Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18), 31. člena Statuta Mestne občine
Murska Sobota (UPB, Uradni list RS št. 23/07- uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) in
9. člena Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2018 (Uradni list RS št. 6/2018)
izdajam

S K L E P
o prvih prerazporeditvah rebalansa proračuna Mestne občine Murska Sobota
za leto 2018 in NRP rebalansa proračuna MOMS za leto 2018

I.
V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah se prerazporedijo določeni odhodki v okviru
bilance prihodkov in odhodkov rebalansa proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto
2018. Prerazporeditve so prikazane v PRILOGI 1-1R/18 , ki je sestavni del tega sklepa.

II.
Sredstva se prerazporejajo zaradi povečanih potreb oziroma prenizkega planiranja sredstev za
namene opredeljene v PRILOGI 1-1R/18.

III.
V skladu z opravljenimi prerazporeditvami navedenimi v prvi točki tega sklepa, se ustrezno
prerazporedi (uskladi) tudi Načrt razvojnih programov proračuna Mestne občine Murska
Sobota za leto 2018. Spremembe so navedene v PRILOGI 1-1R/18 – NRP.

IV.
Sklep začne veljati z dnem podpisa.
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dr. Aleksander JEVŠEK
ŢUPAN

OBRAZLOŢITEV
Zakonska podlaga:
Zakon o javnih financah v 38. členu določa, da se lahko prerazporedijo odhodki proračuna v okviru
bilance prihodkov in odhodkov. Ob povečanjih posameznih postavk, se morajo za enak skupen znesek
druge zmanjšati tako, da višina proračuna ostane nespremenjena.
Sprejeti Proračun mestne občine Murska Sobota za leto 2018 v 9. členu določa, da o prerazporeditvah
v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami,
proračunskimi postavkami in pod konti odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik
neposrednega uporabnika (ţupan), o čemer mora poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe
proračunskih sredstev.
Cilj in namen opravljenih prerazporeditev:
Predmetne prerazporeditve so prikazane v PRILOGI 1-1R/18– prve prerazporeditve določenih postavk
bilance prihodkov in odhodkov rebalansa proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2018.
POVEČANJE pod zaporedno številko 1 (priloga 1-1R/18 -povečanja) za 10.000 EUR je potrebno
zaradi nujnosti pokrivanja povečanih stroškov tekočega vzdrţevanja za zaščito objekta (zaklonišča)
pred vdorom vode.
ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 1 (priloga 1-1R/18–
zmanjšanja) (za 10.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno z navedene proračunske postavke, ki je prav
tako namenjena stroškom zaščite in reševanja.
POVEČANJE pod zaporedno številko 2 (priloga 1-1R/18 -povečanja) za 6.800 EUR je potrebno
zaradi pridobljene višje ponudbe kot je planirana vrednost za izvedbo novelacije ţe izdelanega IP za
projekt Urejanje kolesarskih povezav 1. faza. Novelacija je nujna za prijavo na razpis za sofinanciranje
Ministrstva za infrastrukturo.
ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 4 (priloga 1-1R/18–
zmanjšanja) (za 6.800 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke le iz
drugega pod konta, saj v letošnjem letu ne bodo izvedene vse načrtovanje novogradnje.
POVEČANJE pod zaporedno številko 3 (priloga 1-1R/18 -povečanja) za 60.000 EUR je potrebno
zaradi prejetih višjih ponudb za izvedbo dveh sklopov rekonstrukcije Tomšičeve ulice v M.Soboti
(objavljeno na portalu JN), ter nujnosti rekonstrukcije javne razsvetljave v sladu s obstoječimi
pravilniki.
ZMANJŠANJA za to prerazporeditev so opravljena pod zaporednimi številkami 5, 6 in 7
(priloga 1-1R/18–zmanjšanja) (za 3.600 EUR, 55.000 EUR in 1.400 EUR). Zmanjšanja so
opravljena na proračunski postavki Urejanja hodnikov (pločnikov) na Prešernovi, Kopitarjevi in Ulici
Štefana Kovača, kjer so bile sklenjene pogodbe niţje, kot so planirana sredstva, kar omogoča izvedbo
navedene prerazporeditve.
POVEČANJE pod zaporedno številko 4 (priloga 1-1R/18 -povečanja) za 189.404 EUR je
potrebno zaradi sklenitve dodatka št.4 k sklenjeni pogodbi o dobavi notranje opreme v paviljon
Expano. Aneks obsega dodatno opremo glede na rešitve izdelane s strani druţbe AU Arhitekti iz
januarja 2018.
ZMANJŠANJI za to prerazporeditev sta opravljeni pod zaporednima številkama 2 in 3-delno
(priloga 1-1R/18–zmanjšanja) (za 150.000 EUR in 39.404 EUR). Zmanjšanji sta opravljeni na
proračunski postavki Investicijsko vzdrţevanje mestnih ulic, ker letos ne bosta preplasteni Mojstrska
in Stara ulica v M.Soboti, ter nabavljeno komunalno vozilo za čiščenje občinskih cest (ECO sklad
letos ne bo imel razpisa za sofinanciranje takšnih vozil).
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POVEČANJE pod zaporedno številko 5 (priloga 1-1R/18 -povečanja) za 60.516 EUR je potrebno
zaradi nakupa zemljišč za potrebe izvedbe priključkov za paviljon Expano (vodovod, kanalizacija,
elektrika). V sprejetem proračunu so za te namene sicer planirana določena sredstva, vendar premalo
ker v fazi sprejemanja proračuna še niso bila znana vsa dejstva (primer: priklop vodovoda pri ribiškem
domu ni mogoč zaradi pretankih cevi, prav tako elektrika – premajhna priključna moč).
ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 3-delno (priloga 11R/18–zmanjšanja) (za 60.516 EUR). Zmanjšanje je opravljeno na proračunski postavki, kjer je
planiran nakup komunalnega vozila za čiščenje občinskih cest, kar je ţe pojasnjeno v prejšnji
prerazporeditvi .
POVEČANJE pod zaporedno številko 6 (priloga 1-1R/18 -povečanja) za 28.000 EUR je potrebno
zaradi nujnosti izvedbe internega vodovodnega omreţja s pitniki na območju Soboškega jezera, kar v
sprejetem proračunu ni planirano.
ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 9 (priloga 1-1R/18–
zmanjšanja) (za 28.000 EUR). Zmanjšanje je opravljeno z navedene proračunske postavke, ker
predvidena sanacija strehe na otroškem počitniškem domu v Baški letos ne bo izvedena.
POVEČANJE pod zaporedno številko 7 (priloga 1-1R/18 -povečanja) za 27.200 EUR je potrebno
zaradi nujnosti izvedbe vzdrţevalnih del na stadionu v Fazaneriji za potrebe licenciranja objekta za
odigravanje tekem 1.SNL (ograje na tribunah,…).
ZMANJŠANJE za to prerazporeditev je opravljena pod zaporedno številko 8 (priloga 1-1R/18–
zmanjšanja) (za 27.200 EUR). Zmanjšanje je opravljeno znotraj iste proračunske postavke iz pod
konta »novogradnje«, saj v tem trenutku še ni znana vrednost postavitve reflektorjev. Ko bo ta
vrednost znana (ponudbe na osnovi javnega naročila) bo potrebna nova ustrezna prerazporeditev.

dr. Aleksander JEVŠEK
Ţ U P A N
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