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občina visoke kakovosti življenja



GLAVNE ZNAČILNOSTI PREDLOGA PRORAČUNA

POSPEŠENO ČRPANJE
evropskih razvojnih sredstev

ZMERNO ZADOLŽEVANJE
za izvedbo investicij

NAČRTOVANJE
novega razvojnega cikla

SKRB ZA SOČLOVEKA
s socialno naravnanostjo

TRAJNOSTNA NARAVNANONST
za večjo kakovost življenja

NALOŽBE V RAZVOJ
in boljšo občinsko infrastrukturo

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, JANUAR 2022



ja v občini. Poseben pouda-
rek namenjamo reševanju 
stanovanjske problematike 
mladih s subvencijami za 
rešitev prvega stanovanj-
skega problema. 

Ob številnih investicijah za 
boljšo kakovost življenja 
naših občank in občanov, ostaja na prvem mestu skrb za 
sočloveka. Skoraj nespremenjena ostajajo sredstva za 
socialne transferje, predšolsko vzgojo, šolstvo, štipendije, 
kulturo, šport, zaščito in reševanje ter druge programe. 

Za nujno potrebne energetske sanacije treh osnovnih šol 
(skoraj 2,5 milijona evrov) in zamenjavo kanalizacijskega 
kolektorja (1,1 milijon) na Slomškovi ulici bo potrebno 
dodatno zadolževanje.

Predlog proračuna bomo skupaj obravnavali na 23. seji 
mestnega sveta v tem mandatu.  Verjamem, da tudi tokrat 
uspešno in ga bomo po sprejetju v drugi obravnavi lahko 
čim prej začeli izvajati.  

Zahvaljujem se vam za konstruktivno sodelovanje, za 
nadaljnji razvoj naše občine in višjo kakovost življenja 
naših občank in občanov!

Spoštovani svetnice in svetniki.

Pred vami je povzetek predloga proračuna za leto 2022, 
našem zadnjem v tej sestavi mestnega sveta. 

Vsakokratna sestava proračuna terja veliko usklajevanj in 
odločanja med razpoložljivimi sredstvi in prioritetami. Tudi 
letošnji predlog  proračuna je skupno delo občinske 
uprave, javnih zavodov, krajevnih skupnosti in mestnih 
četrti ter svetniških skupin mestnega sveta. Prvič je v 
predlog proračuna vključeno tudi šest projektov, ki so jih 
predlagali občanke in občani sami, skozi tako imenovani 
participativni proračun.

Predlog proračuna je zastavljen ambiciozno, projektno in 
razvojno in znaša dobrih 34 milijonov evrov.  Kar 52% 
odhodkov proračuna je namenjeno za investicije. 18 milijo-
nov evrov, od katerih si obetamo 8 milijonov evropskih in 
državnih razvojnih sredstev nam bo omogočilo dokonča-
nje projektov Celostnih teritorialnih naložb in drugih 
sofinanciranih investicij ter  uresničitev tistih, ki smo si jih 
zastavili skupaj. 

V letošnji proračun so vključeni predvsem projekti trajno-
stne mobilnosti, v sklopu katerih bosta celovito prenovlje-
ni Ulica arhitekta Novaka in Staneta Rozmana, ter začetek 
prenove Slomškove in Gregorčičeve ulice s tremi novimi 
krožišči. V predlog proračuna so prav tako vključene nujne 
sanacije občinskih cest Krog – Satahovci ter Polana – Mar-
kišavci. Eden največjih ostaja tudi letos regijski projekt 
nadgradnje Vodovoda sistema B, nujna je postopna 
celostna obnova kanalizacijskega in vodovodnega omrež-
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PRIHODKI PRORAČUNA

12%
nedavčni prihodki
3.492.810 €
najemnine, koncesnine, parkirnine, sponzorstva,
komunalni prispevki, dividende...

48%
davčni prihodki
13.990.750 €
dohodnina, davki, nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč, občinske dajatve

12%
kapitalski prihodki
3.622.343 €
prodaja stavbnih in kmetijskih zemljišč,
zgradb, prostorov in osnovnih sredstev

<1%
donacije
2.100 €
donacije iz domačih virov in iz tujine

28%
EU in državni razvojni viri
8.150.521 €
transferni prihodki za razvojne projekte
iz proračuna države, Evropske unije
in drugih javnofinančnih institucij

skupaj

29.258.525 €



ODHODKI PRORAČUNA

18%
tekoči odhodki
6.090.464 €
sredstva za vzdrževanje cest, javne
razsvetljave, proračunska rezerva,
delovanje občine in mestnih četrti
ter krajevnih skupnosti...

3%
investicijski transferji
829.328 €
Sredstva za investicije javnih
zavodov in gasilskih društev.

27%
tekoči transferji
8.940.449 €
Sredstva za socialno varstvo,
subvencije vode in kanalščine,
delovanje javnih institucij,
financiranje avtobusnega prometa.

52%
investicijski odhodki
17.260.393 €
Naložbe v infrastrukturo
občine, mestnih četrti in
krajevnih skupnosti.

skupaj

33.120.634 €



URAVNOTEŽENOST PRORAČUNA

PRIHODKI 29.258.525 €
PRENESENA SREDSTVA 1.486.633 €

ZADOLŽEVANJE 3.570.576 €

+34.315.734 €PREJEMKI:

ODPLAČILO DOLGOV 1.188.100 €
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 7.000 €ODHODKI 33.120.634 €

-34.315.734 €IZDATKI:
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GRAF: ZADOLŽENOST MESTNIH OBČIN V LETU 2020 (na ravni občine)
(Vir: Ministrstvo za finance, skupni dolg v EUR na prebivalca)

OSTAJAMO ENA OD MANJ ZADOLŽENIH MESTNIH OBČIN 

V letu 2021 je MOMS sicer najela kredit v višini 2.000.000 €, 
hkrati pa odplačala skupno 1.024.546,17 €. 
Stanje dolga na prebivalca je na dan 31. 12. 2021 znašalo 
412,95 € (konec leta 2020 je bilo 357,56 €), kar nas še 
zmeraj uvršča med manj zadolžene mestne občine v 
Sloveniji. 
Vendar je za načrtovane projekte: 

- energetske sanacije OŠ III, OŠ IV,  OŠ Bakovci in
- ureditev kanalizacijskih kolektorjev na Slomškovi ulici, 

Gregorčičevi ulici, ter Ulici Staneta Rozmana, potrebno 
novo zadolževanje v skupni višini 3.570.576 € (2.570.576 
€ za energetske sanacije in 1.100.000 € za kanalizacijske 
kolektorje). 



CELOSTNA OBNOVA
KANALIZACIJE

1.250.777 €
Kanalizacijski kolektorji,

obnove omrežja

ENERGETSKA PRENOVA
OSNOVNIH ŠOL

4.355.969 €
Energetska sanacija osnovne

šole III, IV in OŠ Bakovci

CESTE IN PROMETNA
INFRASTRUKTURA

1.960.258 €
Vzdrževanje in gradnja cest,

vzhodna obvoznica

POVRŠINE ZA
RAZVOJ GOSPODARSTVA

384.195 €
Ceste in komunalne ureditve

na območju SOIC

VODOVOD
SISTEMA B
2.091.444 €

Nadgradnja vodovoda
sistema B

NALOŽBE IN OBNOVE
V KULTURI
228.101 €

Obnova Soboškega gradu,
obnova in oprema zavodov

INVESTICIJE V
OSNOVNE ŠOLE

456.445 €
Dograditev učilnice na Osnovni
šoli IV, investicijsko vzdrževanje

TRAJNOSTNA
MOBILNOST
2.298.431 €

Urejanje kolesarskih
povezav

NADZIDAVA
ZDRAVSTVENEGA DOMA

1.557.330 €
Nadzidava

splošnih ambulant

STADION
FAZANERIJA

364.513 €
Ureditev stadiona

in okolice Fazanerije

NAJPOMEMBNEJŠE INVESTICIJE IN VLAGANJA

NADZIDAVA
GLASBENE ŠOLE

232.500 €
Nadzidava za

potrebe orkestra

REŠEVANJE STANOVANJSKE
PROBLEMATIKE

337.875 €
Komunalno urejanje stanovanjskih
območij, stanovanja za mlade (JSS)



IZGRADNJA IN OBNOVA
VODOVODA

207.600 €
Obnova, načrtovanje in gradnja

občinskega vodovoda

VAŠKI, GASILSKI IN
VEČNAMENSKI OBJEKTI

160.841 €
Obnove domov

v krajevnih skupnostih

GASILSKI DOM
MURSKA SOBOTA

150.000 €
Projkti za obnovo

GD Murska Sobota

OBNAVLJANJE
 DVORCA RAKIČAN

119.000 €
Obnova fasade na dvorcu

Rakičan in grajske dvorane

MESTNA
TRŽNICA
132.600 €

Lesene hišice,
subvencije najema

KRAJEVNA
POKOPALIŠČA

125.500 €
Žarni zidovi

in druge ureditve

VARČNA JAVNA
RAZSVETLJAVA

198.300 €
Obnove in vzdrževanje

javne razsvetljave

TVD
PARTIZAN

76.248 €
Zamenjava stavbnega

pohištva

MESTNO
POKOPALIŠČE

172.791 €
Prostor za raztros
pepela, žarni zid

OBJEKTI
ZA REKREACIJO

117.000 €
Izgradnja skate parka
in pump track proge

POSTAJALIŠČA
ZA AVTODOME

115.200 €
Postajališče za avtodome

ob Soboškem jezeru

PARTICIPATIVNI
PRORAČUN

75.500 €
Predlogi investicij

občank in občanov



POMOČ OB ROJSTVU
60.000 €

Kot družinam prijazna občina
namenjamo ob rojstvu otroka
denarno pomoč v višini 500 €

PREVOZI OSNOVNOŠOLCEV
180.000 €

Varna pot v šolo z brezplačnimi
prevozi za učence, ki so od šole

oddaljeni več kot 4 kilometre

ŠPORT IN REKREACIJA
1.285.758 €

Investicije v športno-rekreacijsko
infrastrukturo, letni program športa in 

rekreacijo občanov

ŠOLSKE POTREBŠČINE
20.000 €

Sofinanciranje šolskih
potrebščin za 

prvošolčke

ŠTIPENDIJE
163.800 €

Občina preko javnega razpisa
podeljuje štipendije za

študente

PREDŠOLSKA VZGOJA
3.300.132 €

Občina plača razliko med ceno in
plačili staršev, financira dejavnost

vrtcev in dodatne programe

IZOBRAŽEVANJE
1.835.518 €

Sofinanciranje osnovnih šol, investicijsko
vzdrževanje, glasbeno šolstvo,

podjetniški krožek, izobraževanje odraslih

KULTURA
1.247.561 €

Sofinanciranje zavodov,
umetniških programov in

ljubiteljske kulture

OTROŠKA IGRIŠČA
160.200 €

Izgradnja otroških igrišč
in njihovo vzdrževanje

PROJEKTI ZA MLADINO
169.800 €

Delovanje MIKK, sofinanciranje
aktivnosti za mladino, otroški

počitniški dom

JAVNE ZELENE POVRŠINE
247.000 €

Vzdrževanje javnih
zelenih površin v mestu
in krajevnih skupnostih

SKRB ZA SOČLOVEKA IN SKUPNOST

STANOVANJSKA PROBLEMATIKA
100.000 €

Reševanje prvega
stanovanjskega problema



SPODBUJANJE
MALEGA GOSPODARSTVA

60.000 €
Spodbujanje malega

gospodarstva

ZNANOST IN
TEHNOLOŠKI RAZVOJ

21.800 €
Sofinanciranje

znanstveno-raziskovalne dejavnosti

RANLJIVE SKUPINE
110.000 €

Sofinanciranje humanitarnih
organizacij in društev

SOCIALNO VARSTVO
394.300 €

Socialne pomoči, pomoč družinam,
starejšim in invalidom, subvencioniranje

najemnin, socialne dejavnosti

MESTNI AVTOBUS
100.000 €

Financiranje Sobočanca,
mestnega avtobusa

SUBVENCIONIRANJE CENE VODE
50.000 €

Občina subvencionira omrežnino
za  oskrbo s pitno vodo

ZAPOSLJIVOST
133.000 €

Občina sofinancira javna dela in
podjetniško izobraževanje

mladih do 30 let

SUBVENCIJE KANALŠČINE
180.000 €

Občina sofinancira omrežnino za
odvajanje in čiščenje padavinskih voda

PODPORA STAREJŠIM
515.000 €

Subvencioniranje oskrbe v domovih
za starejše in pomoč na domu,

medgeneracijski center, prevozi starostnikov

PRIREDITVE IN PROMOCIJA
316.000 €

Prireditve, promocija
občine, strategija turizma

ZAŠČITA IN REŠEVANJE
731.441 €

Sistem zaščite in reševanja,
nakup opreme za civilno zaščito,
sofinanciranje gasilskih društev

POMOČ INVALIDOM
367.575 €

Socialno varstvo
invalidov
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