
OBJAVA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

O PREDLOGU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2019

Murska Sobota,
mesto visoke kakovosti življenja

Objava Mestne občine Murska Sobota je namenjena obveščanju javnosti za transparentno in vključujoče načrtovanje Proračuna

Mestne občine Murska Sobota za leto 2019. Mnenja, predloge in vprašanja naslovite na kabinet.zupana@murska-sobota.si.

NALOŽBE V RAZVOJ

in boljšo mestno infrastrukturo

SKRB ZA SOČLOVEKA

s socialno naravnanostjo

SKLADNOST

razvoja celotne občine

ZMERNO ZADOLŽEVANJE

za izvedbo investic�

NADALJEVANJE

visoke razvojne dinamike

POSPEŠENO ČRPANJE

evropskih razvojnih sredstev

NAČRTOVANJE

novega razvojnega cikla

VKLJUČUJOČE

dialog z občani, svetniki, MČ in KS

GLAVNE ZNAČILNOSTI

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 2019
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GRAF: ZADOLŽENOST MESTNIH OBČIN V LETU 2017

(Podatki Ministrstva za �nance, v EUR na prebivalca)

Mestna občina Murska Sobota v letu 2019 

načrtuje prihodke v skupni višini 23 milijonov 

evrov. Tudi letos ohranjamo visok ritem 

črpanja evropskih in državnih razvojnih 

sredstev, ki bodo obsegali 25 % vseh 

prihodkov. Od tega bo približno 1,5 milijona 

pridobljenih iz državnih razpisov ter 3,9 

milijona iz EU. Pri tem gre v največji meri za 

izvajanje projektov, kot sta Expano in prenova 

mestnega središča.

Povečujejo se davčni prihodki, saj je država za 

leto 2019 povišala povprečnino, ki sedaj znaša 

573,50 EUR na prebivalca občine, zaradi česar 

bo iz dohodnine za 337.556 EUR več prihodkov 

kot v letu 2018. Preostali davčni prihodki 

občine, kot so nadomestila za uporabo 

stavbnih zemljišč in druge občinske dajatve, pa 

tudi prihodki od prodaje premoženja, 

najemnin, ostajajo na približno enaki ravni, 

kot je bila njihova realizacija v letu 2018.

PRIHODKI PRORAČUNA

54%

12%

9%

<1%

davčni prihodki

nedavčni prihodki

kapitalski prihodki

donac�e

12.678.122 €

2.815.418 €

2.067.674 €

2.000 €

dohodnina, davki, nadomestila

za uporabo stavbnih zemljišč,

občinske dajatve... najemnine, koncesnine, parkirnine,

sponzorstva, komunalni prispevki,

dividende...

prodaja stavbnih in kmet�skih

zemljišč, zgradb, prostorov in

osnovnih sredstev

donac�e iz domačih virov

in iz tujine

skupaj

23.294.988 €

25%
EU in državni razvojni viri

5.731.774 €
transferni prihodki za razvojne

projekte iz proračuna države,

Evropske un�e in drugih

javno�nančnih instituc�
Nadaljevanje
pospešenega
črpanja razvojnih
sredstev

Občinski proračun na prihodkovni strani obsega 23.294.988 

€, na odhodkovni strani pa za 24.217.950 € odhodkov, kar 

ustvarja primanjkljaj v višini 922.962 €. Tega bo občina 

pokrivala z dodatnim brezobrestnim zadolževanjem pri 

državnem proračunu v višini 126.301 € in z novim 

dolgoročnim kreditom za investicije v višini 1.000.000 

evrov. Ker bo občina v letošnjem letu odplačala za 795.560 

€ dolga, bo neto zadolževanje obsegalo 330.741 €.

PRORAČUNSKA BILANCA

Uravnoteženje
proračuna

PRIHODKI 23.294.988 €

PRENESENA SREDSTVA    592.221 €

ZADOLŽEVANJE   1.126.301 €

ODHODKI 24.217.950 € ODPLAČILO DOLGOV 795.560 €

Medtem ko se je v letu 2018 dolg mestne občine zmanjšal za 164.651 

evrov, se za izvedbo investicij načrtuje novo zadolževanje. Pričakuje se, 

da bo kljub intenzivnemu investicijskemu ciklu Murska Sobota ohranila 

svoj položaj med najmanj zadolženimi mestnimi občinami v Sloveniji. 

Konec leta 2018 je dolg na prebivalca občine obsegal 314,27 evrov.

ZADOLŽENOST

Med najmanj zadolženimi
mestnimi občinami

PREJEMKI: +25.013.510 €

IZDATKI: -25.013.510 €
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IGRIŠČE ZA DISK GOLF

V PARKU RAKIČAN
30.000 €

Moderna rekreac�ska infrastruktura

za mlade in starejše. 

EXPANO IN

SOBOŠKO JEZERO
482.102 €

Opremljanje paviljona in oprema

za prosti čas ob Soboškem jezeru.

Občina namenja enak delež investicijam in 

podpori občanom. 37,4 % proračuna se namenja 

investicijam v infrastrukturo mesta in mestnih 

četrti ter krajevnih skupnosti (ob tem pa še 2,6 

% investicijam javnih zavodov in društev). Enak 

delež je namenjen tekočim transferjem, kar 

predstavljajo sredstva za socialo, predšolsko 

vzgojo, oskrbo starejših in invalidov, pomoč 

družinam in šolajočim, pa tudi subvencije vode 

in kanalščine ter avtobusni promet. 26 % je 

namenjeno za tekoče odhodke, torej delovanje 

občine, mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter 

vzdrževanje cest in javne razsvetljave.

23%

37,4%

tekoči odhodki

investic�ski odhodki

5.589.560 €

9.069.360 €

37%
tekoči transferji

8.929.400 €
Sredstva za socialno varstvo,
subvenc�e vode in kanalščine,
delovanje javnih instituc�,
�nanciranje avtobusnega prometa.

Sredstva za vzdrževanje cest, javne

razsvetljave, proračunska rezerva,

delovanje občine in mestnih četrti

ter krajevnih skupnosti...

Naložbe v infrastrukturo

občine, mestnih četrti in

krajevnih skupnosti.

2,6%
investic�ski transferji

629.630 €
Sredstva za investic�e javnih

zavodov in gasilskih društev.

skupaj

24.217.950 €

ODHODKI PRORAČUNA

Ravnotežje
razvojne in socialne
naravnanosti

NAJPOMEMBNEJŠE INVESTIC�E

VAŠKI, GASILSKI IN

VEČNAMENSKI OBJEKTI
333.860 €

Obnove domov v Rakičanu,

Veščici, Kupšincih in Krogu.

OBNOVA

MESTNE TRŽNICE
85.300 €

Obnova dotrajane strehe

na mestni tržnici. 

OBNOVE V

OSNOVNEM ŠOLSTVU

187.800,00 €

Investic�e in vzdrževanje v

osnovnih šolah.

NALOŽBE IN OBNOVE

V KULTURI
349.661 €

Obnove in oprema zavodov in društev,

kipi ob 100. obletnici priključitve.

PRENOVA

MESTNEGA SREDIŠČA
2.234.934 €

Nadaljevanje prenove z obnovo

južnega dela Slovenske ulice.

CESTE IN PROMETNA

INFRASTRUKTURA
2.434.206 €

Vzdrževanje in gradnja cest in ulic,

poti, pločnikov in kolesarskih stez.

ENERGETSKA PRENOVA

JAVNIH STAVB
239.000 €

Energetska sanac�a javnih stavb,

OVE in lokalni energetski koncept.

CELOSTNA OBNOVA

KANALIZAC�E
582.575 €

Celovita analiza omrežja,

novogradnje in rekonstrukc�e.

STADION

FAZANER�A
543.130,00 €

Dokončanje re�ektorske osvetlitve

in projekt ureditve stadiona in okolice.

OBNAVLJANJE

DVORCA RAKIČAN
149.000

Nadaljevanje postopne obnove

(dvorane, recepc�a, ostrešje).

IZGRADNJA IN OBNOVA

VODOVODA
414.433 €

Obnova, načrtovanje in gradnje 

vodovoda občine in sistema B.

POVRŠINE ZA

RAZVOJ GOSPODARSTVA
701.632 €

Ceste in komunalna oprema površin

na severnem območju SOIC (II/III).

NOV PRIZIDEK

ZDRAVSTVENEGA DOMA
447.208 €

Novi prostori za preventivne

in vzgojne zdravstvene programe.

PRIPRAVA OBNOVE

MESTNEGA KOPALIŠČA
125.500 €

Projektna dokumentac�a za pokriti

bazen in sanac�a mestnega kopališča.

MESTNA IN KRAJEVNA

POKOPALIŠČA
77.820 €

Obnova poslovilnih objektov,

projektna dokumentac�a in sanac�e.

E-POLNILNICE

ZA ELEKTRIČNA VOZILA
21.000 €

Postavitev polnilnic za

električna vozila.

VARČNA JAVNA

RAZSVETLJAVA
70.800 €

Nadaljevanje obnove javne

razsvetljave v mestu in naseljih.

GO IN NATURE -

MURA V KROGU
310.000 €

Ureditev območja ob reki Muri

za izobraževanje in prosti čas.
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MESTNI AVTOBUS
120.000 €

Financiranje Sobočanca,

mestnega avtobusa.

SUBVENC�E CENE VODE
65.840 €

Občina subvencionira ceno oskrbe

s pitno vodo.

SUBVENC�E KANALŠČINE
178.500 €

Občina so�nancira omrežnino za

odvajanje in čiščenje padavinskih voda.

ZAŠČITA IN REŠEVANJE
301.219 €

Sistem zaščite in reševanja,

nakup opreme za civilno zaščito,

so�nanciranje gasilskih društev.

ZAPOSLJIVOST
110.000 €

Občina so�nancira javna dela in

podjetniško izobraževanje

mladih do 30 let.

KULTURA
1.294.088 €

So�nanciranje knjižnice,

umetniških programov in

ljubiteljske kulture.

PREVOZI OSNOVNOŠOLCEV
170.000 €

Varna pot v šolo z brezplačnimi

prevozi za učence, ki so od šole

oddaljeni več kot 4 kilometre.

ŠTIPEND�E
150.000 €

Občina preko javnega razpisa

podeljuje štipend�e za

študente.

POMOČ OB ROJSTVU
70.000 €

Kot družinam pr�azna občina

namenjamo ob rojstvu otroka

denarno pomoč v višini 500 €.

ŠOLSKE POTREBŠČINE
27.500 €

So�nanciranje šolskih

potrebščin za

prvošolčke.

PREDŠOLSKA VZGOJA
3.159.482 €

Občina plača razliko med ceno in

plačili staršev, �nancira dejavnost

vrtcev in dodatne programe.

ŠPORT
1.249.230 €

Ob investic�ah občina so�nancira

letni program športa in športno

rekreac�o šolarjev.

ZDRAVJE
377.000 €

Preventivni programi,

nujno zdravstveno varstvo za

osebe brez zavarovanja.

IZOBRAŽEVANJE
1.111.631 €

So�nanciranje osnovnih šol, investic�sko

vzdrževanje, glasbeno šolstvo,

podjetniški krožek, izobraževanje odraslih.

SOCIALNO VARSTVO
1.326.900 €

Socialne pomoči, pomoč družinam,

starejšim in invalidom, subvencioniranje

najemnin, socialne dejavnosti.

DOGAJANJE V MESTU
235.000 €

Organizac�a mestnih dogodkov,

kot so Soboški dnevi, novoletno

dogajanje in druge prireditve.

JAVNE ZELENE POVRŠINE
135.000 €

Vzdrževanje javnih

zelenih površin, parkov

in vrtov.

PROJEKTI ZA MLADINO
163.200 €

Delovanje MIKK, so�nanciranje

aktivnosti za mladino, otroški

počitniški dom.

OTROŠKA IGRIŠČA
89.000 €

Izgradnja otroških igrišč

in njihovo vzdrževanje.

PODPORA STAREJŠIM
494.000 €

Subvencioniranje oskrbe v

domovih za starejše in pomoč na

domu, medgenerac�ski center.

PROGRAMI

Skrb za ljudi, za zdravo in zeleno
okolje ter živo in povezano skupnost

Mestna občina Murska Sobota z javnimi sredstvi skrbi za vrsto potreb občanov, od najmlajših do 

najstarejših, med njimi pa še posebej za vse ranljive skupine in posameznike. Pri tem izstopajo 

področje predšolske vzgoje (skupaj 3.159.482 evrov), socialnega varstva (1.326.900 evrov), športa 

(1.249.230 evrov), kulture (1.294.088 evrov) in izobraževanja (1.111.631 evrov).

S tovrstnimi programi v proračunu za leto 2019 Mestna občina Murska Sobota nadaljuje svojo 

preobrazbo v občino visoke kakovosti življenja.
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