MURSKA SOBOTA,
MESTO ZA VISOKO KAKOVOST ŽIVLJENJA
PREDLOG PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2018

GLAVNE ZNAČILNOSTI PRORAČUNA ZA LETO 2018

NAJVIŠJI OBSEG

URAVNOTEŽEN PRORAČUN

REKORDNO ČRPANJE

mestnega proračun do sedaj.

brez dodatnega lastnega zadolževanja.

evropskih in državnih razvojnih sredstev.

NALOŽBE V RAZVOJ

SKRB ZA SOČLOVEKA

PRAVOČASNOST

in boljšo mestno infrastrukturo.

s socialno naravnanostjo.

priprave in sprejema.

MESTNA OBČINA

MURSKA SOBOTA
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PRORAČUN MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2018

48%

PRIHODKI PRORAČUNA

29%

davčni prihodki

12.159.640 €

EU in državni viri

dohodnina, davki, nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč,
občinske dajatve...

soﬁnanciranje
razvojnih projektov

7.246.823 €

skupaj

REKORDNO
ČRPANJE
EVROPSKIH IN
DRŽAVNIH
SREDSTEV

25.420.516 €

11%

1%

nedavčni prihodki

2.749.299 €

ostali prihodki

352.821 €
prodaja kapitalskih
deležev, donacije

11%
kapitalski prihodki

2.911.933 €

najemnine, koncesije,
parkirnine, sponzorstva,
komunalni prispevki,
dividende...

prodaja stavbnih in
kmetijskih zemljišč,
zgradb, prostorov in
osnovnih sredstev

V letu 2018 bo Murska Sobota
pospešeno črpala evropska in
državna razvojna sredstva, zaradi
česar je načrtovan proračun
najvišji doslej. Evropski in državni
viri tako predstavljajo kar 29 %
prihodkov, kar predstavlja več kot
7 milijonov evrov. Zadolževanje
se ohranja na dosedanji ravni (ca.
67 % možne zadolžitve, lastno
zadolževanje ni planirano).

PRORAČUNSKA BILANCA

IZRAVNAN PRORAČUN ZA
ZDRAVE JAVNE FINANCE

Občinski proračun na prihodkovni strani (skupaj s
prenešenim presežkom iz leta 2017) obsega
27.920.516 €, prav toliko pa se načrtuje tudi
odhodkov, s čimer bo mesto proračunsko leto 2018
zaključilo z izravnanim proračunom.

PRIHODKI 27.920.516
ODHODKI

PRESEŽEK 2017
Med prihodki proračuna v letu 2018 je tudi
predviden presežek v višini 2,5 milijona evrov, ki
je nastal z dobrim gospodarjenjem v letošnjem
letu. Visok presežek je posledica ustvarjenih
kupnin za zemljišča v Severni obrtni industrijski
coni, davka od loterijskih dobitkov, sredstev
pomurskega zakona in že najetega dolgoročnega
kredita za izvedbo evropskih projektov.
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€

27.920.516 €

1.500.000 €
kredit

500.000 €
pomurski
zakon

250.000 €
davek od loterijskega
dobitka

544.000 €
prodaja zemljišč za
nove naložbe v SOIC

ODHODKI

INTENZIVNI
NALOŽBENI CIKEL
ZA BOLJŠE
RAZVOJNE
MOŽNOSTI

Največji delež odhodkov predstavljajo investicije. S
temi naložbami občina uresničuje ambicijo, da
Murska Sobota postane privlačno in konkurenčno
mesto, ki učinkovito zadovoljuje potrebe ljudi.
Največji delež investicijskih sredstev se namenja
revitalizaciji Soboškega jezera in ureditvi paviljona ob
njem, prenovi mestnega središča, ureditvi cest in
kolesarskih stez ter športni infrastrukturi (stadion
Fazanerija in sanacija letnega kopališča).

3%

2%

odplačilo dolgov

investicijski transferji

778.030 €

520.303 €
Sredstva za investicije
v javnih zavodih in
gasilskih društvih.

20%
tekoči odhodki

5.706.250 €

44%

Sredstva za vzdrževanje
ceste, razsvetljave, odplačevanje
kreditov, proračunska rezerva,
delovanje občine, mestnih četrti
in krajevnih skupnosti...

investicijski odhodki

12.383.774 €
Vrsta naložb v občini za
izboljšano infrastrukturo
(ceste, tržnica, vodovod,
kolesarske steze, pešpoti),
prenovo mestnega središča,
športne površine (kopališče,
stadion, Soboško jezero) in
izgradnjo paviljona Vrata v
Pomurje.

skupaj

27.920.516 €

31%
tekoči transferji

8.525.159 €
Sredstva za socialo, oskrbo
starejših in invalidov,
predšolska vzgoja, darila
novorojencem in prvošolcem,
subvencije vode in kanalščine,
delovanje javnih institucij,
ﬁnanciranje avtobusnega
prometa.

<1%
povečanje kapitalskih deležev

7.000 €
Nakup manjšinjskih deležev v Pomurskem tehnološkem parku,
središču za inovativna, tehnološka in na znanju temelječa podjetja.

NAJPOMEMBNEJŠE INVESTICIJE

VRATA V POMURJE

SOBOŠKO JEZERO

4.192.617 €

1.458.895 €

864.384 €

Paviljon, nov turistični, poslovni, športni,
doživljajski in kulturni center regije.

Kopališče s pontonom, motorični
park, prostor za prireditve in piknike.

Nadaljevanje prenove mestnega
središča z urejanjem Trga zmage.

PROMET IN CESTE

MESTNO SREDIŠČE

KOLESARSKE STEZE

1.966.349 €

865.538 €

Urejanje prometa, prenova lokalnih cest,
vzdrževanje mestnih ulic in javnih poti.

Celovit projekt ureditve kolesarskih
stez in povezav v Murski Soboti.

MESTNA TRŽNICA

KOPALIŠČE

100.000 €

172.000 €

STADION FAZANERIJA
403.000 €

Obnova strehe na mestni tržnici.

Sanacija letnega kopališča.

Osvetlitev stadiona z reﬂektorji.
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KAKOVOST ŽIVLJENJA

OB VISOKIH
AMBICIJAH OSTAJA
NA PRVEM MESTU
SKRB ZA LJUDI

DARILO OB ROJSTVU

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. Mursko Soboto
želimo z razvojem in vsakodnevno skrbjo za
sočloveka razvijati v mesto visoke kakovosti
življenja. Zato občina ﬁnancira vrsto dejavnosti za
vse generacije.

ŠOLSKE POTREBŠČINE

PREDŠOLSKA VZGOJA

27.500 €

3.069.711 €

Kot družinam prijazna občina
namenjamo ob rojstvu otroka
darilo v višini 500 €.

Soﬁnanciranje šolskih potrebščin
za prvošolčke.

Občina plača razliko med ceno in
plačili staršev, ﬁnancira dejavnost
vrtcev in dodatne programe.

PREVOZI OSNOVNOŠOLCEV

ŠTIPENDiJE

IZOBRAŽEVANJE

88.000 €

155.000 €
Varna pot v šolo z brezplačnimi
prevozi za učence, ki so od šole
oddaljeni več kot 4 kilometre.

Občina preko javnega razpisa
podeljuje štipendije za nadarjene
študente.

1.138.293 €
Soﬁnanciranje osnovnih šol, investicijsko
vzdrževanje, glasbeno šolstvo,
podjetniški krožek, izobraževanje odraslih.

ŠPORT

ZDRAVJE

KULTURA

1.271.592 €

543.031 €

1.150.945 €

Ob investicijah občina soﬁnancira
letni program športa in športno
rekreacijo šolarjev.

Preventivni programi, nujno
zdravstveno varstvo za osebe brez
zavarovanja, investicije v ZD.

Soﬁnanciranje knjižnice,
umetniških programov in
ljubiteljske kulture.

SOCIALNO VARSTVO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

ZAPOSLJIVOST

1.216.940 €
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180.000 €

315.950 €

103.000 €

Socialne pomoči, varstvo invalidov,
družinski pomočnik, subvencioniranje
najemnin, pomoč družini na domu,
dejavnost nevladnih organizacij.

Financiranje sistema zaščite in
reševanja, nakup opreme za civilno
zaščito, soﬁnanciranje gasilskih društev.

Mesto soﬁnancira javna dela in
podjetniško izobraževanje
mladih do 30 let.

MESTNI AVTOBUS

SUBVENCIJE CENE VODE

SUBVENCIJE KANALŠČINE

120.000 €

59.640 €

168.076 €

Financiranje Sobočanca,
mestnega avtobusa.

Občina subvencionira ceno oskrbe
s pitno vodo.

Občina soﬁnancira omrežnino za
odvajanje padavinske vode.

