnega podjetja Murska
Sobota, saj ni bilo zainteresiranih kupcev.
Manjši od planiranih so tudi transferni prihodki iz državnega proračuna in EU sredstev, ki se
realizirajo na podlagi uspešnosti prijav na razpise različnih ministrstev. Nerealizirano je ostalo
sofinanciranje avto lestve na gasilskem vozilu, saj je projekt še vedno v teku. V kolikor bo
zaključen v letu 2015, bo sofinanciranje iz EU sredstev tudi realizirano. Prav tako nista
realizirani planirani sofinanciranji za ureditev mestnega središča ter planiranega projekta širitve
toplovoda, ker Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ni objavilo ustreznega razpisa za ta namen
oziroma, v primeru prvega MOMS ni bila uspešna.
Manjši skupni prejemki so tudi zaradi nerealiziranega najetja dolgoročnega kredita, ki je bil
vezan na širitev toplovoda. Ker projekt v letu 2014 ni bil aktiviran, tudi kredit ni bil najet.
IZDATKI:

Skupni izdatki znašajo 16.341.616,30 EUR in so razvidni iz naslednje tabele:
v EUR
Konto
40-43
44
55

Naziv
Bilanca prihodkov in odhodkov
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja

SKUPAJ IZDATKI

Veljavni proračuna 2014
22.504.862,00
21.200,00
577.700,00
23.103.762,00

Realizacija 2014
15.743.174,04
21.185,00
577.257,26
16.341.616,30

Indeks
69,95
99,93
99,92
70,73

Odhodki so realizirani sorazmerno s ustvarjenimi prihodki. V letu 2014 so bile prisotne velike
likvidnostne težave zaradi zelo poznega prejemanja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
ter nepravočasnega prejemanja državnih sofinanciranj, kar je zahtevalo najemanje likvidnostnih
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kreditov. Skladno z veljavno zakonodajo so bili ti v celoti odplačani pred iztekom proračunskega
leta.
Glede na zastavljen proračun je realizacija izredno nizka, kar je potrebno pripisati zelo
ambiciozno zastavljenemu proračunu, predvsem na strani prihodkov. Kot je že zapisano, pa so
izdatki lahko realizirani zgolj do višine razpoložljivih sredstev.
5. OPIS NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANJH POSLEDIC PRI IZVAJANJU
PROGRAMA
V letu 2014 sta bila prvič potrebna dva rebalansa proračuna in ena sprememba Odloka o
proračunu Mestne občine Murska Sobota. Navedeno sta pogojevala predvsem dva razloga:
1. Razglasitev sicer z dnem 01.01.2014 uveljavljenega Zakona o nepremičninah za
neustavnega.
S to razglasitvijo oziroma ukinitvijo so nazaj uveljavljena Nadomestila za uporabo
zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč fizičnih in pravnih oseb. Ker je posledično
FURS, ki zavezancem za nadomestila izstavlja odločbe in vrši izterjavo, odločbe izstavil
šele v mesecu maju in juniju, je mestna občina v prvem polletju prejela le dobrih
8 % teh prihodkov (na letni ravni je bilo planirano 1.830.000 EUR), kar je posledično
pomenilo velike likvidnostne težave, oziroma visoke obresti za likvidnostne kredite.
2. Izredno nizka s strani mestnega sveta županu kot izvrševalcu proračuna dovoljena meja
za prerazporejanje sredstev (največ do 4.000 EUR).
Tako nizka dovoljena meja za prerazporejanje sredstev je predvsem v zadnjih treh
mesecih proračunskega leta povzročala težave predvsem pri financiranju stroškov na
področju sociale, kjer v začetku leta ni možno natančno predvideti števila upravičencev
oziroma stroškov. Posledično je bil nujen sprejem spremenjenega Odloka o proračunu
MOMS za leto 2014 v mesecu decembru v katerem je bilo za določene proračunske
postavke posebej dovoljeno prerazporejanje v večji meri kot sicer (4.000 EUR).
V mesecu juliju je Višje sodišče v Mariboru zavrnilo pritožbo MOMS zoper sodbo Okrožnega
sodišča v Murski soboti, s katero je le-to obsodilo MOMS v primeru tožbe firme Petrol d.d.
zaradi kršitve pogodbe glede delovanja čistilne naprave, na plačilo zneska 580.381,31 EUR z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od 5.3.2008 do plačila. Z zavrnitvijo pritožbe s strani višjega
sodišča je sodba postala pravnomočna in izvršljiva. Na osnovi dogovora MOMS z upnikom
firmo Petrol d.d. bo MOMS poravnala obveznost v letu 2015 tako, da navedena obveznost ni
direktno bremenila proračuna 2014. Je pa seveda evidentirana kot obveznost.
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI
S PRETEKLIMI LETI
Letni zastavljeni cilji sprejeti s proračunom oziroma rebalansoma proračuna obsegajo tako cilje
vezane na izpolnjevanje zakonsko naloženih obveznosti (tekoči odhodki ter tekoči transferi), kot
cilje vezane na razvoj mestne občine (investicijski odhodki ter investicijski transferi).
Že v dveh preteklih letih smo zaznavali bistvene težave v doseganju ciljev vezanih na razvoj
(investicije) zaradi pojava globalne finančne krize, ki se močno odraža na področju pridobivanja
kapitalskih prihodkov.
Težave pri financiranju investicij so povečevale še nepravočasna sofinanciranja s strani države,
kljub podpisanim sklepom in pogodbam o sofinanciranju. Tudi zaradi teh zamud je bilo potrebno
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najemati likvidnostne kredite za premoščanje teh sofinanciranj, kar je z plačili obresti dodatno
bremenilo proračun.
Ob finančnih težavah državnega proračuna ter s tem povezanim evidentnem zmanjševanjem
zagotovljenih sredstev občinam, kljub nezmanjšanim zakonsko naloženim obveznostim, pa so se
v letu 2014 začele pojavljati tudi težave pri financiranju tekočih obveznosti.
Kljub vsemu je MOMS ob tako zaostrenih pogojih v letu 2014 še uspela pravočasno financirati
zakonsko naložene obveznosti razen pokritja izgube JP Komunala za leto 2013 (455.372 EUR)
kar pomeni, da je ocena uspešnosti predvsem v tem delu lahko pozitivna. Obstaja pa nevarnost,
da se bo ob nadaljnjem trendu zmanjševanja zagotovljenih sredstev moral nujno občutno
zmanjševati standard nekaterih tekočih storitev.
8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
Mestna občina ima organizirano skupno notranjo revizijo za več proračunskih uporabnikov
(MOMS, Vrtec Murska Sobota in Razvojni center Murska Sobota). Na sistematiziranem
delovnem mestu notranjega revizorja je bila zaposlena ena javna uslužbenka, ki je v skladu s
svojim letnim programom revizij opravila štiri revizije pri različnih proračunskih uporabnikih.
Po opravljenih revizijah so na podlagi ugotovitev in priporočil sprejeti ustrezni ukrepi in
odpravljene nepravilnosti. Prav tako je vsak član nadzornega odbora opravil po dva pregleda
različnih področij poslovanja mestne občine na osnovi Zaključnega računa proračuna Mestne
občine Murska Sobota za leto 2013, pri čemer pa ni bilo ugotovljenih bistvenih pomanjkljivosti
oziroma kršitev veljavne zakonodaje.
9. POJASNILA NEDOSEŽENIH ZASTAVLJENIH CILJEV
Doseganje zastavljenih ciljev je v vzročni povezavi s razpoložljivimi finančnimi sredstvi. V fazi
planiranja (sprejemanja proračuna) je potrebno poleg zagotovljenih sredstev, ki jih prejme
mestna občina v posameznem proračunskem letu, planirati tudi kapitalske prihodke v tako
imenovanem Načrtu ravnanja s nepremičnim in premičnim premoženjem. V kolikor katera od
nepremičnin ali premičnin v tekočem proračunskem letu ni predvidena za prodajo, z njo ni
možno izvesti nobenih aktivnosti v smislu prodaje (razpisa, dražbe itd.). Z prodajami ustvarjeni
kapitalski prihodki pa poleg pridobljenih državnih in EU sofinanciranj predstavljajo obseg
sredstev, ki se lahko uporabijo za investicije.
Nekaj vzrokov za nedoseganje vseh zastavljenih ciljev je zapisano že v točkah 6 in 7. Dodati
velja še, da je v letu 2014 planirano 2.522.125 EUR kapitalskih prihodkov. Kljub izvedenima
dvema javnima dražbama, na katerih je MOMS poskusila prodati za prodajo planirana zemljišča
in zgradbe je realizirano le 117.535,75 EUR. Določeni kontakti in zanimanja po nakupih
občinskih zemljišč so občasno sicer bila, vendar se potem na samih dražbah, ki so zakonsko
predpisane, interesenti niso pojavljali.
Planirana je bila tudi prodaja 10.259 delnic Cestnega podjetja Murska Sobota, ki jih ima MOMS
v lasti v višini 215.439 EUR. Tudi za odkup teh delnic v letu 2014 ni bilo interesentov.
Prav ta izpad planiranih kapitalskih prihodkov ter nerealizirana prodaja finančnega premoženja
(delnic) je vzrok za bistveno krčenje planiranih investicij, nekatere pa so aktivirane preko realne
zmožnosti financiranja. To je povzročilo nezmožnost poplačila vseh zapadlih investicijskih
obveznosti pred iztekom proračunskega leta v višini 96 tisoč EUR. Te obveznosti so prenesene
kot prednostne za poplačilo v proračun leta 2015.
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10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA GOSPODARSTVO, SOCIALNO
DEJAVNOST, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN PROSTOR
Občina kot segment lokalne samouprave lahko le posredno vpliva na razvoj gospodarstva
predvsem z ustvarjanjem pogojev. V preteklosti je v ta namen že urejena komunalno opremljena
industrijska cona, ki bo imela izpolnjene vse pogoje potencialnih investitorjev z popolno
vključenostjo v avtocestno in železniško omrežje. Tem zahtevam je bila usmerjena tudi
dejavnost mestne občine na področju urejanja soboške obvoznice, ki bo povezala Severno obrtno
industrijsko cono z avtocesto. Seveda je ta projekt v državni domeni mestna občina pa je pri tem
sodelovala v smislu urejanja prostorskih planov.
Primarne aktivnosti so tako kot v preteklosti tudi v letu 2014 bile izvajane na področju sociale ter
predšolske in šolske vzgoje. Ob sprotnem financiranju socialnih transferov pomembno mesto
predstavlja fizična in finančna realizacija novogradnje vrtca Murska Sobota - enota Gozdiček,
prav tako pa je začet tudi projekt energetske sanacije ostalih enot vrtca Murska Sobota. Z
financiranjem sprotne obnove šolskih objektov ter izven šolskih dejavnosti oziroma
nadstandardnih programov, pa so zagotavljani pogoji za kvalitetno izvedbo osnovnošolske
vzgoje.
Z podelitvijo zlatih štipendij (210 tisoč EUR) so ustvarjeni boljši pogoje za študij blizu sto
študentom, ter ob tem zagotavljani kadri gospodarstvu in negospodarstvu mestne občine.
Z nadaljnjo obnovo vaških domov v krajevnih skupnostih so ustvarjeni pogoji za bistveno boljše
prostorske možnosti v primestnih naseljih, ki ob financiranju ljubiteljske kulturno turistične
dejavnosti predstavljajo izraziti vzpon družabnega življenja občanov.
Nadaljevanje nekajletne investicije v zbirni center za odpadke postavlja MOMS ob drugih
občinah sofinancerkah v ta center v vzorčni model ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji,
oziroma skrbi za okolje na tem področju. V smislu varovanja okolja je bilo tudi financiranje
brezplačnega mestnega avtobusnega prevoza, ter nakup novega mestnega avtobusa »Sobočanec
II«.
S sredstvi vloženimi v cestno infrastrukturo v skupni višini slabih 1,5 mio EUR je ob povečani
varnosti občanov v prometu, hkrati dosežena večja urejenost v okolju. Od tega je relativno visok
znesek (dobrih 134 tisoč EUR) investirano v prenovo javne razsvetljave s ciljem zmanjšati
porabo električne energije ter negativne vplive na okolje.
Standard občanov se je v smislu razpolaganja z novimi ali rekonstruiranimi objekti na različnih
področjih tudi v letu 2014 prav gotovo izboljšal, s porabljenimi sredstvi za financiranje zakonsko
naloženih obveznosti pa je mestna občina poskušala blažiti socialne stiske občanov, kot enega od
primarnih ciljev, ne nazadnje tudi s sofinanciranjem 58 oseb v programih javnih del.

mag. Aleksander JEVŠEK
Ž U P A N

Murska Sobota, 28.02.2015
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